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Võrdsete võimaluste volinik

JI
Teine, täiendatud trükk

uubelijärgse õiguskäsiraamatu vajadus kaikus paljude inimeste kuulamisest. Muretseti, et vanuse tõttu diskrimineerimine olla läinud Eestis üle igasuguse mõistuse piiri. Et parimas tööeas inimesi tõrjutakse. Et ei teata oma
õigustest. Ei söandata enda eest seista. Kardeti tõrjutust tervise tõttu. Ometi
me kõik muutume, vananeme. Vananemine algab enne sündigi. Vananemine on
sama loomulik kui hingamine. Ma loodan väga, et järgnevad leheküljed muudavad
Eesti inimeste elu paremaks ja õiglasemaks. Elatud aastate lisandumine on ju
õnn, ilma peal senini haruldane luksus. Mu isa Lembit ei jõudnud ränga haiguse
tõttu vanaks saadagi.
Eesti riik kaitseb inimeste õigusi ja inimväärikust igas vanuses. Kogemuste
kasv ei võta ühtegi õigust vähemaks, üksnes paneb uusi juurde.
Selg sirgu ja pea püsti! Seda igas mõttes!
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SIGNE RIISALO

TANEL KIIK

Eesti Vabariigi sotsiaalkaitseminister

Eesti Vabariigi tervise- ja tööminister

VI

anemaealised on aktiivsed ühiskonnaliikmed, mitte passiivsed kõrvalseisjad. Eakate õigused ja võimalused peavad olema samaväärselt
kaitstud nii tööturul, tervishoius kui ühiskonnaelus tervikuna. Riigina
tuleb meil toetada tänaseid ja tulevasi eakaid. Kõigile meie inimestele tuleb kindlustada inimväärne elukvaliteet, võimalus osa saada kultuurielust ning vajalikud
sotsiaalteenused.
COVID-19 pandeemia ajal on eriti oluline üksteist märgata. Saame palju ära
teha iga päev väikeste heategudega, kasvõi helistades lähedastele ja tundes
huvi nende käekäigu vastu. Oluline on oma kogukonnas abivajajate märkamine ja
vajadusel spetsialistide kaasamine. Sõltumata vanusest vajame me kõik vahel abi
perekonnaliikmelt, lähedaselt, naabrilt, töökaaslaselt, omavalitsuselt või riigilt.
Soovin meile kõigile tugevat tervist, rõõmsat meelt ja julget pealehakkamist seatud sihtide saavutamisel!

EI

lu on teekond, mille alguspunkt on sündimise hetk ja mille lõppu me veel
ei tea, kuid aimame tema paratamatut saabumist. Teekonnal on peatused, kiirustades edasi rassimine, vastutulijate abistamine või teistelt toe
saamine. Igal teelõigul on meile väljakutsed ja ülesanded, elu ülesanded. Igal teelõigul pakuvad kogukond ja riik tuge. Me peame inimestena kogu aeg ümber
hindama oma rolli, tegema uusi plaane, edasi sammudes on selleks rohkem kogemusi ja tarkust. Ühtäkki mõistame, et oleme vananemas. Ei, me ei ole jäänud märkamatult vanaks. Me oleme saanud targalt, tarmukalt eluteed käies vanemaks.
Nüüd võime isekalt nautida saavutatut, aga seda me ei oska. Veel on teha, veel on
minna… teekond ei ole veel kaugeltki läbi. Veel on unistusi.
Head teekonda kõigile!
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TÖÖ

Kuidas püsida sadulas?

INIMENE LÄHEB AASTA
VANEMAKS, KAKS
TARGEMAKS.
EESTI VANASÕNA
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LOORE
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LUGU

Tere. Mina olen pensionär Loore.
Noor pensionär, sest ma ei ole ju vana.
Ma tegelikult ei ole ka pensionär,
sest ma saan küll pensioni, aga käin tööl.
Siiski olin juba pensionile jäämas.

PI
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ärast ülikooli lõpetamist töötasin 40 aastat õpetajana ja viimastel
aastatel ei olnud 1. septembril enam sees seda meeldivat ärevust,
mis kooliaasta esimesel päeval nii õpilastel kui õpetajatel peaks
olema. Eks pensionile jäämise mõtted tõi ka mõne noorema kolleegi suhtumine, et mis sellest vanakesest ikka tahta. Ma kuidagi tundsin, et ma ei
kuulu nende seltskonda. Koolis vist kõik arvasid, et jään penisonile, kui
vanus täis saab. Direktor oli kuuldavasti juba uut inimest otsimas, aga üks
noor kolleeg ja kaks sõbrannat julgustasid, et sa oled hea õpetaja, ära
kanna ennast maha. Muudkui julgustasid, kuni ma ei jäänudki pensionile.
Küll see tuli suure üllatusena nii mõnelegi.
Küsisin hoopis, miks mind pole enam koolitustele saadetud, sest ega
mulle see tarkus ise tule, mida teised koolitustel käivad omandamas.
Tegin ka ettepaneku korraldada üks pedagoogide väljasõit, kus päeval
oleks arutelu ja matk ja õhtul võiks olla soovijatele ka saun. Teate küll neid
motivatsioonikoolitusi. Pikka maad käia ma väga ei jõua, aga saunas olen

lapsest saati käinud ja seal pean hästi vastu. Lubasin korraldada ka viktoriini. Nooremad kolleegid olid väga imestunud, et minult niisugune ettepanek tuli.
Üle poolte tuli kohale. Esimene kord ikkagi ja paljud kahtlesid, kuidas
nüüd töökaaslastega sauna… Aga ära tegime. Päeval reipamad matkasid
Kõrvemaal 10 kilomeetrit ja õhtul oli saun. Kes sauna ei tulnud, istus niisama puhkeruumis või jalutas järvekaldal. Olime õhtu läbi koos ja saime
palju rohkem üksteist tundma. Naersime palju. Viktoriin tekitas elevust.
Mulle paistis, et kõigile kogu õhtu meeldis. Igatahes mitu kolleegi ütlesid,
et see ei tohiks jääda ainsaks korraks. Mulle paistis, et ka mu laste eakaaslased harjusid mõttega, et ma olen samasugune inimene nagu nemad.
Minu töölejäämisega lepiti üldiselt kergesti. Mul polnud vaja õnneks
öeldagi, et on lausa niisuguse seadus, et ei saa sundida pensionile minema, kui inimene ise ei taha. Olin lihtsalt ise nii kindlameelne ka. Esiteks oli
mind võimatu ära saata, kui ma ütlesin, et tahan edasi töötada. Tegin rahulikult selgeks, et olen teistega võrdne töötaja ja hakkan tõsisemalt nüüd
arenema ka. See tähendab, et erialaselt end tõsiselt täiendama. Nii ma
direktorile ütlesingi: „Mõtlesin, et hakkaks nüüd arenema!” Teiseks tegin
ma endaga ühtlasi tööd, et olla heatujulisem ja seltsivam. See õnnestus!
Olen nii mõnelegi omaealisele nüüd öelnud, et palun ära kohe proovigi
võtta niisugust hoiakut, et mis nüüd mina, vanake, siin noortega võistlen.
Sest siis võivad võtta sellise hoiaku ka su nooremad kolleegid. Sa saad
näidata nii oma tegude kui eluhoiakuga, et oled tegija ja maha kanda sind
ei saa. ●
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Õigus tööd teha
vanusest ei sõltu

E

esti Vabariigi põhiseadus sätestab töötamise õiguse ühe põhiõigusena, ent vanusega seotud probleemid on kõige enam
seotud just tööga. Vaid mõnes ametis, näiteks kaitseväe teenistuja ja kohtunik, on kehtestatud vanusepiirangud, aga ka
neid piiranguid vaadatakse üha üle, sest eluiga pikeneb ja arstid oskavad inimesi aina paremini aidata.

Haridus on kogu aeg tähtis

ÕI

igus haridusele on sedavõrd oluline, et see on sõnastatud ühe põhivabadusena nii Euroopa inimõiguste konventsioonis kui ka meie riigi põhiseaduses.
Põhihariduse tagamine on riigile kohustuslik, kuid edasise hariduse omandamine sõltub eelkõige inimese soovidest ja võimetest, ent mitte kunagi vanusest.
Hariduse tase mõjutab oluliselt konkurentsivõimet tööturul ning pidevast enesetäiendamisest ei pääse tänapäeval mitte üheski vanuses. Enesetäiendamise vajadus
on eelkõige seotud tehnoloogia ja kogu ühiskonna arenguga, mitte sellega, et kunagi
omandatud haridus oleks ebakvaliteetne.
Riik on loonud õppimise võimalused elukestva õppe kaudu, mis tähendab, et õppida
võib elukaare mis tahes punktis. Täiskasvanute koolituse seadus võimaldab tööinimestel saada enda täiendamiseks aasta jooksul 30 kalendripäeva tasulist puhkust, mida
võib kasutada tasemeõppeks, st omandada põhi- ja keskharidust ning kutseharidust,
õppida rakenduskõrgkoolis või ülikoolis, ning täienduskoolituseks, mis on õppekava alusel toimuv eesmärgistatud ja organiseeritud muu õppetegevus.
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Enesetäiendamine ei ole üksnes töötaja õigus, vaid tööandjal on kohustus tagada
töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks vajalik koolitus, kanda koolituskulud ja maksta koolituse ajal keskmist töötasu (TLS § 28). Töötaja koolitamisest on
kasu nii töötajale kui ka tööandjale.
Lisaks koolitustele on igas vanuses võimalik õppida töö kõrvalt uus eriala või värskendada oma teadmisi. Õppevormid on erinevad ning õppimiseks saab võtta õppepuhkust.
Töö kõrvalt kutse- ja kõrghariduse omandamiseks saab võtta õppepuhkust 30 päeva
kalendriaastas, millest 20 päeva säilib keskmine töötasu. Õpingute lõpetamiseks saab
kasutada täiendavat 15-päevast puhkust, mille eest makstakse töötajale Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära suurust tasu (TäKS § 13 lg 4).
Selleks et teada saada, mis tingimustel toimub vastuvõtt ja millised on õppevormid,
võta ühendust huvi pakkuva kooliga.

Vanusega seotud müüdid

VI

anusega seoses on mõnel inimesel ekslikke piiravaid stereotüüpe ja eelarvamusi. Lähemal uurimisel selgub, et reeglina ei vasta need tõele.
Näiteks arvatakse, et vanemaealised on tihti haiged ning viibivad seetõttu rohkem tööst eemal. Pigem on vastupidi – peljates tööd kaotada, püüavad vanemaealised nii vähe kui võimalik töölt eemal olla. Kindlasti ei tohiks aga vanemaealised töökoha
kaotamise hirmus karta töövõimetuslehte võtta, sest ajutine töövõimetus ei anna põhjust noori eelistada. Kergem haigus ei pruugigi töötegemist takistada – tööandja võib
lubada ka kodus tööd teha, kui töötaja tervislik seisund, arsti otsus ja töö olemus seda
võimaldavad. Kui arst on otsustanud, et inimene ei ole töövõimeline, tuleb võtta n-ö
haigusleht, olla kodus ja ennast ravida. Ja see kehtib igas vanuses inimese kohta!
Stereotüüp vanemaealiste sagedastest haigustest ei vasta tõele. Nagu ei pea paika
ka arvamus, et vanemaealised ei suuda omandada uusi oskusi.
Eestis on vanemaealised (55–64 eluaastat) Euroopa ühe kõrgema hõivemääraga,
meil töötas 2018. aastal 74,6% sellest vanusegrupist.

Ühegi inimese
elu ei ole väärtuslikum
kui teise oma. Kellelgi
ei ole õigust teist
alavääristada.
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Millised võivad olla vanemaealiste eelised tööturul?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

mitmekülgsed teadmised
elu- ja töökogemus
paindlikkus
rahulikkus ja fokuseeritus
soov ennast täiendada
soov oma teadmisi ja kogemusi edasi anda
kohusetundlikkus
lojaalsus
oskus teha vahet olulisel ja ebaolulisel
oskus mõelda mitu sammu ette
väga hea suhtlemisoskus ja arenenud empaatiavõime
oskus mõista klientide vajadusi
strateegiline mõtlemine
avar maailmapilt
väga hea analüüsivõime
läbiharjutatud kohanemisvõime kõige uuega

Eeltoodud loetelu puhul tuleb meeles hoida, et inimeste võimeid ja võimekust on võimalik parandada ja arendada. Kaasaegse tehnoloogia käsitsemist tuleb õppida igas
vanuses ning tööandjatel tasub mõelda selle peale, et noored vajavad häid eeskujusid
ning vanemate kolleegide osatähtsust positiivsete eeskujudena ei saa alahinnata. Töötajat ainuüksi selle tõttu, et ta on noor või et ta on vana, tööandja aga eelistada ei tohi
(VõrdKS § 2).

Mis on otsene ja kaudne diskrimineerimine?

PI

õhiseaduse järgi on kõik seaduse ees võrdsed ning see hõlmab kõiki eluvaldkondi ja igaüht meist. Diskrimineerimine tähendab ilma mõistliku põhjuseta ebavõrdset kohtlemist (VõrdKS §-d 3, 6, 9). Otsene diskrimineerimine vanuse tõttu
toimub siis, kui ühte isikut koheldakse teistega võrreldes halvemini samalaadses olukorras. Võrdse kohtlemise seaduse mõistes loetakse otseseks diskrimineerimiseks ka ahistamist, mis võib olla isiku väärikuse alandamine ning ähvardava, vaenuliku, halvustava,
alandava või solvava õhkkonna loomine. Inimese elu on väärtuslik ainuüksi selle tõttu, et
ollakse inimene, ja ühegi inimese elu ei ole väärtuslikum kui teise oma. Seega on inimese

Ise oled vana! | TÖÖ. Kuidas püsida sadulas?

15

väärikuse alandamise sisuks tema pidamine teistest halvemaks. Isegi kui mõne töötaja
teod ei pruugi olla veatud, puudub teisel õigus seda inimest mis tahes viisil alavääristada. Ahistada saab nii sõnades kui tegudes, nii kaastöötajate kui ka ülemuse poolt.

Ahistamisena saab käsitleda näiteks:
● korduvat ebaviisakat käitumist								
		
(näiteks kaastöötaja vanamutiks nimetamist);
● töötajast tema enda juuresolekul või juuresolekuta halvustavalt 			
		
rääkimist (näiteks: „Ega sellest penskarist midagi paremat oodata polnudki”);
		
		

● töötaja teadlikku ilmajätmist talle töötegemiseks vajalikust teabest 			
(näiteks saadetakse tööalane info ainult mingisse uude sotsiaalmeedia-		
platvormi, millega liitumise kohustuslikkusest pole kõiki töötajaid teavitatud);

● töötaja ignoreerimist (näiteks ei kutsuta kõiki töötajaid sportlikele suvepäeva		
dele või korraldatakse need nii, et need pole kõikidele töötajatele ligipääsetavad);
		

● töötaja hirmutamist vallandamisega (näiteks toonitamist, et pensioniea saabumisel võiks töölt lahkuda);

● töötegemiseks vajalikest vahenditest ilmajätmist eesmärgiga viia 			
		
töötaja töökohustuste rikkumiseni;
● teadlikult vastuoluliste ülesannete andmist, mille täitmine ei pruugi olla 		
		
võimalik jne.
Ahistamine on otsene rünnak isiksuse vastu ning mõjub ahistatavale hävitavalt. Peale
selle rikub ahistamine tööõhkkonda, kahandab tootlikkust ja soodustab töölt puudumist.
Ahistamise ärahoidmiseks saab tööandja teha üldised käitumisreeglid töökorralduse
reeglites. Näiteks on töökorralduse reeglites levinud tingimus, mille järgi töötaja kohustub järgima üldlevinud viisakusreegleid ja moraalinorme.
Diskrimineerimist loetakse kaudseks, kui näiliselt neutraalne säte, kriteerium või tava
seab isikud vanuse tõttu teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda. See ei kehti
juhul, kui sättel, kriteeriumil või taval on objektiivne õiguspärane eesmärk ning selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud.
Näiliselt neutraalne säte, kriteerium või tava võib olla näiteks tingimus viibida tihti
lähetuses, füüsiliste eelduste, tööaja pikkuse jms nõue. Kui neutraalsele kriteeriumile
vastab rohkem noori kui vanu, siis võib olla tegemist kaudse diskrimineerimisega vanuse
tõttu. Näiteks nõue, et kõrgkooli lõpetamisest ei tohiks olla rohkem aega möödas kui viis
aastat, võib see seada eakama inimese halvemasse olukorda.
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Muud diskrimineerimise juhud

DI

iskrimineerimine on ka korraldus diskrimineerida inimest ükskõik millise võrdse
kohtlemise seaduses nimetatud tunnuse alusel ning kui inimest kiusatakse seetõttu, et ta on esitanud kaebuse diskrimineerimise kohta või toetanud kedagi,
kes sellise kaebuse esitas.

Töösuhtes võib olla tegemist diskrimineerimisega, kui:
● vanaduspensioniikka jõudmisel tehakse töötajale ettepanek töölepingu 		
lõpetamiseks või antakse muul viisil mõista, et ta võiks pensionile jääda;
● edutatakse noorem, kuid ebasobiv inimene, st inimene, kellel vajalikud
oskused vms puuduvad;
● paindlikku töögraafikut või koolitust võimaldatakse vaid noorematele
töötajatele;
● samadel eeldustel edutatakse noorem kolleeg või makstakse rohkem
töötasu;
● vanuse tõttu ei võimaldata ümber- või täiendõpet, et töötaja saaks edukalt
töötada;
● halvustatakse põhjendamatult või koheldakse ebaväärikalt ja alandavalt
vanuse tõttu;
● töö tasustamisel või töö tegemisel koheldakse töötajat põhjendamatult
halvemini üksnes vanuse tõttu.

Tööle kandideerimisel võib olla tegu diskrimineerimisega, kui:
● tööle kandideerija vastab kõigile tööandja seatud tingimustele, kuid teda
ei võeta tööle ning hiljem selgub, et võeti noorem inimene, kes kõigile
tingimustele ei vasta, aga tööandja keeldub oma valikut põhjendamast;
● tööpakkumises otsitakse kuni 35-aastast töötajat, põhjendades seda
kollektiivi sobivusega;
● tööandja kasutab töötajate CV-de hindamisel „filtreid”, mis välistavad
vanemaealised kandidaadid;
● vanema töötajaga sõlmitakse tähtajaline leping (näiteks pensioniea
saabumiseni), samal ajal kui teistel töötajatel on tähtajatu leping;
● tööle värbamisel nimetatakse eakamat inimest „ülekvalifitseerituks” 		
ja jäetakse ta seetõttu kõrvale.
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Enne tööle asumist või töölepingu sõlmimist võib tööandja nõuda ainult neid andmeid,
mis on seotud sobivusega antud töökohale. Tööandja ei tohi nõuda andmeid tööle soovija eraelu kohta. Tööle kandideerimisel ei pea oma CV-sse märkima enda vanust ega
perekonnaliikmete arvu. Vanuse märkimine on põhjendatud vaid siis, kui kandideeritakse ametikohale, millel kehtib seaduslik vanusepiirang (TLS § 11).

Töö ja pereelu ühitamine

DI

iskrimineerimine on ka see, kui kedagi koheldakse halvemini seetõttu, et ta täidab perekondlikke kohustusi. Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma
lapsi ja hoolitseda nende eest ning perekond on kohustatud hoolitsema ka oma
abivajavate liikmete eest (PS § 27). Ülalpidamist tuleb anda kaks põlve ettepoole ja kaks
põlve tahapoole. Seega peavad näiteks abivajavatele lapselastele ülalpidamist andma
täisealised esimese ja teise astme ülenejad (PKS § 96).
Tööandja peab võimaldama ja tõhustama töö ja pereelu ühitamist, arvestades sealjuures töötajate vajadustega (SoVS § 11).
Töö ja pereelu ühitamine tähendab seda, et inimesed saavad käia nii tööl kui täita ka perekondlikke kohustusi. Tavaelus me ei mõtle selle peale kui seadusest tuleneva kohustuse
peale, seda enam, et üldjuhul soovivad vanavanemad oma lapselastega tegeleda ja neid
aidata. Tuleb meeles hoida, et ka töötav vanavanem soovib oma lapselapsi aidata – ka siis,
kui nendel on juba oma lapsed. Ning kui perekonnas on keegi, kelle eest tuleb hoolitseda,
tasub leida selline lahendus, et teda hooldav pereliige saab soovi korral töötamist jätkata.
Töötamisega suusad risti mineva hoolduskohustuse puhul tasub kindlasti rääkida kohaliku omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötajaga ja selgeks teha, missugust abi kohalik omavalitsus konkreetses olukorras pakkuda saab. Kohaliku omavalitsuse teenuste
võimalused on suured – alates kodus käivast hooldajast ja transporditeenusest kuni päevakodu- või hoiuteenusteni.
Eestis on tavaline, et vanavanemad osalevad lastelaste kasvatamisel. Vanavanem ei
pea sellepärast töösuhet lõpetama, et tal on vaja lapselapsi hoida. Hea tööandja on avatud ja valmis läbi rääkima, kuidas saab lapselapse hoidmise ühitada töötamisega. See
kõik on oluline nii ühe lapse jaoks kui ka väikse rahva ja kultuuri püsimiseks.
Kui näiteks töötaja on saanud vanavanemaks ja lapselapse mõlemad vanemad peavad või soovivad töötada ja vajavad mingil perioodil abi lapsehoidmisel, siis kõigepealt
tuleks vanavanemal endal läbi mõelda ja selgusele jõuda, kui suures mahus ta on valmis
abistama. Vajadused ja võimalused tuleb läbi rääkida lapse vanematega – kuidas saavad vanemad ise lapse eest hoolitsemiseks oma tööd paindlikumaks seada ja millises
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osas on vanaema ja vanaisa abi hädavajalik. Tuleb selgeks teha, missuguseid lastehoiu
teenuseid on võimalik saada vanavanema kohalikust omavalitsusest ja kas on mõni teenus, mille kasutamisest on abi just selles osas, et vanavanem saaks tööl käia. Mõelge
koos läbi, kas vanemate, vanavanemate ja välise abi kombineerimise abil saab lapse hoitud nii, et lapse pärast ei pea keegi töösuhet lõpetama.
Ka sel juhul, kui väikelast on vaja hoida enne lasteaeda minekut mitu kuud, pool aastat või terve aasta või kui tegemist on puudega lapsega, ei tohiks mõelda, et lapselapse
pärast peab oma töösuhte lõpetama. Uuringutega on kindlaks tehtud, et vanemas eas
töötajad, kes lapselapse hoidmiseks töölt lahkuvad, ei saa pärast enam samaväärsele
tööle kergesti tagasi – teaduskirjanduses kasutatakse isegi terminit „vanaematrahv”.
Kui vähegi võimalik ja kui töö pakub rõõmu, siis on mõistlik töösuhet hoida. Mõtle läbi
oma töö sisu ja võimalused, kuidas saab sinu tööd kohandada või ümber korraldada nii,
et töö saab tehtud ja laps hoitud. Valmista ette konkreetsed ettepanekud tööandjale,
nii et sinu vajadustega arvestamine ei oleks tööandja jaoks liiga koormav. Seejärel asu
tööandjaga läbi rääkima.

5.

Olenevalt töö sisust on mõnes töökohas võimalik laps töö juurde kaasa võtta.
Kui see variant tundub esmapilgul mittesobiv, siis mõtle läbi, kas töökohas saab
teha kohandusi, nii et see mõne muudatuse järel on siiski võimalik.

6.

Kui töö ja pereelu kohustuste täitmisel tekib regulaarselt ajavahemikke, mil tööandja nõuab töökohas kohalolekut ja see toob kaasa lapselapsest eemaloleku,
siis juhul kui see on ettevõtte edukaks tegevuseks vajalik, peab töötaja tööandja
juhtimisele alluma. Sel juhul kombineerige lapselapse hoidmise aegu pereliikmetega omavahel. Kui aga näiteks regulaarselt iga nädal mõnel päeval ei saa ka teised
pereliikmed last hoida, siis kasutage väljastpoolt abi, näiteks kohaliku omavalitsuse toetatud lapsehoiuteenust, mõne sugulase või naabri abi või eralapsehoidjat.

7.

Kui tekib erandlikke ootamatuid hädaolukordi või arsti juures käimisi, nii et on
vajalik olla lapselapsega ja samal ajal ei saa tööd teha, siis mõistliku aja eest
peab tööandja töötajale keskmist töötasu maksma.

Töö ja pereelu ühitamisel võivad abiks olla näiteks järgmised
lahendused.

8.

Lapselapse haiguse ajal saab arst anda hoolduslehe ka vanavanematele ja see
annab õiguse töölt puududa koos olulises osas töötasu säilitamisega.

1.

9.

Kui perekondlike kohustuste tõttu on vaja tööst eemal olla iga päev mingil kindlal
ajavahemikul, iga nädal mõni päev vms, siis võib lahenduseks olla osalise tööajaga
töötamine. Kui perekondlike kohustuste lõppemise aeg on teada, näiteks lapselapse hoidmise vajadus kuni lapse lasteaeda minekuni, siis saab tööandjaga kokku
leppida tähtajalise töölepingu muudatuse. Näiteks nii, et töötad kuus kuud osalise
tööajaga ja pärast seda jälle täiskoormusega. Paku ise välja, kuidas töö tehtud
saab. Näiteks võib mõni kolleeg soovida perioodilist lisatööd ja lisatasu.

Mõnikord piisab töö ja pereelu ühitamiseks ainult töötegemise kellaaegade
muutmisest. Kui lapse vanemad töötavad 8–17 ja vanavanem hoiab sel ajal
lapselast, siis saab ta töötada muul ajal, kui töö iseloom seda võimaldab. Mõnes töökohas vajatakse töötajat, kes töötab klientidega laupäeviti või õhtuti.
Kui töökaaslasteks on koolilaste vanemad, siis nemad tahavad tihti oma lastega
koos aega veeta just nädalavahetustel ja õhtuti pärast koolipäeva ning seetõttu
soovivad nemad töötada ainult tööpäevadel ja lõpetada varem. Kui tööaja muudatus sobib ka töökaaslastele, võib läbirääkimistega saavutada kõigile sobiva
tööaja graafiku.

2.

Mõne töö puhul saab kokku leppida summeeritud tööaja, nii et kogu töö saab
ära teha aegadel, mil see on lapselapse hoidmise kõrvalt võimalik.

3.

Mitmeid töid on võimalik korraldada paindlikult või uutmoodi. Tead ise oma töö
kõiki nüansse ja saad seetõttu pakkuda ise välja uuendusi.

4.

Paljusid töid saab teha kaugtööna. Sel juhul tee kaugtöö korraldamise kohta
tööandjaga kokkulepe.

10. Kui perekondlike kohustuste kõrvalt ei ole võimalik oma senist tööd täismahus

teha ja koduste kohustuste lõppemise aeg ei ole teada, võib kaaluda alaliselt
osalise koormusega tööd. Selleks on vaja tööandjaga kokku leppida. Töölepingu
muutmisel tuleb jälgida, et osalise tööajaga töölepingu tingimused ei oleks halvemad täistööajaga töötajate töötingimustest.

11.

Kui perekondlike kohustuste kõrvalt ei ole võimalik oma senist tööd täismahus
teha, võib abi olla sama tööandja juures teisele töökohale asumisest, kus tööd
saab paindlikumalt korraldada, kus on väiksem töömaht vms.
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12. Kui ajutiselt ei saa perekondlike kohustuste kõrvalt töötada, siis lühikese ajaperioodi võib lahendada puhkuse võtmisega. Tööandjaga kokkuleppel võib sellele lisaks saada ka palgata puhkust.

13. Kui lapsehoidmise kõrvalt ei saa töötada, siis selle asemel et töösuhe lõpeta-

da, võib kasutada seaduses ettenähtud võimalust lapsehoolduspuhkusele kuni
lapse kolmeaastaseks saamiseni. Üldreeglina on lapsehoolduspuhkust õigus
saada last kasvataval vanemal, kuid lapsehoolduspuhkust on õigus saada ka
lapse tegelikul hooldajal, kelleks võib olla näiteks vanavanem. Lapsehoolduspuhkuse ajaks töökoht säilib. Pärast lapsehoolduspuhkust on töötajal õigus
naasta tööle töölepingus kokkulepitud tingimustel. Alates 01.04.2022 muudetakse lapsehoolduspuhkuse nimi vanemapuhkuseks. Vanavanemal pole küll
õigust vanemahüvitisele, kuid lapsehoolduspuhkusel viibimise ajal maksab riik
tema eest sotsiaalmaksu ja selle kaudu on talle tagatud nii ravikindlustus kui ka
sissemaksed pensioniskeemi.

14. Pöördu tööandja poole ka muul perekondlikul põhjusel nagu abikaasa, täiskasvanud lapse või mõne muu pereliikme eest hoolitsemiseks. Näiteks on õigus saada hoolduspuhkust kuni viis tööpäeva kalendriaastas täisealise sügava puudega
isiku hooldamiseks (TLS § 65’). Haige perekonnaliikme kodus põetamisel saab
haigekassast taotleda kuni seitsme järjestikuse päeva eest hooldushüvitist.

15.

Kui otsustad siiski töösuhte lõpetada, püüa lapsehoidmise aega kasutada
enesetäiendamiseks. Kutsekoolid ja ülikoolid pakuvad väga mitmesugust tuge,
ka lapsehoidmisel. Mõistagi on ka vanavanematel võimalus seda õppetöö ajal
kasutada. Nii saad värskendada olemasolevaid või omandada uusi oskusi ja
teadmisi, mis aitavad sul leida uue töökoha või alustada ettevõtlust.

Töö ja pereelu ühitamise õigus on ka vanavanematel või haiget pereliiget hooldaval
teisel pereliikmel. Perekondlike kohustuste tõttu halvemini kohtlemine on diskrimineerimine ka vanaemade ja vanaisade puhul.

Vaata ka Liisa Pakosta ja Indrek Koffi teaberaamatut „Kirjad lapsevanemale”, kus tutvustatakse lapsevanemate õigusi. Raamatu leiad
raamatukogust või aadressilt volinik.ee/kasulikku/trukised/

Kasulik
teave!

„Tegelen koos
100 noorema kolleegiga uute
bakterirakkude konstrueerimise ja
inimeste toitumisuuringutega, et aidata neil
vältida elustiilihaigusi – ülekaalu, allergiaid
ja teisi nn tsivilisatsioonihaigusi.
Mõtlemata mõtetel ja tegemata
katsetel lõppu ei paista.”

Raivo Vilu
teadlane ja ettevõtja, TTÜ emeriitprofessor
ja TFTAKi teadusdirektor
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Mida ei loeta diskrimineerimiseks?

ÕI

igusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas seadusega ning need piirangud
peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate õiguste ja vabaduste olemust (PS § 11). See tähendab, et põhiõiguste
piiramine peab olema põhjendatud ja proportsionaalne piiranguga taotletava eesmärgi
suhtes.
Näiteks võib ebavõrdne kohtlemine olla põhjendatud olukorras, kus on vaja kaitsta
inimese elu, tervist või mõnda muud olulist väärtust.
Võrdse kohtlemise seaduse järgi ei peeta vanuse tõttu diskrimineerimiseks seadusega sätestatud erinevat kohtlemist, kui sellel on objektiivne ja mõistlik tööhõivepoliitikat, tööturgu, kutseõpet või sotsiaalkindlustusteenuseid hõlmav õiguspärane eesmärk
ning selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud. Näiteks võib tööandja otsida kuulutusega tööle just vanemaealisi IT-töötajaid, kui korduvatel konkurssidel on kandideerinud üksnes nooremad inimesed ja kui samal ajal on vanemaealised
selles ettevõttes pikka aega esindamata.
Diskrimineerimiseks ei loeta ka näiteks ühiskondlikus transpordis sooduspileti või
tasuta sõitmise võimaldamist ning erinevusi töötasu suuruses, kui selleks on objektiivsed põhjused – suuremat töötasu saaval töötajal on näiteks paremad oskused, suuremad kogemused jms.

Erisus seoses kutsenõuetega
Võrdse kohtlemise seaduse järgi ei peeta diskrimineerimiseks erinevat kohtlemist, kui
vanus on oluline ja määrav kutsenõue, mis tuleneb kutsetegevuse laadist või sellega seotud tingimustest ning nõude eesmärk on õiguspärane ja nõue proportsionaalne (§ 10).

Erinõuded töösuhtes
Võrdselt tuleb kohelda erineva tööajaga töötajaid ning tähtajatu või tähtajalise lepinguga töötajaid. Ka renditööna tööülesandeid täitvat töötajat tuleb kohelda samamoodi
nagu sama tööandja tavatöötajat. Seega tuleb teistega võrdselt kohelda ka vanemaealist töötajat, kes soovib töötada osalise tööajaga, olgu siis põhjuseks tervis, hobid või
soov lapselapsega rohkem aega veeta.
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Mida teha, kui kahtlustad diskrimineerimist?

K

ui kahtlustad diskrimineerimist, siis esmalt vaata üle, millist nõu leiad tööandja
juures kehtivatest töökorralduse reeglitest, võimalusel lähtu nendest juhistest.
Tavaliselt soovib inimene diskrimineerimise ehk ebaõiglase põhjendamatu kohtlemise lõppemist. Sageli aitab juba teise poolega sellest teemast rääkimine ja oma õiglase soovi väljendamine. Abi saab ka soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikult, õiguskantslerilt, töövaidluskomisjonist või kohtust.
Võrdse kohtlemise volinik abistab tasuta vastavalt seadusele, mis keelab (VõrdKS § 2)
diskrimineerida vanuse tõttu töösuhetes ja hariduses.
Tööandjal on kohustus kaitsta töötajat diskrimineerimise eest ning rakendada selleks
vajalikke meetmeid. Samuti peab tööandja teavitama töötajat sobival viisil võrdse kohtlemisega seotud õigustest ja kohustustest (VõrdKS § 12).

Diskrimineerimise tõendamine

K

ui sinu arvates on sind vanuse tõttu diskrimineeritud, on sul õigus nõuda väidetavalt diskrimineerijalt kirjalikku selgitust. Selgitus tuleb esitada 15 tööpäeva jooksul. Kohtu, töövaidluskomisjoni või soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
voliniku poole pöördudes pead avalduses võimalikult täpselt sündmust kirjeldama. Hea
oleks, kui oleks kellaajaliselt ja kuupäevaliselt üles kirjutatud kõik olukorrad, kui oled kiusamist tajunud. Tõenditeks sobivad ka e-kirjad, sõnumid, arvutiekraani pildid ning kaastöötajate ütlused ja kirjalikud seletused.
Isik, kelle vastu on avaldus esitatud, peab menetluses tõendama, et ta ei ole rikkunud
võrdse kohtlemise põhimõtet. Kui asi läheb kohtusse, tuvastab juba kohus, kas diskrimineerimine toimus või mitte. Kui selgub, et diskrimineerimine tõepoolest leidis või jätkuvalt leiab aset, nõutakse selle lõpetamist. Samuti on sul õigus nõuda, et diskrimineerija
hüvitaks sulle tekitatud kahju.
Enamasti esitatakse mittevaralise kahju nõudeid. Mittevaraline kahju hõlmab eelkõige kannatanu füüsilist ja hingelist valu ning kannatusi. Kahjunõude esitamisel tuleb
tõendada, et kahju on tekkinud otseselt diskrimineerimise tõttu. Kahjusumma suuruse
otsustamise võib jätta kohtule või töövaidluskomisjonile.
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Töötukassasse tasub pöörduda igas eas

RI

obotid ei ole veel kaugeltki kõiki ameteid üle võtnud ning häid tööinimesi vajatakse väga paljudes kohtades. Tea, et sinu elukogemust ja universaalseid oskusi
vajatakse nii mitmeski kollektiivis! Töötukassa pakub karjäärinõustamist kõigile,
ka pensioniealistele, kes soovivad läbi mõelda oma senise tööelu head ja vead ning seada sihte tulevikuks. Karjäärinõustaja aitab läbi mõelda, millised on senised kogemused,
mida tuleks juurde õppida või kuidas oma unistusi ellu viia. Koos saab arutada, mida
tööturul on pakkuda ja kas mõne pakutava ameti vastu võiks sul huvi olla.
Töötukassa annab ka praktilisi oskusi uuele töökohale kandideerimiseks, näiteks kuidas koostada kandideerimisdokumente. Kui viimasest töökoha vahetusest on möödunud palju aega, saab enesekindluse tõstmiseks karjäärinõustajaga läbi mängida tööintervjuu, et olla valmis erinevatele küsimustele vastama.
Kui töötamise jätkamine või uuele töökohale asumine on takistatud seetõttu, et sul on
raske pääseda oma tööruumidesse või kasutada ettenähtud töövahendeid, võib taas abi
olla töötukassast. Kohandada saab ka kodus asuvat töökohta ja isegi sel juhul, kui oled
iseendale tööandja. Töökoha kohandamisest vaata lähemalt alates lk 67.
Töötukassasse pöördumisel tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Tööotsijana saab end registreerida ka e-töötukassas. Pensioniealistele mõeldud teenustest saab
lugeda lähemalt töötukassa veebilehelt.

Näide
Tartu halduskohus rahuldas Sotsiaalkindlustusameti vastu esitatud
kaebuse, milles koondamise õiguspärasuse vaidlustamisel tugineti
muu hulgas diskrimineerimisele vanuse tõttu. Nimelt oli vahetu juht
kirjavahetuses koondatud töötajaga märkinud, et koondamisotsuse
aluseks oli ka ealine kriteerium. Kohus mõistis koondatud töötajale
välja mittevaralise kahju hüvitise summas 8200 eurot, mis oli samas
suurusjärgus endise töötaja keskmise aastapalgaga. Kohus leidis,
et summa oli mõistlik, kuna varasemalt maksti kaebajaga samasuguse teenistusstaažiga töötajale koondamishüvitist samas suurusjärgus. ●
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Töötukassa toetab uue ameti õppimist

TI

öötukassa toetab töötuid ja töötavaid inimesi kutse- ja kõrghariduse omandamisel ning ka täiendusõppel, millele saab õppima asuda kindlatel erialadel. Toetatakse inimeste ettevalmistamist ametitesse, kuhu järgmise 5–10 aasta jooksul on vaja rohkem töötajaid. See annab ameti õppijale kindluse, et õpitud oskused on
tööturul tulevikus nõutud. Millistel õppekavadel õppimist toetatakse, leiad töötukassa
koduleheküljelt peatükist „Millistel õppekavadel õppimist toetatakse”.
Eraldi tähelepanu saavad töötukassast terviseprobleemidega inimesed. Tervisehädadega kaasneb sageli töökoha kaotus ning tervislik seisund seab uue töökoha valikule mitmeid piiranguid. Seepärast toetab töötukassa terviseprobleemidega inimesi
soodsamatel tingimustel: nad saavad õppida ükskõik missugusel erialal, mis toetab nende töötamise jätkamist. Seda, et tervise tõttu ei ole võimalik oma senise töö tegemist
jätkata, saab tõendada näiteks töötervishoiuarsti otsusega.
Kuni pensioniea saabumiseni saab töötukassast koolitustoetust või tasemeõppe toetust nii töötuse kui ka töötamise ajal – täpsem info ikka karjäärinõustajatelt.

Töötukassa pakub
karjäärinõustamist
ja abi töölesaamisel
ka pensionärile.
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Oma ettevõtte loomine

KI

ui olete terve elu teinud palgatööd, siis võib oma ettevõttega alustamine pensionieas olla nii ammuse unistuse täitmine või ka esialgu hirmutav uus maailm.
Oma ettevõtte loomisel pole täiskasvanud inimestele mitte mingit vanusepiirangut! Kõige esimeseks sammuks on kasvõi esialgse äriplaani koostamine. Teie ise teate
kõige paremini, mis suunaline või mis valdkonnas tegevus teid ennast paeluks. Kui see
samm on kasvõi kobamisi tehtud, tasub mõelda nii nõuandvatele kui rahalistele toetustele. Ettevõtlik inimene on kogu ühiskonna jaoks väga suur väärtus ja seetõttu pakub
ka riik siin tasuta nõu. See on täiesti loomulik, et teil on alguses palju küsimusi – nii on
see mistahes vanuses inimestel, kes oma ettevõttega alustavad. Tasuta nõustamist ja
erinevaid teenuseid ning koolitusi pakuvad Eesti töötukassa, Põllumajanduse registrite
ja informatsiooni amet (PRIA) ja ka maakondlike arenduskeskuste (MAK) ettevõtluskonsultandid. Ettevõttega alustamiseks sobivat laenu pakub näiteks KREDEX. Oma
ettevõtte võib kasvõi omanimelise klaverikoolina teha näiteks eluaeg klaveriõpetajana
töötanu, ridamisi edukaid näiteid on ka sootuks uues valdkonnas alustanutest. Loomulikult saab uuenduslike äriideedega oma ettevõtlusega alustamiseks pöörduda ka erainvestorite poole, olgu selleks pangad või niinimetatud ingelinvestorid. ●

Lühendid
TLS

töölepingu seadus

PS

põhiseadus

TäKS

täiskasvanute 			
koolituse seadus

PKS

perekonnaseadus

SoVS

soolise võrdõiguslikkuse
seadus

VõrdKS võrdse kohtlemise seadus

„Olen kogu elu
ehitusvaldkonnas tegutsenud.
70-aastaselt läksin veel Rakvere Ametikooli
õppima CAD programmjoonestamist,
et täiustada oma ametialaseid oskusi.
Õppimiseks ei ole inimene
kunagi liiga vana.”

Arvo Kübar
elupõline ehitusmees

PENSION
Kuidas korraldada rahaasju targemini?

NÕUGA TEHAKSE
PAREMINI TÖÖD
KUI SUURE VÄEGA.
EESTI VANASÕNA
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LUGU

Tere. Mina olen see Loore, noor töötav pensionär.
Ma räägin nüüd aga hoopis teisest noorest
töötavast pensionärist, kes otsustas,
et tema hakkab pensionäri elu nautima.

MI
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u mehe õde Urve töötas viimased paarkümmend aastat piimakombinaadis ja oli üldiselt rahul nii töö kui ka kollektiiviga. Ega
keegi teda seal pensionile sundinud, ta oleks võinud edasi töötada, aga läks nii, et kui penisoniiga kätte jõudis, ütles Urve, et nüüd aitab
küll töötamisest.
Ta isegi ei teadnud täpselt, kui palju ta pensioni saama hakkab, aga oli
arvutanud, et saab normaalselt hakkama. Kuna insenerist mees käis tööl
edasi, siis eluasemekulud võttis mees nagunii enda kanda.
Urve ütles pensionile jäädes ilusad sõnad, et raha rahaks, aga vabadus
maksab ka midagi. Ta oli veendunud, et igav tal kindlasti ei hakka. Lõpuks
on aega ka endale elada, oma kolme lapselapsega olla ja teha paljusid
asju, mis huvi pakuvad, kasvõi hilissuvest alates igal hommikul marjule või
seenele minna.
Ma jälgisin Urve tegemisi ja meeleolusid huviga. Pean oma imestuseks
tunnistama, et ta oli kuidagi elurõõmsam, kui pension ja vabadus käes. Kui

tuli suvi ning algas mustika- ja seejärel pohlaaeg ja samal ajal ka seeneaeg, siis ma tõesti ikka väga kadestasin Urvet. Ta käis muudkui metsas ja
tuli sealt täis ämbritega tagasi. Ta jõudis korjata nii palju, et sai ka müüa.
Ma ei kadestanud teda täis ämbrite ega väikese lisateenistuse pärast,
vaid selle pärast, et ta saigi elada endale.
Nali või iroonia on aga selles, et n-ö endale elas Urve ainult ühe aasta.
Tegi kogu aastaringi läbi pensionärina ja nagu ma aru sain, ta tõesti nautis
elu. Ega ta ise vist otsinudki tööd, aga tütar tahtis oma taaskasutuspoele
filiaali teha ja rääkis ema pehmeks, et ema hakkaks seda poodi pidama.
Mäletan, et Urvel oli igasuguseid hirme – vastutus, väga palju suhtlemist
ja rahaasjad jne. Mulle tundus see küll põneva pakkumisena ja ma väga
julgustasin teda. Mille eest Urve on mulle muide väga tänulik.
Urve läkski seda uut poodi juhtima, saab hästi hakkama ja on oma
eluga väga rahul. Viimati rääkis Urve mulle, et tal oli töö juures kaasas
seitsmeaastane lapselaps Getter, kellele see poes askeldamise päev oli
nii põnev, et selline võiks olla iga tema päev. Aga põnev päev oli ka Urvel,
kelle käest üks poekülastaja küsis, kas see on teie laps või lapselaps. Milline kompliment!
Igatahes on mul Urve üle väga hea meel ja ta on mullegi uut elujõudu
andnud. ●
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Töö ja raha
pensionieas

P

ension on hüvitis, mida makstakse siis, kui jõuad pensioniikka,
oled töövõimetu või kaotanud toitja. 2020. aastal oli Eestis
ligi 334 000 pensionäri, kellest enamik saab vanaduspensioni.
Pensioniiga tõuseb Eestis järk-järgult ja jõuab 2026. aastaks
65. eluaastani. Alates 2021. aasta jaanuarist võib pensionile
minna kuni viis aastat varem, 2021. aastal jõuavad pensioniikka 1957. aastal sündinud inimesed. Alates 2027. aastast on
pensioniea tõus seotud eluea pikenemisega.

Soovitame juba varakult suhelda sotsiaalkindlustusameti spetsialistidega, et kõik sinu
varasemat töötamist puudutav info oleks ametil olemas ning sa saaksid kõiki oma erisusi ja võimalusi pensionile jäämisel arvestada. Võimalik pensionile minemise aeg sõltub
valitud pensioniliigist. Lisaks tavalisele vanaduspensionile on õigus minna enne ja pärast
kehtestatud vanaduspensioniiga, olenevalt siis juba valitud liigist ja nõutud tingimustest.

Pensionisüsteem

EI

esti pensionisüsteem koosneb kolmest sambast. Esimene sammas ehk riiklik
pension ja teine sammas ehk kogumispension on riiklikud ja neid rahastatakse
peamiselt sotsiaalmaksust. Seni kohustuslik teine sammas muutub 2021. aastal
vabatahtlikuks. Tõsi, kohustuslik oli see alates 1983. aastast sündinud inimestele. Kolmas sammas ehk vabatahtlik kogumispension on erapension, kuhu teeb sissemakseid
ainult inimene ise või tema tööandja. I samba pensioneid määrab ja maksab riik, II ja III
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samba pensionidega tegelevad praegu valdavalt pangad ja kindlustusseltsid. Kui inimene on liitunud pensioni II samba ehk kogumispensioniga, on tal õigus saada riikliku ehk
I samba pensioni kõrval ka II samba väljamakseid ning sama kehtib ka III samba kohta.

Kuidas pensioni suurust arvutatakse?
Vanaduspensioni suurus arvutatakse välja iga inimese kohta eraldi.
Pensioni suurus koosneb järgmistest osadest:

1
2
3
4

BAASOSA, mis on kõigil ühesugune. Selle suurus
vaadatakse üle iga aasta 1. aprilliks. 2020. aastal oli
baasosa suurus 215,5148 eurot;
		
STAAŽIOSA ehk pensioniõiguslik staaž, mida arvestati kuni 1998. aasta 31. detsembrini. Selle suurus
sõltub töötamisest, õppimisest, sõjaväeteenistusest,
laste kasvatamisest jms;
		
KINDLUSTUSOSA sõltub kindlustusosakute summast, mida arvutatakse alates 1. jaanuarist 1999.
Selle arvestamise aluseks on inimese eest makstud
sotsiaalmaks;
		
ÜHENDOSA hakkab kogunema 2021. aasta algusest. Ühendosa koosneb 50% kindlustusosakust ja
50% solidaarosakust ning lisandub eelnevatele pensioni osadele.

Kasulik
teave!

Kindlustusosaku suurust arvestatakse iga inimese palgamaksetelt laekunud sotsiaalmaksu põhjal. Näiteks aasta jooksul Eesti keskmist palka teeninud inimese kindlustusosaku suurus on 1,0, teise sambaga liitunul 0,8. Solidaarosak on 1,0 (teise sambaga
liitunul 0,8), kui inimene on aasta jooksul saanud vähemalt miinimumpalka ja tema eest
on makstud sotsiaalmaksu. Pensioni summa leidmiseks korrutatakse kõik need osad
(v.a baasosa) läbi aastahindega (aastahinde suurus vaadatakse üle iga aasta 1. aprilliks
– 2020. aasta aastahinne oli näiteks 7,104 eurot) ning seejärel liidetakse saadud summad baasosaga.
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Foto: Kristian Kruuser

Kuna nii baasosa suurus kui aastahinde
suurus vaadatakse igal aastal ümber, siis
muutub ka pensioni suurus igal aastal –
seda nimetatakse indekseerimiseks.
Indekseerimine on vajalik, et hoida
pensionid tasakaalus palkade ja hindade muutustega. Selleks kinnitab Vabariigi Valitsus igal aastal uue pensioniindeksi. Indekseerimine toimub vaid siis,
kui indeks suureneb. Vähenemise korral
pensione ei vähendata.

Vanaduspensioni
suurus arvutatakse välja
iga inimese kohta eraldi.
Iga-aastane indekseerimine
võib pensionit ainult
tõsta, mitte kunagi
vähendada.

Mida teha siis, kui pensionini
on jäänud kümme aastat?

NI
„53 aastat töökogemust
raudtee liikluskorralduses on
andnud võimaluse koolitada nooremaid
töötajaid ja sundinud ennast
pidevalt arenema, et uuendustega
kaasas käia. Tunnen, et see hoiab
mind värskena!”

Anu Rump
Eesti Raudtee rongidispetšer

oorena tundub pensioniiga olevat mägede taga, kuid ikkagi tasub hakata pensioniks valmistuma juba täisealiseks saades. Ent väga hea aeg on ettevalmistusteks ka 50-ndates eluaastates. Kui lapsed kolivad kodust välja oma elu peale ja eluasemelaen on makstud, on sobiv ja õige aeg säästusid koguda. Säästmisel tasub
ära kasutada soodustusi, mida pakub pensionisüsteemi kolmas sammas – need on viiekümnendatesse jõudnud inimestele eriti soodsad. Kolmandasse sambasse säästmine
on teatud piirideni maksuvaba ja sealt raha väljavõtmisel kehtivad pensionieas ja mõni
aasta enne seda maksusoodustused. Täpsemat infot saad pensionifondide valitsejatelt,
näiteks pankadest, ning alati on hea mõte võrrelda erinevate pensionifondide pakkumisi.
Paljude inimeste säästmisvõime võib olla enne pensioniiga palju suurem kui kolmanda samba pakutavad võimalused. Seetõttu võib tekkida huvi investeerida millessegi
käegakatsutavasse, näiteks kinnisvarasse. Niisuguste investeeringute puhul tasub läbi
mõelda, kui pikalt soovid nendega tegeleda ja kas selliseid investeeringuid on piisavalt
lihtne vajadusel jälle rahaks teha.
Eesti vanemate inimeste materiaalne toimetulek on suhteliselt hea tõenäoliselt ka
seetõttu, et elu jooksul on soetatud eluase ja kodumasinad, mis kestavad kaua. Enne
pensioniikka jõudmist tasub seega ära teha ka suuremad järge ootavad remonditööd, et
hiljem, kui rahalisi võimalusi jääb töötamise lõpetamise korral vähemaks, ei peaks nende
peale mõtlema. Mõistlik on ka läbi mõelda, kus ja kui suures elamises pensionipõlves
elada.
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OI

n kuldsed sõnad, et tervis on meie kalleim vara. Nende sõnade tähendust mõistame tavaliselt kõige paremini siis, kui see varandus ootamatult vähenema hakkab. Et end igas vanuses, sealhulgas pensionipõlves,
terve ja reipana tunda, on tähtis oma kalleimat varandust hoida. Miks mitte sellesse ka investeerida? Mitte niivõrd raha, vaid just aega ja tähelepanu ehk hoida end
liikumises ja jälgida, et toidulaud oleks mitmekesine.
Ma ei ole küll pensioni teemal ekspert, kuid arvan, et pensioni kogumisse võiks suhtuda samamoodi nagu tervisessegi.
Mida hoolsamalt sellesse suhtume, seda muretumalt saame
nautida vanaduspõlve. Ka siinkohal on asjakohane soovitus
hoida end aktiivsena: pensionieas jõukohase ja meelepärase
töö tegemine aitab hoida keha ja vaimu toonuses.
Niisiis, hoiame ennast ja oma vara – igas tähenduses!
Dr Arkadi Popov

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees

EI

namikul inimestest väheneb pensionile jäädes sissetulek. Seega maksab
pensionipõlveks säästmisele ka enamikul mõelda. Kui töötegemise ajast
on midagi alles, on pensioniea väiksema sissetulekuga lihtsam harjuda.
Statistika näitab, et järjest enam inimesi töötab kõrge eani ja võime arvata, et
teeme sama. Elu on aga ootamatusi täis ja tagavara, ka väike, ei tee paha.
Pensioniks säästmisel ei pea kasutama tingimata kogumispensioni sambaid, aga neisse kogumine on tihti lihtsam ja soodsam kui omal käel investeerimine. Pensionisambad on ka lastele pärandatavad.
Säästmis- ja investeerimisvõimaluste
kohta tasub uurida spetsialistidelt, näiteks
pankadest.
Kui tekib tõsine vajadus pensioniks kogutu enne vanadust välja võtta, on mõistlik
veel tõsisemalt kaaluda, kas kogutut võib
tulevikus ikkagi rohkem tarvis minna kui
praegu.
Kaspar Oja

Eesti Panga ökonomist
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Pensioni teise samba ümberkorraldused

SI

ellest, kuidas sääste pensionieas kasutada, tasub mõelda nii pensioniikka jõudnutel kui ka neil, kellel on selleni veel kümmekond aastat aega. Kui sul on teine
pensionisammas, siis tasub tutvuda teise samba ümberkorraldustega ning läbi
mõelda, kuidas edasi tegutseda. Oluline on meeles pidada, et kohe ei ole vaja tegutseda.

Olulised momendid, mida peaksid teise samba
ümberkorralduste kohta teadma:
●		 Kõik, kes soovivad, võivad teise sambasse kogumist jätkata. Kui soovid jätkata nagu
enne, ei pea midagi tegema – raha koguneb edasi, fond investeerib ning valitud fondist sõltub raha kasvamine. Fonde saab endistviisi paremate vastu vahetada.
● Uue võimalusena võid ka ise teise sambasse kogunevat raha investeerida. Selleks
lood investeerimiskonto ja hakkad selle kaudu ise investeerima ehk valid ise fondid,
kuhu investeerida. Raha kasvamine sõltub sinu otsustest ja teadmistest. Kui plaanid
ise investeerima hakata, arvuta läbi ka sellega kaasnevad tehingukulud, vara hoidmise kulud ja fondide teenustasud ning võrdle neid olemasolevate fondide kuludega. Ise investeerimine ja investeeringute hajutamine võib osutuda pensionifondist
kulukamaks.
● Sambasse sissemaksed saad ka peatada ning jätta seni kogutu fondi kasvama.
Peatamiseks tuleb teha avaldus. Uuesti saad liituda 10 aasta pärast. Sel juhul kaotad kümneks aastaks teise sambasse kogumise eelised.
● Neljas võimalus on võtta kogu kogutud raha välja. Selleks tuleb esitada avaldus ning
tasuda väljamakselt 20% tulumaksu. Neil, kes peagi jõuavad vanaduspensioniikka,
ei soovitata oma raha väljavõtmisega kiirustada, kuna tulumaksu maksmise tõttu on
rahaline kaotus märkimisväärne.
Nagu eelnevast näha, võib pensioniks raha koguda mitmel viisil ja määral. Arvestada
tuleb, et kui ise pensionipõlveks ei valmistu, võivad rahalised võimalused jääda pensionieas
kesiseks. Riigikohtu üldkogu meenutas pensionireformi vaagides: „Üldkogu hinnangul on
riigi vanadusabi eesmärgiks lisaks vaesusriski vähendamisele luua süsteem, mis tagaks,
et isikute elatustase ei langeks võrreldes nende tööea elatustasemega põhjendamatult
madalale. [---] Eelöeldust ei saa siiski järeldada, et põhiseadus kohustab riiki tingimusteta
tagama, et isikule vanaduses antav abi on puuduse korral antavast abist suurem. Sarnaselt muude põhiseaduse § 28 lg-s 2 nimetatud sotsiaalsete riskidega ei ole ka vanaduse korral riik ainuvastutav, vaid oma toimetuleku eest vastutab nii isik ise kui ka tema
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perekond.” Riigikohus rõhutas juurde, et „Vanadus koos sellest tuleneva abivajadusega on
selgelt ette nähtav sotsiaalne risk, milleks töövõimelisel ja -ealisel inimesel on enamasti
võimalik valmistuda. [---] Silmas tuleb pidada sedagi, et inimestel endil on võimalik reformi mõjusid enda jaoks olulisel määral suunata. Ka negatiivsemate arengustsenaariumide
kohaselt võib reformi tagajärjel väheneda ennekõike nende inimeste pension, kes võtavad
raha teisest pensionisambast ühekordse väljamaksena enne pensioniea saabumist välja.”
Seega tõenäoliselt tähendab otsus võtta raha ühekordse väljamaksena välja enne pensioniea saabumist seda, et pensioniea saabudes tuleb arvestada väiksema pensioniga.
Valikute headus eri variantide vahel ja valikud variantide sees sõltuvad ka muude otsuste
korral vanusest, millal neid valikuid tehakse. Vanematel inimestel soovitatakse investeeringutes vähendada riskantsemate varaklasside, näiteks aktsiate osakaalu ja suurendada
stabiilsema vara, näiteks võlakirjade või pangahoiuste oma. Riskantsemate varaklasside
osakaalu vähendamine tähendab tõenäoliselt ka tulu vähenemist.
Kõrge riskiga vara puhul võib juhtuda, et müümise ajal on selle väärtus lühiajaliselt madal
– näiteks on finantsturge tabanud šokk. Müüa tuleb vara aga siis, kui soovid pensionivara
välja võtta või vahetada see eluaegse väljamakse lepingu vastu. Kui soovid pensionifondi kogunenud vara pensioniikka jõudes korraga välja võtta või osta nn annuiteetlepingu,
tasub järk-järgult vähendada oma pensionifondis riskantsema vara, näiteks aktsiate osakaalu.

Teise samba maksusoodustused

AI

lates 2021. aasta jaanuarist võib pensionile minna kuni viis aastat varem ning
kuna 2021. aastal on riiklik vanaduspensioniiga 64 eluaastat, siis saab pensionile minna juba 59-aastaselt. Seda otsust tehes tasub läbi arvutada, kas see
on ikka majanduslikult mõttekas, kuna otsus mõjutab pensioni suurust kogu pensioniea
vältel. Vanusest sõltumata tekib teisest sambast pensionile jäämise võimalus puuduva
töövõimega isikutel ja teise samba väljamaksed neile muutuvad kõik maksuvabaks.
1. jaanuarist 2021 kohalduvad uued maksureeglid. Sõltuvalt pensioni saamise tingimustest muutub kogumispensioni väljamakse kas maksuvabaks või tuleb sellelt tasuda
tulumaksu 10 protsenti.
Olemasoleva lühikese tähtajaga fondipensioni võib lõpetada ja alustada näiteks uut,
juba pikema tähtajaga fondipensioni, mis on tulumaksuvaba. Fondipensioni lõpetamise
järel on lubatud sõlmida ka tähtajalise või eluaegse pensioni leping kindlustusseltsiga,
aga vajadusel ka kogu järelejäänud raha korraga välja võtta.
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Jõustunud seadusemuudatused lubavad pensionile jäänud inimestel sõlmitud pensionilepingu erandkorras lõpetada. Kes soovib pensioni oma elu lõpuni edasi saada, ei pea
midagi tegema. Kes soovib süsteemist lahkuda, siis pensionilepingu ülesütlemise avaldust saab oma kindlustusseltsile esitada 2021. aasta 1. jaanuarist kuni 31. märtsini.
Pensioni maksmine jätkub siis veel augusti lõpuni, seejärel leping lõpeb ning selle tagastusväärtus makstakse välja septembris 2021.

Mida peab tegema enne pensionile jäämist?

RI

iik teavitab inimest vanaduspensioniea saabumisest hiljemalt kuus kuud ette
e-kirjaga. Järgmise sammuna on vaja esitada sotsiaalkindlustusametile avaldus
pensioni saamiseks. Kui soovid hakata vanaduspensioni saama pensioniõiguse
tekkimise päevast alates, tuleb avaldus esitada üheksa kuu jooksul. See periood algab
siis, kui pensionile jäämise õiguseni on kuus kuud ehk pool aastat ning lõpeb kolm kuud
hiljem pärast õiguse tekkimist. Kogu info selle kohta, kuhu ja kuidas avaldust esitada ja
millised dokumendid on vajalikud, saad sotsiaalkindlustusametist kas nende kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee, klienditeenindustest üle Eesti või helistades infotelefonile 612 1360.
Otsuse oma pensioni määramise kohta saad pärast pensioniõiguse tekkimist või 15
tööpäeva jooksul alates viimase vajaliku dokumendi esitamisest. Pensionitunnistus saadetakse inimesele posti teel koju kümne tööpäeva jooksul pärast pensioni määramise
otsuse tegemist. Pensionitunnistus on plastikkaart, mis tõendab kehtivat pensionäri
staatust ning on aluseks soodustuste saamisel. Pension makstakse inimese arveldusarvele iga kuu 5. kuupäeval jooksva kuu eest.

Kas pensioniikka jõudmisel
tasub töötamist jätkata?

PI

ensioniea saabumine on tegelikkuses lihtsalt üks kuupäev. Järgmisel hommikul ärkad ikka samade oskuste ja võimetega ning sul on
täpselt samasugune õigus töötamiseks
nagu kõikidel teistel. Pensioniea saabumine ei muuda absoluutselt mitte midagi
sinu töötamise õigustes, samuti ei muutu
rõõm tööst ja vajadus sissetuleku järele.

Kui võimalik,
tasub koguda sääste
ja investeerida. Raha
paigutamisel tuleks
aga kõik põhjalikult
läbi mõelda.
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Tulumaksuvabastuse

Kõige levinum meetod sissetulesaamiseks on kasulik
kute suurendamiseks pensionieas
ongi töötamise jätkamine. Lisaks
avaldus esitada, sest
suuremale sissetulekule pakub töömuidu tulumaksustatakse
elu ka võimalusi suhtlemiseks ja
pension esimesest
aktiivsemaks eluks. Pikenev eluiga
ja parem tervis võimaldavad kauem
eurost.
töötada ning seepärast on tööturul
palju pensioniealisi. Ka töö on muutunud
ega eelda enamasti enam nii palju
rammu kui aastate eest.
Elukogenud inimeste teadmisi ja oskusi hinnatakse taas üha enam. Samuti on paranenud võimalused töötada osaajaga või paindliku töögraafikuga. Pensionieas töötades
teenitakse juurde ka pensionistaaži, mis tähendab, et tulevane pension suureneb.
2018. aasta algusest alates on kõikidele tuludele, ka pensionile, üldine maksuvaba
tulu määr kuni 6000 eurot aastas ehk kuni 500 eurot kuus. See, kui suurt tulumaksuvabastust sa kasutada saad, sõltub sellest, kui suur on su aastane sissetulek kokku.
Tulumaksuvabastuse saamiseks peab esitama avalduse. Pensionilt maksuvabastuse
arvestamiseks tuleb avaldus esitada sotsiaalkindlustusametile. Avaldus on kasulik esitada, sest muidu tulumaksustatakse pension esimesest eurost. Kui pensionär ei kasuta
tulumaksuvabastust, on tal järgmise aasta maksu- ja tolliametile esitatava tuludeklaratsiooniga võimalus rohkem makstud tulumaks tagasi saada. Töötav pensionär saab
maksuvaba tulu kasutada vastavalt oma soovile mõlemalt sissetulekult – pensionilt ja
töötasult. Töötav pensionär peab otsustama, kas esitab tulumaksuvabastuse avalduse
sotsiaalkindlustusametile või tööandjale või mõlemale.
Kuna iga-aastase indekseerimise tõttu
pension suureneb, on mõistlik iga aasta
aprillikuus üle vaadata ka oma tulumaksuvabastus. Kui tahad tulumaksuvabastuse summat muuta, tuleb teha uus
Pensionile on
avaldus sotsiaalkindlustusametile.

võimalik jääda nii enne
kui pärast vanaduspensioniikka jõudmist,
ent need otsused
tasub täpselt läbi
arvutada.
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Foto: Erakogu

„Kogu elu olen endale
sisendanud, et õnn pole
juhus, vaid isiksuseomadus.
Ma pole kunagi olnud
allaandja tüüpi vennike.”

Jaanus Nõgisto
muusik, režissöör ja purjetaja
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Kas pensioniea saabudes peab pensionile jääma?

EI

pea. Pensioniea saabumine ei muuda midagi inimese õiguses töötada, välja
arvatud väga üksikud kutsealad, kus on seadusega piirang seatud. Töötamise
kõrval on võimalik alates 2021. aastast kasutada ka paindliku pensioni võimalusi. See tähendab, et pensioni saamist on võimalik lükata edasi või peatada, mis tähendab, et tulevane pension kasvab. Pensioni saamise edasilükkamine võimaldab saada
hiljem suuremat pensioni ja sedasi pehmendada sissetuleku langust ajaks, mil tervis
hakkab alt vedama ja tööturult tegelikult kõrvale jäädakse. Samas tasub pensioni edasilükkaminegi enne selle otsuse tegemist igaühel ikkagi täpselt läbi arvutada. Näiteks
võib olla pensioni edasilükkamine naistele kasulikum kui meestele, sest naiste keskmine
oodatav eluiga on pikem.
Kui vanaduspensioniiga on kätte jõudnud hiljemalt 2020. aasta lõpuks, on võimalik
valida suvalisel hetkel tulevikus edasilükatud vanaduspension. Iga kuu eest, mis inimene
lükkab oma vanaduspensioni edasi, suurendatakse tema pensioni 0,9% võrra. Kui vanaduspensioniiga jõuab kätte alates 2021. aastast, on valikus vaid paindlik vanaduspension.
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PI

äästeamet paneb juba aastaid inimestele südamele, et varuda tasub aegsasti. Fraas „Varu enne maru!“ on tuttav paljudele. Eks ole vana tõde, et
ebameeldivused tabavad siis, kui neid kõige vähem oodatakse. Neid ei saa
küll alati vältida, kuid sageli saab neid ennetada, et siis tagajärgedega hõlpsamalt
toime tulla. Aastaringidel on komme kibekiiresti veereda, elukevadest saab märkamatult sügis. Pensionile jäämine on mõneti nagu kriisiolukord – järsku on kõik
teistmoodi ja sissetulekud väiksemad.
Seetõttu ongi mõistlik argiste askelduste kõrvalt vaadata
tulevikku ja mõelda, mida juba praegu teha selleks, et mõnekümne aasta pärast oleks mõnusam elada. Loomulikult ei
saa elada vaid tulevikus. Elada tuleb ikka tänases päevas,
kuid vahel tasub haarata pikksilm ja vaadata veidi ette. Parematel aegadel on mõistlik koguda, et kesisematel päevadel
hõlpsamini hakkama saada. Tark varub ja on hiljem tänulik.
Iseendale.
Marina Moltšanov
Päästeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist

Kas pensionile saab varem jääda?

JI

ah. Alates 2021. aastast tekib võimalus jääda paindlikule vanaduspensionile kuni
viis aastat enne vanaduspensioniiga. Ennetähtaegse pensioni puhul peab arvestama, et sel juhul vähendatakse sinu pensioni suurust nii palju, kui mitme kuu võrra sa
varem pensionile jäid. Iga kuu tähendab 0,4%-list vähendust.
Ennetähtaegse vanaduspensioni tingimuseks on, et sul on vähemalt 15 aastat pensionistaaži ja pensioni saamisega samal ajal ei saa sa töötasu. Kui sa otsustad tagasi
tööle minna, peatatakse ennetähtaegse vanaduspensioni maksmine.

Mis see paindlik vanaduspension täpsemalt tähendab?

UI

us paindlik vanaduspension võimaldab alates 2021. aastast luua inimesel ise
endale personaalne pensioniplaan:

●		 valida pensionile minekuks endale sobiv aeg alates viiest aastast enne vanaduspensioniikka jõudmist või mistahes ajal pärast vanaduspensioniea saabumist;
●		 peatada ja jätkata pensioni saamist vastavalt oma soovile, jättes peatatud osa
tulevikuks kasvama.

OI

len pensionär, aga töötan siin ikka edasi ning panen käed külge, kus on
vaja, olen kasvõi giidiks. Palvetan iga päev Eestimaa looduse ja inimeste
eest, see on minu jaoks kõige tähtsam. Kultuurikeskuses hoiame vanu
käsitöövõtteid ja taaskasutust suure au sees. Alati tuleb koguda varusid, see on
iidvana teadmine. Kui endal jääb üle, siis saab kasvõi sõjas kannatanud Ukraina
inimesi aidata.
Kui hakkasin pensioni saama, tegi see palju rõõmu. Kujutage ette – mitte midagi ei pea tegema, ja raha ikka tuleb! No aga tuleb muidugi ainult see raha, mille eest
sa oled varem hoolt kandnud.
Sa saad teisi aidata siis, kui oled ise kõrvale pannud ja kogunud. Teiste aitamine,
ja eriti laste aitamine, on nii suur rõõm, et
juba selle pärast tasub pensioniks koguda.

Anatoli Ljutjuk

Ukraina Kultuurikeskus
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Kui jääd varem pensionile, pensionisumma väheneb. Kui lükkad pensionile jäämist edasi,
pension vahepealsel ajal kasvab. Uus süsteem lisab aga paindlikkust ka tehtud otsuste hilisemal muutmisel. Sobiva töö leidmisel ja uuesti tööle asudes saad edaspidi oma
pensionisaamise peatada või võtta välja vaid pooles suuruses. Välja võtmata osa jääb
peatamise perioodiks kasvama ning edaspidi on igakuiselt kättesaadav summa veidi
suurem.

Kas uus paindlik vanaduspension vahetab
vana süsteemi välja?

VI

ana süsteem säilib kuni 2025. aasta lõpuni. See tähendab, et paindliku vanaduspensioni asemel võid valida ka ennetähtaegse vanaduspensioni. Aastatel
2021–2025 hakkab ennetähtaegse vanaduspensioni saamiseks nõutav pensionistaaž aasta-aastalt suurenema ühe aasta võrra iga kalendriaasta kohta. Aastast
2026 see pensioniliik kaob.
Edasilükatud vanaduspensionile jäämise võimalus säilib pärast 2021. aastat vaid
neile, kes on jõudnud pensioniikka enne 2021. aastat. Nemad saavad edaspidi valida,
kas soovivad tulevikus jääda edasilükatud vanaduspensionile või kasutada uue paindliku vanaduspensioni võimalusi.

Kas soodustingimustel saab jätkuvalt varem pensionile jääda?
Ikka. Soodustingimustel saab vanaduspensionile jääda inimene, kes on:

● kasvatanud vähemalt 8 aastat puudega last 				
või 5 või enamat last – 5 aastat enne pensioniikka 		
jõudmist;
Kasulik
● kasvatanud vähemalt 8 aastat 4 last – 					
teave!
3 aastat enne pensioniikka jõudmist;

● kasvatanud vähemalt 8 aastat 3 last – 					
1 aasta enne pensioniikka jõudmist;
● hüpofüsaarse kääbuskasvuga inimene – 45-aastaselt;
● represseeritud, kes viibisid kinnipidamiskohas või asumisel –
kuni 5 aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist;
● inimesed, kes võtsid osa Tšornobõli aatomielektrijaama avarii
likvideerimisest – 5 aastat enne pensioniikka jõudmist.
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Laste kasvatamisega seoses on õigus soodustust kasutada ühel vanemal (teise vanema
kirjalikul nõusolekul) või kui omavahel kokkuleppele ei jõuta, saab õiguse jagada võrdselt kahe vanema vahel.
Soodustingimustel saavad vanaduspensionile jääda ka erinevatel kutsealadel töötanud inimesed.

Kellel on õigus saada toitjakaotuspensioni?

KI

ui keegi perekonnas sureb, saad taotleda toitjakaotuspensioni, kui oled surnud pereliikme laps, vähenenud töövõimega või vanaduspensioniealine lesk või
vanem. Toitjakaotuspensioni saad juhul, kui surnud pereliikmel oli omandatud
pensionistaaž. Pensioni saamiseks vajaliku pensionistaaži suurus sõltub surnud pereliikme vanusest surma hetkel. Pensioni suurus sõltub samuti surnud pereliikme pensionistaažist. Toitjakaotuspensioni saajatest tohivad samaaegselt töötada ja pensioni saada
ainult lapsed kuni 18. eluaastani või õppimise korral 24. eluaastani. Teistele, kes samal
ajal töötavad, toitjakaotuspensioni ei maksta.

II

ga inimene on erinev, kuid mõned seaduspärad on meil ühised. Tulevikuks säästame enamasti parimas tööeas, sest nooruses ja vanaduses on raske kulutusi kokku hoida. Eesti pensionisüsteemi teise samba loomisega tekitati surve ja
motivatsioon säästa tööeas. Praeguse pensionireformi käigus loodi erinevad valikuvõimalused ja sellega asetati väga suur vastutus inimestele. Mina küll ei kahtle,
ma ei lõpeta teist pensionisammast ja enne töötamise lõpetamist sealt raha välja ei
võta. Ühelt poolt on mul liiga vähe aega, et süveneda erinevate fondide detailidesse
ja hakata ise investeerima. Selleks, et olla ise fondihalduritest parem, peaks väga
palju pühenduma.
Teiselt poolt räägib kogumise kasuks majanduses toimuv – praegu on koroonakriisist väljumiseks ja majanduse ergutamiseks keskpankade poolt välja antud rahast suur osa liikunud
aktsiaturgudele ja viinud üles paljude aktsiate
hinnad. See omakorda on pensionifondidele
olnud väga hea teenimise aeg. Pensionisambast lahkumise kohta kordaks vana tarkust:
kiirusta aeglaselt – festina lente!
Urmas Varblane

Akadeemik
Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor
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Foto: Kaupo Kikkas

Kellel on õigus saada rahvapensioni?

RI

ahvapensioni saad juhul, kui oled jõudnud vanaduspensioniikka, aga sul ei ole
vajalikku pensionistaaži ja oled vahetult enne pensioni taotlemist elanud vähemalt
viis aastat Eestis. Samuti makstakse rahvapensioni siis, kui surnud perekonnaliikmel puudus toitjakaotuspensioni saamiseks vajalik staaž ja surnud pereliige elas
vahetult enne surma vähemalt ühe aasta Eestis.

Kellel on õigus üksi elava pensionäri toetusele?

ÜI

ksi elava pensionäri toetus 2020. aastal on 115 eurot ja seda makstakse üks
kord aastas – koos oktoobrikuu pensioniga.
Selleks et saada toetust, pead vastama perioodil 1. aprill kuni 30. september
mitmele tingimusele:
		
●		 oled vanaduspensionieas,
●		 elad Eestis rahvastikuregistri andmetel üksi,
●		 sinu igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 1,2-kordne Eesti keskmine
		 vanaduspension, mis 2020. aastal oli 582 eurot,
●		 ei viibi vangistuses või eelvangistuses või kohus ei ole määranud
		 psühhiaatrilist sundravi.
Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid see makstakse välja pärast andmete kontrollimist. Andmed võetakse sotsiaalkaitse infosüsteemist ja rahvastikuregistrist. ●

Üksi elava
pensionäri toetust ei pea
ise taotlema. Kui tingimused
on täidetud, makstakse
see koos oktoobrikuu
pensioniga.

„Olen alati tahtnud
elada tempokalt ja loominguliselt.
Kunstnikuks olemine andis mulle
vabaduse tegutseda enda moodi.”

Helina Tilk
disainer, keraamik, pedagoog

KU TERVÜS KÄEH,
SÕS EI NÄE NÄLGÄ.

TERVIS

Kuidas võimalikult hästi toime tulla?

EESTI VANASÕNA
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LOORE

LUGU

Noor töötav pensionär Loore tervitab jälle.
Inimestel on igasugu muresid, aga sageli saab neist
jagu, kui on toetavad lähedased. Kui mulle helistab
tütretütar Mia ja ma kuulen telefonis tema reibast häält
„Tšau, vanaema!”, kipub mul ikka veel õnnepisar
silma tulema.

MI

Iõned mu tuttavad on öelnud, et vanavanemaks saamine tähendab justkui vanaks saamist, mida nad natuke kardavad. Minuga on selline huvitav lugu, et ma ikka väga ootasin, et saaksin
vanaemaks. Meie poeg veel abielus ei ole, aga kui tütar abiellus, siis ma
mõtlesin, et kui neil laps sünnib, siis mulle tohutult meeldiks lapselapsega
tegelda – rääkida temaga, käia looduses, selgitada maailma asju. Võibolla selle tunde algus, et nii tore on olla vanaema, sai alguse minu ja vanaema suhetest. Tema oli Minu Mamma. Nii ma teda kutsusin.
Kui mul juba endal lapsed olid, siis ma üritasin nendega suheldes Mammast eeskuju võtta. Mina ei ole ülemus ja nemad alluvad, vaid me oleme
partnerid. Oleme Miaga nagu sõbrannad ja minule on see suur tunnustus,
et lapselaps peab mind nii kaasaegseks, et rääkida oma igapäevaelust.
Vahel juhtub, et ta helistab mulle, kui tunnid lõpevad ja siis räägib kogu
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kodutee või ütleb, et nüüd jõudis trenni ja rohkem ei saa rääkida. Kui ta
koolivaheaegadel meil külas käib, siis teeme pikki jalutuskäike ja räägime
maailma asjadest.
Viimati, kui Mia koolivaheajal meie juures oli, juhtus aga lausa ime. Mu
mees oli alaselja- või pigem puusavaluga juba mitmendat päeva pikali. Mitte just kogu päeva pikali, söömas ikka käis, aga enamuse päevast
lamas, sest igasugune liigutamine tegi väga haiget. Ma küll ütlesin, et
mine perearsti juurde, aga tema vastu, et küll üle läheb, on ennegi läinud.
Ja pealegi on apteegist ostetud salv olemas.
Ma läksin hommikul koolitusele ja Mia jäi vanaisaga koju. Ja mis nad
siis tegid? Mia kutsus vanaisa õue, aga vanaisa ütles, et ta ei taha õue,
sest tervis pole kõige parem. Kui vanaisa ennast püsti ajas ja ühele poole küürus külmkapi vahet liikus, siis Mia oli mõelnud, et vanaisa on kõver
nagu koma. Nii ta hiljem rääkis. Eks Mia nägi seda juba eelmisel päeval,
et vanaisa oli kõver nagu koma, ja kuulis ka seda, et arsti juurde ta minna
ei taha. Mia küsis, mis vanaisa perearsti nimi on. Vanaisa ütles. Mia võttis
telefoni ja otsis internetist perearsti üles. Arst palus telefoni vanaisale anda ja vanaisa kurtis siis oma alaseljavalusid. Ja ütles, et küll läheb
üle. Arst manitses, et valu ei pea ju kannatama. Ütles, et ta kirjutab digiretseptiga põletikuvastast salvi ja soovitab ka valuvaigistit võtta kolm
korda päevas. Hoiatas, et enne mõne päeva möödumist ei tasu tulemusi
oodata. Mia tõi apteegist ravimid ära ja nad hakkasid koos ravima.
Kui ma õhtul koju jõudsin, siis Mia hüüdis, et ta hakkas vanaisa ravima.
Ja siis nad rääkisid koos, mis oli juhtunud. Küsisin liigutuspisarat pühkides, kuidas Mia kõike seda teab. Ta ütles, et telekast nägi ja ema on ka nii
arstiga suhelnud. Kolm päeva hiljem kõndis vanaisa küll ettevaatlikult, aga
juba üsna sirgelt.
Minu lapselaps ja sõbranna Mia on cool. ●
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Meie õigusi
haigused ei võta

M

ida vanemaks me saame, seda enam hindame oma tervist. Haiguste või õnnetuste tõttu võib väheneda töövõime, välja kujuneda puue või vajab inimene vanemas eas
lihtsalt tavapärasest enam tuge. Tervisemurede puhul on
alati kõige õigem alustada oma perearstist. Suurem terviseprobleem ega puue ei tohi muuta sinusse suhtumist
ega muutuda takistuseks töökoha leidmisel ja töötamisel ning sotsiaalselt täisväärtusliku elu elamisel.

Täiendavalt tuge vajavaid inimesi toetavad haigekassa, töötukassa, sotsiaalkindlustusamet ja kohalik omavalitsus, aga ka tööandjad, koolid ja hea teeninduse pakkujad. Ebavõrdse kohtlemise korral nõustab sind soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
volinik. Lisaks eelnimetatutele saad teavet ka õiguskantslerilt ja Puuetega Inimeste Kojast.
Vanus ei võta inimeselt õigust töötada ning kui sa jõuad vanaduspensioniikka, on sul
endiselt õigus jätkata töötamist ja samal ajal tekib õigus saada vanaduspensioni.

Diskrimineerimise keeld

KI

a vähenenud töövõimega ja/või puudega vanemaealisel inimesel on õigus jätkata
töötamist. Võrdse kohtlemise seaduse tähenduses on puue inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle,
millel on oluline ja pikaajaline ebasoodus mõju igapäevatoimingute sooritamisele. Kui
sul on puue ja/või vähenenud töövõime ja sa tunned, et vajad selleks kohandusi, et oma
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tööd hästi teha, informeeri sellest tööandjat. Sul on õigus seda teha ja sina ise peadki
seda tegema, sest kui puudest põhjustatud erivajadused ei ole tajutavad ilma sellest
eraldi teatamata, siis ei ole tööandjal kohustust töökeskkonnas kohandusi teha. Sa ei
pea täpselt teadma, mis kohandusi sa vajad, kuid pead tööandjale kirjeldama, millised
takistused sul töö tegemisel tekivad. Pärast tööandja informeerimist tekib sul seaduse
kaitse ning kohanduste võimaldamise ja korraldamise kohustus läheb üle tööandjale.
Tööandja saab omal initsiatiivil kohandada töökohta, -koormust ja -aega ainult siis,
kui sinu puue on tajutav. Niinimetatud nähtamatust puudest tingitud erivajadusi ei ole
lihtne märgata ning seepärast tasub ise tööandjale oma töökoha või töökorralduse
muutmise vajadustest teada anda.
Seadus ütleb, et tööandja peab rakendama vajalikud meetmed, välja arvatud juhul,
kui need põhjustavad talle ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. Muudel juhtudel keeldumist loeb seadus diskrimineerimiseks. Seega ei pea sa kartma, et kui annad tööandajale oma vajadustest teada, kasutab ta neid sinu vastu. Tööandjat abistab omakorda töötukassa, kes tasub vajalike kohanduste kulud.
Puude tõttu ei tohi sind kuidagi teistest halvemini kohelda. Olgu selleks tööle kandideerimine, töölepingu sõlmimine, täiendusõpe või mis tahes muu tööga seotud toiming
(VõrdKS).
Vanusest olenemata on kõigil Eesti inimestel, kellel on ravikindlustus, õigus saada
ühetaolist arstiabi. Ravikindlustus on olemas töö- või muu sellesarnase lepinguga töötaval isikul, töötul, töötutoetust või töötuskindlustushüvitist saaval inimesel ning pensionäril. Koos vanaduspensioniea saabumisega hakkab ravikindlustus kehtima neilegi,
kellel seda enne mingil põhjusel ei olnud. Et paremini aru saada, millised on sinu õigused
kvaliteetsele arstiabile, siis järgnevalt väike ülevaade.

Ravikindlustatud inimesel on õigus:
● saada perearsti ja eriarsti vastuvõtule
mõistliku aja jooksul;
● saada soodsalt vajalikke ravimeid;
● saada hambaravihüvitist.
Lisaks eelnimetatud õigustele on pensionäril
ja üle 63-aastasel inimesel õigus täiendavale
hambaravihüvitisele ja hambaproteeside
hüvitisele.

Räägi julgelt
oma vajadustest!
Seadus kaitseb sind
diskrimineerimise
eest.
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Foto: Matti Kämärä

Õigus saada perearsti vastuvõtule

PI

erearstid hindavad patsiendi terviseseisundit ja vajadusel suunavad ta eriarsti
vastuvõtule, uuringutele või haiglaravile. Perearsti vastuvõtule on õigus saada
ägeda tervisehäire korral samal päeval, teistel juhtudel viie tööpäeva jooksul. Kui
terviseseisund, liikumisraskused, transpordiühenduse puudulikkus või muu takistus ei
võimalda sul perearsti juurde minna, on sul õigus paluda perearsti või pereõe koduvisiiti.
Perearsti juures käies ei küsita vastuvõtu eest tasu, küll aga on perearstil õigus koduvisiidi eest visiiditasu küsida.
Kui tekib olukord, et sa ei saa aru, kas arstile minek on vajalik, või asub perearst kaugel, näiteks välismaal või teises maakonnas, või pole muul põhjusel parasjagu kättesaadav, siis saad helistada perearsti nõuandeliinile numbril 1220. Pereõed ja -arstid vastavad sellel numbril ööpäevaringselt ning aitavad hinnata, kas konkreetse tervisemurega
on vaja pöörduda perearsti, kiirabi või muu tervishoiuteenuse osutaja juurde.

Õigus saada eriarstiabi

KI

ui perearst on teinud saatekirja uuringutele, nt vereanalüüside andmine, mõnele protseduurile, operatsioonile või pikemaajalisele haiglaravile, on sul üldjuhul
õigus valida sulle sobiv eriarst ning vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses,
millel on sõlmitud haigekassaga leping. Ilma saatekirjata saab pöörduda silmaarsti,
naha- ja suguhaiguste arsti, günekoloogi ja psühhiaatri poole.
Eriarsti järjekorda panemisel arvestatakse probleemi tõsidust. Mida tõsisem on
terviseprobleem, seda kiiremini pääseb vastuvõtule. Kui on vaja teha mõni uuring, protseduur või operatsioon, mis ei vaja pikemat haiglas viibimist (nn ambulatoorse saatekirja
korral), on sul õigus ette nähtud teenust saada hiljemalt kuue nädala jooksul alates saatekirja väljakirjutamisest. Päevaravi või pikemat haiglas viibimist eeldavale protseduurile
on õigus saada kaheksa kuu jooksul alates saatekirja väljakirjutamisest. Ooteaeg võib
pikeneda sel juhul, kui soovid saada mõne konkreetse arsti või raviasutuse vastuvõtule
või kui raviasutusel on vähe arste või muid ressursse.
Juhul kui eriarstiabi oodates terviseseisund ootamatult ja tõsiselt halveneb, on sul
igal ajal õigus erakorralisele arstiabile.
Ja loomulikult on igal inimesel õigus minna tasulisele eriarsti vastuvõtule.

Erakorralise arstiabi saamiseks võib patsient
pöörduda ise lähimasse EMO-sse või kutsuda
kiirabi telefoninumbril 112.

Kasulik
teave!

55

„Muidugi oli vanaemaks
saades hirm, et koos staatusega
tuleb ka sünge teadmine ajalikkusest. Kummalisel kombel nii ei
läinud. Lastelastega koos olles
astun ajast välja, peatan selle.”

Raili Tamm

õpetaja Jõhvi Kultuuri- ja
Huvikeskuses, Illuka põhikoolis
ja Viru vanglas
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Õigus soodsatele ravimitele

RI

avimid, eriti retseptiravimid, võivad olla väga kallid ning seetõttu võib tekkida
hirm, kas ikka saab endale ravimite ostmist lubada. Selleks et ravimid oleksid kõigile kättesaadavad ning keegi ei jätaks hinna tõttu rohtu välja ostmata, tasub haigekassa teatud ulatuses nende ravimite eest, mis on kantud soodusravimite nimekirja.
Sõltuvalt ravimist on need kas 50%, 75%, 90% või 100% soodsamad. Selle, kui suure
soodustusega ravimit konkreetsel juhul müüakse, määrab perearst ravimiretsepti kirjutades. Seda tehes arvestab ta muu hulgas patsiendi vanust, terviseprobleemi raskust
ning kroonilisust. Soodusravimi ostmisel tuleb apteegis tasuda vaid summa, mis jääb
soodustuse mahaarvamisel alles. Tasub aga meeles pidada, et isegi 100%-lise soodustuse puhul tuleb tasuda omaosalus 2,5 eurot.
Kui ostad sama toimeainega ravimite hulgast piirhinnast kallima ravimi, võib tekkida
kohustus tasuda ka ravimi piirhinda ületav summa. Ravimi piirhind määratakse üldjuhul
sama toimeainega ravimitest teise hinnalt soodsaima ravimi hinna alusel.

Näide
Perearst on kirjutanud välja 75%-lise soodustusega ravimi.
Erinevate vastava toimeainega ravimite hinnad on 10 eurot,
12 eurot ja 16 eurot. Seega on ravimi piirhind 12 eurot. Ostes
12 eurot maksva ravimi, tuleb patsiendil tasuda omaosalus 2,5
eurot ning 25% ülejäänud summast ehk kokku 4,88 eurot. 7,12
eurot tasub patsiendi eest haigekassa. ●

Õigus täiendavale ravimihüvitisele

KI

es peab kulutama keskmisest rohkem raha arstimitele, saab lisaks soodusravimitele täiendavat ravimihüvitist haigekassalt.
Täiendava ravimihüvitise saamise eeldus on, et patsient on ühes aastas tasunud
soodusravimite eest vähemalt 100 eurot. Üle 100 euro tasutud summast hüvitab haigekassa 50%. Kui soodusretseptiga ostetakse ravimeid rohkem kui 300 euro väärtuses,
siis üle 300 euro kulutatud summast hüvitab haigekassa 90%.
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Näide
Kui patsient on kulutanud aasta jooksul soodusravimitele 100 eurot,
siis igast järgmisest ravimiarvest tasub 50% haigekassa ning 50%
tuleb tasuda patsiendil.
•••
Kui patsient on aasta jooksul ostnud ravimeid juba 300 euro väärtuses, siis seda ületavatest kulutustest tasub haigekassa 90% ning
10% tuleb tasuda patsiendil endal. ●

Õigus saada kõige soodsamat ravimit

RI

etsepti väljakirjutamisel peab arst üldjuhul kasutama ravimis sisalduva toimeaine nimetust, mitte ravimi kaubanduslikku nime. See annab sulle kui patsiendile
võimaluse valida sama toimeainega ravimite seast hinnalt sobivaima. Apteekri
kohustus on aga informeerida kõigist sobivatest vajaliku toimeainega ravimitest ja nende hindadest. Sul on alati õigus küsida nii oma arstilt kui apteekrilt, kas retseptis nimetatud ravimit on võimalik asendada sama toimeainega, kuid odavama ravimiga.
Vahel kirjutab arst retseptile kindla kaubandusliku nimega ravimi. Selleks peab arstil
olema mõjuv põhjus. Näiteks on see põhjendatud juhul, kui patsiendi allergia või koostoime mõne teise ravimiga välistab konkreetse ravimi asendamise. Sellisel juhul tuleb
apteegist osta konkreetse kaubandusliku nimega ravim.

Õigus hambaravihüvitisele

SI

ul on õigus saada aastas kuni 40 eurot hambaravihüvitist. Iga hambaraviteenuse
eest tuleb seejuures ise tasuda 50%.
Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed
ja üle 63-aastased isikud saavad hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas ning neil tuleb
ise tasuda vaid 15% igast hambaraviarvest. Soodustuse summa arvestatakse raviarvelt
maha juba enne tasumist.
Oluline on tähele panna, et täiskasvanu hambaravihüvitise kasutamiseks peab hambaarst olema sõlminud haigekassaga lepingu. Seda, kas konkreetne hambaarst on sõlminud lepingu, tasub küsida enne hambaarsti juurde aja kinnipanemist. Kui hambaarstil
haigekassaga lepingut ei ole, on igal inimesel õigus pöörduda teise arsti poole, et oleks
võimalik hambaravihüvitist kasutada.
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Näide
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Foto: Kaupo Kikkas

Kalle käis hambaarsti juures hambaauke parandamas ning hambaravi arve oli algselt 70 eurot. Kuna Kalle ei ole veel pensioniealine,
siis on tal õigus saada kuni 40 eurot hambaravihüvitist. Hambaraviarvest 50% ehk 35 eurot tuleb tasuda Kallel ning ülejäänud 50% ehk
35 eurot tasub tema eest haigekassa. Sama aasta jooksul on Kallel
õigus saada hambaravihüvitist veel 5 euro ulatuses.
•••
Anna on jõudnud vanaduspensioniikka ning tema viimase hambaarsti külastuse raviarve oli algselt 70 eurot. Raviarvest 15% ehk 10,5
eurot tuleb tal tasuda ise ning ülejäänud 85% ehk 59,5 eurot tasub
tema eest haigekassa. See tähendab ühtlasi, et järgmisel hambaarsti külastusel sama aasta jooksul on Annal õigus saada hambaravihüvitist veel 25,5 euro ulatuses. ●

Tasub tähele panna, et hambaravihüvitis kehtib üksnes esmavajalikele teenustele ega
rakendu näiteks hammaste valgendamise või pärlipesu korral. Seega on mõistlik enne
hambaarstilt küsida, kas konkreetsele teenusele hüvitis rakendub.

Õigus proteesihüvitisele

VI

anadus- ja töövõimetuspensionäridel, osalise või puuduva töövõimega inimestel ja üle 63-aastastel on lisaks hambaravihüvitisele õigus saada ka proteesihüvitist.
Proteesihüvitist saab samuti ainult nende proteesitegijate juures, kes on sõlminud
haigekassaga vastava lepingu. Enne hambaarstiaja kinnipanemist tasub taas uurida,
kas tal on sõlmitud haigekassaga proteesihüvitise leping.
Hambaproteeside hüvitise maksimaalne summa kolmeks aastaks on 260 eurot.
Kui kolm aastat on möödas, on taas õigus proteeside hüvitamisele 260 euro ulatuses
järgneva kolme aasta jooksul. Hüvitise summa arvestatakse raviarvelt maha juba enne
tasumist.

„Kõige tähtsamaks
osutuvad teod, mis sa teiste
heaks oled teinud.”

Kaidu Meitern
spordiarst

Kaidu Meitern on spordiarst ja mitmes riigis medalitega pärjatud kümnevõistleja,
atroskoopia (vähem traumeeriv operatsioon) arendaja ja päevakirurgia eestvedaja
Eestis, Atrospordi kliiniku rajaja, värske raamatu „Tennisevigastuste käsiraamat” autor.
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Õigus saada vaktsineeritud

TI

äiskasvanute vaktsineerimine pole laste omast sugugi vähem tähtis. Enamikul
inimestest hakkab viiekümnendatest eluaastatest immuunsüsteem nõrgenema
ning 60.–65. eluaastaks kujuneb välja eaga kaasnev immuunpuudulikkus. See
omakorda tähendab, et kasvab risk haigestuda erinevatesse nakkushaigustesse. Seega
on mõne nakkushaiguse vastu vaktsineerimine just vanemas eas oluline. Eelkõige alates
65. eluaastast on nii gripp kui ka pneumokokknakkused ohtlikud. Ka sellised kroonilised
haigused nagu astma, südame-, kopsu-, maksa- ja neeruhaigused ning diabeet tähendavad suuremat riski, et teatud nakkushaigused, nagu näiteks gripp, võivad kulgeda raskelt.
Gripi vastu soovitatakse vaktsineerida igal aastal, sest gripiviirused on üsna muutlikud
ning vaktsineerimise järel tekkinud kaitse ei püsi kaua. Alates 1. oktoobrist 2021 on kõigil
alates 65. eluaastast (kaasa arvatud) õigus saada igal aastal tasuta gripivaktsiini. Gripi
vastu vaktsineerimist soovitataksegi teha kord aastas. Eriti oluline on enda gripi vastu
vaktsineerimine siis, kui teid kimbutavad astma, kroonilise südame-, kopsu-, maksa- ja
neeruhaigus, kasvaja, autoimmuunhaigused (eeskätt reumatoidartriit, polüskleroos ja
süsteemne erütematoosluupus) või diabeet. Seni on tasuta gripivaktsiini võimaldatud
hoolealustele nii hoolekandeasutustes kui ka neile, kes saavad teenust kogukonnas.
Kõikidele täisealistele on tasuta difteeria- ja teetanusevastane vaktsineerimine iga
10 aasta järel.
Lisaks tasuta vaktsineerimistele on vanemaealistel soovitatav lasta ennast vaktsineerida iga viie aasta järel pneumokokknakkuse vastu ja seda just ealiste terviseriskide
tõttu. Eriti oluline on enda vaktsineerimine pneumokokknakkuse vastu neerupuudulikkuse ja nefroosi esinemisel, kasvaja ning autoimmuunhaiguste korral.
Üle 50-aastastel on soovitatav vaktsineerida ka vöötohatise vastu. Difteeria, teetanuse ja läkaköha vastase vaktsiini võiksid saada kõik inimesed alates 65. eluaastast,
kes on lähikontaktis kuni aastaste väikelastega.
Vanemas eas, kui vanusest tingitud immuunpuudulikkus on välja
kujunenud, võtab immuunsuse
kujunemine pärast vaktsineeriAlates 1. oktoobrist
mist rohkem aega kui noorel inimesel. Kujuneva immuunsuse
2021 on kõigil alates 65.
tase kipub samuti olema madaeluaastast (kaasa arvatud)
lam.

õigus saada igal aastal
tasuta gripivaktsiini.
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Vaktsineerimine ja selle vajalikkus ning erinevate tervislike iseärasustega arvestamine
võib tekitada palju küsimusi. Oluline on teada, et need küsimused ei pea jääma vastuseta. Vaktsineerimise soovi ja vaktsineerimisega seotud küsimuste korral on sul alati
õigus pöörduda perearsti poole, kes sind nõustab ja korraldab vajalikud vaktsineerimised.

Töötaja õigus vaktsineerimisele

TI

öökohtades peab tööandja olema ära hinnanud tööl töötajaid ohustavad terviseriskid. See tähendab, et kui töötaja puutub oma töös sageli kokku võimalike nakkushaiguste kandjatega, siis võib olla nii, et tööandja on määranud töökohal riskiteguriks kokkupuute nakkushaigustega kui bioloogilise ohuteguri. Tööandjal on
kohustus sellisel juhul võtta tarvitusele töötaja tervist kaitsvad meetmed. Üheks selliseks meetmeks võib olla ka vaktsineerimine. Näiteks kui keegi töötab hooldajana, kes
paratamatult puutub kokku erinevate nakkushaigustega, siis on igati õiguspärane tööandjal pakkuda, et enda kaitseks võiksid kõik töötajad ennast vaktsineerida. Vaktsineerimise kohustust sellegipoolest Eestis ei ole.
Tööandja võib ja peabki töökeskkonna riskianalüüsi tegevuskava alusel pakkuma
vaktsineerimisvõimalusi, ent see ei tähenda töötajale sundi ennast vaktsineerida. Vägisi
ei tohi töötajaid vaktsineerima sundida, sest see on vastuolus inimese kehalise puutumatuse põhimõttega ning oleks selgelt inimõigusi riivav. Küll aga peab tööandja teavitama
töötajaid kõikidest töökeskkonna terviseriskidest ja vajalikest ettevaatusabinõudest.
Kui töötaja ei soovi lasta ennast vaktsineerida enda kaitsmiseks töökoha bioloogiliste
ohutegurite eest, tuleb tööandjal koostöös töötajaga leida muud viisid töötaja tervise
kaitseks – näiteks täiendavate kaitsevahendite ja kaitseriietuse kandmine, töö ümberkorraldamine või muud meetmed. Kogu regulatsiooni mõte on kaitsta töötajat selle eest,
et ta oma tööd tehes ei haigestuks.
Kõikides tööalastes küsimustes on töötajal õigus konsulteerida oma organisatsiooni
töökeskkonnavolinikuga. ●

Üldine teave vaktsineerimise kohta ja vastused enam esinevatele
küsimustele ja kahtlustele on kirjas veebiaadressil

www.vaktsineeri.ee.

PUUE

KERGE MAHA KUKKUDA,
RASKE ÜLES TÕUSTA.
EESTI VANASÕNA

Kuidas võimalikult hästi toime tulla?
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LUGU

Loore tervitab.
Täna tulin toidupoest, sattusin naabriga kokku ja
jäime juttu ajama. Muu hulgas küsisin Marikalt,
kuidas läheb nende uuel töötajal Georgil.
Marika vastas, et tal läheb aina paremini ja
ta hoiab hästi teistel tuju üleval.

MI

65

iks ma Georgi kohta küsisin? Lugu oli selline. Paar kuud tagasi
rääkis Marika, et nende ettevõtte kontorisse tuli tööle üks ratastoolis vanem mees. Võimekas ja arukas inimene. Marika rääkis,
et kõik olid väga üllatunud, kui elurõõmus see Georg oli. Veel rohkem olid
nad aga üllatunud, kui raske oli Georgil hakkama saada mõnede näiliselt
tähtsusetute olmeliste asjadega. Ei, ma ütlesin praegu valesti – asi polnud üldse Georgis, et tema ei saanud hakkama. Tal polnud ju võimalik
hakkama saada.
Marika ja tema kolleegid olid mitte ainult üllatunud, vaid lausa ehmunud,
kui vähe olid nad varem taibanud tähelepanu pöörata sellele, kuidas saab

nende majas hakkama inimene, kes ei kõnni kahel jalal. Bürooruumides liikumise ja töötamisega polnud probleeme. Nende maja välistrepp ei ole küll
kõrge, aga Georg ei saanud sellest ju üles astuda. Pidi ootama, kuni keegi
tuli ja ta koos ratastooliga üles aitas, et siis esikust lifti pääseda.
Selgus, et Georg on hädas ka WC-sse pääsemisega. Neil on neli WCkabiini ning kahe ruumi vahel niisugune kahepoolne vedrudega siseuks,
mida on hea käega lahti lükata ja mis ise kinni vajub, kiikudes lahedalt
edasi-tagasi. Lahedalt muidugi teiste arvates. Georgile oli see uks nagu
löögiks valmistuv rusikas.
Marika rääkis, kuidas neile jäi väga armsalt meelde, millise rahulikkuse
ja isegi eneseirooniaga Georg oma olmeprobleeme kirjeldas. Piinlikkustunne pani nad kiiresti tegutsema. Majaesine sai kaldtee, üks WC-kabiin
sai invavarustuse ja pendeldavad uksed võeti üldse ära. Oligi avaram. See
kõik oli väga lihtne ja toimus kiiresti.
Marika ütles, et see võib tunduda kummaline, aga nüüd ta märkab
ükskõik kuhu minnes, millised on seal tingimused liikumiseks ratastooliinimestel. Mina ütlesin, et olen tema juttude järel hakanud samuti niisuguseid asju märkama. ●
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Puue on inimese
loomulik osa

N
T

õukogude okupatsioonivõim püüdis puudeid peita. Raske
töö, sõda, küüditamised, vanglad või keskkonnareostus
rikkus paljude ausate inimeste tervise. Õnneks on Eesti
inimesed alati ikka üksteist hoidnud ja mõistnud. Vabas
Eestis on inimõigused ja inimväärikus au sees. Olgu puue
kaasasündinud, mõne haiguse või õnnetuse või ka tavapärase vananemise tagajärg, tuleb ühiskonnal elu korraldada nõrgemate vajaduste järgi. Sellest võidavad kõik.

egelikult ei tekita inimesele takistusi mitte tema puue, vaid hoopis selline keskkond, mis ei lase selle puude tõttu teistega võrdväärselt toime tulla. Sest kui
kõik on tehtud terve noore inimese järgi, siis ongi kõigil teistel põhjendamatult
raske. Ühiskondlik norm on lihtsalt valesti pandud! Vaegkuulja jaoks ei tekita takistusi
seega mitte vähenenud kuulmisvõime, vaid see, et teda ümbritsev keskkond ei suuda
talle pakkuda piisavaid võimalusi koos oma vähenenud kuulmisvõimega teistega võrdväärselt elamiseks. Puue ei ole niisiis midagi, mis inimest lahterdab või vähendab. Puue
on inimeste loomulik osa, eriti vanemas eas. Ühiskond peab lihtsalt andma võimalused
erinevate vajaduste korral teistega võrdväärselt ühiskonnaelus osalemiseks. Paljud
vanemaealised ei pea ise ennast puudega inimeseks. Kui aga tervis tegevuspiiranguid
seab, ei peaks seda loomulikku asja küll kuidagi häbenema, vaid kohandama ja küsima
kohandusi paremaks toimetulekuks.
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Pikemaajaline haigus või raskem õnnetus

TI

öölt pikemaajalise puudumise perioodiks loetakse nelja kuud. Juhul kui oled üle
nelja kuu haiguse või õnnetusest tekkinud trauma ravi tõttu puudunud, võib tööandjal tekkida õigus sind töökohalt vabastada. Esmalt on tal siiski kohustus pakkuda sulle teist tööd või kohandada töökohta mõistlikus ulatuses. Töökoha kohandus
tähendab vajadusel töötaja täiendusõpet, töökeskkonna kohandust või töötingimuste
muutmist. Alles siis, kui tööandjal ei ole võimalik pakkuda sulle teist tööd või kui töökoha
kohandamine ei ole objektiivselt teostatav, võib ta kasutada tööst vabastamise õigust.
Aktiivse ravi ja sellele järgneva taastusravi ajal tasub vajaliku rehabilitatsiooni eest
haigekassa. Puuet ja vähenenud töövõimet saab sotsiaalteenuste ning -toetuste saamiseks tuvastada pärast haigekassa poolt rahastatava aktiivse raviperioodi ja rehabilitatsiooniprotsessi lõppu. Vähenenud töövõime ja/või puude tuvastamine ei tähenda seda,
et peaksid tööturult välja astuma.

Puude tuvastamine

PI

uude tuvastamine ja määramine ning tõõvõime hindamine on kaks erinevat asja,
ehkki tavaelus kipuvad need segamini minema. Tihti on need mõisted omavahel
seotud, kuid võib esineda juhtumeid, kus piiratud töövõimega inimesel puue puudub või puudega inimesel ei ole töövõime piiratud.
Meditsiiniliselt tähendab puue lihtsalt öeldes mõne organi või jäseme kaotust, pikaajalist haigusest tingitud füüsilist kõrvalekallet või vaimset häiret.
Puue võib olla kolmes raskusastmes: sügav, raske või keskmine puue. Puuet tuvastab sotsiaalkindlustusamet eraldi tööealisele inimesele ja vanaduspensionieas inimesele. Hoolimata erinevatest vanusega seotud kategooriatest puude määramisel, ei välista
taoline eraldusjoon kuidagi puudega vanaduspensioniealisel inimesel tööl käimist, kui
tema tervis lubab ja ta ise seda soovib. Puuet saab tuvastada esmakordselt ka vanaduspensionieas, kui tervis siis halveneb. Vanusest sõltumata tekib ka siis töötajal õigus
töökoha kohandamisele.

Õigus saada abivahendi ostmise või rentimise soodustust

EI

rinevatel põhjustel võib vaja minna abivahendit, mis aitab igapäevaste toimingutega paremini toime tulla. Abivahenditeks on näiteks mähkmed, reieproteesid,
poti- ja dušitoolid, ratastool, kuulmisabivahendid jms. Näiteks pärast puusaliigese
operatsiooni võib vaja minna poti- ja dušitooli ning karkusid.
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Kui sa jõuad vanaduspensioniikka, on sul õigus saada abivahendite soetamisel soodustust. Riigipoolset soodustust saad siis, kui sulle on väljastatud abivahendi tõend ja
isikliku abivahendi kaart. Soodustusega saab abivahendit ettevõttest, millel on vastav
leping haigekassaga. Seepärast pead enne kindlasti uurima, kas ettevõttel on leping.
Abivahendi tõendi väljastab perearst, eriarst, tegevus- või füsioterapeut ning sel
tõendil on märgitud, milliseid abivahendeid konkreetsel juhul vaja on.
Isikliku abivahendi kaardi saab sotsiaalkindlustusametist. Selleks tuleb täita avaldus
sotsiaalkindlustusameti kodulehel või pöörduda ameti klienditeenindusse ja taotleda
kaarti kohapeal. Kui sulle on isikliku abivahendi kaart korra juba väljastatud, siis iga abivahendi jaoks ei ole vaja uut kaarti. Vana kaart on sama hea kui uus :)

Õigus eluruumi tagamisele ja kohandusele

KI

ui sul on oma terviseprobleemi tõttu enda elamises keeruline liikuda, siis peab
kohalik omavalitsus sind aitama kas sinu kodu kohandada või otsima sobivama
eluruumi. Seda sotsiaalteenust nimetatakse eluruumi tagamise teenuseks ja abi
taotlemiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Kodu kohandamise eesmärk
on tagada liikumisraskustega inimesele võimalikult iseseisev ja vähest kõrvalabi vajav
turvaline toimetulek oma kodus, sinna sisenemisel ja väljumisel.
Omavalitsus peab lähtuma põhimõttest, et puudega inimene saaks võimalikult kaua
elada oma kodus.

Iseendaga või oma sugulasega toimetulemisel ei ole keegi üksi

II

ga inimene vastutab oma toimetuleku eest esmajoones ise. Aga kui inimene on liiga
haige, et ise enda eest vastutada, ja ta pole ka piisavalt varakas, et palgata oma toimetuleku eest keegi hoolitsema või ei jagu endal raha hooldekodu kulude katmiseks?
Sel juhul tuleks pöörduda abi saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. Kohalik omavalitsus vaatab muu hulgas, kas ja kui palju saavad aidata abivajaja abikaasa, lapsed ja
lapselapsed, ilma et nende endi igapäevane toimetulek kannataks.
Ükski seadus tegelikult ei kohusta kedagi oma täisealise pereliikme eest isiklikult
hoolitsema ega ka üle jõu käivaid hooldekodukulusid maksma. Inimeselt võib võtta
sotsiaalteenuste eest tasu, kuid selle maksmine ei tohi käia talle üle jõu.
Perekonnaseaduse järgi tuleb lähedastel kanda ülalpidamiskulusid, aga nii palju, et
see ei kahjustaks nende endi tavalist ülalpidamist (§ 102 lõige 1). See seadusesäte ongi
loodud kaitsma inimesi selle eest, et lähedaste rahaline toetamine ei käiks neile rahaliselt üle jõu ega kahjustaks nende tavapärast elu.

„Olla õigel hetkel
rõõmuks kellelegi annab
põhjuse tunda rõõmu endalgi.
Elust ja inimestest.”

Alar Õige

Eesti Paraolümpiakomitee
juhatuse liige
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Selleks, et pereliikmed ei jääks eaka lähedase hooldamisega hätta, peavad oma elanikele appi tulema ka omavalitsused ehk linnad ja vallad, kuigi, nagu mainitud, lasub
praeguse seaduse järgi peamine vastutus inimesel endal. Omavalitsus aitab selles osas,
mida inimene ise ei suuda ega saa täita.
Kohalikud omavalitsused peavad kindlaks tegema, kas ja kui palju jõuab abivajaja ise või
koos ülalpidajatega vajaliku teenuse eest maksta. Kui inimese enda rahast ja laste või ka
lastelaste toetusest jääb väheks, peab omavalitsus appi tulema ja tagama hooldekodukoha.
Kui omavalitsus ütleb eaka inimese lastele või teistele sugulastele, et nende lähedasele
ei saa pakkuda vajalikku sotsiaalteenust, sest linna või valla territooriumil ei ole hooldekodu või hooldekodus pole vabu kohti, siis seaduse järgi ei ole säärane põhjendus lubatud.
Kui niisugune olukord tekib, siis peab linn või vald leidma ikkagi lahenduse, näiteks hooldekodukoha teises omavalituses, et täita oma kohus ja korraldada inimesele vajalik hooldus.
Seaduse järgi peavad linn või vald tegema iga kord kirjaliku läbikaalutud otsuse, milline on inimese abivajadus, millist sotsiaalteenust ta vajab ja kui palju tal endal tuleb selle
eest tasuda. Otsus peab olema korralikult põhjendatud. Kui asjaosalised pole otsusega
nõus, võib selle kohtus vaidlustada. Kohtus vaidlustatakse omavalitsuse kirjalik otsus.
Sellepärast ei tohiks leppida valla- või linnavalitsuse suulise vastusega, vaid paluda alati kirjalikult põhjendatud otsust. Selle otsuse põhjal on abivajajal võimalik hinnata, kas
tema õigusi on rikutud, näiteks abivajadust valesti hinnatud, pakutud ebasobivat abi,
abist üldse keeldutud või nõutud sotsiaalteenuste eest ülemäära suurt tasu, ja kas otsuse vaidlustamine on otstarbekas.

Töövõime hindamine

TI

öövõimet hinnatakse 16. eluaastast kuni vanaduspensionieani. Töövõimet hindab töötukassa ja puuet määrab sotsiaalkindlustusamet, aga mõlemat saab teha
ka koos. Töövõime hindamine näitab, mis ulatuses terviseprobleemiga inimene
saab töötada ja millist tuge ta töötamise jätkamiseks vajab. Inimene hinnatakse töövõimeliseks, osaliselt töövõimeliseks või otsustatakse töövõime puuduvaks. Osalise ja puuduva töövõime korral makstakse töövõimetoetust, vanaduspensionieas asendab selle
pension. Oluline on teada, et jõukohase töö tegemise õigus on nii osalise töövõimega
kui ka puuduva töövõimega inimesel, küll on aga sel juhul õigus kasutada 35-päevast või
tööandjaga kokku leppides veel pikemat puhkust.
Vanaduspensioniealistel inimestel hinnatakse töövõimet ainult erandjuhtudel (TVTS
§ 2 lg 3). Näiteks võib olla vaja hinnata töövõime vähenemist hüvitise saamiseks mingi
õnnetusjuhtumi (liiklusõnnetus, tööõnnetus) tõttu.
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Vähenenud töövõimega töötajal on õigus ka töötukassa teenustele, mille eesmärk on
aidata inimesel jätkata töö tegemist. Teenuste saamiseks võta ühendust töötukassaga,
et koos sobivad teenused välja valida. Näiteks võib kasutada kaitstud tööd, abivahendeid, kogemusnõustamist, tugiisikuga töötamist, tööalast rehabilitatsiooni, töölesõidu
toetust jmt.

Õigus kohandustele töökohas

PI

uue ja vähenenud töövõime ei takista sul töötamast ning ennast teostamast. Küll
aga tekivad õigused abiks ja kohandusteks, mis aitavad sul töötamist jätkata teistega võrdsetel alustel. Kohanduste võimaldamise ning korraldamise kohustus on
tööandjal (VõrdKS § 11 lg 2 ja TTOS § 101 lg 4).
Asjakohaste meetmete rakendamise nõue ei ole sama, mis hoonetele sätestatud
ligipääsetavusnõue. Ligipääsetavus on üldine nõue, mis ei ole seotud konkreetse isiku
vajadustega, vaid kohustab uute hoonete ehitamisel ning vanade ümberehitamisel tagama füüsilise ligipääsetavuse puuetega inimestele. Asjakohaseid meetmeid rakendab
aga tööandja konkreetsele töötajale, et võimaldada tal tööl käia ning tööd teha. Teisisõnu peab uus või rekonstrueeritud hoone olema ligipääsetav ka siis, kui hoones ei tööta
erivajadustega inimesed ning teisalt peab tööandja kohandama tööruumid sobilikuks
erivajadusega töötajale ka juhul, kui hoonel puudub ligipääsetavus.
Kohandused, mis töötatakse välja koos töötajaga, võivad olla mis tahes muudatused, mis on vajalikud selleks, et inimene saaks teha oma tööd maksimaalselt tõhusalt.
Seadus ei loetle võimalikke kohandusi ega pane neile piiranguid, kuna inimesed, erivajadused ja tehtavad tööd ongi väga erinevad ja vajavad erinevat lähenemist. Muu hulgas
võivad kohandused olla näiteks töökeskkonna ligipääsetavaks muutmine, tööruumide ja
valgustuse muutmine, abistavate lisatöövahendite hankimine, paindlik tööaeg, suulise
suhtlemise asemel kirjaliku suhtlemise võimaldamine, tugiisikuga töötamine, viipekeele
tõlgi, lugeja või saatja võimaldamine ja palju muud. ●

Lühendid
VõrdKS – võrdse kohtlemise seadus
TVTS – töövõimetoetuse seadus

MEELEOLU
Kuidas kohaneda elumuutustega?

MURE EI AITA ÜLE
MULGU EGA KURVASTUS
ÜLE KÜNKA.
EESTI VANASÕNA
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LUGU

Tere, Loore siin.
Nüüd ma räägin teile loo oma emast.
Ta elab üksi oma vanemate talumajas, kus ta kasvatab kogu
kartuli ja muu köögivilja ise. Aias on ka marjapõõsad ja õunapuud ning ta peab ka kanu. Oma lapsepõlvemaal on alati tore
käia, aga töö ei lõpe seal kunagi. Seda on ikka öelnud ka mu
mees, et lisaks töökohustustele on meil ka aiatöökohustus.
Aga ta ütles seda ikka pigem naljana.

KI
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ui mu ema esimest korda ütles, et ega tema vist järgmist kevadet
näe, siis mõtlesin, et see oli niisama jutt ja et selles eas inimesed
ikka vahel ütlevad niisuguseid lauseid. Aga kui ta seda pidevalt
korrutama hakkas, siis ma sain aru, et ta juba mõtlebki nii. Ema oli kogu
aeg mures, et ta ei jõua kõiki aiatöid tehtud. Kord lubas kõik sügisel maha
jätta, siis ainult kartuli. Ta ei olnud haige, aga eks inimese jõud ikka aastatega raugeb. Seejärel hakkas meil pisiasjade pärast väiksemaid tülisid
tekkima. Ema oli pahur ega rääkinud mitu tundi, kui me laupäeval lubatust
hiljem tema juurde jõudsime. Vahel helistas ja nuttis, et ei jõua. Et selg
valutab ja põlved valutavad.

Mu mees ütles, et me ei saa iga kord ema juurde kihutada, kui ema kurdab, et ei saa oma majapidamisega hakkama. Arutasime mehega, et peame emaga tõsiselt rääkima. Tema jõud ei käi enam suurest aiast üle, aga
on harjunud, et kogu köögivili tuleb ise kasvatada.
Rääkisime emaga. Algul arvas ta, et me ei taha enam tema juures käia,
sest ta on vana ja haige. Me selgitasime, et väga tahame käia, aga me ei
taha, et ta kogu aeg mures ja kurb on. Sai aru, aga varsti oli jutt meelest
läinud. Temas oli kivinenud arusaam, et ta peab meid ka varustama. Selgitasime, et meie pärast ei pea midagi kasvatama peale selle, mida peenralt
värskelt toidulauale võtta. See pole mingi naljategemise koht, aga märkasime mehega, kuidas ka ema vaadatavad telesaated hakkasid kehvemaks
minema ja tema tuttavad inimesed halvemaks. Sõltuvalt sellest, kui palju
ta oma hakkamasaamise pärast mures oli.
Rääkisime veel ja siis veel. Et tähtis ei ole kartul, peet, porgand või kaalikas, mida me võime talunikelt osta ja sinu juurde keldrisse tuua. Tähtis
on see, et sa tunneks ennast hästi ega kardaks mitte millegi pärast. Harid
maad nii palju, et sellest on rõõmu. Paned maha hea tujuga, rohid hea
tujuga ja võtad üles hea tujuga. Küll oli raske see muutus ja põllumaa
muruks tegemine, aga ema harjus ühe suvega ära, et see pole maailmalõpp, kui sul suuri põlde ei ole. Kõige suuremad probleemid on kinni ikka
peas. Kui oled aastakümneid harjunud ühtviisi toimetama, siis võib teistmoodi ja kergem elu tunduda oma põhimõtete reetmisena. Ema on ju füüsiliselt ikka sama inimene, aga kui palju on temas nüüd elurõõmu rohkem,
kui ta endaga hakkama saab. Lust on tema juurde minna. Jälgib elu ja teeb
plaane. Ta võttis ka segaverelise armsa koera, kes tal päevad läbi aias
järel käib. ●
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Igaühel on päevi,
kus tunneme
end hästi

J
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Kuidas tunda ära depressiooni?

II

gas vanuses võib tulla ette perioode, kus inimene tunneb ennast tavapärasest halvemini, kuid alati pole tegemist depressiooniga. Ent kui tabelis vähemalt kolm sümptomit on kestnud juba paar nädalat või kauem, räägi sellest kindlasti oma lähedaste ja
perearstiga.

□ Sinu meeleolu on lan- □ Hoidud teistega

□ Sinu välimus on muu-

□ Oled tavapärasest

□ Sul on olnud enese-

genud või oled kurb

a on päevi, kui oleme ärevad või mures. Mõni võib pidada normaalseks, et vanem inimene ongi pahuram, ärritub kergemini ja
muretseb iga asja pärast. Selliseid meeleoluolumuutusi peetakse
vananemise osaks, arvates, et need on tingitud füüsilise tervise
halvenemisest. Ometi näitavad mitmed teadusuuringud, et kuigi
inimestel on vananedes tõepoolest psüühikast mõjutatud kehalisi haigusi sagedamini, ei mõjuta need üldist meeleolu. Pigem on
kuldses keskeas inimeste meeleolu positiivne, mis ei tähenda, et
nad ei kogeks negatiivseid tundeid.
Paljud asjad võivad meeleolu mõjutada mistahes vanuses. Mistahes muudatustega kohanemine ei tarvitse olla kerge. Kui see
aga käib üle jõu, püsib halb enesetunne pikalt ning võib endaga
kaasa tuua kas depressiooni või liigse ärevuse.
Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on nii depressioon
kui ärevushäired küpses eas inimeste puhul aladiagnoositud. Seda
ilmselt põhjusel, et sümptomeid ei pane kas inimene ise, tema
lähedased või perearst õigel ajal tähele, sest neid ei tunta ära või
need jäävad mõne muu haiguse varju. Seetõttu on väga oluline,
et iga vanem inimene teaks ise, millised võivad olla depressiooni
ja liigse ärevuse märgid, et osata neid ennetada ja sümptomitest
perearstile juba varakult rääkida.
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väsinum, kurnatum
või tunned pidevat
energiapuudust

□ Oled kaotanud oma

varasema huvi heaolutunnet pakkuvate
asjade või inimeste
vastu

□ Sul esineb põhjenda-

matuid nutuhoogusid

□ Uni on muutunud:

unetus, uinumisraskused, oluliselt
varasem ärkamine,
sage öösel virgumine
või tavalisest suurem
unevajadus

suhtlemisest

□ Oled varasemast

närvilisem, riiakas või
ärritud kergemini

□

Sulle tundub, et mõtled oluliselt aeglasemalt

□ Igapäevased te-

gevused nõuavad
senisest suuremat
pingutust

□ Oled tundnud põh-

juseta süütunnet,
väärtusetuse, lootusetuse või abituse
tunnet

tunud lohakamaks
tapumõtted

□ Asjad ei jää enam
meelde

□ Kodu ei ole nii korras
nagu tavaliselt

□ Valu, ebamugavus-

tunne või teised
füüsilised kaebused,
millele sa ei leia seletust

□ Isu on kas oluliselt

väiksem või hoopis
suurem

□ Keskendumisvõime
on langenud

Pildista ja salvesta!
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Depressioon ja enesetapumõtted

KI

ui sul on soov surra, siis võib tunduda, et ühelgi probleemil ei ole lahendust ja
jäädki ennast halvasti tundma. Selline mõte ja tunne on sinu jaoks vägagi reaalsed, kuid tegelikult moonutab depressioon inimese suutlikkust realistlikult mõelda. Palun ära unusta, et depressioon on ravitav.

● Tea, et sa ei ole üksi ja sa ei ole hulluks läinud.
		On palju teisi inimesi, kes on oma elus samamoodi mõelnud ja tundnud, et ainuke
viis muredest lahti saada on surra. See on märk sellest, et sul on valus. Kuid valust
on võimalik vabaneda ka mõnel muul viisil.

● Räägi kellegagi.
		Leia inimene, kellele rääkida enda soovist surra. Seda võib olla väga raske välja öelda, kuid rääkimine aitab kõike enda alla matvast tundest vabaneda ja on esimene
samm tervenemise suunas. Räägi kas oma sõbra või pereliikmega. Alati on olemas
võimalus rääkida ka erialaspetsialistiga (nt sotsiaaltöötaja, perearst, psühholoog,
psühhiaater, kirikuõpetaja) või hoopis anonüümseks jääva võõra inimesega.

● Oota.
		Oota 10 minutit. Oota 1 tund. Oota 1 päev. Kui tunned, et mitte kuidagi enam ei
suuda eluga edasi minna, siis enne lõpliku sammu astumist oota korraks. Ükskõik
kui raske sul ka ei oleks, tuleta endale meelde, et sa tunned ennast praegu halvasti,
kuid tunded muutuvad aja jooksul. Oota alustuseks 10 minutit, siis üks tund. Luba
endale, et ootad ühe ööpäeva, enne kui vabasurma lähed. Veel parem, kui lubad, et
selle ühe ööpäeva jooksul räägid kellelegi enda soovist surra.

● Hoolitse enda põhivajaduste eest.
		Kui on väga valus, siis võivad söömine, joomine ja piisavalt magamine meelest minna või tunduda mõttetud, samuti ravimite võtmine. Kuid seda tuleb teha. Kui isu ei
ole, siis söö vähemalt pool võileiba või üks õun.

● Mine õue ja liiguta ennast.
		Kui juba ainuüksi mõte välja minemisest tundub võimatu ülesandena, siis alusta
näiteks sellest, et tõused püsti ja tuulutad oma tuba 15 minutit kaks korda päevas.
Tea, et ainuüksi 15 minutit värskes õhus jalutamist aitab vallandada endorfiine, mis
vähehaaval parandavad meeleolu.
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● Otsi teise inimese seltskonda.
		Lähedase inimesega suhtlemine aitab leevendada üksildustunnet. Juhul kui saad
teisele oma muredest rääkida, koged kergendustunnet ja võid saada uut jõudu
probleemide lahendamiseks. Ka teisi kuulates ja nendega midagi koos tehes lähevad enda mõtted mujale ning see aitab negatiivseid tundeid vähendada.

● Tegutse.
		Ainuüksi mõte voodist välja tulemisest võib raskel ajal tunduda liiga suur ülesanne,
kuid mitte millegi tegemine ainult süvendab negatiivseid tundeid. Seega on häda		 vajalik, et tuled voodist välja ja teed midagigi, pealtnäha kasvõi täiesti tühist ja väikest, näiteks kammid juukseid ja katad endale söögilaua, pesed ära eilsed nõud, lähed õue ja kõnnid tiiru ümber maja. Millegi tegemine aitab tähelepanu mustadelt mõtetelt mujale suunata ja annab tunde, et oled sellel päeval millegagi hakkama saanud.

●

Tee endale turvaplaan. Turvaplaan on sammsammuline juhis, mis aitab sul
kriisihetkega toime tulla. Pane paberile või kaustikusse kirja:
●
●
●
●

mõtted ja tegevused, mida masendavate mõtete kõrvalejuhtimiseks teha;
kelle poole pöörduda siis, kui enam ei jaksa;
ööpäevaringse abi kohad ja kontaktid;
mõtle läbi ja kirjuta üles kõik need põhjused, mille pärast tasub elus olla kas
või veel üks päev.

Hoia juhist sellises kohas, et leiaksid selle kiiresti üles.

Kuhu pöörduda abi saamiseks?

KI

ui sul on vaimse tervisega seotud küsimus, mure või kahtlus ning sa ei tea enam,
kuidas edasi minna, mida enda aitamiseks ette võtta, kellega rääkida või millise spetsialisti poole pöörduda, siis räägi oma perearstiga või kirjuta Peaasi.ee
e-nõustajatele: peaasi.ee/kysi-noustajalt.
Sinu andmeid ei avalikustata ja nõustamise eest tasu ei küsita.

Kui tegemist on kiireloomulise ja suure murega,
siis otsi abi allolevate kontaktide kaudu:
● Ohvriabi kriisitelefon: 116 006 (24 h)
● Hingehoiutelefon: 116 123 (24 h)

Kasulik
teave!

● Eluliin: 655 8088 (eesti keeles), 655 5688 (vene keeles). 				
Eluliini telefon töötab iga päev kell 19.00 kuni 07.00.
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Miks depressioon või ärevus tekib?

Või pöördu erakorralisele vastuvõtule:
●
●
●
●
●
●
●

Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 617 2650 (24 h) Paldiski mnt 52
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24 h) Raja tn 31
Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24 h) Ristiku tn 1
Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24 h) Jämejala, Pargi tee 6
Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24 h) Haigla 1
Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24 h) Ahtme mnt 95
Kiirabi: 112 (24 h)

Kuidas tunda ära liigset ärevust?

II

gal inimesel on päevi, kus ta tunneb ennast väga hästi, ja päevi, kui on millegi pärast
ärev või mures. Ärevusel on ellujäämiseks vajalik roll, kuna see sunnib inimest ennast
kokku võtma, et keerulisest olukorrast väljapääs leida. Kasulikust ärevusest on saanud liigne ärevus või ärevushäire siis, kui see häirib igapäevaelu või on kestnud pikalt.
Kui tabelis kirjeldatud sümptomitest on vähemalt kolm kestnud kuu aega või kauem,
siis võib olla tegemist liigse ärevusega. Räägi sellest kindlasti oma lähedaste ja perearstiga.

□ Oled ise märganud

või teised on öelnud,
et sul on keskendumisraskused või mälu on
halvem

□ Sul on pidevad muremõtted, millest ei saa
kuidagi lahti

□ Tunned hooti süda-

mekloppimist või
südame rütmihäireid

□ Oled füüsiliselt rahu-

tu, ei suuda rahulikult
paigal olla

□ Oled ise märganud

või on teised öelnud,
et sinu meeleolu
muutub kiiresti

□ Tunned ise või teised
on öelnud, et ärritud
kergesti

□ Oled märganud, et

on hetki, kus kardad
enda üle kontrolli
kaotada

□ Uinumisraskused või
katkendlik uni

□ Intensiivne pingete
väljaelamine

□ Tunned, et sul oleks

justkui seesmine
värin. Näedki, et käed
või jalad hooti kergelt
värisevad.

□ Sul on pidev iiveldus-

tunne või esineb
varasemast sagedamini iiveldushoogusid

□ Sul on surmahirm
□ Oled hakanud
varasemast rohkem
□ Sul on tunne, et igalt
higistama, seda kas
poolt valutab või on
pidev peavalu

□ Tunned ennast 		

üleüldiselt või siis
ka teatud kindlates
olukordades

pidevalt kurnatu
või jõuetuna

□ Tajud üldist lihaspin-

get, väga tugev pingetunne mõnes kehaosas või peas-kaelas.
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Pildista ja salvesta!

MI

eeleolu võib langeda igas eas ja mitmel põhjusel. Mõni põhjus on iseloomulik
just suurema vanusenumbriga inimestele. Häda on siis, kui mitu muret tabavad
samal ajal.

Kaotustest ja rasketest elusündmustest tingitud stress
Vanemas eas võib olla mitu rasket kaotust või elusündmust korraga või väga
väikese vahega. Näiteks võib paari kuu jooksul juhtuda, et saad teada enda raske haiguse diagnoosi ja surevad nii sinu parim sõber kui ka koolivend. Kaotuseks
ja raskeks olukorraks võib olla ka tervise tõttu oma lemmikharrastusest loobumine või majandusliku olukorra halvenemine.

Keskkonnamuutus
Uute asjadega harjumine võib võtta kauem aega kui noorena. Sageli pole vaja
enam suurele perele mõeldud elamist ja näiteks oma pikaaegsest kodust uude
kohta kolimine tähendab uute igapäevaste pisiasjadega harjumist ja uusi naabreid.

Füüsiline jõud väheneb
Kuigi hing ihkab, aga enam võib-olla ei jõua kõike teha nii kiiresti või nii palju,
nagu viis või kümme aastat tagasi. Võib juhtuda, et varasemaga võrreldes tuleb
tahes või tahtmata teha puhkepause, et jaksaks edasi toimetada. Sellise muutusega kohanemine võib põhjustada negatiivset meeleolu.

Mälu võib alt vedada
Segadust ja frustratsiooni võivad tekitada nii dementsus, Alzheimeri tõbi kui ka
lühiajalise mälu häired. Mõistmine, et alati ei saa enam iseenda mälu usaldada
või igas olukorras iseseisvalt hakkama, paneb muretsema ja häirib. Samamoodi
mõjub keskendumisvõime langus.

Füüsilised haigused
Vaimse tervise häireid soodustavad ka haigused, mis ilmnevad sagedamini just
vanemas eas, nagu näiteks diabeet, hormonaalsed muutused, insult, infarkt,
kõrge vererõhk, krooniline valu, pahaloomuline kasvaja ja Parkinsoni tõbi. Liigset ärevust võib põhjustada ka üksnes kroonilise haiguse diagnoos. Seda just
sel juhul, kui sa üleliia muretsed selle pärast, milline võib olla haiguse kulg, kuidas talud ravi või kui palju hakkab haigus sinu elukorraldust häirima.
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Alkohol ja ravimid
Vanemaealiste inimeste alkoholi kuritarvitamine on midagi, mis jääb tihtipeale
tähelepanuta. Samamoodi käsimüügiravimite liigne või vale kasutamine. Meeleolulangust ja keskendumisraskusi võivad põhjustada kõrvaltoimena ka mõned retseptiravimid. Ravimite kasutamisega seotud muredest räägi alati oma perearstiga.

Ebapiisav füüsiline aktiivsus
Igapäevane füüsiline koormus aitab säilitada inimese kognitiivset võimekust:
mälu, keskendumisvõime, mõtlemiskiirus. Mida eluaasta edasi, seda vähem kalduvad inimesed liikuma ja meie kliimavöötmes jäädakse rohkem tubaseks just
talvisel ajal, kartes libedal teel kukkuda.

Unehäired
Ühelt poolt on unehäired depressiooni ja liigse ärevuse sümptomid, kuid teisalt
muutubki vananedes inimese uni pinnapealsemaks. See omakorda tähendab, et
inimene võib öö jooksul korduvalt ärgata, aga uuesti uinumine võib olla raskem
kui nooremas eas. Uneaja pikkus ööpäevas jääb üldiselt samaks, kuid osa unest
magatakse päevasel ajal. Kui inimene ei tea, et sellised muutused on tavapärased, võib see põhjustada liigset muretsemist.

Ühekülgne või ebapiisav toit
Küpses eas inimestel võib olla probleeme vajaliku toidu kättesaamisel, selle valmistamisel, söömisel, toidu imendumisel ja omastamisel. Ravimite kõrvaltoime tõttu võib olla muutunud maitsemeel ja söögiisu, väheneda võib janutunne. Kõik see
põhjustab seda, et inimene ei saa toidust piisavalt energiat, vitamiine ja mineraale.

Liiga vähe positiivseid emotsioone pakkuvaid tegevusi
Positiivseid tundeid vajab iga inimene! Juhul kui füüsiline võimekus muutub ja
ka sotsiaalseid kontakte jääb vähemaks, võib kergesti kujuneda olukord, et vanemaealine ei leiagi enam oma päevast midagi positiivset. Ja kui hakata veel
meenutama seda, kuidas kunagi oli kõik nii ilus ja hea, süveneb kurbus veelgi.

Sotsiaalne isoleeritus, hirm üksinduse ees ja iseseisvuse kaotus
Lähedaste surm või nende rasked haigused ja enda kroonilised tõved võivad
kujundada olukorra, kus teiste inimestega suhtlemiseks jääb väga vähe aega.
Sotsiaalsete kontaktide puudumine võib põhjustada üksildustunnet ja hirmu, et
jäädki elust eemale. Nii liigset ärevust kui ka depressiooni võivad tekitada mure
selle pärast, et ei tule oma eluga mingil hetkel toime, sealhulgas majanduslikult,
või ei saa enam iseseisvalt liikuda, näiteks autot juhtida, või peab koguni oma
kodust kolima laste juurde või hooldekodusse.
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Kuidas tulla toime leinaga?

RI

ohkem kui neljandik Eesti naistest elab üksinda. Meil on väga suur keskmise vanuse erinevus meeste ja naiste vahel.
Mida vanemaks me saame, seda suurem on tõenäosus, et puutume kokku kaotuste ja surmaga. Inimestel tuleb vananedes kohaneda nii füüsiliste kui emotsionaalsete
muutustega ja nendega toimetulek sõltub nii varasematest kogemustest kui tugivõrgustiku olemasolust. Omamoodi lein võib olla juba iseenda nooremast versioonist puuduse
tundmine, rääkimata siis abikaasa, sõprade, lapse leinamisest.
Kuigi leina läbielamist on püütud lihtsustatult kirjeldada erinevate etappide ja mudelitena, on tähtis meeles pidada, et igaühe lein on ainulaadne. Samamoodi on unikaalne
ka inimese käitumisviis leinaajal: mõni asub aktiivselt tegutsema, mõni sooviks lihtsalt
magada, kuni õudne tunne mööda läheb. Leinaaja tunded võivad olla mõjutatud kas varasematest kaotuskogemustest või üleüldisest stressist. Leinamisega võib kaasneda
tundeid meeleheitest, vihast, ärevusest ja süütundest kuni kergenduse või rahuni.

Toimetuleku faasid
Vahetult pärast kaotust tabab šokk. Selles faasis ei suuda inimene päriselt mõista, mis
on juhtunud ja ta võib toimunut isegi eitada. Mõned inimesed on nagu halvatud, teised
toimetavad tuimal, masinlikul moel. Osa reageerib suure ärevuse või erutusega, aga võib
ette tulla ka tuimuse ja rahutuse vaheldumist.
Šokifaasi tavalised tunnused on eitamine, emotsioonide puudumine, ebareaalsuse
tunne, nutmine, karjumine, paanika.
Näiline tunnete puudumine võib nii inimeses endas kui ümbritsevates segadust tekitada. Kõiki sündmusi aga ei saagi kohe omaks võtta ja neist täielikult aru saada. Šokiseisund võib inimest isegi kaitsta. Kui sündmuse ulatus jõuab kohale järk-järgult, annab see
aega kohaneda.
Reaktsioonifaasis hakkab inimene tasapisi taipama, mis on juhtunud ja mida see talle tähendab. Esialgu võib olla veidraid tajusid või kogemusi, näiteks tuntakse kaotatud
lähedase juuresolekut või kuuldakse tema häält ja tuntakse puudutust. See tähendab, et
inimese aju ei ole veel päriselt kohanenud uue reaalsusega. Sageli võib esile tulla mälestusi, nii ärkvel olles kui unes. Neid võib vallandada mõni heli, lõhn või sõna. Mälestused
võivad olla häirivad või hirmutavad. Sellel ajal oleks oluline, et keegi leinaja ära kuulaks ja
teda argitoimetustes toetaks.
Tunded võivad reaktsioonifaasis olla väga tugevad. Inimene võib tunda, et ei suuda
seda taluda ja kaotab aru. Ta ei suuda uskuda, et saab olukorrast üle. Selle faasi tavalised
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tunnused on hirmu- ja ärevustunne, enese või teiste süüdistamine, unetus, isupuudus,
väsimus, iiveldustunne ja teised füüsilised sümptomid.
Töötluse faasis hakkab inimene mõistma, mis on juhtunud. Ta ei kahtle enam toimunu
reaalsuses ja mõistab, et juhtunuga seotud muutused ja kaotused on päriselt. Inimene
on valmis uuele olukorrale vastu astuma.
Sellele faasile on omane mälu ja keskendumisvõimega seotud probleemid, ärrituvus,
sotsiaalsest suhtlusest tagasitõmbumine. Inimene hakkab mõtlema tuleviku peale. Alles
nüüd algab lein päriselt.
Ümbervaatamise faasis on juhtunu saanud tasapisi osaks inimese elust. Kaotus ei
ole enam pidevalt meelel, kuigi aeg-ajalt tõuseb valu taas pinnale. Inimene on võimeline
eluga edasi minema ja elust ka rõõmu tundma.

Kuus soovitust leinaga toimetulekuks*
● Tähtis on leida tasakaal leina ja tavaelus uuesti osalemise vahel.
● Pea meeles, et lahkunut ei unustata kunagi, ta elab sinu südames edasi.
● Perekonnas on tähtis, et suheldes ollakse üksteise suhtes avatud,
ausad ja otsekohesed.
● Ühised tegevused – eriti koos söömine – liidavad perekonda.
● Leia ühistegevusi ja sea uusi eesmärke.
● Tea, et on olemas konkreetseid eneseabimeetodeid, mida saab kasutada
igatsuse, viha, ärevuse, uneprobleemide ja teiste häirivate sümptomite puhul.
Abi otsimist alusta perearstist.
Kui lähedased hakkavad surma või elumuutuste tõttu ära kaduma, on oluline leida
võimalusi teistega ühenduses olemiseks. Hoia endiselt päevarutiini, tee tavapäraseid
käike, et kasvõi jalutuskäigul või poes inimestele tere öelda. Külasta ka matkaradu,
kohalikke kultuuriasutusi, näiteks raamatukogu või muuseumi.

Kui sul ei ole kedagi, kellega aeg-ajalt juttu ajada või sa ei saa kodust palju väljas käia, siis võib sind aidata Jututaja (jututaja.ee).
See on selline algatus, mille kaudu võib leida noore inimese, kellega mõnikord juttu ajada (telefon 5683 0646). Alati võid helistada ka Hingehoidu, kus telefonile 116 123 vastatakse ööpäev läbi.

*Atle ja Kari Dyregrovi raamatust „Toimetulek leinaga“

Kasulik
teave!
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Mida teha depressiooni või ärevuse ennetamiseks 			
ja nendega toimetulekuks?

JI

uhul kui oled märganud endal liigset ärevust või püsivat meeleolulangust, siis räägi
kindlasti oma perearsti ja lähedastega. Vaimse tervise häirete ravimiseks on tänapäeval olemas nii ravimid kui erinevad teraapiavormid, kuid igapäevaste raskuste
ennetamiseks ja ka toimetulemise parandamiseks saab nii mõndagi ise ära teha.
Näiteks rutiinne igapäevane füüsiline koormus tõstab organismis heaolutunde hormoonide taset, mis aitavad hoida positiivset meeleolu. Kui pole aiatöid, sobivad igapäevaseks koormuseks jalutuskäigud õues, joogaharjutused, tantsimine, vesivõimlemine,
ujumine või kerged jõuharjutused. Oluline on seda kõike teha regulaarselt.
Palju erinevaid emotsioone annab igapäevane suhtlemine teiste inimestega. Eriti hea
oleks, kui suhtlusringi kuuluksid erinevas vanuses inimesed. Lisaks lähedastega suhtlemisele sobib liituda mõne huviringi või klubiga. Kindlasti tasub kasutada ka veebipõhiseid suhtlemiskanaleid, seda eriti juhul, kui lähedased inimesed elavad kaugel või enda
liikumisvõimalused on väga piiratud.
Igas päevas leiab midagi, mis annab hea tunde: mõni raamat, lemmikmuusika kuulamine, raadio- või telesaade. Head tuju hoiab ka maitsev ja tervislik toit. Eluaastate lisandudes võib maitsemeel muutuda ja nii ei pruugi meeldida enam need road, mis varem
olid meelepärased. Sellisel juhul on oluline proovida midagi muud, mitte süüa vägisi või
jätta üldse söömata. Kindlasti tuleb jälgida, et söögikorrad ei jää vahele ning organism
saaks piisavalt vedelikku.
Tööl käival inimesel on tahes või tahtmata teatud päevarutiin, ent eriti oluline on hea
argirutiin kodusele pensionärile. See aitab meeles pidada, mis ja millal on ees ootamas,
ning aitab hoida tunnet, et minu elu on minu kontrolli all. Lisaks enda heaolule annab see
turvatunde ka lähedastele. Kui elad üksinda, oleks hea, kui sul on üks-kaks inimest, kes
on kursis sinu päeva- või nädalaplaanidega ja igapäevaselt tarvitatavate ravimitega. See
annab kindlustunde, et kui midagi peaks juhtuma, siis on keegi, kes oskab reageerida.

Üksindus või üksildus? See ei ole üks ja sama

EI

esti keeles on kasutusel sõnad üksindus ja üksildus. Enamasti mõistetakse üksindust üksi olemisena, mis ei too enesega kaasa negatiivseid tundeid. Üksi olemine
võib olla kas neutraalne või pakkuda lausa positiivseid tundeid. Näiteks kui suurpere ema saab päevas kasvõi pool tundi üksi vaikuses olla, on ta rahul ja õnnelik. Üksildus seevastu on tunne, millega kaasnevad negatiivsed tunded ja mõtted. Üldistatult võib
öelda, et üksildus on seesmine veendumus ja tunne, et midagi olulist on oma elus puudu.
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Foto: Aron Urb

Üksilduse puhul kogeb inimene vähemalt ühte alljärgnevast:
●
●
●
●

tunneb, et tal ei ole kedagi, kellega oma rõõme ja muresid jagada;
on veendunud, et tema käekäik, mõtted ja tunded ei huvita mitte kedagi;
tunneb, et on elust kõrvale jäetud;
võib ennast tunda mahajäetuna, nõrgana, abituna.

Miks inimene jääb üksildaseks?
Üksildusel võib olla mitu põhjust ja sageli on koos mitu 				
samaaegset põhjust:
●
●
●
●
●
●

töölt eemale jäämine;
majandusliku olukorra halvenemine;
transpordivõimaluste vähenemine (nt ei saa enam autot juhtida);
lähedaste inimeste surm;
sõbrad ja head sugulased jäävad raskesti haigeks ning kontakt nendega kaob;
füüsilised haigused, mis piiravad enda liikuvust ja pärsivad ka sotsiaalset 		
aktiivsust;
● tervis ei võimalda enam varasemate harrastustega tegeleda;
● asjatu hirm muutuda noorema põlvkonna jaoks tüütuks vanainimeseks;
● liiga kõrged ootused uutele tutvustele ja sündmustele.
Oluline on teada, et ükskõik mis on üksilduse põhjuseks, sellest on võimalik jagu saada. Igast raskest olukorrast on mitu võimalikku väljapääsu. Tõsi, lähedase inimese surm
jätab meie ellu tihtipeale tühimiku, mida ei ole võimalik samaväärselt täita, kuid võimalik
on leida teisi tegevusi ja tutvusi, mis aitavad üksildust oluliselt leevendada.

Hingehoidja kuulab ja toetab

ÜI

ks võimalusi on rääkida hingehoidjaga. Inimestena oleme me kõik üksteise ja
omaendagi hinge hoidjad, aga eraldi ametina on hingehoidja kristliku teoloogilise ja hingehoiualase ettevalmistusega nõustaja. Hingehoidja on kuulaja, kõrvalolija ja toetaja, kes aitab sul elus toimunut mõista ja mõtestada ning leida jõudu toimetulekuks. Hingehoidja on surija saatjaks kuni tema lahkumiseni igavikku ning lähedaste toetajaks ja lohutajaks leinas, aidates ka kõige lootusetuna tunduvas olukorras
leida elujulgust, hingerahu ja lootust. Hingehoid lähtub alati abivajajast.

„Leinast ei saa paraneda,
sellega tuleb kohaneda.
Mitte tunda end üksildasena,
vaid tuleb mõista, et elul on sulle
veel midagi pakkuda. Eluga peab
tahtma edasi minna.”

Ülle Grišakov
maastikuarhitekt,
Kivisilla OÜ asutaja
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Räägi oma elulugu

Elu lõpus

Me kõik vajame tunnet, et meid mõistetakse. Me vajame meeldetuletust, et meil on oma
ainulaadne elulugu, omad suhted ja erilised kogemused. Me vajame ka kinnitust, et oleme väärtuslikud isegi kõige abitumas olukorras.
● Hea on leida osavõtlik ja usaldusväärne kuulaja, kellele saad rääkida endast, kellega jagada oma elulugu ja kogemusi. Jutustada sellest, mis on elus
kallis olnud, mis rõõmu ja kurvastust valmistanud, mida praegu tunned, loodad ja igatsed.

Elu lõpust, suremisest ja surmast on raske rääkida mitte ainult elatanud või raskelt haigestunud inimesel, vaid ka tervel, täies elujõus inimesel. Ometi me kõik inimestena teame, et oleme surelikud. Nagu sünd, on ka surm elu osa. Elu lõpul võivad hingel olla sügavad küsimused – milline on mu elu olnud, millised on suhted lähedastega – ja tunded:
pettumus, süü, andestamine. Samuti ka igavikumõtted ja matuseteemad. Viimsetest
asjadest rääkimine on tihti raske seetõttu, et pole oma mõtteid, tundeid, hirme ja kujutlusi kellegagi jagada. Lähedased kas ei suuda või ei julge neil teemadel rääkida või inimene
ise ei taha surmateemaga omakseid kurvastada ja vapustada. Aga need teemad vajavad
jagamist, need on kui tiirlevad ummikmõtted, mis otsivad väljapääsu ja tekitavad ängi,
kui neist ei saa rääkida.
● Kui sul on vajadus elu lõpuga seotud mõtteid jagada, leia inimene, keda
usaldad, olgu see pereliige, sõber või hingehoidja. Lähedasele on soovitus,
et kui sinuga tahetakse rääkida surmast ja sellega seonduvast, siis kuula
tähelepanelikult ja märka ka seda, millest kõneleja vaikib, ning suuna teda
end julgelt avama. Kõik tunded ja mõtted on lubatud, samuti on vajalik, et
neid välja elatakse. Neist rääkimistest võib sündida nii rääkijal kui kuulajal
leppimus ja hingerahu.

Elumõtte leidmine
Eluraskustes võime küsida, mis on selle kõige mõte. Kui inimest tabab raske haigus või
ootamatu elumuutus, näiteks elukohavahetus, lahkuminek või sissetuleku kaotus või kui
surm röövib armsa inimese, siis see võib meil sõna otseses mõttes pinna jalge alt lüüa.
Raske on taibata selles mingit sügavamat mõtet. Me küsime, miks see juhtus, mida oleme elus valesti teinud, millega oleme selle kannatuse ära teeninud ning kuidas tulla toime ees ootavaga.
Üks võimalikest vastustest on, et eluraskused lükkavad tagaplaanile ebaolulise ning
näitavad meile, mis on elus tõeliselt tähtis. Meie vastus võib olla leppimine elu poolt
antud ülesannete ja oma olukorraga. Ja leppimisest saavad sündida uued eesmärgid,
elujõud, hingerahu ja rõõm.
● Kui sa mõtled oma elus toimunud suurtele sündmustele, rasketele üleelamistele, raskustele ja sellele, kuidas oled ikkagi kõigele vaatamata hakkama saanud, siis küsi endalt, mida need rasked ajad sulle elus õpetasid, mille
võrra targemaks said.

Tänulikkus
Me saame olla tänulikud iga päeva eest oma elus. Saame olla tänulikud, et siia ilma sündisime, et oleme kogenud õnnestumisi, raskusi, armastust ja hoidmist. Saame olla tänulikud iga inimese eest, kellega elu meid on sidunud, oma pere, lähedaste, sõprade, oma
töö ja elukutse eest. Me oleme tänulikud kõige eest, mis meie elus on toimunud, sest see
on meie ainukordne elu.
● Iga hommikul üles tõustes ja õhtul magama heites loe üles asjad, mille
eest saad olla tänulik. Lisaks rõõmule meenuta ka raskusi, millest edukalt
läbi tulid ja mis midagi õpetasid. Mõtle inimestele, keda armastad, kes on
sind hoidnud ja aidanud.

Kuidas vabaneda üksildustundest?

KI

õige tõhusam viis, mis kõlab esmapilgul ka lihtsasti, on tegutsemine. Kuid just
tegutsemine võib pikalt üksildustundega elanud inimese jaoks olla väga raske,
sest suure tõenäosusega ollakse samal ajal ka kurvameelne ja kadunud on lootus midagi muuta. Ent just kõige lihtsamad ja pealtnäha väikesed muudatused oma igapäevases elukorralduses ja mõttemaailmas aitavad sammhaaval üksildusest vabaneda!
Seega – kui oled depressiivne või tunned ennast kurnatuna, siis alusta ühest või kahest
muudatusest kuus. Ilmselt kestab see protsess pikka aega – mõnest nädalast mitme
kuuni –, kuid lõpptulemus väärib küünlaid.

Võta ise inimestega ühendust
Ära eelda, et keegi ei taha sinuga suhelda. Kui sa oled varem kellegagi hästi läbi saanud,
siis tõenäoliselt kehtib see ka praegu. Suhted jäävad soiku erinevatel põhjustel, näiteks
kiire elutempo tõttu. Hiljem võib tekkida mingi ebalus, et äkki ta ei tahagi enam minuga
suhelda. Tõenäoliselt tahab.
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Mine kodust välja
Enamik inimesi vajab heaks enesetundeks uusi kogemusi ja suhtlemist teiste inimestega. Ennast üksildasena tundev inimene on tihtipeale masendunud ja pigem kodus nelja
seina vahel, mis süvendab halba enesetunnet veelgi. Seepärast on väga oluline, et lähed
kodust välja ja suhtled teiste inimestega kasvõi põgusalt. Näiteks pargis jalutades ära
istu eraldi pingile, vaid leia koht teise üksi istuva inimese lähedusse ja vaheta temaga
paar lausetki. Kunagi ei tea, millisest põgusast tutvusest sünnib uus sõprus.

Planeeri tegevusi ette
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Kui on mure, võta kohe ühendust

KI

ui sa ei tea enam, kuidas edasi minna, mida enda aitamiseks ette võtta, kellega rääkida või millise spetsialisti poole pöörduda, räägi oma perearstiga. Perearstilt saad abi ka näiteks uinumishäirete korral. Muud kohad, kust abi saada:

●		 Peaasjade keskus: 5190 3124, peaasi@peaasi.ee, www.peaasi.ee
●		 Abitaja.ee (Abitaja on konfidentsiaalne, tasuta telefoniliin üksikutele, eakatele ja
erivajadustega inimestele üle Eesti. Abitaja viib abivajaja kokku talle sobiva vabatahtlikuga, kellega regulaarselt suhelda).

Võta kasutusele (kalender)märkmik ja planeeri oma nädala või ka kuu tegevused ette.
Pane kirja ka jalutuskäigud, tuttavatega kohtumised, raamatukogu või muuseumi külastamine, ammusele tuttavale helistamise aeg – nii on alati midagi, mida oodata ega teki
tunnet, et elu on tühi ja kõik päevad ühesugused.

●		 hingehoid.ee

Osale ühistegevustes

Kui tegemist on kiireloomulise ja suure murega, siis otsi abi allolevate kontaktide kaudu:

Üks viis leida uusi tutvusi, kogeda midagi uut ja ühise asja ajamise head tunnet on teha
midagi kellegagi koos. See keegi võib olla vana hea tuttav või lausa võõrad inimesed.
Eestis on igas maanurgaski suhteliselt head võimalused nii ringides osalemiseks kui ka
uute teadmiste omandamiseks. Kohaks võib olla kodulähedane kool või päevakeskus,
raamatukogu, väärikate ülikooli loengud, mingi vabatahtlik töö. Näiteks kui sul endal
pole lemmiklooma, aga naabrinaine vajaks aeg-ajalt oma looma hooldamisel abi, on see
suurepärane võimalus tõsta tuju nii endal kui naabril. Loomade siirus ja isetu poolehoid
on midagi, mis aitab üksildust nii vähendada kui ka ennetada. Võimalusi tegutsemiseks
on tohutult, tasub vaid silmad-kõrvad lahti hoida. Eriti mugav on infot leida muidugi
internetist või küsida erinevat teavet kohalikust raamatukogust. Ekraanivõõristus ei
tulene vanusest, vaid võimalikust vähesest kokkupuutumisest. Kes hakkab erinevaid
rakendusi kasutama, harjub sellega. Eriti tänuväärt on sotsiaalmeedias suhtlemine neile,
kelle liikumisvõimalused on piiratud.

Hinda seda, mis sul on
Mida vanemaks inimene saab, seda enam mõtleb ta sellele, mis on kunagi olnud, mida
on tehtud ja mis tegemata on jäänud. Ainult minevikus sobrades võib kiiresti kibestuda
ning tekkida elust ja õnnest ilmajäämise tunne. Just seepärast tasub vaadata ja näha,
mis praegusel ajal on head pakkuda. Igas päevas leidub killuke päikest. Ja see on juba
suur väärtus. ●

●		 jututaja.ee

●		 Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24h)
●		 Ohvriabi teenuste kohta saad infot info@sotsiaalkindlustusamet.ee
●		 Hingehoiutelefon 116 123 (24h)
●		 Eluliin: 655 8088 (eesti), 655 5688 (vene). Iga päev kell 19.00–07.00
Või pöördu erakorralisele vastuvõtule:

●		 Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tallinnas: 617 2650 (24h) Paldiski mnt 52
●		 Psühhiaatriakliiniku valvetuba Tartus: 731 8764 (24h) Raja tn 31
●		 Psühhiaatriaosakonna valvetuba Pärnus: 516 0379 (24h) Ristiku tn 1
●		 Psühhiaatriakliiniku valvetuba Viljandis: 435 4255 (24h)
Jämejala, Pargi tee 6
●		 Erakorralise meditsiini osakond Narvas: 357 1795 (24h) Haigla 1
●		 Erakorralise meditsiini osakond Ahtmes: 331 1074 (24h) Ahtme mnt 95
●		 Kiirabi: 112 (24h)

SELG SIRGU!
LIIKUV VESI LÄHEB
SELGEMAKS, SEISEV
VESI PAHEMAKS.
EESTI VANASÕNA

Kuidas jõudumööda trenni teha?
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LOORE

LUGU

Tere, Loore jälle siin.
See, kes koolist pensionile ei jäänud.
Ma rääkisin ka minu jaoks olulisest väljasõidust,
kus päeval oli matk ja õhtul saun, aga mul valutas selg
ikka mitu päeva pärast matka.

TI

unnistan ausalt ka seda, et need paarkümmend lisakilo, mis ma
viimase paarikümne aastaga olin kogunud, ei meeldinud mulle.
Lugesin küll sada korda, kui kasulik on regulaarne füüsiline tegevus, aga no ei leidnud seda aega. Olgem ausad – tegelikult ei leidnud
tahtejõudu.
Ühel õhtul – see oli juba mitu kuud pärast toda väljasõitu – tulin trepist
üles, raske oli ja otsustasin, et ma ei anna alla. Tegin plaani, et lolliks ma
selle teemaga ei lähe, aga püüan hakata tervislikumalt elama ja positiivselt
mõtlema. Mis te naerate? Selle teemaga on kerge lolliks minna. Mõned mu
tuttavad on justkui usku pööranud oma elumuutustega. Mina mõtlesin, et
söön vähem rasvast ja rohkem rohelist ning hakkan regulaarselt ennast
liigutama, et tasapisi lisakilosid kaotada. Selg vajab ka venitamist või nii.
Muidugi püüan hoida ka rõõmsat tuju. Juba see plaan ise tegi tuju rõõmsaks.
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Ostsin jalgratta ja hakkasin sellega sõitmas käima. Siis vaatasin, et sellega saan tööl käia. Pole enam bussis viirusehirmu ega midagi. Sügise poole tegin uue plaani. Seekord juba koos perearstiga, kes arvas, et mulle oleks
kiirkõnd üle päeva või ka iga päev vägagi tervitatav. Väimees mõõtis mulle
kaks erinevat viiekilomeetrist ringi nii linnas kui meie suvila läheduses. Kui
raske oli algul teele asuda! Erki Nool ütles kunagi, et trenni kõige raskem
osa on teekond diivanilt välisukseni. Ja kui hea tunne oli pärast! Neid mõlemaid tundeid tuleb meeles pidada.
Kui ma esimestel kordadel 10 kilomeetrit ära käisin, tundsin ennast
kangelasena. Jalad tuikasid, aga hinges lendasin. Hakkkasin oma kangelastegusid iga nädal mitu korda kordama. Kui lihtne oli panna dressid selga ja minna välja! Ja kui raske oli see kogu elu olnud!
Mu füüsiline enesetunne ja tuju läksid iga päeva ja nädalaga paremaks. Kaalu langetamiseks ei teinud ma mingeid plaane, aga kolmandal
kuul hakkas ka kaal tasapisi langema. Mul kiiret ei ole. Peaasi, et suund on
võetud.
Siis hakkasin veel võimlema ka, enne tundide algust teen järelkuulatava, selle Vikerraadio võimlemise asja läbi, mis muidu on kell 11, aga mul
on siis juba tunnid. Paljud harjutused on meelde jäänud ja vahel teen neid
iseseisvalt ka. Koolidirektorile ütlesin, et olen valmis töökeskkonnavolinikuks kandideerima, et saaks kooli poolt ka terviseasju rohkem toetada.
Just koolipäevadel. Ja teate, kui suur trenn on võilillede muru seest välja
kaevamine? Või rohimine ja kannuga kastmisvee viimine? Või kirsside ja
õunte korjamine? Kui ei tea, proovige. On hea trenn. Seepärast on töökaaslased kogu aeg küsinud, et mida sina küll sööd, et sa nii heas vormis
oled. Ja kogu aeg nii heas tujus ka.
Kui tahad ja jaksad teha, asi see siis reibas on olla. Katsu sa siis mittereibas olla! Olen juba mitmeid sõpru ka julgustanud, et uuteks algusteks
ei ole see meie praegune iga üldse halb aeg. ●
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Selg sirgu ja
jõud sisse!

O

ma õiguste eest seismisel aitab kaks asja – jõukohasel
määral selja sirgu löömine ja pea püsti ajamine. Kvaliteetne vananemine ei ole võimalik ilma füüsilise liigutamiseta, igaühe jõudu mööda.
Spordiga tegelemine annab erksa meele, õnnetunde
ja hea ellusuhtumise. Liikumine kohendab vananemisega kaasnevaid muutusi vereringes ja seedetegevuses,
parandab lihastoonust, luutihedust ja kopsude tööd.
Enesehinnang paraneb.
Nii nagu on loomulik mitmekesine toitumine, vajab
keha ka vaheldusrikast treeningut. Alusta juba täna –
tänastest mõtetest kujunevad sinu homsed teod, tegudest harjumused, harjumustest saatus.
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Kuidas treenida? Üldised soovitused
●		 Vali sportlik riietus, millega on mõnus ja rõõmus harjutusi teha. Ole järjepidev, et igapäevasest võimlemisest kujuneks mõnus harjumus. Liiguta
ennast kogu päeva jooksul. Tõuse iga tunni järel ja liiguta ennast vähemalt
kaks minutit.
●		 Jõuharjutusi tee kaks-kolm korda nädalas, igat harjutust paar seeriat,
korduste arv vali enesetunde järgi.
●		 Kõnni iga päev vähemalt 30 minutit. Jalutama mine kindlasti ka siis, kui
tuju on halb.
●		 Spordivahendeid, näiteks hantleid, hoia oma silma all, et harjutuste tegemine ei ununeks.
●		 Pööra tähelepanu õigele hingamisele.
Järgnevalt mõned toredad harjutused. Ole ka ise loominguline ja et tegevus
ei muutuks tüütuks, otsi juurde uusi harjutusi.

Aeroobsed harjutused

KI

õndimise, ujumise ja kepikõnniga kaasneb kerge hingamise ja pulsi tõus. Pühenda neile tegevustele vähemalt 30
minutit päevas. Aeroobne tegevus
mõjutab ajus piirkonda, mis hoiab
sind kaua nooruslikuna. Sa oled
kauem terve, humoorikas, tark ja
tore. Aeroobne treening teeb rõõmsaks sinu kauni südame ja vereringe
ning sirgeks sinu selja.
Hea oleks, kui sul oleks „mänguasi“ nimega pulsikell. Kui ilm on kole
või väljas libe, pane muusika mängima ja marsi kodus.

Kai Ilp ja Artur Raidmets →
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Jõuharjutused

EI

t olla ise tugev ja et luud oleks tugevad, tee jõuharjutusi. Teadlased on teinud kindlaks seose jõutreeningu ja luutiheduse vahel. Jõutreeningut tehes paraneb lihaste
toonus, kasvab jõud ja selg läheb sirgemaks. Head lihased toestavad paremini
liigeseid ja lülisammast.
Keskendu igale kordusele, parem üks korralik kordus kui kümme mõttetut sahmimist.
Enne jõuharjutusi tee ka väike soojendus. Hantlite asemel võid kasutada muid sobivaid
raskusi.

Ise oled vana! | SELG SIRGU! Kuidas jõudumööda trenni teha?

99

Harjutus triitsepsile
Kalluta ülakeha ette, kõverda hantliga käsi küünarnukist, seejärel siruta hantliga käsi
taha. Hantel liigub võimalikult keha lähedal.

Harjutus biitsepsile
Kõverda hantliga käsi küünarnukist rinna poole ja langeta alla tagasi.

Harjutus õlalihasele
Tõsta hantlitega käed üles ja langeta tagasi lähteasendisse.
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Harjutused kerelihastele

Lülisamba hooldus

Kerelihastele pööra tähelepanu terve päeva jooksul, kontrollides lihaspinget nii koristades kui ka televiisorit vaadates.
Lähteasend mõlemal harjutusel – käed „kaktuseasendis”. Hinga rahulikult sisse.
Kalluta kere ette ja hinga välja. Kere ülestõstmisel hinga sisse.

Oled nii noor või vana, kui liikuv on su lülisammas. See on hea harjutus lülisambale kaelast õndraluuni. Iseäranis pööra tähelepanu õigele hingamisele – sissehingamisel avardad rinnakorvi, pea liigub kergelt kuklasse. Väljahingamisel tõmbad selga „kassiküüru”.

Venitused

Tõsta üks põlv rinna suunas, hinga sujuvalt välja.
Lase jalg alla, tagasiliikumisel hinga sujuvalt sisse. Korda sama teise jalaga. Kas tunned, kuidas
kõhulihased töötavad?

Vaata loomi, kui mitu korda nad
selga ja jäsemeid sirutavad. Venita,
siruta, painuta. Seisa, nii et jalad on
õlgade laiuselt paralleelselt, põlved kergelt kõverdatud. Siruta käed
täies pikkuses lae poole üles, hoides neid sirgelt, kehaga paralleelselt. Tee mõnus hommikusirutus.
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Lõpetuseks
Katsu päeva jooksul võimalikult palju häid emotsioone tunda, ütle lähedastele
ilusaid sõnu, kallista iseennast ja teisi häid inimesi.

Too sirge käsi eest läbi ja suru enda poole.

Hingamisharjutused
Hinga mõnuga, ära hoia
harjutuste ajal hinge kinni. Hingamine aitab kehal
lõõgastuda ja rikastab sinu
organismi hapniku ja toitainetega.
Hingad sisse, kõht paisub, hingad välja, proovi
tõmmata naba vastu lülisammast. See on suurepärane harjutus kõhulihastele, diafragmale, lümfile ja
kopsudele.

Aseta jalg ette kannale, pöid enda poole.
Kalluta kere ettepoole, kuni tunned venitust jala tagaosas.

103

TARGAD SÕDIVAD
SÕNADEGA,
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ISEOLEMINE
Kuidas enda ja teiste vastu aus olla?
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LOORE

LUGU

Tere, Loore jälle siin.
Mul ema rääkis kogu aeg, kuidas peale sõda oli
vaesus nii suur ja elamispindu vähe, mehed surnud
või tapetud – no elasid naised sageli kahekesi koos.
Keegi ei vaadanud imelikult.

ÜI

-ldsegi hoiti ikka väga kokku. Iga pere oli midagi või kedagi kaotanud, ei saanud ju kellelegi veel rohkem haiget teha. No ja see
õudne asi, et oma mõtteid võisid rääkida ainult pereringis ja siis
ka nii, et aknad olid kinni. Isegi jõule ei tohtinud pidada! Mingit sõnavabadust ei olnud, inimesi pandi vangi selle eest, kui nad polnud kommunismiusku või kui nad rääkisid vabast Eestist. Hotellis ei saanud tuba võtta,
kui abielus polnud. Õudne aeg.
Mul tuli ema jutt meelde nüüd, kui oma kursuseõe Malliga viimati kokku
sain. Mall abiellus meie kursuselt kõige esimesena. Kakskümmend kaks
– viimne taks, nagu ta ise ütles. Mall ja Raimo olid tore paar. Raimo oli
elektrik ja tõesti hea südamega mees. Mall sünnitas kolm last ja nii need
aastad läksid pereelu elades ja lapsi kasvatades. Eks neil vahel nagistamist ja erimeelsusi ikka oli, aga üldiselt musterperekond. Arvan, et lastel
oli ka niisuguste vanematega rõõm elada. Me jäime sõbrannadeks aastakümneteks, kuigi vahel kuude viisi ei suhelnud.
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Ja nüüd helistas Mall ja ütles, et oleks vaja kokku saada, sest tal
on midagi väga hullu üles tunnistada. Mõtlesin kõigepealt, et Mall on
kogemata tapnud kellegi, näiteks autoga otsa sõitnud, või siis on ta teada
saanud hirmsast haigusest. Mõistagi nõustusin kohe kohtuma, et sõbrannale toeks olla. Mall ütles, et ta läks mehest lahku ja leidis uue elukaaslase. Ah seda pidaski siis hulluks ülestunnistuseks, mõtlesin. Inimesed
ikka lähevad lahku ja ülearu traagilist pole selles midagi, eriti kui lapsed
on juba suured ja mõistavad vanemate sammu.
Mall ütles: „Mu uus elukaaslane on naine.”
„Häääästi,” venitasin mina. Ja küsisin, kelle jaoks see uudis hull on.
Mall poetas pisara ja kallistas mind. Ja rääkis, et esialgu oli ta arvanud,
et hakkab lolliks minema või haigeks jääma, kui tundis, et talle meeldib
teine naine. Aga see tunne ei läinud üle ja ta harjus sellega, kuni julges
oma tunde välja öelda. Kõigepealt rääkis ta lastega, kuidas lood on. Ta oli
üllatunud, et ükski laps ei ehmunud ega süüdistanud ema milleski. Pigem
julgustasid olema endaga aus. Mees oli küll alguses šokis olnud, aga Mall
ise püüdis talle toeks olla ja lapsed veensid ka, et see pole mingi maailmalõpp. Peamine on ju see, et nad on koos üles kasvatanud kolm toredat last
ja peavad ka lahus elades teineteisest lugu, selgitasid lapsed. Mall vaatas
mulle sügavalt silma ja ütles, et ta on nüüd nii õnnelik. Mina vastasin, et
see ongi ju peamine, et sa õnnelik oled.
Alles pikapeale taipasin küsida, et kas keegi on halvasti ütelnud või
midagi sellist. Mall kostis, et ei ole, töökaaslased on olnud toetavad ja
laulukooris ütlesid mehed kohe, et nüüd saavad ometi kallistada teda,
ilma et keegi midagi kahtlustaks, ahistamist või nii. Ainult vennanaine oli
öelnud, et temale niisugune asi muidu ei meeldi üldse, aga ta peab Mallist
väga lugu ka pärast lahutust ja et tal on ka hea meel, et Mall on õnnelik.
Mall arvas, et nii on väga hästi, sest kõik asjad ei peagi kõikidele meeldima.
Kohtumise lõpetuseks tegime veel sõnamängu nende asjadega, millest kõigest võib praegu vabalt rääkida – teate küll seda mängu, kus järgmine sõna peab algama eelmise lõputähega. Kui Malli vennanaine poleks
teda oma auto peale võtnud – nad läksid teatrisse –, siis oleksime ilmselt
homse hommikuni jätkanud! ●
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Õigus uskuda, arvamust
avaldada ja nalja teha
vanusest ei sõltu

E

esti Vabariigi põhiseadus tagab, et igaühel on õigus olla tema
ise. See tähendab ka vabadust eranditult ise otsustada, mida
uskuda, arvata ja mõelda. Samuti võib igaüks oma arvamust
avaldada. Vabadus ainult enda äranägemise järgi mõelda ja
uskuda on piiramatu. Oma veendumuste väljendamist piiravad vaid teiste inimeste olulised õigused.

Igaüks võib arvata ja uskuda seda, mis talle meeldib

EI

esti Vabariigis on igaühel absoluutne õigus südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadusele. See tähendab, et nii sinul, sinu naabril, kolleegil kui lapselapsel on
õigus arvata ja uskuda seda, mis sulle või talle õige tundub. Igaühel võib olla oma
arusaam religioonist, poliitikast ning muudest maailma asjadest.
Kui sinu naabrinaine Maria on tõsiusklik luterlane, võib ta kartmatult jumalasse uskuda. Marial on täielik õigus arvata, et ainuõige on elada piibli õpetuse järgi. Ta võib segamatult uskuda, et on hädavajalik käia igal pühapäeval kirikus.
Sina ei pruugi jagada Maria veendumusi usu ja kiriku osas. Võib-olla oled kogu elu
olnud ateist. Võib-olla oled juba ligi 60 aastat uskunud, et jumalat ei ole. Või arvad
agnostikuna lihtsalt, et keegi ei tea, kas jumal on olemas. Kuna igaühel on õigus oma
veendumustele ja uskumustele, on sul olnud seni täielik õigus nii üht- kui ka teistmoodi
arvata.
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Demokraatlikus riigis on loomulik, et erinevad maailmavaated on esindatud, lubatud
ja soodustatud. Igaühel on õigus oma arvamusele ja selle väljendamisele sõltumata sellest, kas ta peab end konservatiiviks, mõõdukaks või liberaalseks. Nii võid sa kohalikel
valimistel hääletada oma töökaaslase või juhi vastu, kui nende poliitilised vaated sulle
ei meeldi. Veelgi enam, sa võid nende vastu ka kandideerida ja nendega poliitilistel teemadel nii saunas, sotsiaalmeedias kui ajalehes vabalt vaielda. Sinu ülemus ega tööandja
ei tohi sind kuidagi selle tõttu halvemini kohelda ja ka sina pead oma tööd tavapärase
hoolsusega tegema selle tööandja juures, kelle poliitilised vaated sinu omadega ei kattu.
Samamoodi on alati inimesi, kes on maailmavaate- või usuküsimustes ükskõiksed.
Mõtte- ja usuvabadusega kaitstakse ka igaüht, kes soovib jääda kõrvale ehk hoiduda
mingit seisukohta kujundamast ja võtmast. Igaüks võib oma veendumustest ka ise vabatahtlikult loobuda või neid muuta. Kui ärkad ühel hommikul veendumusega, et vaktsineerimine on siiski inimeste eluea pikenemise taga, võid oma võimalikust varasemast
uskumusest ükskõik mis vanuses kohe loobuda.

Põhiseadus kaitseb ühte moodi ja võrdselt nii
●		 vanade kui noorte;
●		 naiste kui meeste;
●		 eestlaste, venelaste, ukrainlaste, süürlaste kui ka iga teise rahvuse esindaja;
●		 erinevast rassist, erineva nahavärvi ja päritoluga;
●		 hetero- kui homoseksuaalsete;
●		 konservatiivsete kui liberaalsete maailmavaadetega;
●		 mis tahes varalise ja sotsiaalse seisundiga;
●		 mis tahes usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumustega inimese
		 veendumusi ja arvamusi.

Näide

63-aastase mehe ja pikaaegse konservatiivina
võid olla veendunud, et vallavolikogu esimehe Tõnu tegevus on vale ja
häbiväärne. Isegi juhul, kui Tõnu on tööl su juht. Sinu naabrinaine Maria hakkas 72-aastasena hoopis uskuma, et alasti kehas pole midagi
häbeneda ning käib nüüd nudistide rannas päevitamas. Sinu 27-aastasel lapselapsel Mihklil on aga absoluutne õigus jääda ükskõikseks
nii poliitikaküsimustes kui õige päevitamisviisi osas. Vabadus mõelda
maailma asjadest nii, nagu ise soovid, ja uskuda seda, mida usud, on
kõigil võrdselt. Kõigil on õigus võtta avalikult sõna ja oma arvamust
avaldada. Mitte kedagi ei tohi tema veendumuse ja arvamuse pärast
teistest halvemini kohelda. ●
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Vabadus enda
äranägemise järgi mõelda
ja uskuda on piiramatu.
Oma veendumuste väljendamist piiravad vaid teiste
inimeste olulised õigused.

Kas on midagi, mida on vale arvata või millesse ei või uskuda?

EI

estis riiklikku usku ega riigikirikut ei ole. Samamoodi ei ole Eestis kohustuslikku
maailmavaadet ega õiget arvamust. Tänu usu- ja veendumusvabadusele saab
igaühel olla oma arvamus. Seda lisaks religioonile kõigis tavaelu, poliitika, kogukonna ja muudes küsimustes. Vabadus uskuda ja arvata nii, nagu sulle õige tundub, ei
sõltu sellest, milline on enamuse arvamus samas küsimuses või kui traditsiooniline või
pika ajalooga konkreetne ühiskonnaküsimus on. Eesti riik õiget arvamust kellelegi ette
ei näe.
Nii on Eestis usu- ja veendumusvabadusega kaitstud kõik vanad religioonid, millest
tuntumad on näiteks ristiusk ehk kristlus, judaism, hinduism, taoism ja islam. Kuid usu- ja
veendumusvabadus kaitseb ka kõiki uusi religioone, maailmavaateid ja nende esindajaid,
nagu Jehoova tunnistajaid, mormoone, veganismi (ehk loomseid toite ja tooteid vältivaid
inimesi), alternatiivsesse meditsiini uskujaid, abordile vastuseisjaid, sõjategevuse põhimõttelisi vastaseid ning ka uskumust, et abielu saab olla üksnes mehe ja naise kooselu.
See mitmekesine uskumuste ja maailmavaadete kompott näitab, et Eesti on kasvanud täiskasvanud ja terveks riigiks. Siin ei pea keegi kartma, et valitsus või riigikogu
kirjutab meile ette selle „õige“ maailmavaate. Eesti riigi kohustus on olla erapooletu ja
neutraalne kõikvõimalike religioonide, uskumuste ja veendumuste suhtes ning tagada
kõigile Eestis olijatele ühesugune ja võrdne kohtlemine.
On täiesti tavaline ja traditsioonilinegi, et ühes pere- või kogukonnas elavad koos väga
erinevate maailmavaadetega inimesed. Iga järgmine põlvkond kasvab üles teistmoodi
ühiskonnas kui nende vanemad ning paratamatult ei näe lapsed, vanemad ja vanavanemad nende ümber olevat maailma samasugusena. See aga ei tähenda, et ühe või teise
arvamus oleks õigem või vääram või et mõnel neist ei oleks õigust oma arvamusele.
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Näide

Õhtul televiisorit vaadates teeb 16-aastane Marta koos oma sõbrannaga nalja televiisoris esinenud reporteri riietuse
üle, mille peale purskavad tüdrukud naerma. Vanaisa Leole tundub
tüdrukute otsekohene kriitika reporteri riietuse kohta ebaviisakas ja
kohatu. Vanaisa ei mõistnud nalja sisu ja Marta väljendit: „Sellest saaks
naljaka meemi”. (Meem on internetis vabalt jagatav humoorikas pilt või
video või nagu naljapilt või karikatuur ajalehes.)
Kui aga Leo räägib tüdrukutele anekdoodi tšuktšist, Tšapajevist ja
Petjast, mille üle nad koos sõbra Madisega eelmisel nädalal pikalt naersid, vangutavad tüdrukud pead ja küsivad vanaisalt, et kuidas saab see
üldse naljakas olla.
Kummagi nali oli omas seltskonnas väga naljakas, kuid teineteisele
tundusid need kohatud. Õigus nalja teha on ka siis, kui teised sellest
aru ei saa, kuid alati tasub nalja sisu seletada ka neile, kes seda algul ei
mõistnud. Igaühel on õigus öelda, et talle need naljad ei sobi ja tööl ning
koolis peab pärast sellist märguannet lõpetama, et mitte teist inimest
kiusata ega ahistada. ●

Kas kõigile võib kõike öelda?

ÜI

ks asi on oma veendumustele kindlaks jääda. Teine asi on neid veendumusi
jagada ning avalikult väljendada. Enda väljendamine võib tähendada väga paljusid erinevaid tegevusi, mida kõiki üles lugeda ei ole võimalik.

Eneseväljendus võib seisneda:
● väljaütlemises;
● üleskirjutamises ja avaldamises;
● pildina või filmina kujutamises;
● teatud viisil riietumises, sh sümbolite või aksessuaaride kandmises;
● usutalitustel või maailmavaatelistel koosolekutel osalemises või osalemata jätmises;
● teatud eluviisi järgimises (karsklus, taimetoitlus, veganlus, nudism, paastumine jt);
● mis tahes muul moel käitudes oma veendumuste väljendamiseks.
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Sõna- ja väljendusvabadus on igaühel

KI
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Foto: Kristian Kruuser

„Ma ei nõustu sinu
arvamusega, kuid võitlen
surmani, et sul oleks õigus
oma arvamus välja öelda.“

eegi ei saa keelata sul vabal ajal teatud viisil riietumast või mõnda eluviisi järgimast. Igaühel on õigus oma pere,
sõprade ja tuttavate seltsis suhelSee tänapäeva väljendusvabaduse
alustalaks olev tsitaat omistatakse
da talle sobival moel ning teda
17. sajandil tegutsenud prantsuse
köitvatel teemadel. Ka tänaval,
filosoofile Voltaire’le
kultuurimajas, raamatukogus või
poes on igaühel õigus kanda talle
meelepäraseid riideid ja aksessuaare.
Nii võib Eesti patrioot iga päev riietuda
sini-must-valgesse, luterlasest Marial rippuda
kaelas hõberist, moslem kanda pearätti hijab’i ning mõne erakonna liige kindlat värvi
särki või rinnamärki.

Ühe mehe õigus rusikatega vehkida lõpeb seal,
kus algab teise mehe nina

VI

aatamata igaühe õigusele uskuda ja olla veendunud ükskõik milles, tuleb oma
maailmavaate väljendamisel arvestada ka teiste isikute õiguste ja veendumustega. Eestis on keelatud tekitada teisele füüsilist valu ja ebamugavust ning see
on karistatav. Sama põhimõte kehtib ka sõnade puhul. Ega ilmaasjata öelda, et sõna
võib tappa. Igaühel tuleb oma veendumuste väljendamisel jälgida, et tema öeldu teist
ei halvustaks ega alandaks. Eneseväljendamine sõnade või tegudega ei tohi kahjustada
avalikku korda, tervist ega teiste õigusi ja vabadusi.
See, kas keegi usub või ei usu, et Maa on lapik, või arvab, et igal puul on hing, ei kahjusta kellegi teise õigusi ega avalikku korda, kui ta seeläbi teist tahtlikult ei solva. Ka see,
kui naabrinaine loeb aias pühakirja, töökaaslane kannab lillat vesti, pearätti või kaelakeed või ei söö liha, ei riku kellegi õigusi.
Igaüks peab tunnetama piiri, et vabadusest arvata ei saaks vihakuritegu.

„Kõige olulisem on elada
hetkes ja sellest rõõmu tunda.
Olen nelja lapse ema ja seitsme
lapse vanaema ning minu ümber on
head sõbrad ja kolleegid. Keskenduda tulebki inimestele, kes on üksteise
vastu sõbralikud. Tänu positiivsusele
püsib ka tervis hea.”

Neina Nõlvik
lihameister Selveris
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Häiriv ja halvustav arvamuse väljendamine on näiteks:
●		 kellegi solvamine tema maailmavaate või uskumuse tõttu;
●		 teise isiku tegevuse või välimuse põhjendamatu halvustamine eriti asjade pärast,
		mis inimese enda tahtest ei sõltu (näiteks vanus, meheks või naiseks olemine,
puue, nahavärv);
●		 soovitus inimesele, kes sulle ei meeldi, Eestist minema kolida;
●		 inimese väljaheitmine huviringist või seltskonnast tema maailmavaate või 		
uskumuse tõttu;
●		 rahumeelselt oma arvamust avaldava inimese isiklik ründamine
		 või tema perekonna või päritolu halvustamine.
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mahus ka teisi religioone. Samuti saab õpetaja Vahur lisaks oma erakonnale ühiskonnaõpetuse tunnis pühendada sama põhjalikku tähelepanu kui teistele erakondadele.
Teatud juhtudel võib tööandja töötajate väljendusvabadust piirata, näiteks keelata
religioossete sümbolite kandmise tööajal. Konkreetsel piirangul peab sellisel juhul olema aga mõistlik põhjendus. Näiteks on haiglatel õigus keelata õdedel ja arstidel ristiga
kaelakee kandmine hügieeninõuete täitmiseks ning keskaegse stiiliga kohviku pidaja
võib kohustada oma ettekandjaid kandma kindlat keskaegse stiiliga riietust (töövormi).
Samuti on tööandjal õigus nõuda töötajalt lojaalsuskohustust ning lojaalsuskonflikti
tõttu ka töösuhe lõpetada. Näiteks kui sa töötad lihakarnis, aga samal ajal tuliselt propageerid veganlust, võib see tööandjat kahjustada ja sel juhul on tal õigus nõuda lojaalsuskohustust. Või kui geograafiaõpetaja, kes ise usub lapiku Maa teooriat, püüab selle
õigsuses veenda ka oma õpilasi, on tööandjal õigus õpetajaga töösuhe lõpetada.

Kas nalja enam ei võigi teha?

Kas võin tööl iseenda veendumustest rääkida?

II

gaüks võib oma arvamusi ja veendumusi jagada täpselt siis, kui ise soovib, ja nii,
nagu talle meeldib. Seega võid oma töökohas või pensionäride klubis oma mõtteid ja
tõekspidamisi peaaegu piiramatult väljendada.
Kohaliku teatrimaja riietehoius töötav Enn, kes on Euroopa Liidu vastane, võib kritiseerida „Brüsseli reegleid“ ja kirjutada sellest kohalikku lehte arvamusartikli. Arvamuse
avaldamine ei mõjuta Ennu võimalust teatrimajas töötada ega pane Ennu halvemasse
olukorda võrreldes nendega, kelle arvates Euroopa Liitu kuulumisest on Eesti võitnud.
Keegi ei või midagi ette heita luterlasest õpetajale Mariale, kes oma õpilastele usuõpetuse tunnis teiste teemade seas ka luterlust tutvustab. Samuti võib ühte erakonda
kuuluv õpetaja Vahur näiteks ühiskonnaõpetuses Eesti poliitilist elu käsitledes rääkida
nii neist erakondadest, millesse ta ei kuulu, kui ka sellest erakonnast, millega seotud on.
Maria ja Vahuri sellist õigust kaitseb usu- ja veendumusvabadus ja see, et nad järgivad
riiklikku õppekava.
Igas teemas ja küsimuses on erinevaid vaateid. Seetõttu nõuab laste õigus haridusele, et Maria ja Vahur õpetajana oma arvamusi tutvustades rõhutaksid, et tegemist on
õpetajate isikliku arvamusega, mis ei tähenda, et teistsugused arvamused ei võiks olla
õiged. Maria ja Vahur saavad oma veendumusi esitada tasakaalustatult. Usuõpetuse
tunnis luterlusest rääkides saab õpetaja Maria tasakaalu säilitada, tutvustades võrdses

ÖI

eldakse, et nali hoiab noorena. Naljategemine on tähtis osa inimese elust ning
üks moodus ennast väljendada. Põhiseadus kaitseb igaühe õigust nalja teha
ja ka naljaga teisi šokeerida. Hea nalja õnnestumine sõltub selle kuulajatest.
Seetõttu on naljamehe edu saladus hästi valitud publik. Esmatähtis on silmas pidada,
kellele ja milliseid nalju teha.
Sobivas keskkonnas ja kontekstis naljatlemist ei peeta diskrimineerimiseks või solvamiseks. Sõprade seltsis, kus üksteist hästi tuntakse, on enamasti kõigile selge, et tegu
on naljaga. Kõige paremini mõistavad nalja need ea- ja sookaaslased, kellel on sarnased
vaated. Ka enda üle naljategemine on tervendav ning turvaline, kuna keegi ei saa solvuda. See turvalisus aga ei tähenda, et maailma asjade või teiste üle ei tohiks nalja teha.
Veendu, et sinu publik mõistab nalja ning kui siiski ei mõista, siis selgita, et tegid nalja.
Tööl tasub naljadega olla ettevaatlikum, et keegi ei tunneks, et naljategemisel on teda
soo, rahvuse või muu tunnuse tõttu solvatud, halvustatud või ähvardatud. Töökollektiivis
aitab heal naljal õnnestuda see, kui enne naljatamist veenduda, et kõik tunnevad üksteist
piisavalt hästi ja nali ei solva kedagi. Õpi oma kolleege tundma ning tutvusta neile ennast.
Kui töökaaslased üksteist piisavalt hästi ei tunne ja kolleeg teeb nalja näiteks mõne töötaja rahvuse põhjal, ei pruugi kõik huumorist aru saada. Mõistetavalt võib mõni kolleeg
võtta sellist nalja hoopis alanduse ja solvanguna. Kui kolleeg on öelnud, et talle sinu naljad ei meeldi, siis lõpeta nende tegemine, et teist inimest mitte solvata ega ahistada.
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Kuidas jagada arvamusi ja veendumusi nii, et kõigil on hea?
●		 Avalda arvamust lugupidavalt, viisakalt ja oma seisukohta põhjendades.
●		 Ütle, et tegemist on sinu (või kellegi teise) arvamuse, mitte ainuvõimaliku
		 õige seisukohaga.
●		 Ära suhtu teisiti mõtlejasse üleolevalt või ründavalt.
●		 Püüa mõista erinevate veendumustega inimeste eesmärke ja tunne huvi,
miks keegi nii arvab.
●		 Julge jääda rahumeelselt eriarvamusele ja austa teise inimese õigust jääda oma
arvamuse juurde.
●		 Julge öelda, et mõni teema sind ei huvita.
●		 Austa teise inimese õigust keelduda sind kuulamast.

Kedagi ei või sundida oma arvamusi ja veendumusi muutma

II

gaühel on õigus jääda oma arvamusele või veendumusele kindlaks, ükskõik kui erinevad need teise inimesega võrreldes ka ei oleks. Vabadus mõelda, uskuda ja arvata oma tõekspidamiste järgi on piiramatu. Põhiseadus kaitseb, et saaksid kartmatult
mõelda ja uskuda seda, mida tahad.
Seetõttu on kõigil teistel keelatud sundida sind oma mõtteid, veendumusi ja uskumusi
muutma. Naabrinaine Maria ei saa sind ega ükskõikset lapselast seega kuidagi kohustada oma arvamust jumala ja piibli tähtsuse osas muutma või kirikusse minema.
Sama kehtib teiste inimeste suhtes. Kuna sinu naabril, töökaaslasel, lapselapsel ja
kõigil ülejäänud inimestel on samuti õigus vabalt mõelda, arvata ja uskuda, ei tohi keegi
sundida neid oma arvamusi või veendumusi muutma. Seega ei või lapselaps Mihklit sundida religiooni osas seisukohta võtma. Samuti ei või sina Mariat kuidagi takistada ega
keelata kirikusse minemast põhjusel, et sinu veendumused on teistsugused.
Võib juhtuda, et olete Maria ja Mihkliga kolmekesi veendunud ning ühel meelel, et
inimestel, taimedel või kividel ei ole mis tahes väge. Sellest hoolimata ei või te jõude
ühendada, et panna looduskristallide ja puude tervendavasse mõjusse uskuvaid Liisi ja
Marti ümber mõtlema. Samuti ei saa sundida meelt muutma inimest, kes arvab, et abielu
peab olema ainult mehe ja naise kooselu või et Maa on lapik.
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Sinu arvamused ja veendumused ei tohi sinu
võimalusi piirata ega ohustada

KI

eegi ei tohi teist inimest tema usu või veendumuste pärast diskrimineerida. See
tähendab, et inimese veendumused ei tohi olla põhjuseks, miks kedagi teisest
halvemini koheldakse, takistatakse või miks kellegi võimalusi piiratakse. Kui diskrimineerimine ei oleks keelatud, peaksid paljud oma veendumustest loobuma näiteks
selleks, et teha meelepärast tööd. Nagu enne öeldud, ei tohi aga inimest sundida oma
arvamusi või veendumusi muutma.
Olete naabrinaise Mariaga mõlemad suured aiandushuvilised ja kandideerite kohaliku aiandusklubi juhatajaks. See, et sina oled Euroopa Liidu suhtes skeptiline ja Maria on
luterlane, ei tohi kuidagi piirata teie võimalusi aiandusklubi juhatajaks kandideerimast.
Keegi ei või öelda, et luterlane või euroskeptik ei saa aiandusklubi juhataja olla.
Sinu usulised, poliitilised või muud tõekspidamised ei või saada takistuseks tööle
saamisel või selle tegemisel. Luterlane Maria ja vegan Liisi võivad teha mis tahes tööd,
ilma et keegi neid nende veendumuste pärast halvemini kohtleks. Nii võivad teiste seas
nii arstid, õpetajad, poliitikud kui postiljonid olla erinevate usuliste vaadetega, kuuluda
erinevatesse erakondadesse või toituda erinevate põhimõtete järgi.
Samal põhjusel ei tohi osakonnajuhataja või direktor ähvardada sind vallandada,
kuna oled teise erakonna liige kui see, millesse kuulub osakonnajuhataja või direktor ise.
Samuti ei tohi direktor ega keegi teine sind oma veendumuste pärast teistest erinevalt
kohelda. Kui teiste palka tõstetakse, ei tohi sinu oma jätta tõstmata põhjusel, et kuulud
teise erakonda, käid teises kirikus või hoopis selle pärast, et sa kirikus ei käi.
Seega on sul õigus olla mis tahes poliitilise või religioosse ühenduse liige või jääda
oma muudele veendumustele truuks, ilma et sinu tööelu sellepärast kannataks. Keegi ei
tohi sulle tööl piiranguid seada põhjusel, et kandideerid valimistel oma kolleegi või direktori vastu või oled temast erineva erakonna nimekirjas.

Nõuanded, mida teha, kui sind töökohas diskrimineeritakse, leiad lk 23.
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Õigus olla nagu sa oled ja tunda end
iseendana hästi – kes ja mis sulle
päriselt meeldib?

VI

äljendusvabadust ning selle eelduseks olevat usu-, mõtte- ja veendumusvabadust ei saa olemas olla, kui inimene ei saa olla tema ise. Oma mõtete ja veendumuste tekkimiseks on kõigepealt aga vaja vabadust olla sina ise ning tunda
end iseendana. Eestis on eranditult igaühel õigus elule ja õigus võrdsele kohtlemisele,
olenemata mis tahes tunnustest.
Tänu sellele saad olla julgelt sina ise. Ei ole tähtis, kui vana või mis soost sa oled,
mis on sinu religioosne või poliitiline valik või seksuaalne sättumus. Võrdne kohtlemine
tähendab, et Eestis on õigus olla halva kohtlemiseta nii konservatiivil kui liberaalil, nii
kristlasel, ateistil kui agnostikul, nii heteroseksuaalsel kui ka homoseksuaalsel inimesel.
Nad kõik on ühtmoodi tähtsad ja väärtuslikud.
Kõige lihtsam on elada iseendana. Oma tegeliku identiteedi tunnistamine endale ja
teistele ei ole vaid noorte teema. Iseenda leidmine pole seotud vanuse, aastaaja ega aastaarvuga. Samuti ei seondu see vaid oma seksuaalse orientatsiooni muutmisega. Sul on
õigus olla vaba ja väljendada end selliselt, nagu sulle tundub õige. Olgu see siis seksuaalne
või sooline identiteet, vastupidine arvamus lihasööjate, nudistide või lapiku Maa teooriatesse uskujatega või hoopis veendumus, et jumalat pole olemas. Ära karda olla sina ise.

Oma (seksuaalse) identiteedi avastamine ükskõik mis eas
ei ole tabu

II

nimese eneseteadvuse osadeks on kogu aeg olnud muu hulgas ka seksuaalne ja sooline identiteet. Seksuaalne identiteet näitab, millise sugupoole suhtes tunneb inimene
tõmmet – keda me armastame, kellega tahame jagada ennast nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Enamasti tuntakse tõmmet vastassoost inimese vastu ehk ollakse heteroseksuaalne.
Väike osa inimestest tunneb seksuaalset tõmmet endaga samast soost inimese vastu.
Sooline identiteet on inimese enda tunnetus oma soost, seega ei saa seda määrata keegi
teine. Mis suguelundid meil on või mis andmed on kirjas passis, ei määra meie tunnetust.
Enda seksuaalse ja soolise identiteedi leidmine ja avaldamine võib olla vaevaline. Sellel teel võib tekkida palju küsimusi ja hirme, enesehinnang võib kolinaga kukkuda. Hirm
lähedastele haiget teha või saada väljatõugatuks võivad loomulikult takistada enda
esitlemist iseendana ning seepärast võidakse elada pikalt kaksikelu. Samas võib olla ka
palju rõõmu.
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Inimese identiteet koos kõigi oma osadega võib areneda kogu elukaare jooksul ning
mingil hetkel tajud midagi, mida ei arvanud endas olevat. Nii võib näiteks ka kuldses eas
avastada uuesti enda seksuaalse ja/või soolise identiteedi. Mitmed elukogenud inimesed, kes on selle sammu läbi teinud, on tunnistanud tohutut kergendust, laste ja lastelaste jätkuvat tingimusteta armastust. Mis on ju ka loomulik, sest inimene on ikka seesama
– kui ta oli enne armas ja tore, siis on ta seda ju ka edasi sõltumata oma maailmavaatest
või orientatsioonist.

Eneseavastamise teekonnal on abiks:
●		 lugeda vaid teaduspõhist infot;
● vajadusel otsida abi valdkonna ekspertidelt;
● vajadusel suhelda lähedastega, kui olete selleks valmis, ja jagada neile just nii
palju infot, kui ise soovite;
● pidada meeles, et ei ole olemas õiget või valet sugu;
● pidada meeles, et ei ole olemas õiget või valet seksuaalset orientatsiooni;
● pidada meeles, et meie ise määratleme enda identiteedi. Seda ei määra teised inimesed, meie suguelundid, pass, varajasem elu, ühiskonna või lähedaste ootused;
● pidada meeles, et vahel aitab meil edasi liikuda see, kui tutvume sarnase looga
inimestega, mis võib aidata leida uusi sõpru, mõista paremini ennast ning armuda;
● suhelda oma lähedastega. „Kapist välja tulek” võib olla teie lähedastele kergendav uudis, sest neilegi meeldib näha teid õnnelikuna. Ent see võib olla ka ehmatav.
Uus asi tekitab ikka võõristust. Seepärast on oluline mõista, et ka nendel algab
oma teekond. Kinnitage neile, et armastate neid endiselt, ning väga tõenäoliselt
kuulete samu sõnu ka ise.

Kuidas saab toetada lähedast, sõpra või tuttavat,
kes kuldses eas on tulnud „kapist välja”?
● Kinnitage talle, et mõistate, armastate ja tunnustate teda sellisena, nagu ta on,
ja tunnete tema üle rõõmu, et ta on oma teekonnal sellesse kohta jõudnud.
● Aidake leida abi, kui ta seda vajab, ja vajadusel otsige ka ise abi.
● Suhelge oma lähedasega regulaarselt, et ta poleks oma teekonnal üksi.
● Tundke tema tegemiste vastu huvi.
● Julgustage teda otsima kontakti inimestega, kellega tal on sarnane lugu.
See võib aidata tal leida uusi sõpru ning mõista paremini ennast. ●

VÄGIVALD
Kuidas ära tunda ja ennetada?

ÕIGE EI VÕTA
SEDA VASTU, MIS
ÜLEKOHTUNE PAKUB.
EESTI VANASÕNA
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LOORE

LUGU

Loore tervitab.
Tahan öelda, et elus juhtub igasugust ja toimub ka muret
tegevaid asju, aga peamine on see, et ei tohi alla anda,
vaid tuleb lahendusi otsida.

ÜI

ks mu kolleeg sattus kurba olukorda. Lugu algas sellest, et tema
mees läks pensionile, kui iga kätte jõudis. Kaks ettevõtet ühinesid
ja töötajate arvu vähendati ning mees ei hakanud uues ettevõttes oma koha eest võitlema või uut ametit õppima. Ütles, et eks ole juba
tööd tehtud küll. See kolleeg, Tiiu, on mehest kümme aastat noorem, nii
et temal on pensionini veel aega. Mäletan küll, kui Tiiu ütles, et mees jääb
penisonile ja ütleb, et saabki nüüd lõpuks kodus olla nii kaua, kui tahab.
Tiiu ikka rääkis mulle vahel oma elust. Ühiseid lapsi neil ei ole. Mehel on
tütar, kellega ta harva suhtleb. Tiiul on esimesest abielust tütar ja poeg.
Ta mees oli muidu töökas, aga üsna jäärapäine. Ei lubanud näiteks Tiiul
sõbrannadega väljas käia, nimetas seda mõttetuks raharaiskamiseks, aga
tegelikult oli ilmselgelt armukade. Mees ei lubanud Tiiul kunagi oma lastele raha anda või laenata, öeldes, et suured inimesed peavad ise oma eluga
hakkama saama. Mees ei saanudki Tiiu lastega normaalselt kontakti. Tiiu
kohtus oma lastega linna peal või vahel harva sai neil külas käia.
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Kuigi mees oli ikka öelnud, et täiskasvanud inimesed peavad ise oma eluga hakkama saama, oli just tema ise see, kes ei saanud hakkama, kui töölt
ära jäi. Ta hakkas päevad läbi toas istuma ja napsitama. Ma nägin, kuidas Tiiu hakkas sellest ajast alates nagu rasket koormat turjal kandma. Ta
ütles, et mees on õhtuti pahur ja ütleb halvasti.
Alguses jõi mees peamiselt õlut ja siis oli ikka jutuvõimeline, kuigi jutt
oli kogu aeg sama, et elu on halb ja inimesed on halvad. Kui ta aga õlle
viina vastu vahetas, siis oli tihti nii purjus, et ei suutnud midagi normaalset
rääkida. Tiiu oli täiesti meeleheitel. Ütles, et meest üldse ei huvita, kuidas
tema ennast tunneb. Siis võeti mehel autojuhiload ära, sest ta hakkas autoga poodi minema, aga tagurdas napsise peaga naabri autole otsa. Siis
hakkas ta viina järel käima jalgrattaga, aga kukkus pea veriseks. Seejärel
hakkas nõudma, et Tiiu ise talle viina tooks. Naine tegi küll juttu, et mees
peaks ravile minema, aga mees soovitas vihaselt Tiiul endal ravile minna.
Tiiu tõigi mehele viina ja põhjendas, et kui mees ise läheks, võiks ta jälle
kukkuda ja kogu perele häbi teha.
Kuulasin Tiiu jutte väga murelikult ja mõtlesin, mida teha. Tiiu ise lohutas ennast nii, et löönud pole mees teda kunagi. Väike lohutus mu meelest. Tal polnud ju mingit oma elu enam.
Ühel päeval kohtasin tänaval Tiiu väimeest ja arutasime asja. Ta oli
nõus koos oma naise ja minuga minema mehega rääkima, et niimoodi ei
tohi oma naist alandada ja ta peaks minema ravile.
See oli üks isevärki õhtu. Palju hirme ja palju vängeid sõnu. Ütlesime
talle, et me ei luba enam Tiiu alandamist ja teeme asja avalikuks, kui ta ei
muutu. Meie rahulik sõnum jõudis kohale. Mees nõustus viinaravile minema. Vähemalt proovima, nagu ta ütles. Eks oli ka tagasilööke, aga üldiselt
leidis mees eluisu uuesti üles. Nüüd on temast saanud kirglik kalamees
ning sügiseti marjuline ja seeneline. Ja minul on nii hea meel, et ma Tiiut
üksi ei jätnud tema raskes olukorras. ●
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Vägivalda ei
pea kannatama

K
EI

õigil on õigus elada oma elu rahulikult ja turvaliselt. Olgu
tegemist noore või vanaga, inimesega kodus, tänaval või
kinnises hooldusasutuses – kõigil on õigus vabadusele,
privaatsusele, inimväärikusele ja isikupuutumatusele. Inimväärikuse kaitse on üks peamisi põhiseaduslikke väärtusi
ning igasugune väärkohtlemine on inimõiguste rikkumine.

estis on lastevastase vägivalla ja perevägivalla kõrval hakatud aina enam rääkima
ka eakatevastasest vägivallast. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on üle
60-aastastest inimestest kogenud vägivalda iga kuues. Kui see statistika Eesti
konteksti tuua, siis võib aastas vägivalda kogeda üle 50 000 eaka. Eakatevastast vägivalda peetakse suureks mureks.
Vägivallast hoidumise, sellele piiri seadmise, peatamise või toibumise eelduseks on
teadlikkus ehk arusaamine sellest, mis on vägivald, millised on selle tagajärjed, kuidas
seda ära tunda ja ohvriks langemise korral abi leida.
Maailma Terviseorganisatsiooni definitsiooni järgi on eakate väärkohtlemine kas ühekordne või korduv tegevus või tegematajätmine, mis toimub suhtes, milles ühel poolel on
ootus teise poole usaldusele ja mis põhjustab vanemale inimesele kahju või kannatust
või rikub tema inim- või kodanikuõigusi. Vägivald võib avalduda eri vormides ja aset leida
erinevates keskkondades. Inimene võib sattuda vägivalla ohvriks tänaval, oma kodus või
hooldusasutuses. Väärkohtlejaks võib olla nii võõras, hooldaja kui lähedane.

Ise oled vana! | VÄGIVALD. Kuidas ära tunda ja ennetada?

125

Väärkohtlemine ei ole ainult peksmine ja otseste vigastuste tekitamine, vaid ka psühholoogiline vägivald. Vaimne vägivald – nimetatakse ka emotsionaalseks või psühholoogiliseks vägivallaks – tähendab seda, et teisele inimesele tehakse tahtlikult haiget, teda
koheldakse väärtusetu ja ebaadekvaatsena, teda ei armastata ning temasse suhtutakse,
nagu poleks teda vaja. Vaimne vägivald on kõige levinum vägivallavorm. Emotsionaalne
väärkohtlemine käib sageli käsikäes füüsilise, seksuaalse või majandusliku vägivallaga.
Seksuaalvägivald on igasugune tahtevastane seksuaalse sisuga käitumine, mille
kaudu kontrollitakse, manipuleeritakse või alandatakse teist inimest.
Majandusliku vägivalla korral kontrollib vägivallatseja ohvri raha ja materiaalsete
vahendite kasutamist, et muuta ohver endast sõltuvaks. Nägemis- või kuulmisraskuste
või mõne muu terviseprobleemi tõttu võib inimene vajada igapäevast abi ja hooldust
ning kui see inimene jäetakse hooletusse, on see samuti väärkohtlemine.

Mis on mis? Vägivalla avaldumisviisid
Füüsiline vägivald:
tõukamine, kriimustamine, kinnihaaramine, raputamine, mingi esemega viskamine, löömine, peksmine, juustest tirimine, kägistamine, mürgitamine jms.

Vaimne vägivald:
kritiseerimine ja halvustamine, solvamine, sõimamine, hirmutamine, ähvardamine,
suhtlemise kontrollimine, sotsiaalne isoleerimine, näiteks sõprade ja sugulastega
suhtlemise piiramine või keelamine jms.

Seksuaalne vägivald:
käperdamine, pealesunnitud suguühe, intiimsetele kehaosadele valu tekitamine,
vägistamine jms.

Majanduslik vägivald:
raha äravõtmine, pangakaartide enda käes hoidmine, ostude tegemise takistamine,
majapidamiskulude range kontrollimine, töötamise või hariduse omandamise keelamine, ühiselt soetatud vara enda nimele kirjutamine vastu teise poole tahtmist jms.

Hooletusse jätmine:
sotsiaalsest elust väljajätmine, isolatsioon, mittehoolitsemine hügieeni eest, toidust,
joogist, ravimitest ja üldisest hoolitsusest ilmajätmine, arsti juurde mitte viimine jms.
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Turvatundest Eestis

I

nimeste üldine turvatunne Eestis on suhteliselt hea ja mida vanemaks inimene saab,
seda vähem ta ohvriks langeb. Politsei andmetel oli 2017. aastal Eestis perevägivallakuritegude ohvritest ligi kümnendik (u 250) vanemad kui 60-aastased. 2018. aastal
oli ohvriabisse pöördunud otsestest ohvritest 14% käimas seitsmekümnendaid või sealt
edasi aastaid.
Uuringud on kinnitanud, et kriminaalstatistika kirjeldab eakate väärkohtlemise juhtumite kohta vaid jäämäe tippu. Suur osa vägivallast jääb kahjuks teatamata ega jõua
politsei ega teiste asutuste vaatevälja ning seetõttu jääb enamik vägivallaohvreid õiguskaitsesüsteemist ja abistavatest tugiteenustest eemale. Vanemaealiste väärkohtlemise
tegelikku ulatust Eestis on vähe uuritud. Mõned uuringud on tehtud ja näiteks on selgunud, et üksi elavate eakate väärkohtlemise sagedaseim vorm on igapäevase vajaliku
abita jäämine. Levinuim füüsilise vägivalla vorm on tõukamine-lükkamine. Levinuimaks
vaimse vägivalla vormiks on leitud sõimamine, halvustamine ning süüdistamine. Marika
Tuhermi uurimistöö põhjal olid eakate väärkohtlejateks enamasti nende lapsed, lapselapsed või abikaasa ja elukaaslane. Eakad räägivad väärkohtlemisest lastele, lastelastele või naabrile, paljud ei räägi aga üldse kellelegi, tuues põhjuseks, et neil on häbi. Uuritud on ka Eesti politsei suhtumist eakatevastasesse vägivalda. Politseitöötajate arvates
ei tohi eakat hätta jätta ka siis, kui ta probleemi olemasolust ise väga täpselt aru ei saa.
Eakad on politsei jaoks igati võrdsed teiste sihtrühmadega, nad ei tohi kannatada ega
abist ilma jääda.

Vägivalla ennetamine ja tagajärjed

KI

ui näiteks alkoholitarbimine väheneb, relvad ei ole kerge vaevaga kättesaadavad ning viiakse ellu koolipõhiseid ennetusprogramme jms, on astutud mitu pikka sammu lähemale ühiskonnale, kus vägivallaohvriks langemise tõenäosus on
väiksem. Abi on ka hoolivatest lähisuhetest.
Vägivald võib põhjustada suuri kannatusi ohvrile ja tema lähedastele. Vägivalla tagajärjel võivad tekkida depressioon, stress, ärevus või pikaajaline emotsionaalne trauma,
füüsilised vigastused ja isegi surm. Nii vaimse kui füüsilise tervise kahjud võivad avalduda alles aastaid pärast mõnd sündmust või sündmusi. Vägivalla tõttu võib eakal olla
suurem risk sattuda haiglasse või hooldusasutusse.
Võrreldes nooremate ohvritega on eakad ohvrid füüsiliselt nõrgemad ja isegi väiksemal vigastusel võivad olla tõsised tagajärjed. Sama on psühholoogiliste tagajärgedega – suurenenud hirm, lein, viha, ärritus, stress ja depressioon, kaob enesekindlus ning
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langeb enesehinnang. Pikka aega kestev väärkohtlemine võib põhjustada ka enesetapumõtteid või -katseid. Mõned inimesed on kirjeldanud enda kogemusi kui „laastavaid” ja arvavad, et nad ei taastu sellest kunagi täielikult. Vanematele inimestele, kelle
sissetulek on piiratud, mõjub raskelt isegi väikse rahasumma kaotus.

Miks vägivallast vaikitakse?

VI

ägivallast ei räägita sageli hirmust häbimärgistamise ees. Inimesed kardavad,
et neid ei usuta või hakatakse ütlema, et nad on ise selles süüdi. Nii kummaline
kui see ka pole, aga sageli ei peagi inimesed endaga juhtunut vägivallaks. Eriti
on see nende ohvrite puhul, kellel vägivald on muutunud nende elu osaks.
Kui vägivallatseja on mõni lähedane või tuttav inimene ohvri usaldusringist, näiteks
laps või abikaasa, hooldaja või arst, võib vägivallakogemust olla väga raske endale
tunnistada. Sageli võib vägivald olla osa lapsepõlvest, mistõttu kirjeldavad ohvrid elu
vägivallaga kui normaalset elu osa. Samuti soodustavad vägivallaga leppimist soolised
stereotüübid. Inimeste suhtumine vägivalda võib olla salliv. Näiteks Eestis suhtub sallivamalt vägivalda just noorim (15–24) ja vanim (65–74) vanuserühm.
Vägivallast vaikimist võib soodustada ka „ma-saan-hakkama” mentaliteet. Ei taheta
kurtmisega teistele tüli tekitada.
Oma laste või partneri vastu on emotsionaalselt raske kaebust esitada ja sellepärast
ollakse abi otsimise asemel tihtipeale valmis taluma alandust ja vägivalda. Ohver võib
olla vägivallatsejast ka materiaalses mõttes või toimetulemiseks sõltuv, näiteks vajab abi
igapäevaeluga toimetulekul.

Kõigil on vastutus ja võimalus märgata ja aidata!

SI

õbrad-tuttavad saavad hea seista lähedaste turvalisuse eest. Naabrid saavad
üksteist toetada. Ühiskondlikes asutustes, näiteks hoolekandeasutustes, tuleb
tagada kõigi inimeste turvalisus ja vägivallatu keskkond.
Ühiskonnas peavad tõusma au sisse vägivalda taunivad hoiakud. Eakate väärkohtlemise ennetamisel on oluline, milline on ühiskonnas üldine suhtumine eakatesse, kuidas
toetatakse vanemaealiste vaimset tervist ja sotsiaalseid oskusi, toetatakse kogu elu
jooksul lähisuhteid ning pakutakse psühholoogilisi programme väärkohtlejatele.
Lubatud ei ole mitte mingisugune vägivald, ei vaimne ega füüsiline. Leplik kannatamine ei ole lahendus. Seadus annab õiguse abi saada ja ennast kaitsta igaühele, kes
tunneb ennast või oma pereliikmeid ohustatuna.
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Peamine on meeles pidada, et igaühel on õigus öelda „ei”, valida vägivallavaba elu ning
seada piire, sh kehalise puutumatuse kaitseks. Sõltumata vanusest on igaühelt vajalik
küsida nõusolekut erinevate toimingute läbiviimiseks, näiteks arstlik läbivaatus, juhendamine võimlemisel või füsioteraapias, ning anda või võtta nõusolekut nii toiminguks
tervikuna kui selle kestel. Igaüks on seda väärt, et hoida kontroll enda elu ning ka enda
keha üle.

Vaimne vägivald töökohal

TI

ööl käimine ei tohi rikkuda inimese tervist mistahes vanuses – töökius aga
mõjub vaimsele tervisele väga halvasti. Viimastel aastatel on töökiusamine
saanud Eestis üha rohkem tähelepanu. Seda on hakatud enam märkama, ära
tundma ja selle vastu tegutsema. Mida enam tunneme ja teame lubatust-mittelubatust
ning enda eest seismise võimalustest, seda vähemaks kiusu jääb.

Mis on töökiusamine?
Töökiusamise all mõistetakse seda, kui töötajat koheldakse korduvalt ebameeldival või
alandaval viisil, nii et tal on end raske selle vastu kaitsta. Näiteks võib kiusamine olla
inimesele tema „liiga vana olemise” tõttu alaväärsus- või hirmutunde tekitamine. Sageli
tähendab kiusamine võimu väär- või kuritarvitamist, tagarääkimist, avalikku alavääristamist või oma tegevusega kiusataval töötegemise raskendamist, näiteks ei edastata
talle tööks vajalikku ja olulist infot. Ka kellegi halvustavalt ja alandavalt vanamutiks või
nässiks kutsumine on töökius.

Kiusamine

„Põnev peab olema ja
nalja peab saama!”

Margo Orupõld
MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse
juhatuse liige

võib tähendada töötaja sotsiaalset isoleerimist või ka tööalast eiramist – talle ei anta
tööd või on ülesanded üksteisele vastukäivad, eesmärgitud või töötaja ametikohale
mittevastavad. Töökiusamise lõppfaasiks võib olla olukord, kus töötajalt nõutakse
„vabatahtlikku” allkirja tema lahkumisavaldusele.

Ahistamine
on diskrimineerimise alaliik, sellest on pikemalt juttu lk 15.

Tööalase vägivallana
mõistetakse sellist vägivalda, mis leiab aset töökohal või ajal, millal töötaja täidab
tööülesandeid. Töövägivald võib esineda ühekordse juhtumina või ka süstemaatilise

„Unistustel on komme täituda. Minust sai majandusinsener, kuigi soov oli õppida juristiks või
psühholoogiks. Unistus täitus 50-aastaselt, kui alustasin tööd Pärnu naiste tugikeskuses, kus
nüüd puutun iga päev kokku nii juriidika kui psühholoogiaga. Igal inimesel on õigus turvalisele
ja vägivallavabale elule ja seda aitan ma saavutada.”
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käitumismudelina ning aset leida organisatsiooni eri tasanditel – juhi vägivald alluva
suhtes, alluvate omavahelised vägivallailmingud või kliendi ründed töötaja suhtes. Füüsilised ründed on küll harvemad kui sõnalised, kuid olemuselt kindlasti suure riskiga hilisema toimetuleku mõttes.
Tuleb rõhutada, et olukorra lahendamisel on oluline see, mis on juhtunud, mitte see,
kes on kannatanu ning kuidas kannatanu ahistamisele või kiusamisele reageeris. Oluline
on ka see, kas ta takistas toimuvat või läks sellega kaasa.
Üksikjuhtumi lahendamisel lähtutakse konkreetsest olukorrast ja seal toimunust – nii
võib kannatanu olla nii naine kui ka mees, noor kui ka vana, töövõtja kui ka tööandja.

● Vaata järele, mida ütlevad töökorralduse reeglid sinu töökohal sellistes olukordades käitumise kohta. Võta ühendust oma otsese ülemusega, personalispetsialisti või mentoriga ja räägi temaga juhtunust (vajadusel mõni teine
usaldusväärne kolleeg, sõltub olukorrast). Kirjelda olukorda võimalikult täpselt. Pöördu ja räägi pigem kohe, kui midagi taunitavat on toimunud. Ei maksa
jääda lootma, et küll asi iseenesest taandub.

Kuidas ennast aidata?

● Uuri, kas on teisi kannatajaid – ühiselt on kergem kiusajale vastu hakata.

TI

oimetulek kiusamisega algab enesekindlusest enda eest seismisel. Parim, mida
selles olukorras teha, on anda kiusajale selgelt teada, et tema käitumine on taunitav. Enesekehtestamise põhimõtted tulevad siin kasuks – ütle selgelt ja konkreetselt, mis sulle ei sobi.
Kiusaja võib provotseerida, kuid sellega ei maksa kaasa minna. Igal juhul on oluline
anda igati mõista, et sa ei ole toimuvaga nõus. See on vajalik olukorra lõpetamiseks, aga
ka hiljem enda õigusi kaitstes. Nii võtad kiusajalt ära võimaluse väita, et ta ei saanud sinu
vastumeelsusest aru.
Füüsilise ründe puhul katsu esmajärjekorras olukorrast lahkuda ja/või tõmmata
endale ümbritsevate tähelepanu – nt karjudes, appi hüüdes. Selles olukorras on kõige
olulisem tagada enda turvalisus.

Kiusamisolukordade lahendamiseks ei ole ühte kindlat viisi.
Järgnevalt mõni soovitus, mida võiks arvesse võtta:
● Võta endale aega rahunemiseks, enne kui reageerid. Emotsioonid teevad meid
ebastabiilsemaks ning nii on keerulisem enda eest seista. Abi võib olla nt lähedasega rääkimisest, n-ö maha laadimisest.
● Kui tundub võimalik, siis pöördu otse kiusaja poole ja tee talle ettepanek olukorra mõistlikuks lahendamiseks. Mõtle enne valmis ettepanek, mida esitada,
ehk oma ootused lahendusele. Tee seda rahulikult ja enesekindlalt. Anna teada, mida teed, kui olukord ei lahene (nt „Kui meil ei õnnestu seda lahendada
omavahel, siis pöördun ma juhtkonna poole.”).

● Korralda nii, et suhtlus kiusajaga talletuks (pöördu kiusaja poole kirjalikult või
korralda suhtlust nii, et teie vestlusel oleks tunnistajaid; kabineti uks jäta avatuks). See distsiplineerib kiusajat ning materjal on hiljem vajadusel tõenditena
kasutatav.
● Tea oma õigusi, vajadusel pea nõu juristiga.
● Võid vajada psühholoogilist toetust – pöördu lähedaste, sõprade või professionaali poole.
● Otsi abi tööinspektsioonist (saad nõu tööelu sätestavate seaduste osas) ning
soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikult.

Kuidas käituda, kui tunned end tööl kiusatuna?
● Turvalisuse ja turvatunde taastamine (uskumuste korrigeerimine; suhted inimestega – nt uue töökoha hankimine või rohkem väljaspool töökohta inimestega suhtlemine).
● Märka oma mõtteid, mis tuletavad sulle meelde muutunud turvatunnet ja/või
ohuhinnanguid.
● Analüüsi nende mõtete paikapidavust ja otsi tõendeid, mis kinnitavad olukorra
turvalisust.
● Otsi märke selle kohta, mis tõestavad, et asjad on sinu kontrolli all. Kui ise ei
oska või ei jaksa, otsi abi vaimse tervise spetsialistilt (psühholoog, psühhiaater).
● Kogu informatsiooni, kuhu saad pöörduda, kui abi vajad. Spetsialisti poole
pöördudes räägi, mis on juhtunud, mida oled juba ise proovinud ette võtta ja
kuidas see on sind aidanud või siis mitte. Ole avatud ja aktiivne – esita julgelt
oma ootusi ja küsimusi. Pea meeles, et muutused ei tule praktikata – harjuta
ja vii muutused ka päriselt ellu!
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Ära jää oma murega üksi – abi on olemas!

EI

nda kaitsmine vägivalla eest võib olla eluliselt tähtis. Sa väärid hoolivat ja armastusväärset kohtlemist nagu kõik teised inimesed. Eestis on sõltumata ohvri
vanusest ja soost võimalik saada erinevat tüüpi abi – nõustamist, tuge õiguslike
küsimuste korral, vajadusel majutust ja muud toetust. Kui sul pole võimalik spetsialisti
juurde ise minna, siis saab abi ka helistades või kirja teel.
Pöördu lähedaste ja sõprade poole. Räägi kellegagi, keda sa usaldad. Proovi olla üle
valehäbist ja mitte karta teiste hukkamõistu ega halvustavat suhtumist – ohver ei ole
süüdi. Kui väärkohtlejaks on pereliige, siis otsi abi sugulastelt, sõpradelt või tuttavatelt.
Võta ühendust linna või valla sotsiaaltöötajaga. Tea, et alati saad pöörduda spetsialistide poole. Kui sul ei ole kedagi, kellega arutada enda jaoks olulisi küsimusi ning kes
aitaks probleemide lahendamisel, saad nõu küsida sotsiaaltöötajalt. Lähima sotsiaaltöötaja kontaktid leiad elukohajärgse kohaliku omavalitsuse veebilehelt. Kui sa ei tea,
kelle poole pöörduda, küsi nõu kriisiabitelefonilt.

Kriisiabitelefoni number on 116 006.
Kriisiabitelefonilt pakutakse ööpäevaringset nõustamist, jagatakse informatsiooni ohvri õigustest
ja abistavatest süsteemidest. Lisaks tagatakse, et
saadud informatsioon jõuaks vastavate abiandvate
spetsialistideni.
116 006 numbrile helistamine on tasuta ja soovi
korral saab jääda anonüümseks. Nõustatakse eesti,
vene ja inglise keeles. Helista ka siis, kui on lihtsalt
mure – mure või kriisi suuruse üle aitavad otsustada
spetsialistid. Oluline on, et astud sammu lahenduse
suunas ega jää murega üksi.

Kiiret abi vajavast olukorrast teata
otsekohe hädaabinumbril 112.
Ära pelga valida nii-öelda valet numbrit.

Kasulik
teave!

„Tants on iseenda
olemuse ja rõõmu väljendus –
viis oma maailma teistega
jagada.”

Maie Orav

tantsupedagoog ja koreograaf,
Meeste Tantsupeo idee autor
ja pealavastaja
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Ohvriabi

KI

ui oled kogenud vägivalda, hoolimatust, halba kohtlemist või langenud kuriteo
ohvriks, on võimalik pöörduda ohvriabisse. Eestis on ohvriabisüsteem riiklik,
ohvriabikeskused asuvad kõigis suuremates linnades. Ohvriabiteenus tähendab vestlust ohvriabitöötajaga, üldist nõustamist ja jõustamist ning abi teiste asutustega suhtlemisel. Eelkõige pakub ohvriabitöötaja emotsionaalset tuge. Kui mure lahendamiseks on vajalik mitme asutuse koostöö, siis küsitakse luba koostööpartneritega
kontakti võtmiseks. Vajadusel aitab ohvriabitöötaja korraldada psühholoogilise abi ja
riikliku kuriteohüvitise andmist. Ohvriabi poole pöördumine on sinu otsus, ohvriabitöötaja
toetab sind lahenduse leidmisel.
Nõustamisteenus on abivajajatele tasuta ning abivajajale tagatakse konfidentsiaalsus. Selleks et ohvriabiteenust saada, ei pea olema eelnevalt politseisse kuriteoteade
tehtud. Ohvriabitöötajad on toeks ja abiks ka siis, kui sinu vastu toime pandud füüsilise,
vaimse või seksuaalse vägivalla tekitaja ei ole teada. Ohvriabikeskusesse võid pöörduda
ka anonüümselt, kuid hüvitiste ja teenuste taotlemisel on siiski vaja esitada oma isikuandmed.

Naiste tugikeskused

NI

aiste tugikeskustes pakutakse abi ja toetust vägivalla ohvriks langenud naistele ja nendega kaasas olevatele lastele. Tugikeskuses pakutakse esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist ja ka
juriidilist nõustamist või turvalist ajutist majutust. Esmast kriisinõustamist pakutakse
ööpäevaringselt telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral võib esmasel kriisinõustamisel
jääda anonüümseks. Infot ja toetust pakutakse ka vägivallaohvri lähedastele. Teenuseosutajad on olemas igas maakonnas, täpsed kontaktid leiad sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt, infot selle kohta saad küsida ka kriisiabitelefonilt või ohvriabist.
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Näiteid eakate väärkohtlemise juhtumitest Eestis
Hooldusalune tõukas tekkinud tüli ja vaidluse tagajärjel hooldekodus teist hooldusalust, mille tagajärjel kaotas viimane tasakaalu
ning murdis trepist alla kukkudes õlavarreluu.
30ndates mees vägistas endast 50 aastat vanema naise, eelnevalt
majja omavoliliselt sisse tungides ja naiselt seadusliku aluseta
vabaduse võttes.
Pojad, enamasti alkoholiprobleemidega kimpus olevad, pressivad
vanematelt pensionipäeval raha välja.
Lapselapse, lapse või teiste lähisugulaste poolt eaka pereliikme
väärkohtlemine: alkoholijoobes lapselaps tõukas vanaema kätega,
mille tagajärjel viimane kukkus põrandale.
Väimees tungis kallale invaliidist ämmale, lõi jalgadega ja kätega ning
kägistas.
30ndates naine pettis eakatelt meestelt nende terviseseisundit ära
kasutades välja pangakaardid ning võttis kontodelt suures summas
sularaha välja.
Samal ajal kasutas naine valeidentiteeti ning esines sotsiaaltöötajatele
eakate kannatanute sugulasena. Ohvritele tekitatud kahju on vähemalt
50 000 eurot.
Pensionär Tiina langes väljapressimise ohvriks, kui ennustajad petsid
teda süsteemselt verbaalselt töödeldes välja 11 500 eurot.

Politsei

KI

iiret abi vajavast olukorrast teata otsekohe hädaabinumbril 112. Teavita
politseid kindlasti siis, kui kellegi elu või tervis on ohus. Kui sinu murega saavad paremini aidata teised abiteenused ning nõustajad, suunatakse sind hädanumbri kaudu edasi. Ära karda, et helistad äkki valel numbril. Parem ennast ja oma lähedasi kaitsta kui kahetseda. ●

Ükski inimene
ei pea tundma
hirmu ahistamise,
ähvardamise või
vägivalla pärast.

RAAL

EGA JUMAL POLE KIIRET
LOONUD, JUMAL ON
HIIRED LOONUD.
EESTI VANASÕNA

Internetiohutuse põhitõed
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LUGU

Tere, siin kübertark Loore.
See oli nüüd nali. Minusuguseid pensioniealisi
nimetatakse mitte kübertarkadeks,
vaid pigem elutarkadeks.

AI

ga õigusega. Keeruliste eluliste olukordade lahendamist ja üldse
elukogemust noorena ette ära õppida ei saa – niisugust kooli või
programmi pole suudetud luua. Ikka tuleb oma rõõmud, mured ja
raskused isiklikult läbi elada ja läbi nende elutargemaks saada.
Kui küsite, millised on mu suhted kübermaailmaga või digitaalse maailmaga, siis vastan, et head. Küberrumal või küberhull ma ei ole. Ma kuulan vahel raadiost isegi selleteemalisi saateid, et targemaks saada. Infot
oskan internetist otsida, sellega töötada ja seda edasi anda. YouTube’ist
vaatan kontserte ja oma noorusaja lemmikpoplugusid. Skype on ja e-kirju
kirjutan päris palju, Facebooki konto on ka olemas. Twitterit ja Instagrami
mul ei ole, kuna ei ole tundnud mingit vajadust nende järele.
Loomulikult olen ma väga palju kordi kuulnud, et mitte ühelegi inimesele ei tohi anda oma pangakonto paroole isegi siis, kui inimene ütleb, et
ta on pangast ja ta väga muretseb sinu pärast või väga armastab sind.
Ma tean, et mitte ükski pank ei küsi mitte kunagi kellegi paroole. Mulle ei
ole ka õnneks helistanud keegi, kes n-ö soodsat investeerimisvõimalust
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pakuks, kuigi mul niisugustele sulidele äraütlemisega mingeid raskusi ei
tuleks. Oh, mis ma räägin, e-kirju tuleb välismaalt kogu aeg, et keegi tahab
minuga võhivõõra inimese pärandust jagada, aga selle kättesaamiseks on
vaja teatud summa maksta teisele võhivõõrale inimesele. Need mured,
kuidas raha on nii palju, et seda peab täiesti võõraste välismaalastega
jagama, on lihtsalt lõbusad vahepalad.
Erinevate paroolidega, e-posti või Facebooki omadega, on mul olnud
selline suhe, et kuigi ma kuulsin kogu aeg hoiatusi, et need tuleb teha
äraarvamatud, ei kartnud ma midagi, sest midagi polnud juhtunud ja ma
mõtlesin, et midagi ei saa ju juhtuda. Minu salasõnad olid minu nimi ja
sünniaasta.
Ühel kolleegil kaaperdati aga ühel päeval Facebooki konto ära ja sealt
hakati saatma laenusaamise palveid. Õnneks olid kirjad tõlgitud Google’i
tõlkega ja kolleegi sõbrad, kellega ta iga päev ei suhelnud, said kohe aru,
et asi on veider, kuna õpetaja on päevapealt kaotanud eesti keele kirjutamise oskuse. Meile rääkis ta juhtunust ise, kui tööle tuli. Kui ma õigesti
mäletan, siis õhtuks sai ta oma konto tagasi. Kui midagi niisugust juhtub,
ärge hakake nutma, vaid pöörduge asjatundjate poole ja teavitage teiste
kanalite kaudu võimalikult paljusid sõpru.
Pärast seda sündmust ma nii muretu oma paroolidega enam ei ole. Mul
on oma süsteem, millega ei ole raske neid meeles pidada, aga teistel ei ole
võimalik neid ära arvata.
Üldiselt arvan ma, et mida vähem oma eraelu näiteks Facebookis eksponeerida, seda parem. Kord paari kuu järel olen mõnest minuga juhtunud
toredast loost kirjutanud ja vahel töökaaslased panevad fotosid meie mõnest üritusest, siis eks ma ka olen seal peal ja mul pole selle vastu midagi.
Aga oma isiklikku elu ma ei tutvusta. Näiteks kui lapsed või lapselapsed
mul külas käivad, siis me ei pane kohe ühisfotot üles. Las nemad otsustavad oma elu üle ise siis, kui nad suured on.
Soovin kõigile kainet meelt kübermaailmas liikumiseks. ●
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Hügieen arvutis:
mis, miks ja
kuidas?

A

rvutid, nutitelefonid ja internet on saanud elu lahutamatuks osaks – seepärast on vältimatu nende kasutamisel
korralikku hügieeni pidada. Kuid me ei räägi arvuti klaviatuuri puhaste kätega katsumisest! Küberhügieen on kogum põhimõtetest, hoiakutest ja teadmistest, mis aitavad
hoiduda pettustest, õngevõtmistest, arvutiviirustest ja
andmete lekkimisest, mille tagajärjed võivad olla valusad
nii iseendale kui ka lähedastele.

Parool ehk salasõna

KI

õik algab turvalistest paroolidest ehk salasõnadest. Parool on nagu lukk uksel,
mis hoiab võõrad eemal meie isiklikust ruumist. Erinevalt päris maailmast, kus
meie koduukse lukus olemist võib katsuda ainult meie kodutänavale sattunud
kahtlane isik, on internetis kogu maailm omavahel ühendatud ja meie parooli turvalisust
võivad katsuda kogu maailmas olevad kahtlased isikud.
Õnneks on turvalise parooli loomine lihtsam ja kiirem kui ukseluku vahetamine.
Asjatundjate värskeimate soovituste kohaselt tuleks lihtsa salasõna asemel kasutada
„salafraasi”: pange kokku kolmest-neljast sõnast koosnev fraas, sõnade vahele võib pikkida tühikuid ( jah, salasõnas võib olla ka tühik) või kirjavahemärke. Oluline on, et sellises
salafraasis poleks inimese enda andmeid, sest nime või aadressi kaudu parooli äraarvamine on lapsemäng. Ideaalis on selline salafraas paar suvalist sõna, mõni kirjavahemärk
ja number, mis võõrale on ebaloogiline, aga salafraasi omaniku jaoks on nende vahel
seos ja nii püsib see hästi meeles.
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Tasub meeles pidada, et erinevatel internetiteenustel ei tohiks kasutada sama salasõna, vaid mõelda iga koha jaoks välja eraldi salasõna – nii on kindlam, et isegi kui kurikaelad ühe salasõna kätte saavad, ei saa nad sama salasõna kasutades üle võtta ka
teisi kontosid ja teenuseid. Niisiis tasub näiteks e-postkastil ja Facebooki kontol hoida
erinevaid salasõnu.

Mitmeastmeline autentimine
on veel turvalisem

KI

Parool võiks
orralikud teenused kasutavad tänapäeval ka mitmeastmelist autentikoosneda kolmestmist ehk siis saab näiteks meilikonneljast sõnast, mille
to turvalisust seadistada nii, et kontole ei
vahele on pikitud tühikuid
pääse isegi siis, kui keegi teie salasõnale
ligi on saanud. See käib nii, et telefoni tuleb
või kirjavahemärke. Ära
sõnum, mis saadab kas unikaalse koodi või
kasuta paroolis oma nime
küsib üle, kas te ikka soovite sellesse teeega aadressi!
nusesse sisse pääseda. Kontole pääseb
aga ligi alles pärast seda, kui konto omanik
on selleks nõusoleku andnud. Kui sa aga ise
midagi arvutiga teinud ei ole ja tuleb arusaamatu
kood, peaksid minema ja oma salasõna ära vahetama.
Mitmeastmeline autentimine on kindlasti hea soovitus ja kui ise sellega hätta jääd, saavad ehk asjatundjamad appi tulla.
Kui salasõna on turvaline ehk lukk tugev, on muretum internetis tegutseda. Ent nii
nagu füüsilises maailmas teeme me vahet, kas oleme tänaval või kodus, tuleks pidevalt
sama meeles hoida ka internetis.

Mida internetti riputada?

NI

äiteks tähendab see arvestamist, kas pilt või postitus Facebookis on nähtav
kogu maailmale või ainult perele ja tuttavatele. Nii nagu me ei riputa iga mõtet,
fotot ja infokildu maailmale lugemiseks oma välisuksele, ei tasu teha seda ka
internetis. Küberkurjategijad korraldavadki oma pettusi ja kelmusi avalikult leitava info
põhjal. Lisaks võib avalikult tegutsedes panna piinlikku olukorda oma lähedased, kui näiteks lapselapse sünnipäevaks tema seinale postitada beebieas foto ja seda näevad ka
kõik võõrad.
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Võtmeküsimus on ära õppida see seadistus, kus saab väga täpselt määratleda, kes
mingit postitust näeb. Nii paigutame ennast virtuaalselt kas privaatsfääri või avalikku
ruumi.
Postituste tegemisel tuleb alati arvestada asjaoluga, et kõik sinna riputatav võib sinna jääda määramatuks ajaks. Isegi kui ise seda kohe üles ei leia, on inimesi, kes valdavad
kavalaid nippe ja programme, mis on keerulisemad kui tavapäraste otsingumootorite
kasutamine. Nii on võimalik internetist leida asju, mis juba ammu meelest läinud või
kadunud.

Ettevaatust petturitega!

II

nterneti avaliku ruumiga kaasnevatest ohtudest käivad kõige valusamalt rahakoti
pihta need, kus pettuse, teeskluse või manipulatsiooniga püütakse heausksetelt
inimestelt raha välja meelitada. Näiteks võib ühendust võtta „panga esindaja”, kes
pakub soodsat võimalust investeerida; „IT-firma esindaja”, kes on tuvastanud ohvri arvutis probleemi ja püüab aidata; „abivalmis võõras”, kelle sõnul on lapselaps või lähedane
hädas ja sellest pääsemiseks on vaja raha; „lotofirma esindaja”, kes teatab võidust; „politseinik”, kes teatab õnnetusest. Sellised kõned ja kirjad on jultunud katsed meelitada
või lausa ähvardada nii kaua, kuni ohver teeb pangaülekande või maksab muudmoodi.
Peenemat sorti pettused on sellised, et raha ei küsita otse, vaid palutakse oma arvutisse laadida uus tundmatu programm. Sellega saab kurjategija sinu arvuti üle kontrolli.
Kui aga võimalikul ohvril on ID-kaart, mobiil-ID või Smart ID, siis püütakse välja meelitada PIN-koode või panna inimest tahtmatult digiallkirja andma. Mitte kunagi ei tohi sellist
võõrast usaldada ja kindlasti tuleks sellisest kõnest teada anda nii lähedastele kui ka
politseile.
Iga petuskeemi ei ole siiski võimalik ennetavalt ära õppida, mistõttu tuleks järgida
lihtsat rusikareeglit: enne kellelegi raha või PIN-koodide andmist või oma arvutisse
tundmatu faili laadimist pea kindlasti nõu arvutiasjades
tugevama lähedasega või otse politseiga.
Nii saab suure tõenäosusega suurt kahju
ennetada.
Samamoodi nagu arvutiga tuleb olla
Kahtlastest
ettevaatlik ka nutitelefonide ja tahvelkõnedest ja kirjadest
arvutitega, sest needki on ju tegelikult
arvutid. Nii ei maksa vajutada ka lühianna teada politseile
sõnumina tulnud arusaamatutele linkideja oma lähedastele.
le, kui ei ole teada, kellelt need tulevad.
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Ära häbene, kui oled hätta sattunud

KI

ui oled hoolimata oma ettevaatlikkusest ja heal tasemel küberhügieenist siiski
hätta sattunud ja mõni kavalpea on su kontole ligi pääsenud, siis ära häbene
sellest teada anda politseile ja Riigi Infosüsteemide Ameti spetsialistidele või
rääkida sellest usaldusväärsete inimestega. Küberkurjategijad võivad välja pressida ka
valega ja inimeste häbile rõhudes. Näiteks võidakse väita, et oled käinud mõnel piinlikkust valmistaval internetilehel ja su tegevus on salvestatud ning see info saadetakse
su tuttavatele, kui sa kurjategijatele raha üle ei kanna. Selliseid petuskeeme on palju
kasutatud ja isegi kui inimesed neil lehtedel käinud ei ole, muutuvad nad siiski murelikuks
ja võivad alluda väljapressimisele. Kurjategijate eesmärk ongi inimeste ebakindlust ära
kasutades kasu teenida. ●

Juhul kui midagi sellist juhtuma peaks, teata kindlasti politseile spetsiaalselt selleks avatud veebileheküljel cyber.politsei.ee või telefoni teel.
Riigi Infosüsteemide Amet ootab igasugustest küberintsidentidest teateid leheküljel raport.cert.ee.
Kui soovid põhjalikumalt teada, kuidas ennast internetis valitsevate
ohtude eest kaitsta, soovitan tasuta eestikeelset küberhügieenikursust
aadressil mycyberhygiene.com/et.

PEA MEELES!
●		 Kasuta tugevaid salasõnu – igal kontol
erinev salasõna!

●		 Facebook ja muu sotsiaalmeedia on avalik
ruum – mõtle, mida postitad!

●		 Vaata ette, kuhu klikid või mida oma seadmesse laed!

●		 Ära usu võõraid „heategijaid“, kes üritavad
õngitseda su andmeid!

Kasulik
teave!

VARA

Kuidas vara hoida ja pärandada?

HOOLAS ETTEVAATAMINE
PISTAB ÕNNETUSE
SILMAD PEAST.
EESTI VANASÕNA

MIISU

NURRI

KITTI
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LUGU

Tere, mina olen Loore,
see töötav noor pensionär.
Aga ma praegu ei räägi endast,
vaid oma isast Mardist.

MI
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u ema ja isa läksid lahku siis, kui ma ülikoolis käisin. Jagasid vara
ära, ema kolis oma ema juurde linna lähedale talumajja ja isa
ostis Tallinnasse korteri. Minu ema elas pärast lahutust üksi, aga
isal oli viimased paarkümmend aastat elukaaslane Maire. Naisel oli ühes
alevis väike 1960ndatel ehitatud majake ka, aga isa eelistas ikka Tallinna
elu. Aga sellel majakesel on isa saatuses kurb roll, sest ühel detsembripäeval tuli ta seal kuurist sületäie puudega ja tuppa ei jõudnud. Maire läks
vaatama, kaua ta neid puid toob, ja nägi, et isa oli maja ja kuuri teerajal
olnud jääl puusületäiega selili kukkunud ega hinganud enam.
Räägin seda lugu sellepärast, et kui inimene sureb, siis sugulased
pärivad tema vara. Pärimise asjadega seoses saime selle juhtumi järel
palju targemaks. Isa elukaaslane Maire arvas millegipärast, et tema kui
kauaaegne elukaaslane saab isa korteri loomulikult endale. Korter oligi
isa ainus märkimisväärne vara, sest pangakontol mingit tagavara polnud.
Minul, vennal, meie lastel ja meie emal olid isa ja tema naisega täiesti
normaalsed suhted, aga siis tekkisid pinged. Ausalt öelda me keegi polnud varem mõelnud, mida üldse täpsemalt tähendab vara pärimine. Mairele sai kiiresti selgeks, et kuna isa polnud vara pärimise kohta testamenti

teinud ja abielus nad ei olnud, siis tema oli pärimise mõttes isale täiesti
võõras inimene ja tal polnud õigust midagi pärida. Aga ta pidas niisugust
olukorda suureks ülekohtuks. Otsustasime venna ja lastega, et müüme isa
korteri maha ja jagame saadud raha ka oma ema ja isa elukaaslasega.
Niikuinii polnud me keegi mingi isalt laekuva summaga arvestanud. Ja me
keegi ei tahtnud, et tüli hõõguma jääks. Nägin, et kui kokkulepe oli sõlmitud, hakkas kõigil kergem.
Samas sai selle isa ootamatu surma järel kõigile selgeks, et kui testament tehtud, on pärimisasjade ajamine palju lihtsam ja pärandaja ise on
saanud oma vara jagamise põhimõtted ära selgitada.
Tundub, et kinnisvaraga on nii, et mida rohkem ja mida täpsemaid
dokumente, seda parem. Mulle meenus ka kursusekaaslase tütre lugu, kus
keegi ära ei surnud, aga naine jäi oma rahast ilma. Ühesõnaga, kursusekaaslase tütar leidis endale lahutatud mehe, kes oli kolinud elama vanavanemate majja, mis vajas aga üsna suurt remonti. Naine oli lausa õnnelik, et saab oma uue kodu uueks loomisel abiks olla. Ta müüs oma korteri
maha, kolis mehe juurde tema vanavanemate majja ja korteri müügist saadud rahast hakkas mees maja renoveerima. Juhtus aga nii, et mees leidis
kolme aasta pärast uue naise. Ma ei hakka seda draamat pikemalt kirjeldama, kuidas ta selle uue naise ka sinna majja tõi mu kursusekaaslase
tütre kõrvale. Tollel ei jäänudki muud üle, kui oma ema juurde põgeneda.
Kui ta mehega korterimüügi rahast juttu tegi, mis kõik maja remontimiseks
kulus, oli mees küsinud, et mis rahast sa räägid, ega ma sinu raha eest maja
remontinud. Mingeid dokumente ei olnud, mis tõestaks, et mu kursusekaaslase tütar andis palju raha selle maja remontimiseks, isegi mingeid
ostutšekke ei olnud. Nii ta astuski sealt nuttes minema.
Ühesõnaga, kinnisvara peale kulutades peab väga arvestama, et
suhted inimeste vahel võivad muutuda, mõni oluline inimene võib kaduda
ja mõne seni olulise inimese tunded ja mõtted muutuvad. ●
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Mis saab maisest
varast pärast
lõplikku lahkumist?

E

estimaalaste eluiga ja tervelt elatud aastate arv kasvab pidevalt. Hoolimata sellest rõõmustavast asjaolust pole keegi
meist igavene. Siitilmast lahkumiseks saab ette valmistuda.
Kui me vanaemal Saaremaal külas käisime, siis ta näitas meil
ikka, kus tema suririided kapis on ja mis raamatu vahel matuseraha. Lõplikuks äraminekuks saab valmistuda ka õiguslikus mõttes, sest siis on siiajäänutel lihtsam asju korraldada.
Pärast inimese surma peab keegi pärima tema vara ja ka
kohustused. Räägime pärimisest!
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Seadusjärgne pärimine

PI

ärimisasjad on kirjas 2009. aasta pärimisseaduses ning seetõttu pole vaja karta, et kellegi vara ripakile jääks. Inimese surma korral toimub pärandi avanemine. See tähendab seda, et surnu kogu vara, õigused ja kohustused lähevad
automaatselt üle tema pärijatele ja nii pole vara sekunditki omanikuta (PärS § 4). Põhiseaduse kohaselt on pärimisõigus tagatud, st et riigil pole õigust kellegi pärandile.

Kõigepealt abikaasa ja lapsed või lapselapsed
Pärimine toimub ringidena ehk järgmine ring tuleb pärima siis, kui eelmises ringis pärijaid ei ole (PärS § 12). Pärijateks on üleelanud abikaasa ja veresugulased. Keerukas termin „üleelanud abikaasa“ on see abikaasa, kes elab teisest kauem. Abikaasa pärandiosa
suurus sõltub sellest, millise ringiga koos ta pärib. Pärand läheb üle surnu abikaasale ja
lastele, kes pärivad võrdsetes osades. Kui lapsi on palju, siis abikaasa pärib vähemalt ¼
pärandvarast. Kui mõni surnu lastest on enne surnud, siis pärivad tema osa tema lapsed.
Surnu lapsed on võrdsed pärijad sõltumata asjaolust, millisest abielust või suhtest nad
on sündinud.

Järgmisena vanemad, õed-vennad ja nende lapsed
Kui surnul lapsi või lapselapsi ei ole, tulevad järgmise ringina koos abikaasaga pärima
surnu vanemad või vennad ja õed või nende lapsed, kui vanemad on varem surnud. Koos
surnu vanemate ja vendade ning õdedega pärib üleelanud abikaasa poole pärandist.
Kui surnul ei ole ühtegi vanemat, venda-õde või nende last, siis pärib kogu vara abikaasa
(PärS § 16 lg 2).

Järgmisena onud-tädid

Pärimine toimub
ringidena →

Kui surnul ei ole ka abikaasat, siis pärivad tema onud ja tädid ning nende alanejad. Kui
neid ka pole, läheb vara isiku viimase elukoha kohalikule omavalitsusele (PärS § 18).
Pärand läheb vallale või linnale ka sel juhul, kui kõik veresugulased ja abikaasa on sellest
loobunud surnud isiku võlgade tõttu.
Üleelanud abikaasal on mitmed
õigused, mis peavad kaitsma
Kui abikaasadel ei
tema privaatsust teiste pärijate
eest. Kuigi varal võib olla mitu
ole lapsi, siis nad ei ole
pärijat, on abikaasal õigus
vastastikku ainupärijad,
nõuda, et abikaasade ühine
kodu jääks üksnes tema
vaid abikaasa pärib

siiski koos surnu
veresugulastega.
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ainukasutusse, kui selle kodu
jagamisel teiste pärijatega
tema elujärg halveneks
(PärS § 16 lg 3). Lisaks võib
abikaasa nõuda, et tema ainuomandisse läheksid abikaasade
ühise kodu sisustus, kuid seda
vaid juhul, kui ta pärib koos teise
ringi pärijatega (surnu vanemadvennad-õed ja nende alanejad).
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Elukaaslane
ei ole pärija. Elukaaslase
saab pärijaks määrata
vaid testamendi või
pärimislepinguga.

Testament

PI

ärimisringide kaupa pärimine toimub vaid juhul, kui pole tehtud testamenti või
sõlmitud pärimislepingut. Eestis tehakse aastas ca 5000 testamenti ja selle tegemisele peaks õigeaegselt mõtlema. Kui mõistus või suhtlemisvõime läinud, siis
on juba hilja. Testament on viimse tahte avaldus, millega soovitakse kõrvale kalduda
seadusega ettenähtud pärijate ringist (PärS § 19). Kui inimesel on kaks last, keda ta
näebki enda pärijatena, siis pole ju vajadust testamenti teha. Sageli näitab testamendi
tegemine ka isiku vastutustunnet järgnevate põlvkondade ees – ta püüab varaasjad nii
korraldada, et see oleks õiglane ja tekitaks hiljem vähem tülisid.
Testament võimaldab kõrvaldada pärijatevahelist ebaõiglust, kui keegi pärijatest on
varasemalt saanud mingi olulise vara kingitusena või näiteks vanemate toel hea hariduse. Testament võimaldab pärijate ringist välja jätta ühe põlvkonna, määrates vara kohe
lastelastele. Testament võimaldab pärijate ringist välja jätta isikuid, kes pärandit isiklikul
põhjusel ei vääri või saab vähendada nende pärandiosa. Testament võimaldab pärijaks
määrata elukaaslase, kellega ametlikus abielus ei olda, või oma sõbra või hooldaja. Testament võib olla vajalik, kui isikul on palju järeltulijaid erinevatest kooselusuhetest ja vara
kõigile ühiselt kuuluma hakkamine põhjustaks ületamatuid erimeelsusi. Testamendiga
saab ära määrata, kuidas pärijad peaksid vara jagama, samuti saab määrata testamenditäitja, kes varade haldamist korraldab.
Testamendiga saab paremini kaitsta ka
oma üleelava abikaasa õigusi, näiteks
Testament on
saab talle määrata pärijate makstava
elatise või oma kodus elamise ainuõiguse.
inimese viimse tahte

avaldus ja jõustub
alles isiku surmaga.
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Testamendi saab koostada ka astmeliselt. Näiteks pärib algselt vara üks isik (abikaasa), aga laste mingisse ikka jõudmisel või abiellumisel läheks pärand üle lastele. Sel
juhul räägime järelpärimisest (PärS § 45).
Testament võib olla ka heategevuslikul eesmärgil. Näiteks selle asemel et jätta vara
kaugele sugulasele, võib selle anda hoopis mõnele heategevuslikule fondile või lastekodule või luua lausa heategevuslik stipendium.
Lisaks vara jagamisele saab testamendis välja tuua ka muid soove, nagu matmise
viisi ja kes peaks hiljem kalmu eest hoolt kandma. Notarite praktikas on juhtumeid, kus
on kirjeldatud matuserongkäigu teekonda, peielaua muusikat ja lahkunu soovilugusid,
samuti surnu riietust või kirstu kaasa pandavaid mälestusesemeid.
Kuna testament jõustub surmaga, siis ei ole mõtet panna testamenti selliseid korraldusi, et „ma soovin, et pärija mind tänutäheks eluajal ülal peaks ja aitaks“. Tõsi, selline
korraldus võib pärijale moraalselt hästi mõjuda, kui ta näeb, et testament on tehtud
tema kasuks. Samas ei ole aga testamendi tegijal kohustust vara tulevasele pärijale
üle anda ja ta võib seda igal ajal muuta uue testamendiga. Kui inimene tahab endast
maha jätta ravikorraldusi, siis räägitakse ka nn patsienditestamendist – sellel pole siiski
pistmist testamendiga pärimisseaduse mõttes.

Kuidas testamenti teha?

TI

estamenti on kõige kindlam teha notari juures või kutsuda notar koju või haiglasse. Kehtivad on ka vanad testamendid, mis on tehtud Nõukogude ajal või näiteks
külanõukogu sekretäri juures.
Notariaalse testamendi puhul on tagatud, et selle sisu on arusaadav ja vastab seadusele, see ei aegu ja seda ei saa hävitada. Notari tehtud testamendid registreeritakse
pärimisregistris, milles testamendi andmed muutuvad nähtavaks alles pärast isiku
surma. Notariaalse testamendi vaidlustamise šansid on üliväiksed, sest notar kontrollib
isiku asjadest arusaamist, tema teovõimet ja tahet.
Kodused testamendid on nn hädatestamendid,
mis kehtivad vaid kuus kuud. (PärS § 25).
Nii et kui pool aastat on möödas, tuleb
testament uuesti kirja panna. Ja nii iga
poole aasta tagant. See võib olla tülikas.

Testamenti
ei saa teha keegi teine
volikirja alusel.
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Kodune
testament
kehtib kuus kuud.
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Foto: Arvo Meeks/Valgamaalane

Pealegi võib koduste testamentide probleem
olla selles, et pärandaja tehtud korraldused
ei ole arusaadavad või pole täidetavad või on
vastuolus seadusega. Sageli on viga selles,
et inimene on täpselt ära jaganud testamendi
tegemise ajal oleva vara, kuid jätnud määramata, kes on tema muu vara pärija, sest vara
koosseis ju ajas muutub. Samuti saab kodust
testamenti pahatahtlikult hävitada või hiljem vaidlustada väitega, et isik polnud seda
tehes adekvaatne. Koduse testamendiga saab muuta ka notariaalset testamenti.

Kodust testamenti saab teha kahel moel.
Esiteks saab kirjutada testamendi algusest lõpuni omakäeliselt, see peab olema testamenditegija allkirjastatud ning lisatud kuupäev ja aasta (PärS § 24).
Teiseks saab teha testamendi tunnistajate (vähemalt kahe) juuresolekul (PärS § 23).
Tunnistajad ei tohi olla ise kasusaajad või kasusaaja lähisugulased – tavaliselt on nendeks sõbrad või naabrid. Sellisel juhul võib testamendi teksti koostada ka keegi teine ja
see võib olla koostatud arvutis. Testamenditegija peab sellele alla kirjutama tunnistajate üheaegsel juuresolekul ja tunnistajad peavad teadma, et tegemist on testamendiga.
Lisaks allkirjale peab testamenditegija lisama kuupäeva ning aasta ja seejärel allkirjastavad sama dokumendi tunnistajad, kelle isik peab olema hiljem tuvastatav. Tunnistajad
peavad kinnitama, et isik allkirjastas testamendi nende juuresolekul ja ta oli seejuures
teo- ning otsustusvõimeline. Sageli kutsub notar hiljem tunnistajad enda juurde lisaselgitusi andma.
Koduse testamendi saab viia suletud ümbrikus notari juurde hoiule ja siis ei pea seda
enam iga poole aasta tagant uuendama (PärS § 22). Koduse testamendi tegemise kohta saab teha teate eesti.ee keskkonnas ja ära näidata, kus või kelle käes see testament
asub. See tagab selle, et testament ei jää saladusse või seda ei hävitata, kuid ka sellist
testamenti peab pidevalt uuendama.

Abikaasade vastastikune testament
Notari juures saavad abikaasad vormistada ühise testamendi, kus nad määravad teineteist oma pärijateks (PärS § 89). Sellise korralduse eesmärk on hoida lapsed pärandist
eemal ühe abikaasa surma korral ja seda iseäranis juhul, kui abikaasadel on lapsi erinevatest suhetest või endal ühiseid lapsi ei ole ja pärima võivad tulla ka surnud abikaasa
kaugemad veresugulased.

„Tegin oma ettevõtte
52-aastaselt. Viiekümnendates
on lapsed suured, oma elu peal,
ja naisel parim aeg ettevõtlusega
alustamiseks. Vanemas eas
jõuab palju ära teha.”

Maie Niit

Vana-Otepääle lihatööstuse Edgar
asutaja ja omanik
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Mõistlik on lähenemine, et abikaasad ei soovi vara killustumist paljude pärijate vahel
ning üleelanud abikaasa saab rahulikult veeta vanaduspäevad oma kodus ja lapsed
peaks ootama nn oma tundi, kus mõlemad vanemad on siitilmast lahkunud.
Ühises testamendis saab määrata ka isikute ringi, kes pärivad siis, kui mõlemad abikaasad on surnud. Seda korraldust ei saa enam üleelanud abikaasa muuta. Kui järgmist
ringi koos ei määratleta, siis on pärijad tulevikus kauem elanud abikaasa lapsed või teised veresugulased või üleelanud abikaasa uues testamendis määratud isikud.

Annak
Pärimisasjade puhul on enim segadust tekitanud mõiste annak, mis tuleb tõenäoliselt
sõnast andma. Annak on testamendiga tehtav korraldus, mille kohaselt keegi saab
pärandi hulgast konkreetse asja, õiguse või hüve (PärS § 56).
Kui on mitu pärijat, siis pärivad nad pärandvara alguses mõttelistes osades (igale
näiteks 1/3) ja jagavad vara hiljem omavahel. Annak annab selle saajale õiguse saada
pärandipotist kätte konkreetne ese – korter, auto, rahasumma, maal seinalt, seeselamise
õigus, igakuine elatisraha üleelanud abikaasale või mõnele pärandist ilmajäetud lapsele vms.
Annakusaaja ei pea olema otsene pärija. Selleks võib olla sõber, naaber, kirik, muuseum jne. Loomulikult võib annaku määrata
ka pärijale endale. Näiteks pärandab ema
kogu muu vara võrdsetes osades pojale
ja tütrele, kuid suvekodu jääb ainult pojale.
Sellisel juhul on pärimisasja lahendamise
järel vennal õigus nõuda, et õde annaks
suvekodu talle annakuna üle.
Kui aga selgub, et isiku surma hetkel
seda eset pärandi hulgas enam pole, siis
ei ole ka midagi annakusaajale üle anda
(PärS § 67 lg 4). Samuti võib pärija annaku
üleandmisest keelduda, kuni pole rahuldatud
surnud isiku võlad.

Annak on kellelegi
testamendiga
määratud
konkreetne ese.

Pärimisleping
Pärimislepingute sõlmimine ei ole väga levinud, kuid teatud juhul on see asjakohane
(PärS § 95). Nagu iga leping tähendab pärimisleping mitme isiku kokkulepet selle kohta, et kes on minu pärija ja kas see pärija võtab minu suhtes teatud kohustusi juba minu
eluajal. Kui testamendi teeb inimene üksinda, siis pärimislepingu sõlmivad pärandaja ja
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pärija notari juures ühiselt. Kui testamenti saab alati muuta, siis pärimislepingut saab
muuta kokkuleppel potentsiaalse pärijaga. Siin on ka riskimoment ja järelemõtlemise
koht, kuna pärandajal ei ole enam nii lihtne oma tahet muuta, isegi kui ta seda tahaks.
Miks üldse sellist lepingut peaks sõlmima? On olukordi, kus ka pärija tahab kindlust,
et kokkulepitut ei muudeta. Näiteks kui pärija eaka inimese elamist oluliselt parendab ja
investeerib sinna oma raha teadmisega, et ta saab selle maja kunagi endale või kui pärija
võtab enda peale pärandaja täieliku ülalpidamiskohustuse. Need vastastikused kohustused pannakse kirja pärimislepingusse ja kui neid tingimusi ei täideta, on pärandajal
siiski õigus pärimislepingust ühepoolselt taganeda notari juures.

Sundosa
Testamendi tegijal (testaatoril) on vabadus teha testamenti enda soovi järgi ja ta ei vaja
näiteks lastelt või abikaasalt selleks nõusolekut. Ainus kaitseklausel pärimisseaduses
on sundosa saamise võimalus teatud juhtudel. Nimelt võib surnu abikaasa, vanem või
lapsed nõuda sundosa juhul, kui nad on pärandist ilma jäetud või nende osasid vähendatud (PärS § 104).
Sundosa on testamendijärgse pärija vastu suunatud rahaline nõue, mis vastab poolele pärandvara osast, mida seaduse järgi oleks isik pärinud. Näiteks kui Ats jättis abikaasa
Asta pärandist ilma ja määras kõik kahele lapsele, siis Asta osa seadusejärgsel pärimisel
oleks olnud pärandist 1/3 – sundosana saab ta nõuda Atsi lastelt rahasummat, mis vastab pärandi 1/6 väärtusele.
Sundosa tähendab rahalise hüvituse saamist pärijatelt ja mitte osasaamist pärandvarast endast. Sundosa saamine on praktikas siiski keeruline ja harv, sest seaduse
kohaselt saab seda nõuda vaid isik, keda nüüd surnud isik reaalselt ülal pidas. Alaealise
lapse puhul eeldatakse, et ta oli vanema ülalpeetav, kuid pensionil oleva abikaasa puhul
ei saa seda automaatselt eeldada. Sundosa
saamiseks peaks ta siis tõendama
ülalpidamise fakti (ebapiisav pension,
suured eluaseme- ja ravikulud,
reaalne töövõimetus või puue vms).
Sundosa saamise õigust tõendab
notari välja antav sundosa
tunnistus, kuid sageli lahendab
vaidlused ülalpidamise fakti osas
kohus.

Pärimisleping on
isikute kokkulepe
surma puhuks.

Sundosa kaitseb
pärandist ilmajäetut.

156 Ise oled vana! | VARA. Kuidas vara hoida ja pärandada?

Pärimisasjade ajamine

PI

ärimisasjad lahendab notar (PärS § 165) ja seda võib ajada iga notari juures,
sõltumata surnu elukohast või vara asukohast. Näiteks Võrus surnu pärimisasja
saavad lapsed algatada ka Raplas, kui nad elavad seal. Siiski on tingimuseks see,
et isik pidi alaliselt Eestis elama. Eakamad inimesed võivad teha notari juures ka volikirja,
et keegi teine ajaks tema nimel pärimisasja. Pärimisasja lahendamise minimaalne tähtaeg on üks kuu ja selle perioodi jooksul kontrollib notar testamentide olemasolu, suhtleb
pärijatega nende pärimissoovi osas ja selgitab osaliselt välja surnu vara.
Pärimisasja võib algatada iga lähisugulane või testamendist õigustatu, aga ka võlausaldajad (pank, korteriühistu) või kohalik omavalitsus (PärS § 166).
Nõukogude ajast on jäänud eakamatele inimestele meelde, et pärimisasja sai ajada
vaid kuue kuu jooksul inimese surmast. Sellist tähtaega pole enam üle 20 aasta! Pärimisasja võib notari juures algatada ükskõik millal pärast isiku surma. Praktiline elu sunnib seda tegema suhteliselt ruttu, kui soovitakse kätte saada surnu kontol olevat raha
või realiseerida tema vara. Sõltuvalt pangast antakse surmatõendi alusel lähisugulastele
välja piiratud kogus nn matuseraha ja osad pangad soovivad näha matusega seotud
kuludokumente.
Ainus tähtaeg pärimisseaduses on seatud pärandist loobumiseks – seda saab teha
vaid kolme kuu jooksul isiku surmast ja oma pärimisõigusest teadasaamisest (PärS § 119).
Pärandist loobumine võib olla seotud isiku sooviga jätta pärand vaid osale pärimiseks
õigustatud isikutele. Pärimine ei ole kohustuslik isegi siis, kui su pärimisõigus tuleneb
testamendist. Sageli soovivad lapsed loobuda pärandiosast oma üleelanud ema või isa
kasuks, kuid kellegi kasuks loobumist seadus ette ei näe.
Pärandiosast loobumisel kasvab kõigi
teiste pärijate pärandiosa.
Kui keegi loobub pärimisest
ja tal on lapsed, läheb pärimisLevinud
õigus üle tema lastele (PärS §
eksiarvamused on,
124). Kui kõik lapsed ja lapselapsed loobuksid pärandist,
et kui testament on olemas,
siis peab notar kutsuma koos
ei peagi enam pärimisasja
üleelanud abikaasaga pärima surnud isiku vanemad või
ajama ja et pärimisasi
vennad ja õed.

tuleb lahendada kuue
kuu jooksul.
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Pärandist loobutakse ka juhul, kui
Pärandist saab
pärandaja võlad ületavad vara väärtuloobuda kolme kuu
se. Pärimisel ei ole nn rosinateooriat,
et saaks pärida vaid meeldivaid asju,
jooksul isiku surmast.
pärandi vastuvõtmisel päritakse nii
õigused kui kohustused (PärS § 130).
Võlgade puhul saab
Kahjuks on pärandist loobumine
pikk, kulukas ja kurnav protsess kogu
nõuda pärandvara
suguvõsale, kuna lähimate sugulaspankrotti.
te loobumise järel läheb pärimisõigus
edasi järgmistele pärimisringidele, kuni
lõpuks pärib omavalitsus. Lihtsam oleks,
kui lähimad sugulased võtavad vastutustundest
pärandi vastu ja pöörduvad siis kohtusse surnud isiku pärandvara pankroti väljakuulutamiseks. Pärandvara koosseisu ja võlgade täpsemaks väljaselgitamiseks saab tellida
pärandvara inventuuri tegemise kohtutäiturilt (PärS § 138).
Pärimisasja lõpetamisel annab notar selgitatud pärijatele välja pärimistunnistuse (PärS § 171) ja soovi korral registreerib omandimuudatused ka kinnistusraamatus.
Pärimistunnistuse alusel saavad pärijad ühiselt minna panka kontosid sulgema. Kui isikul on mitu pärijat, siis ei saa keegi oma osa kinnisvarast või kontodest ilma teiste pärijateta müüa ega raha pangast välja võtta. Pärijad peavad ühiselt kandma surnu võlad ja
muud kohustused. ●

Lapsed ja lapselapsed
peavad vanavanemaid ülal
pidama ainult sel määral,
et nende ja nende laste
elukvaliteet ei halveneks.
Abi saab kohalikust
omavalitsusest.
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Kuidas teha kinnisvaratehingud?
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PI

ika elu jooksul on paljud meist soetanud endale kinnisvara: kes on erastanud või
ostnud korteri, kes on kinnisvara pärinud või saanud kinkena, kellele on naeratanud loosiõnn, mille abil kodu rajatud. Eluõhtul mõtled sellele, et ega varandust
hauda ei vii ja kuhu või kellele seda siis jätta. Kui lähedane lahkub kõrvalt, tekib küsimus,
mida teha liiga suure ja kuluka korteriga. Kinnisvara puhul saab seda müüa ja kolida väiksema pinna peale madalamal korrusel või hoopis üürida korterit ning nautida kinnisvara
müügist saadud raha arvelt mõnusamat elu. Ja keegi viib ellu unistuse elust soojal lõunamaa saarel!
Kinnisvaraga on sageli seotud kohustused – vaja maksta üha kallinevate kommunaalteenuste eest, teha investeeringuid korrashoiuks, käia ühistu koosolekul, maksta maamaksu jne. See viib mõttele loovutada vara nooremale põlvkonnale, kes vara hooldaks,
remondiks ja tegeleks asjaajamisega. Kinnisvara saab ümber kirjutada notari juures kinkelepingut sõlmides. Kui vara omandaja peab selle eest ka midagi tasuma, on tegemist
müügilepingu sõlmimisega. Ja miks peaks noorem põlvkond saama kõike päris tasuta?

Kinge või testament

EI

nim notari käest küsitav küsimus on, et mis on kasulikum, kas kinge (VÕS §
259) või testament (PärS § 19) ja mis nende vahe on?
Kinke puhul läheb vara omandiõigus kohe üle kingisaajale, testamendi puhul
läheb vara omandiõigus üle pärast omaniku surma. Esimesel juhul ei ole inimene enam
oma vara peremees, teisel juhul jääb ta kinnisvara peremeheks kuni oma surmani. Mõnes
mõttes on see sisetunde küsimus, kumba rolli eakas inimene soovib kanda, ja ka usalduse küsimus vara saaja suhtes – kas ta väärib omandit minu eluajal või pärast minu
surma. Testamendi saab inimene alati ümber teha, aga kinke puhul on omandiõigus üle
läinud ja seda tagasi saada on väga keeruline. Kui asi on vaid esindamises korteriühistu
ees, siis saab omanik teha kellelegi lihtkirjaliku volituse enda esindamiseks, selle pärast
ei pea vara omanikku muutma.
On ka suur vahe, kas kingitakse enda eluaset või lagedat maatükki ning seetõttu
kehtib kinnisvaratehingute puhul iseäranis põhimõte, et üheksa korda mõõda, üks kord
lõika. Notari ülesanne on nende kahe tehingu vahet selgitada ja ka kontrollida, et senine
omanik ei ole kellegi surve all ja kallutatud.
Rahalises mõttes sõltub kinke vormistamine selle kinnisvara väärtusest ning asukohast, notari tasu ning kinnistusraamatu kande riigilõiv arvutatakse vastavalt seadusele.

„Minu töö on olnud
minu jaoks kutsumus ja
töökaaslased nagu teine pere.
Olen seda ametit pidanud juba üle
35 aasta ning põnev on olnud
jälgida, kuidas ajas materjalid ja
tehnoloogia on arenenud.”

Viktor Varkki
elektrivõrkude
jaotusvõrgu meister
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Testamendi tegemise puhul peab tasuma notari tasu ja hiljem pärimisasjaga seotud lõivud – seega ei pruugi testament ja pärimise hilisem vormistamine olla odavam kui kinke
vormistamine. Testamendi või kinke vahel valimisel ei saa kindlasti otsustada teenuse
hinna alusel, vaid oluline on hinnata riske, mis kinkega kaasnevad.
Kui kingitakse oma eluase, siis peaks kindlasti läbi rääkima kinkelepingu lisatingimused, eelkõige seeselamise õiguse säilitamine senise omaniku poolt. Lisaks tuleks kokku leppida, kes kannab edaspidi kinnisvaraga seotud kommunaalkulud, kui kinkija jääb
sisse elama, ja kas kinkija seeselamise õigus laieneb kogu korterile või majale või üksnes
selle osale. Kui omandi üleandmisele vastukaaluks võtab vara omandaja enda õlule vara
võõrandaja täieliku ülalpidamis- ja hoolduskohustuse, siis sõlmitakse koos eluruumi
tasuta võõrandamisega ülalpidamisleping (VÕS § 572).
Seeselamise õiguse kokkulepe tuleks kanda märkusena (servituudina) ka kinnistusraamatusse (AÕS § 227). Kui see kokkulepe ei ole registrisse kantud, võib uus omanik
kinnisvara lihtsalt edasi müüa või kinkida ja endine omanik (kinkija) peab välja kolima.
Selline märkus kaitseb kinkijat ka selle riski eest, kui kingisaaja korter arestitakse ja müüakse kohtutäituri poolt, kuna too polnud tasunud oma trahve või makse. Seeselamisõiguse
märkus takistab korterit pangale pantida kinkija nõusolekuta. Kodust ilmajäämise risk
võib eksisteerida ka juhul, kui eakam inimene on oma korteri või maja pantinud pangale
mõne lähisugulase laenu tagamiseks.

Kinkest taganemine

KI

inkelepingu puhul kaitseb seadus kinkijat juhul, kui kinkelepingu lisatingimusi
(näiteks seeselamise õigus) ei täideta, kui kingisaaja näitab üles jämedat tänamatust või kinge on kaasa toonud kingisaaja võimetuse ennast ülal pidada.
Nendel põhjustel saab kinkelepingust taganeda ehk kinget tagasi pöörata (VÕS § 267).
Taganemiseks tuleb notari juures koostada avaldus taganemise põhjustega ja paluda
see notaril läkitada kingisaajale. Kinke risk võib olla ka see, et
kingitud kinnisvara on juba edasi võõrandatud ja
siis ei saaks kingitust enam tagasi nõuda. Kui
uus omanik on kinnisvara parendanud, võib
taganemist piirata vajadus hüvitada tehtud
investeeringud. Enim küsimusi tekitab jämeda
tänamatuse tähendus. Seadus seda rohkem
lahti ei kirjuta, kuid eks jämeda tänamatuse
tunne olegi igaühe südames erinevalt tajutav.
Kohtupraktikas on selleks peetud füüsilist

Jäme
tänamatus annab
õiguse kinkest
taganeda.
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vägivalda, ränka solvamist ja suhete püsivat halvenemist, elamisõiguse takistamist ning
lukkude vahetamist, mittesuhtlemist ja ülalpidamiskohustuse täitmata jätmist.
Taganemine ei lõpeta siiski automaatselt kingisaaja omandiõigust, vaid annab õiguse
nõuda kingitust tagasi. Kui kinnisvara tagasi ei anta, peab kinkija pöörduma kohtusse ja
tõendama, et kingisaaja on lepingut rikkunud või on jämedalt tänamatu.
Taganemisega seotud asjaajamise keerukus ja ka rahalised väljaminekud, kui on
tarvis palgata advokaati, on kindlasti põhjused, miks eelistada oma elukoha kinkelepingule testamendi tegemist või pärimislepingu sõlmimist.

Minu vara ja meie vara?

AI

biellumine on iga inimese elus emotsionaalne kõrghetk. Abielul on ka argipäev, kus abikaasad on vastastikku kohustatud oma töö ja varaga perekonda
ülal pidama. Abielu on leping, millel on varalised tagajärjed. Perekonnaseaduse
§ 15 kohaselt alustavad mees ja naine abiellumisega kooselu, mis kohustab neid vastastikuseks lugupidamiseks ja toetuseks. Abikaasadel on teineteise ja perekonna suhtes
võrdsed õigused ja kohustused. Sellele toetusele saavad abikaasad loota ka vanemas eas.
Abielul on seega selged seadusega antud eelised faktilise kooselu ehk nn vabaabielu ees.
Vara, mis abikaasad abielu ajal soetavad, kuulub neile ühiselt või eraldi sõltuvalt
vararežiimist, mis abiellumisel valiti. Vararežiimi saab abieluavaldust tehes valida siiski alates 2010. aasta perekonnaseaduse jõustumisest. Enne seda sõlmitud abieludele
kehtib eelduslikult ühisvararežiim.

Ühisvara
Ühisvararežiim tähendab seda, et kõik vara, mis me abielu ajal soetame, ja kohustused,
mida perekonna huvides võtame, kuuluvad meile ühiselt (PKS § 25). Ühisvara peavad
abikaasad käsutama ühiselt, lahusvara võib iga abikaasa käsutada iseseisvalt.
Ühisvara ei ole vara, mis kuulus meile enne abiellumist ning isikliku tarbimise esemed alates hambaharjast. Erandina ei ole ühisvara ka abielu ajal kinkena, pärandina või
vara omandireformi käigus tagastamise teel saadu ning
II samba pensionifondide osakud ja selle väljamaksed. Ühisvara ei ole ka see vara, mida saadakse abielu ajal oma lahusvara võõrandamisest
(PKS § 27). Näiteks müüb abielumees Ats kingitusena saadud korteri ja ostab selle arvelt suvila – nii korteri müügist saadud raha kui suvilat
ei loeta abikaasade ühisvaraks. Üks abikaasa ei

Sinu nimel olev
vara ei ole alati
100% sinu vara.

162 Ise oled vana! | VARA. Kuidas vara hoida ja pärandada?

saa teise nõusolekuta käsutada alates 2015. aastast soetatud kinnisvara, mis on küll
ühe abikaasa lahusvara, kuid on ka teise abikaasa alaline elukoht (PKS § 27¹ lg 2). Ühisvara on seega kõik muu abielu kestel ostetav vara (korter, auto, vallasvara), asutatavad
ettevõtted, soetatavad väärtpaberid, saadud palk ja pension ning pangakontod. Ent
ühisvara on ka kohustused. Abielu ajal saab notariaalse abieluvaralepinguga muuta
abikaasa mingi lahusvara ühisvaraks ja vastupidi ühisvara lahusvaraks.
Sageli on abikaasa veendunud, et korter kuulub vaid talle, kuna tema selle erastas
ja on ainus omanik ka kinnistusraamatus. Ühisvararežiimi puhul tekib ühisomand siiski seaduse alusel automaatselt sõltumata sellest, kes selle vara soetas või kes seisab
omanikuna kirjas registris. Eelduslikult on abikaasade osad selles varas võrdsed. Kui
üks abikaasa sureb, ei märgata pärimisasja algatada, kuna arvatakse, et see vara on ju
registris üleelanud abikaasa nimel ja küllap kuulub siis vaid talle. See on eksiarvamus.
Problemaatiline olukord on ka pangakontodega – kui abikaasa sureb, siis on eelduslikult
pool üleelanud abikaasa pangakontost ka surnud abikaasa pärandvara hulgas. Kui surnud
abikaasal on lapsi, võivad kõik need lapsed tulla osa saama üleelanud abikaasa pangakontol
olevatest summadest. Sellist olukorda oleks saanuks välistada testamendiga.
Vara võib omanikku muuta ka seetõttu, et kunagi ühele abikaasale kingitud või pärandina saadud maja alune maa on riigilt erastatud abielu ajal. Kuna seaduse silmis on maa
tähtsam kui maja, siis on ka erastamisel tekkinud kinnistu tervikuna abikaasade ühisvara.

Lahusvara
Kui abikaasad elavad lahusvararežiimis, siis on igaühe vara, sissetulekud ja kohustused
100% tema. Igaüks on nii-öelda oma vara peremees ega vaja teise nõusolekut tehinguteks. Lahusvararežiimis elavad ka vabaabielus olevad isikud. Nemad ostavad sageli
ühise kodu kaasomandisse mõttelistes osades.

Kes mind esindaks?

AI

astaringide lisandumisel muutub asjaajamine keerukamaks. Eakam inimene ei
jõua kursis olla kõigi reeglitega, mälu veab veidi alt või on siis raskused seotud
liikumisega kodust kaugemale. Olukord pole lootusetu, sest ma saan määrata
kellegi teise enda esindajaks (TsÜS § 115). Kõige olulisem on, et see isik oleks usaldusväärne ega kuritarvitaks esindajana minu volitusi. Seega ära määra enda esindajaks võõrast inimest, kelles sa pole kindel. Levinud on volituste andmine abikaasale või
lähisugulasele, kinnisvaratehingute puhul ka maaklerile. Volikirja väljaandmisel peab
kaaluma kõiki riske ja olema ettevaatlik, sest volikirjade kuritarvitamised on sagedased.
Volitust ei tohi segamini ajada testamendiga – esimene kehtib isiku eluajal, teine pärast
isiku surma.
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Üldvolikirjale
eelista konkreetse
sisuga volitust.

Volituse andmine seisneb volikirja koostamises, sest kuigi volitus võib olla ka suuline
(näiteks palun too mu kiri postkontorist ära),
siis praktikas on vaja volitusi ka tõendada.
Kõige levinum on volikirja koostamine notari
juures. Notari tõestatud volikirja nõuavad ka
krediidiasutused. Kui esindaja võtab pangaautomaadist raha isiku pangakaardiga, siis võib ta seda
teha ka suulise volituse alusel. Ametiasutustes asjaajamiseks ja korteriühistu üldkoosolekul hääletamiseks piisab lihtkirjalikust volikirjast. Isikut tõendavat dokumenti saab
liikumisraskusega isik taotleda ka posti teel või esitab tema eest taotluse valla- või
linnavalitsuse volitatud sotsiaaltöötaja isiku kirjalikul nõusolekul. Notari juures tehtud
volikirja kasuks räägib selle sisu selgus, samuti aitab notar kaitsta volikirja andjat võimalike riskide eest. Notar peab veenduma, et isik ei oleks volikirja tehes kellegi surve all
ja saaks asjadest aru.
Volikirja saab anda välja üldvolikirjana või konkreetsete toimingute tegemiseks (korteri kinkimiseks või müümiseks, pangakaardi kättesaamiseks, pensioni vastuvõtmiseks
vms). Üldvolikiri tähendab seda, et esindaja saab 100% kõik samad õigused, kui isikul
endal hetkel on – õiguse esindada ametiasutustes, hooldekodus, pensioniametis ja
postkontoris, võõrandada ja omandada kinnis- ja vallasvara, käsutada esindatava pangakontosid, võtta tema nimel laenu ja pantida ta vara, sõlmida elektri-, kindlustus- jms
lepinguid, ajada pärimisasju, käia korteriühistu üldkoosolekul, otsustada isikuga seotud
raviküsimusi jne. Siiski saab ka üldvolikirjas välja tuua toimingud, mida erandina ei soovita, et esindaja teeks (näiteks keeld müüa omaniku korterit).

Kuidas maandada riske?
Üldvolikirjaga saab esindaja väga suured volitused ja see võib olla riskantne, kuna üldvolikirja pole võimalik kirja panna tehingute konkreetseid tingimusi. Kui esindaja teeb
tehingu enda volitusi ületades, siis olukorra tagasipööramine on keeruline ja kulukas.
Seega tuleks eelistada volikirja tegemist konkreetseks tehinguks või toiminguks, kus
saaks ette määrata ka täpsemad raamid. Kinnisasja müümise volikirjas saab välja tuua
müügihinna või miinimumhinna, millega esindaja vara müüa võib, samuti kontonumbri,
kuhu raha tuleb kanda. Kui tingimusi ei ole volikirja pandud, siis määrab need tehingus
esindaja ja notar enam müüjaga ühendust ei võta.
Riske saab maandada kas sel moel, et volitus antakse kahele isikule ühiselt (näiteks
saavad vanaema esindada kaks lapselast koos). Kui esindaja hakkab mingit lepingut

164 Ise oled vana! | VARA. Kuidas vara hoida ja pärandada?

sõlmima, peab tal olema kaasas volikirja originaal, aga et vältida volikirja kuritarvitamist,
võib inimene hoida volikirja enda käes ja anda see esindajale – koos palvega see tagastada – alles siis, kui seda on konkreetselt vaja. Üks riskide maandamise viise on ka see,
kui volikirja pannakse selle kehtivuse tähtaeg.
Volitus kaotab kehtivuse isiku surmaga. Kuigi seadus lubab teha ka volikirju, mis
kehtivad pärast isiku surma, ei taheta neid praktikas aktsepteerida. Volitus tuleks anda
tingimusega, et esindaja ei saa seda volitust omakorda kellelegi teisele edasi anda.
Samas on võimalik anda volitus tingimusega, et esindaja võib teha tehingu ka iseendaga
(näiteks vanaisa volitab lapselast kinkima volikirja alusel tema korterit iseendale).

Volituse tühistamine
Kui inimene tahab volituse ennetähtaegselt lõpetada, on tal selleks alati õigus. Selleks
peab ta volikirja lihtsalt tagasi küsima ja seda enda käes hoidma või selle hävitama. Kui
volikirja tagasi ei anta, siis saab notariaalse volikirja tühistada notari juures, kes paneb
üles ka vastava teate Ametlikesse Teadaannetesse. Volituse tühistamine välistab isiku
õiguste edasise kahjustamise. Volikirja saab notar tõestada ja tühistada ka kaugtõestamise teel videosilla abil.

Eestkoste seadmine
Kui inimene ei suuda enam ea või haiguse tõttu oma mõtteid ja tegevust piisavalt kontrollida, siis võib ta vajada eestkostet (PKS § 203).
Tihti juhtub nii, et notar kutsutakse volikirja tegema, kuid isik ei ole võimeline enam
notarile oma tahet üheselt väljendama. Seadus räägib sel juhul isiku teo- ja otsustusvõime kadumisest ja ta vajab endale esindajat, kes teeks tema eest õiguslikke toiminguid
(vara müümine, pangatoimingud, toetuste vm taotlemine jne). Eestkostja ülesandeks on
kaitsta ning teostada eestkostetava varalisi õigusi ja tagada, et talle osutatakse vajalikul määral ravi- ja sotsiaalteenuseid (PKS § 206). Eestkoste võib seisneda ka selles, et
tühistada isiku kunagi välja antud talle kahjulik volitus.
Eestkostjat ei tohi segamini ajada hooldajaga, kelle ülesandeks on isiku toetamine
igapäevases elus, kuid mitte tema eest tehingute tegemine. Hooldaja määrab omavalitsus, eestkostja aga kohus.
Eestkostja määramiseks võib maakohtu poole pöörduda isik ise, tema abikaasa,
vanem, laps või valla- ja linnavalitsus, kus eestkostet vajav isik elab (PKS § 203).
Kohus määrab eestkostjaks eelkõige isiku lähedase inimese, kuid kui seda pole,
võib eestkostjaks olla ka valla- ja linnavalitsus. Inimene võib ka ise olla kirja pannud,
keda ta tahab näha enda eestkostjana (näiteks võib selline punkt olla sees volikirjas või
testamendis). Eestkostet teostatakse tasuta, kui kohus ei määra teisiti. Küll on eestkostjal õigus nõuda reaalsete kulutuste hüvitamist eestkostetava vara arvelt.
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Eestkostja tegevus jääb kohtu kontrolli alla
ja kohus võib eestkostja ka ennetähtaegselt
vabastada, kui see ei täida oma kohustusi või
rikub neid. Kohus hindab iga viie aasta järel,
kas eestkoste on vajalik ja kas eestkostja
ülesandeid tuleb laiendada või piirata (PKS
§ 203 lg 4). Eestkostja peab igal aastal esitama kohtule kontrollimiseks aruande, milliseid
kulutusi on ta eestkostjana teinud ja kuidas eestkostetava vara valitsenud. Lisaks vajab eestkostja kohtu eelnevat nõusolekut (PKS §-d
187, 188) mitmete tehingute tegemiseks, näiteks kinniasja võõrandamisel ja ostmisel,
vara pantimisel, pärandist loobumisel, laenu võtmisel, kaasomandi jagamisel jms.

Eestkostja on isiku
esindaja, kelle
määrab kohus.

Kes mind ülal peaks?

MI

e oleme harjunud lootma iseendale ja oma lähedastele. Häda korral loodame
ka riigile, sest põhiseaduse § 18 kohaselt on igal isikul vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse või puuduse korral õigus riigi abile. Riik tagab abi läbi pensionisüsteemi ja kohalik omavalitsus erinevate toetuste kaudu. Perekonnaseadus sätestab
põlvnemisest ehk veresugulusest tulenevad ülalpidamiskohustused, et oleks tagatud
inimese tavapärane elu ja toimetulek (PKS § 96). Ajalooliselt ongi abi andmise taganud
perekond ja ristivanemad. Kui vanemad kasvatavad lapsi ja peavad neid ülal pidama, siis
sama kohustus on lastel ka hiljem oma vanemate suhtes, kui nad ei suuda ennast ise ülal
pidada. Ülalpidamiskohustused on perekonnas seega vastastikused.
Ülalpidamine tähendab eelkõige perioodilise elatise (raha) maksmist (PKS § 100),
kuid see võib tähendada ka näiteks isiku eest kulude kandmist (näiteks kommunaalteenuste eest ja maksude tasumine, söögiga varustamine vms). Seadus minimaalset
elatissummat ei määratle. Ülalpidamise ulatus määratakse kindlaks vastavalt sellele,
millised on vajadused. Arvesse võetakse ka isiku enda sissetulekut (pensioni ja sääste)
ning muud kergelt realiseeritavat vara (näiteks väärtpaberid ja hoiused). Seega sõltub
ülalpidamise suurus asjaoludest ja vajadusest ning lõpuks otsustaks selle suuruse ning
kohustatud isikud kohus (PKS § 99). Kuid kes see ikka kohtusse minna tahab. Oluline
on teada, et lisaks riigile saan ma nõuda oma alanejatelt sugulastelt ja abikaasalt enda
toetamist ja aitamist.
Ülalpidamise nõudmisel eeldatakse, et esimesena peavad eakat toetama lapsed ning
kui lapsi ei ole, siis lapselapsed (PKS § 105). Mil määral neist igaüks peab vanemat põlvkonda toetama, sõltub iga isiku sissetulekust, varalisest seisundist ja tema teiste ülalpeetavate (eelkõige laste) arvust. Võime eeldada, et lapsed peavad oma vanemaid ülal
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pidama võrdselt, kuid siin lähtutakse sageli ka peresisestest kokkulepetest (näiteks on
keegi lastest saanud vanematelt suurema panuse hea hariduse või kinnisvara näol ja
nüüd võtab too suurema ülalpidamiskohustuse). Vanemal ei ole ülalpidamist õigus nõuda alanejalt sugulaselt, kelle suhtes ta oma ülalpidamiskohustust on kunagi jämedalt rikkunud (PKS § 103). Lihtsamalt öeldes tähendab see seda, et kui sa pole last kasvatanud
ja toetanud siis, kui ta laps oli, ei ole sul õigust temalt praegu nõuda, et ta sind ülal peaks.
Põlvnemisest tuleneva ülalpidamiskohustuse juures tuleb arvestada sellega, et kui inimesel on abikaasa, siis enne veresugulasi peab just abikaasa pakkuma tuge ja ülalpidamist (PKS § 107). Vastastikuse toetamise ja abistamise kohustus tuleneb juba abielu üldolemusest ja mõistest (PKS § 16). Sugulased peavad ülalpidamisabi pakkuma sel
juhul, kui abikaasa ei ole võimeline teist abikaasat täielikult ülal pidama. Vabaabielus olevale paarile selliseid vastastikuseid nõudeõigusi seadusega otseselt ette nähtud ei ole.
Lahus elav abikaasa ei või enda ülalpidamist nõuda, kui ta suudab ennast ise ülal
pidada või kui lahuselu on põhjustatud tema enda käitumisest (PKS § 16 lg 3). Lahutatud abikaasalt võib tähtajatult ülalpidamist nõuda siis, kui teine abikaasa ei suuda vanuse või tervise tõttu enda ülalpidamist üksi pärast lahutamist tagada (PKS § 73). Ka siin
lahendab vaidluse kohus, kes arvestab isikute eluvajadusi, varalist seisundit ja kergesti
realiseeritava vara olemasolu. Lahutatud abikaasa võib kohtu otsusel ülalpidamisest ka
pääseda, kui abielu kestis lühikest aega või kui ülalpidamist nõudev abikaasa ise ei täitnud enda kohustusi perekonna ülalpidamisel (PKS § 76). ●

Abikaasa peab oma
abivajavat abikaasat
üleval pidama.

Lühendid
PärS – pärimisseadus

PKS – perekonnaseadus

VÕS – võlaõigusseadus

TsÜS – tsiviilseadustiku üldosa seadus

AÕS – asjaõigusseadus

„Kunagi pole hilja
midagi uut õppida ja kannapööret teha, eriti kui uus suund
rahuldust pakub. Vahetasin huvitava,
kuid pingelise IT-juhi töö kontsertfotograafi töö vastu ja olen selle
üle väga õnnelik.”

Rene Jakobson
IT-juht, fotograaf

OMA KODU
ELA SA KÜKAKIL VÕI
KÄPAKIL, ELA KUI TAHES
KEHVASTI OMA KODUS —
OMA PÄÄVARJU ALL
IKKA PAREM KUI TEISTE
KÕRVAL.
EESTI VANASÕNA

Kuidas turvaliselt asju ajada?
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LUGU

Tere, Loore saadab palju tervisi kõigile.
Minu tervis on täitsa korras. Kui ikka tuju on kogu
aeg hea, siis haigused ei julge tulla ka.

AI

ga võib-olla te juba mõtlete, et sel töötaval pensionäril on
logorröa – muudkui räägib. Uurisin. Ma ei räägi tegelikult keskmisest eestlasest rohkem, ütles mu õde.
Ma vist olen rääkinud siin oma emast, kuidas ta oma põllumajandust
kuidagi vähendada ei tahtnud, aga õest ei ole rääkinud. Õde Maimu on
minust kaheksa aastat vanem. Me oleme lähedased. Ta kasvatas oma poja
üksi üles, nüüd on pensionär ja elab üksi. Ma ütleksin, et elab üsna rõõmsalt.
Mu õel on minu meelest ainult üks mure – ta justkui kleebib enda külge
imelikke kaubapakkujaid. Kusjuures ma olin talle pidevalt öelnud, et see
allumine agressiivsele müügile on probleem, kuna ta oleks kõik ära ostnud, mida talle telefoni teel pakuti. Ta oli minuga nõus, aga kui helistati,
läks jälle meelest.
Ega ma kõike enam mäletagi, mida ta pärast telefonipakkumisi on tellinud. Meeles on kallimad asjad. Mingid toidulisandid tellis ja lubas koju
ka saata. Mul oli ikka võimlemist, et need tagasi saata, sest muidu oleks
iga kuu tulnud postkasti uus saadetis ja uus arve. Siis ta tellis hirmkalli
veefiltri, sest müüja ju nii asjalikult rääkis. Jälle mina blokeerisin viimasel
hetkel selle tehingu. Siis ta lubas tulla võhivõõral enda koju väga kallist
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tolmuimejat esitlema. Kui me õega hiljem rääkisime, siis ta sai alati aru, et
ega tal ju tegelikult pole vaja neid asju, kallist veefiltrit või tolmuimejat.
Meenub üks lausa koomiline seik Pärnust. Mina läksin poodi õhtuks
süüa ostma ja õde jäi parklasse rooli taha ühte saadet kuulama. Tulin mina
tagasi ja nägin, et üks tumedate juuste ja vuntsidega mees räägib Maimuga läbi lahtise autoakna. Istusin kõrvalistmele ja küsisin, mis toimub.
Maimu ütles, et see mees müüb väga kvaliteetseid nuge, kümnene komplekt vaid 50 eurot. Ma sisistasin õele, et sõida kohe minema. Õde ütles, et
kuhu ta sõidab niimoodi, kui pool selle mehe keha on autos sees läbi akna
– ta lohiseb ju meiega kaasa. Eks see õige oli. Maimu ostis need noad
ära ja sõitsime minema. Ma ei pea vist ütlema, et tšekki ega visiitkaarti
see noamüüja ei andnud. Muidugi on need noad võltsing, sobivad vaid või
pealemäärimiseks. Välimuselt aga õele meeldivad, hea seegi.
Pärast nii agressiivset petumüüki ütlesin õele karmil häälel, et ühtegi
kõnet võõralt numbrilt vastu võtta ei tohi, sest mina ei viitsi enam neid n-ö
superoste hiljem tühistada. See oli nagu minu ostukäitumise koolitus õele.
Ja tõesti, paar aastat ei ole ta midagi tarbetut ostnud. Ta on endale – minu
nõudmisel – pähe tagunud, et kui telefon heliseb, siis peab see helistaja
nime näitama. Kui näitab ainult numbrit, siis kõnele ei vasta. Ma olen oma
töösaavutuse üle väga uhke. Mõelge, kui palju raha õde on säästnud!
Hiljuti nägin linnas oma jutukat koolivenda Ivot. Tema on minu õest
väga erineva närvikavaga. Ivo ütles, et lausa naudib telefonivestlusi igasuguste kaupade pakkujatega. Kui need ütlevad, et see või too on väga
soodne, ütleb koolivend kohe: „Soodsat ma ei vaja, sest raha mul on.”
See teeb tavaliselt pakkuja kohmetuks, aga siis viib ta jutu uutele soodsatele pakkumistele, sest nii on koolitatud. Ivo ütleb jälle: „Ma ütlesin
juba, et raha mul on, ma ei taha midagi soodsalt.” Lõpuks oli üks telefonipakkuja ohanud: „Oh, teiega pole tõesti midagi teha.” Täitsa hea nõu igasugu mesimagusatele pakkumistele vastamiseks, aga minu õel on pikk
tee veel sinnamaani käia. Seni on parem mitte vastata. ●
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Kuidas korraldada
elu nii, et võlu oleks
rohkem kui valu

V

anuse ja elukogemuse kogunedes oskab inimene üha
keskkonnasäästlikumalt otsustada. Ta teab, mida on tegelikult tarvis, mis vajaks kohendamist kodu ümbruses ja
mida hoida oma kodu juures au sees. Maailm muutub kiiresti ja mõnikord võib juhtuda, et vanem inimene ei taha
enam ette võtta tarbija õigustega seotud vaidlusi või satub hätta, kuna ei tunne hästi oma kodu ja selle ümbrusega seotud õigusi. Järgnevalt tutvustame kõige olulisemaid õigusi, mida oma kodu, koduümbruse ja ostudega
seonduvalt teada tasuks.

OMA KODU
Kodu võib olla enda oma või üüritud. Lisaks rõõmudele võivad tekkida ka
mured naabrite või ühistuga. Vaatame, millised õigused võivad abiks olla.

Kuidas on kõige kasulikum kodu üürida või kodu välja üürida?

OI

sa eakaid teenib lisatulu sellega, et elavad ise pärast tööelu lõpetamist
maakodus ning annavad oma linnakorteri üürile. Üürileandja jaoks on kasulikum
sõlmida tähtajatu leping, sest vajadusel on selle lõpetamine lihtsam. Tähtajatu
lepingu saavad nii üürnik kui üürileandja lõpetada ilma põhjuseta, teatades ette vähemalt
kolm kuud. Kiiremini saab tähtajatu lepingu lõpetada siis, kui selleks on mõjuv põhjus või
kui üürnik ei saa eluruume üürileandjast tuleneval põhjusel kasutada.
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Mõjuv põhjus üürilepingu lõpetamiseks võib olla näiteks see, kui üürileandja siseneb
korterisse ilma üürniku nõusolekuta. Olgugi et eluruum kuulub üürileandjale, ei tohi ta
ilma üürniku loata elamusse vabalt sisse jalutada; sisenemiseks peab olema üürniku
nõusolek. Kodu puutumatuse sätestab põhiseadus ning selle õiguse rikkumine võib olla
käsitletav kuriteona.
Ise kodu üürides võib aga kasulikumaks osutuda tähtajaline leping, sest seda saab
üürileandja lõpetada vaid erandlikul juhul. Mõjuva põhjuse olemasolul saab ka tähtajalise
üürilepingu lõpetada. Näiteks saab üürnik lõpetada lepingu siis, kui ta ei saa eluruume
kasutada üürileandjast tuleneval põhjusel. Üürileandja võib aga nii tähtajalise kui ka tähtajatu üürilepingu lõpetada siis, kui üürnik rikub elamu kasutamise tingimusi või jääb võlgu
kolme kuu üürisumma. Lisaks võib nii üürnik kui ka üürileandja lõpetada lepingu siis, kui
eluruum on muutunud tervisele ohtlikuks, näiteks magamistuppa on tekkinud hallitus.

Kes kannab kulutused ja parandab eluruume?

EI

luruumi kasutamisega kaasnevad kulud jagunevad üldiselt kaheks – igakuised
kommunaalkulud ning remondi ja muude paranduste tarbeks tehtud kulutused.
Üürnik peab maksma need kulud, mis lepingus on kokku lepitud. Tavaliselt tasub
üürnik sellised kommunaalkulud, mis on seotud elamispinna kasutamisega, kuid laialt
on levinud ka see, et üürileandja laseb üürnikul lisaks maksta remondifondi tasusid. Kui
üürilepingus seda eraldi kokku lepitud pole, siis ei pea üürnik seda tasuma.
Seaduse järgi peab üürnik hoolitsema väiksemate elamu korrashoiukulude eest, nagu
igapäevane koristamine, ning üürileandja suuremate korrashoiuga seotud tööde eest.
Hiljuti jõustus seadusemuudatus, mille kohaselt võib jätta mõistlikus ulatuses hoone
hoidmiseks ja parendamiseks vajalikud kulud ka üürniku kanda. Selline kokkulepe tuleb
vormistada kirjalikult. Kui kirjalik kokkulepe puudub, siis üürnik neid kulusid kandma ei
pea.

Näide

Arno elab üürikorteris, kuhu ta kolimisel tõi
kaasa oma pesumasina. Muu tehnika ja mööbel kuulub korteriomanikule. Ühel päeval põles läbi lambipirn, pesumasin lakkas töötamast
ning boiler ei soojendanud vett. Lambipirni peab Arno asendama ise,
sest see on väike mure, mille peab lahendama üürnik omal kulul. Kuna
pesumasin kuulub Arnole, siis korteriomanik seda korda tegema ei
pea. Katkise boileri osas on Arnol aga õigus helistada korteri omanikule, kellel on kohustus korraldada boileri parandamine ning kanda
sellega seonduvad kulud. ●
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Näide

Üürileandja Tarmo andis üürnik Elmarile üürile
korteri. Üürilepingusse kirjutas Tarmo tingimuse: „Üürileandja ei ole
kohustatud hüvitama üürnikule mistahes remondiga seotud kulusid”. Seadus aga ei luba sätestada lepingus selliseid tingimusi, mis
on üürniku jaoks võrreldes seadusega kahjulikumad. Seaduse järgi
on üürnikul juhul, kui eluruumil tekib lepingu kehtivuse ajal puudus,
mille eest üürnik ei vastuta ning mida ta ei pea omal kulul kõrvaldama, õigus nõuda üürileandjalt vastava puuduse kõrvaldamist või kui
ta ise selle kõrvaldab, siis tehtud kulutuste hüvitamist. Kuna eluruumi üürniku kahjuks kõrvale kalduvad tingimused on õigustühised, on
Elmaril õigus nõuda Tarmolt remondikulude hüvitamist, kui Elmar
ise remondivajaduse tekkimise eest ei vastuta. ●

Üürisuhtes kaitseb seadus pigem üürnikku. Seepärast on tühised sellised tingimused,
mis on üürnikule võrreldes seaduses sätestatuga kahjulikumad ning üürnik ei pea neid
tingimusi täitma.

Kuidas kaitsta oma huve üürivaidlustes?

NI

ii üürileping kui ka selle lõpetamine tasub vormistada kirjalikult. Kirjalikud
kokkulepped on olulised seetõttu, et üürileandja ja üürnik teaksid täpselt oma
õigusi ja kohustusi. Ühtlasi on kirjalik leping vajalik sel juhul, kui hiljem on tarvis
oma õigusi kaitsta.
Eluaseme üürimisega seotud vaidluste lahendamiseks saab pöörduda nii üürikomisjoni kui ka maakohtu poole. Üürikomisjonid tegutsevad kohalike omavalitsuste juures
ning lahendavad vaidlusi, mille väärtus on kuni 3200 eurot. Kui aga üürniku ja üürileandja
vahelised suhted peaksid mistahes põhjusel päris halvaks minema, tasub meeles pidada, et üürileandjal ei ole õigust iseseisvalt üürnikku korterist välja tõsta. Üürniku saab
korterist välja tõsta ainult kohtuotsuse alusel ning kohtutäituri ja politsei abiga.

Õigus eluruumile ja kodu kohandamisele

KI

ui inimene ei ole võimeline enda vajadustele vastavat eluruumi ise hankima, tuleb
kohalikul omavalitsusel tagada sobiv eluruum sotsiaalteenusena. Eluruum peab
sobima ka nendele inimestele, kellega taotleja soovib koos elada. Erivajadusega
inimese jaoks võib oma kodus liikumine olla väga keeruline, kui liikumisteel on uksepakk
või vannitoas kõrge äärega vann. Kui korterelamus puudub lift või trepilt käsipuu, võib
liikumine osutuda koguni võimatuks või ohtlikuks.
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Kohalikul omavalitsusel on kohustus aidata eluruumi kohandada või sobivamat elamist otsida ning abi taotlemiseks tulebki pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. Seda
sotsiaalteenust nimetatakse eluruumi tagamise teenuseks. Kodu kohandamise eesmärk on tagada liikumis- või muude raskustega inimesele võimalikult iseseisev ja vähest
kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma kodus, sinna sisenemisel ja väljumisel.
Pelgalt sellest, et kohalik omavalitsus lisab abivajaja eluruumide järjekorda, ei piisa.
Abivajajale tuleb päriselt võimaldada sobiv kodu. Kui kohalikul omavalitsusel ei ole eluruumi pakkuda, peab vald või linn leidma sobiva eluruumi üüriturult. Otsuse eluruumi pakkumise või mitte pakkumise kohta peab kohalik omavalitsus tegema 10 päeva jooksul.

Suhted naabritega

AI

rusaadavalt võib pahameelt tekitada olukord, kus naabri kinnistul toimuv mõjutab ka teisi krunte. Taolistes olukordades tasub jääda rahulikuks ning meeles
pidada asjaõigusseadusest tulenevat talumiskohustust. Talumiskohustus tähendab seda, et väiksemaid mõjutusi, nagu gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma, soojust või müra
tuleb teatud tingimustel taluda. Taluda tuleb nimetatud häirijaid seni, kuni need ei kahjusta
oma kinnisasja kasutamist, ei rikuta keskkonnakaitsenõudeid või naaber ei tee seda tahtlikult. Näiteks tuleb taluda seda, kui naabri aiast lendavad tuulega lehed teise aeda.
Häirida võivad ka müra, vali muusika või tubakahais, mis tungib naaberkorterisse
läbi ventilatsiooni. Vaatamata sellele, et suitsetamine oma korteris ei ole keelatud, võib
naaber nõuda suitsetamise lõpetamist, kui see teda häirib ja on tervisele ohtlik. Suitsetamine on keelatud ühisruumides, nagu koridor või trepikoda, ning keelu rikkumisel on
politseil õigus määrata karistuseks rahatrahv.
Häiriva müra tekitamine on keelatud
ajavahemikul 22.00 kuni 6.00 ning puhkepäevale eelneval ööl keskööst kuni kelTalumiskohustus
la seitsmeni hommikul (00.00–7.00).
See muidugi ei tähenda, et muul ajal
tähendab seda, et
oleks oluliselt häiriv müra aktsepväiksemaid mõjutusi, nagu
teeritav. Probleemi tasub kõigepealt
gaasi, suitsu, auru, lõhna, tahma,
naabrile rahulikult ja viisakalt selgisoojust või müra tuleb teatud
tada, igaks juhuks võib seda teha ka
kirjalikult, jättes endale koopia. Kui
tingimustel taluda. Näiteks tuleb
rääkimisest kasu pole, võib ühendust
taluda seda, kui naabri aiast
võtta kohaliku omavalitsusega. Korlendavad tuulega lehed
terelamus tekkinud probleeme võib
teise aeda.
arutada ka korteriühistu koosolekul.
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Foto: Erakogu

Suhted korteriühistuga

KI

orteriühistu aitab korterelamut hallata ning võib kehtestada majaelanikele ka
erinevaid kohustusi, näiteks korraldada prügi sorteerimist või koristamist. Üürnik peab ühistu juhiseid järgima juhul, kui see on talle üürilepingus ette nähtud.
Samas peab üürnik arvestama teiste elanike ja naabrite huvidega ka siis, kui üürilepingus seda mustvalgel kirjas ei ole. Vastupidine käitumine annab üürileandjale õiguse üürileping lõpetada.
Selleks et korteriühistu saaks ühist elu korraldada ja majaelanikele reegleid kehtestada, tuleb korraldada koosolek või saata reeglite kehtestamise ettepanek korteriomanikele muul moel. Otsuse vastuvõtmiseks peab selle poolt hääletama üle poole korteriomanikest, kui ühistu põhikiri ei nõua suuremat häälte arvu. Igal korteril on üks hääl, mis
tähendab, et kui ühele isikule kuulub elamus kolm korterit, on tal koosolekul kolm häält.
Hääletades saab korteriühistu otsustada muu hulgas küsimuse üle, kas kortermajale
võiks elaniku palvel paigaldada invalifti. Et invalifti on inimesel vaja oma kodu kasutamiseks, peab sellele otsusele vastu hääletajal olema väga kaalukad põhjendused ning välja
pakkuda ka alternatiivid. Alternatiiviks võib olla näiteks invalifti kinnitamine eraldi alusele
ja ehitamine maja taha, mitte fassaadile. Hindamaks erinevaid võimalusi, saab appi kutsuda ka kohaliku omavalitsuse asjatundja. Hea on elada majas, kus naabrid on inimlikud
ja arvestavad üksteise eluliste vajadustega.
Koosoleku korraldamisest peab korteriomanikke teavitama vähemalt seitse päeva ette ning teavitama peab kõiki korteriomanikke. Kui kõik korteriomanikud ei kasuta
internetti, siis ei saa teavitamine toimuda ainult interneti teel. Kui korteriühistu on langetanud otsuse, ilma et kõiki korteriomanikke oleks õigeaegselt ja neile kättesaadaval
viisil teavitatud või otsus on muul põhjusel õigusvastane, tuleb otsuse vaidlustamiseks
pöörduda 60 päeva jooksul kirjaliku avaldusega kohtusse.
Et korteriomanik saaks olla kursis ühistu plaanidega, on tal õigus saada ühistu juhatuselt infot. Samuti on tal õigus tutvuda ühistu dokumentidega. Kui korteriühistu juhatus
keeldub teabe andmisest, on korteriomanikul õigus tõstatada see küsimus üldkoosolekul, lisaks võib pöörduda kohtusse. Korteriühistu vastu saab kohtusse pöörduda ka isik,
kes on korteriühistu tegemata töö tõttu saanud kannatada. Talvisel ajal vastutab korteriühistu selle eest, et elamu ümbrus ei oleks jää tõttu ohtlikult libe. Libeda ala märgistamine
lintidega ei vabasta ühistut vastutusest, kui libeduse tõttu on juhtunud õnnetus.

„Olen õnnelik, sest minu
hobi ja töö langesid kokku.
Mul olid katselapid taimedega
taluaias juba enne, kui lugema õppisin.
Elu ei ole kerge olnud, aga on
huvitav ja elamisväärne.”

Viive Rosenberg
põllumajandusteadlane

Korteriühistu küsimustes annab tasulist
õigusnõu Eesti Korteriühistute Liit
telefoninumbril 627 5751.

Kasulik
teave!

Aastatepikkune uurimistöö viis Viive Rosenbergi otsapidi Aafrikasse, kus tema juhitav teaduseksperiment kartuliga võib muuta miljoneid elusid maailma kõige vaesemas piirkonnas.
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Hoidu kodustest
ohtudest!
Järgnevalt mõned soovitused päriselu traagiliste juhtumite pealt, mida
kodus ja kodu ümbruses oma tervise ja elu hoidmiseks silmas pidada.

Veeohtude vältimiseks mõtle järgmistele asjadele
ja olukordadele

VI

anni minnes võib kukkuda. Põhjus on sageli libedas põrandas, põrandakattes, kõrges vanniääres või tasakaalus. Paigalda vannituppa, vanni ja dušinurka
mittelibisevad matid. Vihm, lumi, puulehed ja prügi võivad muuta veekogu kalda
libedaks ning nii võib kergesti libastuda ja vette kukkuda. Ajaga muutuvad rabedaks ja
libedaks sillad ja purded. Need tuleks korda teha ning halva ilmaga selliseid kohti pigem
vältida. Kui vähegi võimalik, uju veekogus, mille olusid sa tunned ja kus jalgealune on
kindel. Lahtised kaevud, väiksemad veesilmad ja ka biojäätmete kogumise auk olgu alati
kaanega. Võimalusel piira oma koduaias olev veesilm või bassein piirdeaiaga.

Vaata ka www.veeohutus.ee
Kontrolli ja hoolda küttesüsteemi kõikides hoonetes
vähemalt üks kord aastas. Vähemalt kord viie aasta
jooksul peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija, kortermajas üks
2020. aastal oli
kord aastas.
keskmiseks tulekahjus
Mõistlik on kütta korraga vähem. Kui
vaja, siis pigem mitu korda päevas. Siibri võib
hukkunu vanuseks 62.
kinni panna siis, kui söed enam ei hõõgu,
Tuleohtudest hoidumiseks
muidu tekib vingugaas. Kindlasti peab kodus
on võimalik palju
olema töökorras suitsuandur ning gaasikütteseadme korral ka vingugaasiandur, mis on lauise ära teha.
sa kohustuslik. Alates 1.01.2022 on vingugaasiandur kohustuslik ka tahkekütte korral.
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Küttekolde läheduses ei tohiks hoida põlevmaterjali ning tuhk tuleb koguda mittepõlevasse anumasse ja viia hoonest eemale. Süüa valmistades ole ka ise köögis, et
valmiv toit ei jääks järelevalveta. Kuna tulekahju võivad tekitada ka vanad ja streikivad
elektriseadmed, tuleb need välja vahetada.
Küünalt põletades olgu see alati mittepõleval alusel ning põlevat küünalt ei tohi
kunagi järelevalveta jätta. Kui oled suitsetaja, jälgi, et koni saaks korralikult kustutatud
ja veel parem on see kustutada veega täidetud tuhatoosi.

Lisainfot vaata www.kodutuleohutuks.ee
Ole valmis, varu enne maru

SI

uuremad kriisiolukorrad tulevad alati ootamatult ja võivad kesta päevi, isegi nädalaid. Kuni abi saabumiseni ja teenuste taastumiseni sõltub palju su enda valmisolekust. Kriise ei tasu karta, kuid nendeks tuleb valmis olla. Mõtle läbi, mis on sinu
kodukoha riskid ja kuidas nende korral käituda ning jälgi, et sul oleks eluks vajalik varu.
●		Nädalane toiduvaru ja selle valmistamise võimalus;
●		joogivaru või alternatiiv vee saamiseks;
●		esmaabitarbed ja eluks vajalikud ravimid vähemalt nädalaks;
●		alternatiivid sooja saamiseks (ahi, pliit, gaasiküte);
●		valguse saamiseks kasuta eelistatult patareitoitel lampe,
		sest küünaldega võib kaasneda tuleoht;
●		võimalus sideühenduseks (akupank telefoni laadimiseks);
●		patareidega raadio või mobiiltelefon info saamiseks.
Varusid tuleb aeg-ajalt üle vaadata, et need ei vananeks.

Vaata ka www.olevalmis.ee
Kõikide küsimuste korral helista

1247
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Ehitamine
ja loodus
PLANEERINGUD

OI

ma õiguste kaitseks on igaühel õigus osaleda planeerimismenetluses. Ehitusprojekti ja ehitusloa alus on üldjuhul detailplaneering, mis koostatakse tavaliselt mitmele kinnistule ehk suuremale alale, mida peaks vaatlema maakasutuse mõttes ühtse alana. Detailplaneering annab suuna sellest, kuhu ja millise suurusega
hoone võib ehitada, millised alad tuleb jätta puhkealaks, kuhu ehitada juurdepääsuteed
jne. Detailplaneeringu koostamise algatab kohalik omavalitsus, kuid ka sul on õigus teha
kohalikule omavalitsusele ettepanek detailplaneeringu algatamiseks. Detailplaneeringu
koostamisele tuleb alati kaasata isikud, kelle omandit see puudutab – kinnistuomanikud,
piirinaabrid ja ka need, keda planeering võib mõjutada. Näiteks kui planeering sulgeks
harjumuspärase juurdepääsutee kohalikku raamatukokku, tuleb kaasata ka raamatukogu, kes omakorda saab koos oma lugejatega kaasa mõelda ja välja pakkuda näiteks
uue, senisest veel mugavama teejupi ehituse.

Õigus osaleda planeerimismenetluses

KI

una planeerimine mõjutab tervet kogukonda, on selle menetlemine avalik ja
soovi korral on kõigil inimestel võimalik selles osaleda. See tähendab, et ka näiteks Tallinnas elav inimene võib osaleda Valga maakonnas toimuva planeeringu
menetluses ja vastupidi.
Õigus osaleda tähendab nii õigust saada infot ja dokumente kui õigust esitada arvamusi ja ettepanekuid. Info saamise õigus ei tähenda siiski seda, et igale küsijale peaks
kõik planeeringumaterjalid koju saatma või (tasuta) koopia sellest tegema, sest tavaliselt on need materjalid väga mahukad. Materjalid tuleb teha kättesaadavaks, mis tavaliselt tähendab nende avalikustamist internetis ja paberil sellises kohas, kuhu inimestel
on hea juurdepääs.
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Oluline nõue on, et valminud dokument tuleb enne selle kehtestamise otsustamist
avalikkusele kättesaadavaks teha. Materjalide avaliku väljapaneku aeg sõltub planeeringu liigist, kuid minimaalne periood on vähemalt 14 päeva ja sellest antakse teada
kohalikus ajalehes. Välja pannakse nii planeering ise, selle seletuskiri kui ka menetlust
puudutav materjal (kooskõlastused jms).

Õigus teha planeeringusse ettepanekuid

PI

ärast seda, kui planeeringu eelnõu on avalikustatud, toimub selle avalik arutelu, kus igaühel on õigus oma arvamust avaldada. Kõiki avalikkuse argumente ei
pea arvestama, kuid siiski tuleb kohalikul omavalitsusel neid kaaluda ning nende
arvestamata jätmist põhjendada. Tänu avalikkuse kaasamisele on võimalik arvestada
erinevate inimeste erinevate huvidega. Näiteks võib inimestel, kes käivad sageli turul
või kalmistul, olla vajadus parema valgustusega laiemate kõnniteede või sobivas kohas
ühistranspordipeatuse järele, millele planeerijad ise alguses ei taibanudki mõelda.

Õigus vaidlustada planeeringuid

PI

laneeringuid saab vaidlustada kahel juhul: kui sellega rikutakse või piiratakse inimese õigusi ning kui see on vastuolus avaliku huviga. Avalik huvi on lihtsustatult
kõik see, mis ei ole kellegi isiklik huvi. Eelkõige on avalik huvi keskkonnaga seotud,
aga samuti piirkonna tööhõive, sotsiaalne toimetulek, julgeolek ja muud sellised kaalutlused. Planeeringut saab halduskohtus vaidlustada 30 päeva jooksul alates planeeringu
kehtestamisest teadasaamisest.

Näide
Vald kehtestas detailplaneeringu, mille kohaselt ehitatakse väikeste
puitmajadega rajooni mürarikas tööstushoone. Lisaks kaotatakse hoone ehitusega parkmets ja tiik, kus pesitseb haruldane mudakonn.
Ühel pool kavandatavat hoonet elab Anne ning teisel pool on naabriks Viljar. Kõrge hoone varjaks kogu päikese, mis Viljari aeda paistab.
Samuti rikuks hoone Viljari vaate pargile ja tiigile. Seetõttu esitab Viljar
halduskohtule kaebuse. Kohus hakkab uurima, millised on olnud valla
kaalutlused just sellise planeeringu kehtestamisel ja kas ta on arvestanud kõiki olulisi asjaolusid – sealhulgas seda, et muutub harjumuspärane keskkond ja lisanduvad keskkonnahäiringud. Kui vald on seda
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Igaüheõigus

arvestanud, aga leidnud, et mingid avalikud huvid – näiteks uute töökohtade loomine jms – kaaluvad üles negatiivsed mõjud ja tarvitusele on
võetud negatiivsete mõjude leevendusmeetmed, võib planeering jääda
kehtima.
Anne on Viljari hea sõber ning otsustab samuti Viljari toetuseks halduskohtusse pöörduda. Kohus aga ei võta Anne kaebust vastu, sest
Viljari isiklike õiguste rikkumine ei anna Annele ega kellelegi teisele alust
kaebust esitada.
Küll aga võtaks kohus Anne kaebuse vastu, kui ta toob välja avaliku
huvi rikkumisena kahju, mis keskkonnale tekib parkmetsa ja tiigi hävitamisega. Eelnimetatut võiks käsitleda avaliku huvi rikkumisena, millele
võib igaüks tugineda. ●

EHITUS- JA KASUTUSLOAD

EI

hitustöödega seonduvad load jagunevad laias laastus kaheks: enne tööde alustamist on vajalik ehitusluba ning pärast tööde lõpetamist on ehitisele tarvis kasutusluba. Väiksemate ehitiste puhul on ehitusloa asemel vajalik esitada ehitusteatis ning kasutusloa asemel kasutusteatis. Teatise puhul ei pea vald või linn omalt poolt
mingit haldusakti andma, aga kui omavalitsus näeb mingeid küsitavusi, võib ta materjale
põhjalikumalt uurida. Vallal või linnal on teatise läbivaatamiseks aega 10 päeva, mida
võib ka pikendada. Sel ajal ei või alustada ei ehitamist ega kasutamist.
Projekteerimistingimuste ning ehitus- ja kasutusloa vaidlustamise õigus on kitsam
kui planeeringute vaidlustamise õigus. Neid saab vaidlustada vaid siis, kui need rikuvad
isiku õigusi. Näiteks võib vaidlustada tee projekteerimise tingimused, kui need ei arvesta
rulaatori, ratastooli või langenud kuulmisvõimega liikujate vajadusi. Projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutusluba saab vaidlustada 30 päeva jooksul alates nende väljaandmisest teadasaamisest.

Olemasolevate ehitiste kohta leiab
infot ehitisregistrist internetiaadressil
www.ehr.ee.

OI

ma õigusi on hea teada ka väljaspool kodu, looduses. Igaüheõigus tagab kõigile võimaluse viibida looduses ja kasutada loodusande, kaitstes samal ajal nii
loodust kui ka omandit.
Igaühel on õigus keskkonnale, kus on kvaliteetne välisõhk, ohutu müratase ja toiduohutus ning kaitse kiirguse eest. Selle peab tagama riik. Samuti on igaühel õigus saada keskkonna kohta avalikku teavet ning küsija ei pea riigiasutusele põhjendama, miks
ta küsib. Teabe küsijale peab vastama viie tööpäeva jooksul, mahukamatele päringutele
30 päeva jooksul. Keskkonnaküsimustes aitavad selgust luua keskkonnaministeerium,
keskkonnaamet ja maa-amet.
Igaühel on õigus osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemisel, kuid see ei tähenda
seda, et riik peab kõigi inimeste esitatud argumente arvestama. Ometi tuleb need ära
kuulata ning nendega arvestamata jätmist peab põhjendama.
Eestis on loodus- ja kultuurmaastikul lubatud liikuda jalgsi, jalgrattal, suuskadel, paadiga või ratsa. Piiramata ja tähistamata eramaal võib liikuda igal ajal ning korjata marju,
seeni, ravimtaimi ja maha langenud või kuivanud oksi, kui omanik seda suuliselt ei keela.
Sama kehtib ööpäevase telkimise kohta. Kõikidel
avalikel või avalikuks kasutamiseks määratud veekogudel on kasutamiseks avatud
Piiramata ja
kuni nelja meetri laiused kallasrajad
tähistamata eramaal võib
ning laevatatava veekogu ääres võib
see ulatuda kuni 10 meetri kauguseliikuda igal ajal ning korjata
le veepiirist. Omanik ei tohi seda sulmarju, seeni, ravimtaimi ja maha
geda isegi siis, kui eramaa on taraslangenud või kuivanud oksi, kui
tatud või liikumiskeeluga tähistatud.
omanik seda suuliselt ei keela.
Maaomanikud ei või keelata liikumist
avalikel ja avalikuks kasutamiseks
Sama kehtib ööpäevase
määratud maadel, teedel ja veetelkimise kohta.
kogudel, samuti jääl ning kallasrajal.

Tehingutega seonduvad õigused

SI

õlmitud lepingut tuleb täita. Samas võib juhtuda, et leping sõlmiti nõnda, et
asjadest oli väär ettekujutus või lausa tahtevastaselt. Mõnigi kord on just eakamad inimesed sattunud petiste ohvriks. Järgnevalt vaatame, kuidas soovimatuid
tehinguid vältida ja erandjuhtudel tagasi pöörata.

Kasulik
teave!
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Sul on õigus otsustada, kas lepingut sõlmida või mitte. Kuni ei ole allkirja antud või
muul viisil lepingu sõlmimist kinnitatud, saab alati lepingu sõlmimisest loobuda. Osava
müügimehe jutt koduuksel või sugulane oma palvetega võib olla aga nii veenev, et ununeb see õigus. Soovimatu tehingu tagajärg võib olla koormavate kohustuste võtmine.
Kindlasti tee endale lepingutingimused selgeks ja vajadusel keeldu lepingu sõlmimisest.
Keeldumises pole midagi ebaviisakat ega kohatut ka siis, kui keegi on sulle tund aega
tolmuimejat demonstreerinud.
Enne lepingu sõlmimist on mõistlik aeg maha võtta, et asja rahulikult kaaluda. Lepingu sõlmimata jätmine on tunduvalt lihtsam kui sellest hiljem vabanemine. Üksikud erandid on, kuid üldjuhul peab sõlmitud lepinguid siiski täitma.

Õigus tehing tühistada

ÜI

hepoolselt võib lepingust vabaneda siis, kui inimene tegelikult ei soovinud lepingut sõlmida, kuid teda ähvardati, peteti või kasutati lausa vägivalda. Neid põhjuseid pead sa suutma ka tõendada. Kinnisvaratehingud peavad olema notariaalselt tõestatud ja notar peab küsima, kas tehingut ikka tõesti soovitakse teha. See peaks
mõnevõrra aitama selle vastu, et kedagi sunnitakse tehingut tegema.
Tehingu tühistamiseks tuleb teha avaldus teisele lepingu osapoolele, kelleks võib olla
nii ettevõte kui ka eraisik. Seega on sellise avalduse esitamine võimalik poodidele, kinodele, vabaajakeskustele, sugulastele või naabrile. Et avalduse esitamist oleks võimalik
tõendada, peaks selle tegema kirjalikult ja paluma kättesaamiskinnitust allkirja näol. Avalduse võib saata ka tähitud väljastusteatega kirjaga. Tühistamisavaldus tuleb esitada kuue
kuu jooksul alates pettusest või eksimusest teadasaamisest. Pärast tehingu tühistamist
tuleb tagastada raha ja esemed, mis kumbki osapool tehingu tegemise tulemusena sai.
Küllalt tõenäoline on, et lepingu teine osapool ei nõustu esitatud avaldusega. Sellises olukorras peab järele mõtlema, kui oluline tehingu tühistamine on, kuna kohtuskäimine võib minna kulukamaks kui saadav kasu. Kõige parem lahendus on muidugi kokkuleppele jõuda ja asi rahumeelselt lahendada.

Õigus lepingust taganeda, kui teine osapool rikub lepingut

LI

epingust taganemise mõte on selles, et saavutada olukord, nagu lepingut poleks
üldse olnudki. Õigus lepingust taganeda tekib siis, kui lepingu teine pool ei täida
kohustusi kokkulepitud viisil. Näiteks rikub mõnd kohustust või müüb asja või teenust, mis ei vasta kokkulepitud tingimustele.
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Näited
Poeg ähvardab ema kodust väljatõstmisega, kui ema ei nõustu pojale
kinkima oma traktorit. Ema kardab kaotada elukohta ja sõlmib traktori
kinkelepingu. Sel juhul võib tegemist olla ähvardusega ja emal on võimalik
tehing tühistada.
•••
Leili soovib sõlmida lepingu, mille alusel tehakse talle kord nädalas massaaži. Lepingutingimused on kirjutatud väga väikeses kirjas. Teenusepakkuja kinnitab, et Leili võib alati teenusest loobuda, kui ta seda ei soovi.
Paraku ei räägi teenusepakkuja tõtt ja Leili kirjutab alla lepingule, milles
võtab kohustuse maksta iganädalaste massaažide eest terve aasta. Sellisel juhul on tegemist pettusega ning Leilil on õigus leping tühistada.
•••
Marju ostab poest vaasi. Kodus avastab ta, et vaas ei sobi interjööriga.
Tegemist ei ole pettuse, eksimuse, vägivalla või ähvardusega ning seetõttu ei saa tehingut tühistada. Sellegipoolest võib pöörduda müüja poole
ja uurida võimalusi vaasi tagastamiseks (vt tarbijakaitse peatükki). ●

Õigus keelduda volituse andmisest

AI

sjaajamine võib mõnikord olla üsna keeruline ja selleks võib kasutada teiste
inimeste abi. See tähendab volituse andmist kas üheks tehinguks või siis pikemaajaliseks ja üldiseks esindamiseks. Ära kunagi unusta, et kõigil ei ole head
kavatsused ja abistamise asemel võidakse sind hoopis kahjustada. Seetõttu oska ja
julge keelduda volikirja allkirjastamisest, kui sa ei ole kindel, et see on sinu huvides.
Volikirjaga antakse teisele inimesele õigus oma varaga tehinguid teha ning kui volituse saaja ei tegutse heatahtlikult, võib ta saadud esindusõigust kurjasti ära kasutada ja
sõlmida volikirja andja jaoks kahjulikke tehinguid.
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Lihtsalt niisama ja läbimõtlemata ära anna teisele ka oma pangakaarti või ID-kaarti ja
nende PIN-koode, sest siis on raske kindlaks teha, kes ja milliseid tehinguid sellega tegi.
Samuti ei pruugi olla lihtne neid kaarte tagasi saada.
Mõtle hoolikalt läbi, kellele ja milliseid õigusi sa volikirjaga annad. Kui teise isiku
volitamine on vältimatult vajalik, peaks volikiri olema sõnastatud võimalikult konkreetselt vaid teatud tehingute tegemiseks: mis liiki ja summas on tehingud lubatud; määrata
saab ka volituse kehtivuse aja. Mida üldsõnalisem volitus on,
seda suurem on võimalus seda kuritarvitada.
Juba antud volikirja saab igal hetkel
ka tagasi võtta. Sellest tuleb teataMõtle hoolikalt läbi,
da volituse saajale ning nendele,
kellega suhtlemisel volitust võikellele ja milliseid õigusi sa
dakse kasutada (pank, notar,
volikirjaga annad. Kui teise isiku
postkontor, kohalik omavalitsusvolitamine on vältimatult vajalik,
üksus jt).

peaks volikiri olema sõnastatud
võimalikult konkreetselt: mis
liiki ja summas on tehingud
lubatud.

Näide
Tiina allkirjastab volituse, millel on kirjas: „Mina, Tiina, annan oma
tütrele Evale õiguse sõlmida minu varaga kõiki tehinguid”. Paraku on
Eva kavatsused pahatahtlikud – ta võtab ära Tiina pensioni, kogub tema
eest üüriraha, müüb ära auto ja väärtuslikud esemed. Tänu volikirjale
saab Eva kõiki neid tehinguid teha. ●
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Tarbijakaitse

EI

daspidi kirjeldatud tarbijaõigused ei kehti siis, kui eraisik ostab kaupa või teenust teiselt eraisikult. Hea tuttav või naaber ei ole seaduse silmis müüjad, kes
peavad tarbijakaitseseadust järgima. Kui naabrilt soetatud muruniiduk pärast
esimest kasutust lakkab töötamast, ei ole ta kohustatud seda parandama või raha
tagastama. Vaidluse lahendamiseks saab pöörduda vaid kohtusse. Seetõttu tasub
kallimad ja riskantsemad ostud sooritada ametlikus kaupluses ning hoida alles tšekk,
et ostu oleks võimalik hiljem tõendada.

Õigus olla teavitatud

TI

arbijal on õigus saada kaupade ja teenuste kohta vajalikku ja tõest infot, et langetada teadlik valik. Teadliku valiku langetamine on oluline, kuna kauplus ei ole
kohustatud toodet tagasi ostma ega ümber vahetama, kui sellel vigu või puudusi
ei esine. Siiski pole puudusteta kauba tagasiostmine või ümbervahetamine keelatud –
väga vastutulelik müüja võib seda teha ka juhul, kui kaup on igati korralik. Erandiks on
e-poed – enamiku tarbekaupadest saab 14 päeva jooksul tagastada ilma mingit põhjust
nimetamata (vaata „Ostud väljaspool kauplust“).
Et saaksid teha teadliku otsuse, peab kaubal märgitud info olema arusaadav ja üheselt mõistetav ning selgesti loetav. Info peab sisaldama muu hulgas kauba hinda, koostist, juhiseid kasutamiseks ja hooldamiseks, säilimisaega ning tehnilisi andmeid. Kui
toote info on esitatud loetamatus kirjas või puudub sootuks, küsi abi näiteks kaupluse
töötajalt. Kliendi nõudmisel peab kaupluse töötaja andma ka täiendavat suulist teavet
kauba omaduste, päritolu, kasutamistingimuste ja müügigarantii kohta.
Kaupluse töötajatelt võib abi küsida ka muudes küsimustes. Kui riiulite vahed on liikumiseks liiga kitsad või trepil puudub käsipuu, ei ole abipalve sugugi häbiasi. Suuremad
kauplused peavad olema ehitatud nii, et hoones saaks liikuda takistusteta. Erivajaduse
korral on müüjad kohustatud ostjat abistama – näiteks kui nägemispuudega inimene ei
leia poest vajalikku kaupa üles, peab pood teda aitama, näiteks tuues soovitud toidukaubad kassa juurde valmis.
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Foto: Kaupo Kikkas

Mis on tüüptingimused?

KI

aupa soetades või teenust kasutades ei teadvusta me üldjuhul, et tegelikult sõlmime müüjaga iga ostu puhul lepingu. Tarbijaga lepingute sõlmimiseks kasutavad paljud kauplused ja teenusepakkujad tüüptingimusi, mille on välja töötanud
kaupleja või teenuse pakkuja. Tüüptingimustel saab lepinguid sõlmida erineval moel.
Näiteks parklat haldav ettevõte avaldab tüüptingimused liiklusmärgiga sarnaneva sildil.
Sildil teatab parklahaldur ka seda, et kõik, kes sisenevad parklasse, on kohustatud järgima parklas kehtestatud tüüptingimusi.
Teine, levinum viis on kirjalik leping, mille tarbija allkirjastab. Tihti esitab kaupleja
tüüptingimused nii, et tarbija neid ei märka. Näiteks esitatakse tüüptingimused väga
väikeses kirjas, lehe pöördel või sootuks muus dokumendis.

Näide
Mari soovib tellida endale standardse koduvalve teenuse ja läheb selleks
ettevõtja kontorisse. Klienditeenindaja ulatab Marile tihedas kirjas lepingu,
mille läbilugemine on aeganõudev. Selles lepingus on ettevõtja poolt väljatöötatud tüüptingimused, mis sätestavad Mari ning teenuseosutaja vahelise
õigusliku suhte tingimused. Kontoris on peale Mari ootamas veel mitu inimest ja Mari allkirjastab talle antud paberid kiiresti. Klient Valter soovib sama
teenust saada, kuid ta tahab seda teha oma kodus Võrus interneti teel. Valter
saab tüüptingimustega tutvuda oma kodus suure arvuti taga ning ta võtab
selleks mitu päeva aega. Lõpuks otsustab Valter teenust sellest kohast mitte tellida, sest talle ei meeldi, et kui ta tahab teenusest loobuda enne aasta
möödumist, jäävad valveseadmete kulud tema enda kanda. Nii Mari, Valter
kui ka kõik teised kliendid, kes seda teenust soovivad kasutada, teevad seda
samadel tingimustel. Neid tingimusi nimetatakse tüüptingimusteks. ●

Tüüptingimusi ei saa tarbija oma soovi järgi kohandada, kuid tüüptingimus ei tohi
tarbija õigusi liialt kahjustada ega piirata. Võlaõigusseaduses on toodud erinevaid näiteid tingimustest, mis tarbijat kahjustavad ning kui kaupleja siiski kirjutab oma tüüptingimuste hulka sellise klausli, mis seaduse kohaselt kahjustab ja koormab tarbijat liialt,
ei pea tarbija seda tingimust täitma.

„Olen 45 aastat
töötanud noorte treenerina.
Mitu põlvkonda poisse ja tüdrukuid
on meie maadlussaalist läbi käinud.
Naudin noorte hulgas olemist ning
elamist vanuses, kus hetkel olen.”

Mati Sadam

maadlustreener,
Järvamaa Matimehed juhatuse liige
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Näide
Tüüptingimustest loeb Mari: „Kliendil ei ole pretensioonide korral õigust
pöörduda kohtusse”. Selline tingimus kahjustab Mari kui tarbija võimalusi
kaitsta tulevikus oma õigusi ning Mari ei pea seda tingimust järgima. Soovitatav on jätta leping sõlmimata ning juhtida turvateenuse pakkuja või tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti tähelepanu kahjustavale tingimusele.
Kui Mari sellise tingimusega lepingu sõlmib ja avastab selle hiljem, ei ole
ta kohustatud kahjustavat tingimust täitma. ●

Õigus kauba parandamisele või asendamisele

PI

araku läheb mõni toode vahel katki või ei toimi eesmärgipäraselt. Mõistagi peab
ka tarbija ise kaupa sihipäraselt kasutama ja selle eest hoolitsema, aga kui vaatamata sellele läheb toode katki, saab tarbija nõuda müüjalt toote parandamist
või selle asendamist. Selle, kumb variant konkreetse toote puhul on sobivam lahendus,
lepivad tarbija ja müüja omavahel kokku, kuid harilikult valib müüja ise, kas asendab kauba või parandab selle. Toote asendamise korral võib müüja nõuda veaga eseme tagastamist.
Toote veast või puudusest tuleb müüjat teavitada kahe kuu jooksul pärast seda, kui
tarbija veast teada saab. Toodetel on vaikimisi kaheaastane garantii. Selleks et pretensiooniga müüja poole pöörduda, on oluline, et ostu kohta oleks säilinud tšekk. Vastasel
juhul ei saa müüja veenduda, et tema on kauba müünud ning vastutab selle puuduste ja
vigade eest.
Kui sina ostjana oled õigustatult nõudnud müüjalt asja parandamist, kuid müüja ei tee
seda mõistliku aja jooksul, võid sa selle asja ise ära parandada või lasta seda teha ning
nõuda müüjalt selleks tehtud kulutuste hüvitamist. Kui toote parandamine või asendamine osutub aga võimatuks või liiga kalliks, võib nõuda, et müüja alandaks toote hinda.
Hinna alandamine tähendab, et müüja tagastab raha sellises summas, mis on toote viga
arvestades mõistlik.
Tasub meeles pidada, et sa ei pea toote asendamise, parandamise või raha tagastamise asemel nõustuma kaupluse pakutud kinkekaardiga. Praktikas on see levinud müüjapoolne lahendus, mis tarbija jaoks tähendab, et tema raha kasutusvõimalus on piiratud.
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Ostud väljaspool kauplust

OI

ste saab sooritada ka mujal kui kaupluses. Sellisel juhul sõlmitakse leping kas
väljaspool äriruume, näiteks koduuksel või pargis, või sidevahendi abil, näiteks
internetis või telefoni teel. Mõlema lepingu puhul peab müüja avaldama enda
andmed, mille abil oleks võimalik teda hiljem tuvastada.
Kui kauplus ei pea vigadeta kaupa ümber vahetama, siis väljaspool kauplust ostetud toote saab vahetada või tagastada 14 päeva jooksul isegi siis, kui see on puudusteta. Kauba peab siiski tagastama sellisena, et kaupleja saaks seda uuesti müüa. Seega
peab kaup olema pakendis ning kasutamata. Selline tagastamisõigus on antud sellepärast, et tootega ei ole võimalik tutvuda samamoodi nagu poes. Tagastada ei saa siiski
kõiki tooteid, näiteks kiiresti riknevat toidukaupa, pesu või ajakirju. Kindlasti tutvu müüja
kodulehel oleva infoga.
Tasub meeles pidada, et kui kaupleja teeb ettepaneku sõlmida leping telefoni teel,
siis lihtsalt jah-sõna ei ole ostu tegemiseks piisav. Tarbija peab andma oma nõusoleku
kirjalikult.

Näide

Tarmo koduuksele ilmub müüja, kes veenab Tarmot üsna pealetükkivalt ostma pottide ja pannide komplekti. Tegelikult on Tarmol vajalikud köögitarvikud olemas, kuid müügimehe jutule
ei olnud tal jõudu ära öelda. Alates ostu sooritamisest on Tarmol võimalus 14 päeva jooksul komplekt tagasi saata ja nõuda raha tagastamist. Müügilepingus ei ole kirjas, et tarbija peab kandma toote tagastamiseks tehtud postikulud, seega kannab müüja ka postikulud. ●

Kuidas tunda ära ebaaus kaupleja?

PI

araku ei ole kõik kaupmehed alati ausad. Levinud petuskeemid pahaaimamatute
tarbijate petmiseks on näiteks ukselt uksele või telefoni teel toodete müümine
ebaõiglase hinnaga. Kui koduuksele ilmunud kaupmehe tooted on mitu korda kallimad kui poes, võib tegemist olla ebaausa kauplejaga, kellelt ei tasu midagi soetada.
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Petturitest kaupmehed kaovad tavaliselt pärast raha saamist jäljetult ning neile ei ole
võimalik kauba osas kaebusi esitada ega raha tagasi saada. Kuidas ebaausat kauplemist ära tunda ning vältida? Järgnevalt mõni levinud ohumärk nii petlikust müüjast kui ka
kahtlastest e-kirjadest.

EBAAUSA KAUPLEJA TUNNUSMÄRGID
● 		 Müüja kasutab ebaausaid kauplemisvõtteid. Agressiivne käitumine võib väljenduda ahistamises, sunnis, füüsilise jõu kasutamises või ostja liigses mõjutamises.
See takistab tarbijal teadliku otsuse langetamist ning on keelatud. Ebaausate
		 kauplemisvõtete kasutamise eest on seaduses ka rahalised karistused.
● 		 Müüja keeldub tšeki väljastamisest. Kui teenus või kaup maksab üle 20 euro, on
müüja kohustatud väljastama tšeki. Alla 20-euroste ostude puhul väljastatakse
tšekk siis, kui tarbija seda soovib. Seega tasub enne ostu sooritamist järele uurida,
kas müüja annab ostu eest tšeki. Esimene ja väga kindel ohumärk, mis viitab ebaausale kauplejale, on see, kui müüja teatab juba alguses, et tema tšekki ei väljasta.
See tähendab, et ta ei soovi ostust jälgi jätta, mistõttu on hiljem pretensioone esitada ja oma õigusi kaitsta praktiliselt võimatu. Parem jäta see toode ostmata.
● 		 Müüja ei avalda enda kohta andmeid. Müüja peab avaldama enda andmed, mille
abil on võimalik teda tuvastada. Samuti peab ta avaldama kaebuse esitamise võimaluse ja lepingust taganemise tingimused. Kui müüja keeldub andmeid avaldamast,
soovib ta tõenäoliselt välistada võimaluse, et keegi temaga uuesti saaks kontakti
võtta ning see on kindlasti ohumärk. Selliselt müüjalt ei tasu kaupa osta.
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● 		 Kirja sisu on raha küsimine. Petukirju ei saadeta headel eesmärkidel. Tavaliselt on
neis mõni palve – enamasti palutakse kirja saajalt rahaülekannet. Ja kindlasti on neil
sellega ka kiire. Raha vajamise põhjusteks tuuakse kellegi haigestumine või lubatakse pärast ülekande sooritamist tagastada summa mitmekordselt. Lisaks kummalisele sisule tasub tähelepanu pöörata sellele, kas kirjale on lisatud manus. Kahtlase
kirja saamisel ei tohiks manust avada, sest sellega võib kaasneda arvutiviirus.
● 		 Kirja stiil tekitab küsimusi. Petukirjad võivad olla nii võõrkeelsed kui ka eesti keeles. Kui võõrkeelne kiri ei ole sinu postkastis tavapärane, siis juba see võib olla märk
pettusest. Kui kiri on eesti keeles, aga kummaliste väljenditega ja vigane, tähendab
see, et autor ei oska eesti keelt ning on kirjutise tõlkinud arvuti abil.

Kuhu pöörduda tarbija õiguste kaitseks?

KI

ui on probleem, pöördu kõigepealt kaupleja poole. Selleks sobib nii suuline kui
ka kirjalik kaebus, millele müüja peab vastama kirjalikult 15 päeva jooksul. Soovitatav on esitada kirjalik kaebus, sest siis saab probleem fikseeritud. Väiksemate
murede puhul, nagu riknenud toidukaup, tuleks kohe pöörduda kaupluse poole ning esitada ka tšekk. Seda võib teha ka suuliselt.
Kui kaupleja lahendus ei tundu sobiv, võib pöörduda tarbijavaidluste komisjoni või
kohtusse. Mõlemal juhul peab koostama kirjaliku kaebuse. Oluline on meeles pidada, et
enne tarbijavaidluste komisjoni pöördumist peab püüdma leida lahendust kauplejaga.
Interneti ja telefoni teel tehtud kahtlastele kirjadele ning kõnedele ei tohiks kindlasti
vastata. Pigem peaks pöörduma politseisse, kes teavitab avalikult teisi inimesi, jagab
käitumisjuhiseid ja aitab pettuse levikut vältida.

INTERNETIPETTUSE TUNNUSMÄRGID
● 		 Kirja saatja on kummaline või tuttava nimega kirjasaatja saadab veidra palve.
Pahatahtlikule petukirjale võib viidata selle autori nimi ja e-posti aadress – kui ebatavalise palve saadab tundmatu isik, ei ole mõtet kirjale üldse reageerida. Osavamad petturid saadavad kirja, mille oleks justkui saatnud tuttav inimene, ent kui see
kiri on ebatavalise sisuga, siis suhtu skeptiliselt. Kõige mõistlikum on sellele tuttavale helistada ja uurida, kas ta on ikka sulle sellise kirja saatnud.
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Tarbijakaitse küsimustes aitavad selgust luua
tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet, mis on
kättesaadav telefoninumbril 620 1707, ning tarbijavaidluste komisjon, mis on kättesaadav telefoninumbril 620 1920.

Kasulik
teave!
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Kuidas hoida
oma raha
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Foto: Kaupo Kikkas

RI

aha hoiustamiseks pakuvad pangad ja hoiu-laenuühistud erinevaid võimalusi, kuid kõigepealt tuleb läbi mõelda hoiustamise eesmärk. Enne lepingu
sõlmimist mõtle läbi, kas soovid hoiustatavat raha lepingu ajal kasutada või
mitte, kas soovid teha ühekordse sissemakse või teha sissemakseid ka edaspidi.
Igal juhul tasub võtta aega ja erinevate võimalustega põhjalikult tutvuda, leppides
näiteks kokku nõustamise aja.

HI

oiu-laenuühistud pakuvad sageli kõrgemat intressi kui pangad, kuid sellega kaasneb ka kõrgem risk raha kaotada, sest hoiu-laenuühistu ei paku raha
tagatisi. Kui panka peaks tabama pankrot, hüvitab riik hoiuse omanikule kuni
100 000 eurot. Hoiu-laenuühistus ei ole kliendi raha riigi poolt tagatud, mistõttu on selle
pankroti korral oht kaotada kogu hoiustatud raha.
Igapäevaste rahaasjade ajamiseks on oluline panga- või krediitkaardi olemasolu. Krediitkaardi väljastamisel hindab pank kliendi võimet tasuda igakuiseid laenumakseid, kuid
krediitkaardi taotleja maksevõimekuse hindamisel ei tohi mõõdupuuks olla tema vanus.
Pank peab otsustamisel arvestama eelkõige inimese varasemat maksekäitumist, tema
sissetulekut ja vara. Seega, kui pank ei soovi sulle vanuse tõttu uut kaarti väljastada,
tasub panga tähelepanu juhtida sellele, et rahalist distsipliini ei tohi hinnata vanuse järgi.
Kui pank siiski keeldub pangakaardi väljastamisest, aitab selgust luua õiguskantsler.
Oma sääste ei tasuks hoida kodus sularahana, sest see ei ole turvaline. Lisaks varguse ohule võib ununeda raha asupaik.

Õigus võrdsele kohtlemisele kindlustusandja poolt

OI

ma lähedaste elujärje kindlustamiseks surma korral on võimalik sõlmida elukindlustus. Kindlustuse andmisel hindab kindlustuse pakkuja kindlustusriski
ning kujundab vastavalt riskile kindlustuse hinna. Kindlustusrisk on oht, mille vastu kindlustatakse. Olukorda, kus kindlustusrisk realiseerub, nimetatakse kindlustusjuhtumiks. Inimese vanus iseenesest ei ole kindlustusrisk, kuid see võib mõjutada

„Sündisin Tšuvašimaal
ja olin viiene, kui Eestisse kolisime.
Olen eluaeg lapsi treeninud ja teen
seda tänaseni. See hoiab mind vormis.
Mul on heameel, et mu neljast lapselapsest üks tegeleb samuti heal
tasemel vehklemisega.”

Svetlana Tširkova-Lozovaja
kahekordne olümpiavõitja,
vehklemistreener
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kindlustusriski realiseerumist. Kui sõlmitakse elukindlustus surmajuhtumiks, siis kindlustusrisk on inimese surm. Seega sõltuvad kindlustusmaksete summad inimese vanusest.
Elukindlustuse liike on erinevaid – seadus nimetab koguni 13 erinevat liiki. Kõige levinumaks nende hulgast võib pidada pensionikindlustust, mille puhul tehakse pensionärile regulaarseid makseid. Regulaarsetest maksetest erineb aga elukindlustus surma või
teatud vanusesse jõudmise korral. Makse võib olla ka ühekordne, näiteks elukindlustus
surma korral.
Elukindlustuse sõlmimisel valib kindlustatu lepinguga soodustatud isiku, kes saab
kindlustatud isiku surma korral hüvitist. Enamasti on soodustatud isik keegi lähedastest,
soodustatud isikut saab muuta ja soovi korral võib neid olla mitu. Kui soodustatud isik
põhjustab kindlustaja surma, ei ole tal rahale õigust, kuna ta kuritarvitas kindlustust.
Elukindlustuse sõlmimisel surmajuhtumiks peab avaldama oma vanuse. Valede andmete
avaldamise korral tekib kindlustusandjal õigus vähendada hüvitise suurust. Elukindlustuse puhul peab kindlustatud isik tegema igakuiseid makseid ning maksete suurus sõltub kindlustatud isiku vanusest. Kui kindlustatud isik kindlustusperioodi ajal sureb, peab
kindlustusandja tasuma kokkulepitud summa.
Elukindlustuse saab sõlmida pankades ja muude kindlustusandjate juures. Kindlustada saab nii enda kui ka teise isiku elu, aga see teine isik peab nõus olema.
Kindlustusega seotud vaidlusi saab lahendada nii kohtus kui ka kohtuväliselt. Kohtuväliselt on võimalik pöörduda kindlustuse lepitusmenetluse organi või liikluskindlustuse
lepitusorgani poole telefoninumbril 667 1800. Kindlustuse küsimustes saab abi ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametilt.

Kui pank ei soovi
sulle vanuse tõttu krediitkaarti
väljastada, juhi panga tähelepanu
sellele, et maksevõimekuse hindamisel
ei tohi mõõdupuuks olla vanus.
Eelkõige peab arvestama inimese
varasemat maksekäitumist, tema
sissetulekut ja vara.
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Õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse

II

gaühel on põhiseadusest tulenev õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Siiski tuleb alati hoolikalt läbi mõelda, kas see on konkreetsel juhul otstarbekas,
kuna kohtuvaidlus kipub olema pikk ja kulukas protsess ning sellega kaasnev stress
ja kulud ei pruugi üles kaaluda menetluse tulemust. Maakohtud lahendavad kriminaal-,
väärteo- ja tsiviilasju ning seal vaieldakse siis, kui vastaspool on eraisik või ettevõte.
Halduskohtus on vastaspooleks riik, kohalik omavalitsus või avalikku võimu teostav isik.
Juristide kaasamisest võib olla abi nii vaidluste lahendamisel kui ka lihtsalt nõustajatena. Sobiva nõustaja leidmiseks tuleks pöörduda advokaadi- või õigusbüroo poole.
Kitsamas ulatuses pakub riik ka tasuta õigusabi, näiteks on võimalik saada kaks tundi tasuta õigusabi juristaitab.ee lehel aeg broneerides. Kohtus korraldab riigi õigusabi
Eesti Advokatuur, ent see ei tähenda tingimata täiesti tasuta teenust.

Riigi õigusabi kohta kohtus on võimalik saada
täiendavat informatsiooni advokatuurist telefoninumbril 662 0665 või internetist aadressil
www.riigioigusabi.ee. Tasuta õigusabi pakuvad ka juuratudengid linnavalitsustes. Täpsema nõustamisaja kohta saab infot kohalikult
omavalitsuselt.

Kasulik
teave!

Ebavõrdse kohtlemise halb mõju ei puuduta ainult kannatanud inimest, vaid kogu
ühiskonda. Seetõttu pakub riik tasuta õigusabi ebavõrdse kohtlemise korral palju laiemalt. Diskrimineerimiskahtluse korral saad tasuta õigusnõu nii soolise võrdõiguslikkuse
ja võrdse kohtlemise volinikult (vaata tagumine sisekaas) kui ka õiguskantslerilt. Tasuta
õigusnõu saab ka Eesti Puuetega Inimeste Kojast. ●

TARK KÜSÜS ULLI
KÄEST KA NÕVVO.
EESTI VANASÕNA

KUHU
PÖÖRDUDA?
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Sul on mure?
Mõned võimalused, kuhu nõu
ja abi saamiseks pöörduda.
Terviseküsimustes võta ühendust
perearstiga, vaata ka kontakte lk 87.
●		 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik
Voliniku poole pöördumisel saad tasuta õigusnõu võrdse kohtlemise küsimustes. Samuti
saab volinik aidata lahendada eeskätt tööle kandideerimisel või töösuhtes ja õpingutel
tekkinud vanuse tõttu halvemini kohtlemise muresid.

●		 Telefon: 626 9059
●		 E-post: avaldus@volinik.ee
●		 Koduleht: www.volinik.ee

●		 Õiguskantsler
Õiguskantsler seisab selle eest, et Eesti riigis kehtivad seadused oleksid kooskõlas
põhiseadusega ning et kõigi siinsete inimeste põhiõigused ja vabadused oleksid kaitstud. Muu hulgas viib õiguskantsler läbi lepitusmenetluse selle isiku avalduse alusel, kes
leiab, et teda on diskrimineeritud, ka vanuse tõttu.

●		 Telefon: 693 8404
●		 E-post: info@oiguskantsler.ee
●		 Koduleht: www.oiguskantsler.ee
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●		 Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalkindlustusamet (SKA) annab infot ning abistab sind küsimustes ja muredes,
mis puudutavad pensionit, toetusi ja hüvitisi, elatisabi, puuet ning rehabilitatsiooni- ja
abivahenditeenuseid.

●		 Telefon: 612 1360
●		 E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
●		 Koduleht: www.sotsiaalkindlustusamet.ee
●		 Kuriteo ja vägivalla ohvreid ning nende lähedasi nõustab ööpäeva		ringselt ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja www.palunabi.ee
●		 Töötukassa
Töötukassa poole võid pöörduda siis, kui su mure on seotud tööotsingute või koondamisega. Tööotsimise ajal maksab töötukassa toetusi ja hüvitisi sissetuleku osaliseks
kompenseerimiseks.

●		 Telefon: 669 6513, 15501
●		 E-post: info@tootukassa.ee
●		 Koduleht: www.tootukassa.ee
●		 Tööinspektsioon
Töösuhte- või töökeskkonnaalase küsimusega helista või saada e-kiri Tööinspektsiooni
juristidele. Tööeluga seotud küsimustele leiad vastuse portaalist Tööelu. Tööinspektsiooni juures asub ka töövaidluskomisjon, mis on sõltumatu kohtuväline organ töövaidluste lahendamiseks õiglaselt, kiirelt ja väheste kuludega.

●		
●		
●		
●		
●		

Telefon: 640 6000
E-post: jurist@ti.ee
Töövaidluskomisjonile avalduse esitamine: avaldused.tvk@ti.ee
Koduleht: www.ti.ee
Koduleht: www.tööelu.ee
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●		 Sinu koduvald või kodulinn
Kohalik omavalitsus (KOV) korraldab sotsiaalabi ja -teenuseid, eakate hoolekannet,
elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda ning vallavõi linnasisest ühistransporti ( juhul kui neid ülesandeid ei ole antud seadusega kellegi
teise täita). Osade KOV-ide juures tegutsevad ka eluaseme üürimisega seotud vaidluste lahendamiseks loodud üürikomisjonid. Ka lähima sotsiaaltöötaja kontaktid leiad oma
elukohajärgse KOV-i veebilehelt või oma kohalikku omavalitsusse helistades.
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●		 Pank
Finantsküsimustes nõustamise saamiseks pöördu oma panga poole.
Kui soovid teist arvamust, võid alati ka mõne teise pangaga ühendust võtta.

●		 Eesti Korteriühistute Liit

Korteriühistu küsimustes saad õigusnõu telefoni teel 627 5751
või kirjuta e-kiri aadressil ekyl@ekyl.ee.

●		 Politsei- ja Piirivalveamet
Teavita politseid kindlasti siis, kui kellegi elu või tervis on ohus. Tee politseisse avaldus,
kui oled kogenud vägivalda või sattunud kuriteo ohvriks – nii aitad ära hoida enda ja
teiste edasisi kannatusi.

●		 Hädaabinumber: 112
●		 Klienditugi: 612 3000
●		 E-post: ppa@politsei.ee
●		 Koduleht: www.politsei.ee
●		 Küberprobleemide puhul (näiteks kui keegi on su kontole ligi pääsenud) teata sellest kindlasti spetsiaalselt avatud veebileheküljel
		 cyber.politsei.ee või telefoni teel.

●		 Ehitisregister

Olemasolevate ehitiste kohta leiab infot ehitisregistrist internetiaadressil www.ehr.ee.
Projekteerimistingimusi ning ehitus- ja kasutusluba saab vaidlustada 30 päeva jooksul
alates nende väljaandmisest teadasaamisest.

●		 Keskkonnaküsimused
●		 Keskkonnaministeeriumi infotelefon: 626 2802
●		 Keskkonnainspektsiooni infotelefon: 696 2236
●		 Keskkonnaameti infotelefon: 680 7438
●		 Maa-ameti infotelefon: 665 0600

●		 Kui oled kogenud lähisuhtevägivalda, teata sellest kindlasti politseile.
●		 Riigi Infosüsteemi Amet
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) on riiklik kompetentsikeskus, kes kujundab ja kindlustab
Eesti infoühiskonna alustalasid. Siia saad pöörduda ka siis, kui keegi on ebaseaduslikult
su meili- või internetikontole ligi pääsenud.

●		 Üldtelefon: 663 0200
●		 E-post: ria@ria.ee
●		 Teated igasuguste küberintsidentide kohta saada: cert@cert.ee
Kui soovid põhjalikumalt teada, kuidas ennast internetis valitsevate ohtude eest kaitsta,
mine lehele itvaatlik.ee/eraisik

● Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Kõigis tarbijakaitset ja kindlustust puudutavates küsimustes saad pöörduda
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole.

●		 Üldtelefon: 667 2000
●		 Tarbijate nõustamine: 620 1707
●		 E-post: info@ttja.ee
●		 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti alla käiv tarbijavaidluste
		 komisjon lahendab tarbija (eraisiku) ja ettevõtja vahelisi vaidlusi: 		
helista numbril 620 1920 või kontakteeru e-posti teel
		avaldus@komisjon.ee
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●		 Kindlustusküsimused
Eesti Liikluskindlustuse Fond
Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) on liikluskindlustuse garantiifond, hüvitusorgan ja
Eesti rohelise kaardi büroo. Liikluskindlustuse lepitusorgani kontaktandmed:

●		 Telefon: 667 1800
●		 E-post: lepitus@lkf.ee
●		 Koduleht: www.lkf.ee
Eesti Kindlustusseltside Liit
Muid kindlustusteenuste ja kindlustusvahendusteenusega seotud vaidlusi aitab lahendada kindlustusseltside liidu (EKsL) juures tegutsev kindlustuse lepitusorgan. EKsL
esindab kindlustusandjate huve, soodustab kindlustustegevuse arengut, ühtlustab liikmete kindlustuspraktikat ning võtab kasutusele kogu turgu hõlmavaid kahjuennetuse
lahendusi.

●		 Telefon: 667 1800
●		 E-post: lepitus@eksl.ee
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Teenused alustavale ettevõtjale

KI

unagi ei ole liiga hilja ettevõtlusega alustada ja ettevõtlik saab olla igas eas. Siin
leiad valiku asutustest, kuhu pöörduda, kui oled värske ettevõtja või plaanid
ettevõtte alustamist.

●		 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub lisaks erinevatele toetustele ka
nõustamisteenuseid ning praktilisi koolitusi ja töötubasid oma valdkonna tippude poolt.
Lisaks aitavad EAS-i ekspordinõustajad sul edukalt välisturgudele jõuda.

●		 Telefon: 627 9700
●		 E-mail: info@eas.ee
●		 Koduleht: www.eas.ee

●		 KredEx

●		 Koduleht: www.lkf.ee

KredEx on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi loodud sihtasutus, mille eesmärk on pakkuda maailma parimatel praktikatel põhinevaid finantslahendusi. KredEx
pakub ka laene ettevõtte rajamiseks.

●		 Naiste tugikeskused

●		 Telefon: 667 4100

Neis pakutakse esmast kriisinõustamist ning juhtumipõhist nõustamist, vajadusel psühholoogilist ja ka juriidilist nõu või turvalist ajutist majutust. Esmast kriisinõustamist
saab ööpäev läbi telefoni teel või kohtumisel. Soovi korral on esmasel kriisinõustamisel
anonüümsus tagatud. Infot ja toetust pakutakse ka vägivallaohvri lähedastele. Teenuseosutajad on olemas igas maakonnas, täpsed kontaktid leiad sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee (Ohvriabi ja ennetusteenused). Infot saad
küsida ka kriisiabitelefonilt või ohvriabist.
Lähisuhtevägivalla korral pöördu politseisse numbril 112 või aadressil www.politsei.ee.
Kuriteo ja vägivalla ohvreid ja nende lähedasi nõustab ööpäevaringselt ohvriabi kriisitelefon 116 006 ja www.palunabi.ee.

●		 E-post: kredex@kredex.ee
●		 Koduleht: www.kredex.ee
●		 KredExi alla kuulub ka Start-up Estonia programm: 			
erinevates programmi tegevustes osalemiseks tutvu Start-up 		
Estonia programmiga kodulehel www.startupestonia.ee või kirjuta
info@startupestonia.ee
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●		 Eesti Töötukassa
Töötukassast võib ettevõtluse alustamise toetust taotleda töötu või vanaduspensioniealine, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saav isik
või koondamisteate saanud isik, kes on tööotsijana arvele võetud. Taotleja peab olema läbinud ettevõtluskoolituse või omama kutse- või kõrgharidust majanduse alal või
ettevõtluskogemust.
Täpsemalt www.tootukassa.ee/content/teenused/evatt-evattaotlemine-
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Veel tasuta õigusabi võimalusi
●		 Õigusapteek
Juristide Liidu ja justiitsministeeriumi koostöös käivitatud tasuta õigusapteegi asukohti
ja lahtiolekuaegasid saab vaadata Juristide Liidu kodulehelt:

www.juristideliit.ee/info-ja-uritused/oigusapteek

ja-kasutamine

●		 Telefon: 669 6513, 15501
●		 E-post: info@tootukassa.ee
●		 Koduleht: www.tootukassa.ee
●		 Maakondlike arenduskeskuste võrgustik
Maakondlikud arenduskeskused (MAK) asuvad igas Eesti maakonnas. Maakondlike
arenduskeskuste võrgustik nõustab ettevõtjaid ja ettevõtlusega alustamisest huvitatud
inimesi, pakkudes ettevõtjatele regulaarset tuge mentorlusprogrammide ning koolitustega.

●		 E-post: info@arenduskeskused.ee

●		 Juristaitab.ee tasuta õigusteenus
Kaks tundi tasuta õigusnõustamist saab justiitsministeeriumi toel iga Eestis elav inimene, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Õigusabi antakse väheste
eranditega kõikides juriidilistes küsimustes ning seda on võimalik saada nii kohapealse
konsultatsiooniga kui ka interneti teel. Kliente nõustatakse nii kohtuvälises menetluses
kui ka kohtus, lisaks aidatakse koostada dokumente ja suhelda ametiasutustega. Omaosalustasu on 5 eurot.

●		 Lisainformatsioon ja eelregistreerimine: www.juristaitab.ee
●		 Telefon: 688 0400
●		 E-post: abi@juristaitab.ee

●		 Koduleht: www.arenduskeskused.ee
● Eesti Puuetega Inimeste Koda
● Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) on valitsusasutus, mille ülesandeks Euroopa Liidu makseagentuurina on riiklike toetuste, Euroopa Liidu põllumajanduse ja maaelu arengu toetuste, Euroopa merendus- ja kalandusfondi toetuste ning
turukorralduslike toetuste andmise korraldamine. PRIA ülesanne on ka põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude pidamine.

●		 Üldtelefon: 737 1200
●		 E-post: pria@pria.ee
●		 Koduleht: www.pria.ee

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) on katusorganisatsiooniks Eestis tegutsevatele
puuetega inimeste organisatsioonidele ja annab tasuta õigusabi erivajadustega inimestele. Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta ning vajadusel on võimalus kasutada viipekeeletõlki. Õigusnõu saab kohtudes, üle veebi või telefonitsi.

●		 Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste
Büroo telefonidel: 601 5122 või 5385 0005 (E–N 9.00–17.00)
●		 Viipekeelne klient saab saata SMS-i numbrile 5385 0005
●		 Koduleht: www.epikoda.ee/mida-me-teeme/noustamine/oigusnoustamine
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● Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu tasuta õigusabi majanduslikult
vähekindlustatud pensionäridele ja puudega isikutele
Õigusnõustamine toimub Tallinnas, Rakveres, Keilas, Võrus, Jõgeval, Tartus, Pärnus,
Paides, Türil ja Kuressaares. Nõustamisele tuleb kaasa võtta kõik asjaga seotud tõenduslikud dokumendid. Täpsema informatsiooni nõustamiskohtade ja -aegade kohta leiad
siit: www.eakad.ee/tasuta-oigusabi/

● Eesti Patsientide Liidu liikmetele tasuta juriidilise nõustamise teenus
Oma liikmetele antakse tasuta juriidilise nõustamise teenust tervishoiusüsteemi ja
patsiendi õigusi puudutavates küsimustes.

●		 Täpsem teave: patsiendid.ee/liikmele/kusi-juristilt-tasuta
●		 info@patsiendid.ee
● Eesti LGBT Ühing
Pakub tasuta nõustamist juhul, kui kahtlustad enda diskrimineerimist seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi tõttu või soovid toetada oma lähedast või pereliiget.

●		 Telefon: 5551 5817
●		 Koduleht: www.lgbt.ee
● Kohus
Tasuta ja muude õigusabivõimalustega saad tutvuda ka kohtute kodulehel:

www.kohus.ee

Riigi õigusabi kohta on võimalik saada täiendavat informatsiooni advokatuurist telefoninumbril 662 0665 või internetist aadressil www.riigioigusabi.ee. Tasuta õigusabi pakuvad ka juuratudengid linnavalitsustes. Täpsema nõustamisaja kohta saad infot
kohalikult omavalitsuselt.

● Näiteid enesetäiendamise võimalustest
Raamatukogud
Raamatukogud üle Eesti pakuvad programme, koolitusi ja tegevusi eakatele.
Uuri täpsemalt oma kodukoha raamatukogust.
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Täieliku Eesti kultuuri- ja huvikeskuste loetelu leiad siit:

www.eesti.ee/est/kontaktid/kultuur_ja_vabaaeg/kultuuri_ja_huvikeskused
Pöördu oma kohaliku omavalitsuse poole eakatele mõeldud kursuste ja
ürituste kohta info saamiseks.
Väärikate ülikool
Väärikate ülikooli loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75%-l loengutest, saavad Tartu
Ülikooli täiendusõppe tõendi. Loengud toimuvad Tartus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Viimsis,
Põlvas, Elvas, Võrus ja Jõhvis.

Veel väga olulisi telefoninumbreid:

1247 on RIIGIINFO telefon kriisiolukordades nõu ja
ametliku teabe saamiseks. Seda on kerge meelde jätta:

Kasulik
teave!

1 number 24/7 ehk 1247.
Sellelt numbrilt saad infot päästeala küsimustes, näiteks kodu turvalisuse osas.
Helista 1247 ka siis, kui on vaja teatada ohuallikatest, näiteks ohtlikust ehitisest
või lahtisest kaevust. 1247 annab ka maanteeinfot liikluspiirangute, teetööde ja
teeolude kohta. 1247 on ühtlasi keskkonnainfo telefon, sinna saab teatada näiteks
keskkonnareostusest. Lisaks saab samalt numbrilt usaldusväärset infot nendes
küsimustes, mis puudutavad riigiasutusi või koroonaviirusega seotud riiklikke korraldusi.
Infotelefoni 1247 fookuses on kõik need teemad, mida hädaabinumber 112 ja
perearsti nõuandeliin 1220 ei kata. Välismaalt helistades vali +372 600 1247.

1343 on ELEKTRILEVI RIKKETELEFON,

kust saab teavet elektrikatkestuste kohta.

16662 on MÜRGISTUSTEABEKESKUSE infoliin,

kust saab mürgistustega seotud teavet ja nõuandeid.

HÄDAABInumber on

112
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See raamat keskendub esimese juubeli järgsetele õigustele. „Ise oled vana!” on laenutatav kõikidest raamatukogudest ja loetav ka e-raamatuna: volinik.ee/vanus

Soovitame lisaks:
● www.volinik.ee
Voliniku kodulehelt leiad vastused sadadele enim esitatud küsimustele ja muredele, kõik
voliniku trükised e-raamatuna ja pöördumisvormi. Voliniku poole saab pöörduda ka otse,
saates e-kirja avaldus@volinik.ee.
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● Lapsevanemate õigused
võtab kokku brošüür „Kirjad lapsevanemale” (autorid Indrek Koff ja Liisa
Pakosta). See raamat on saadaval
ka vene keeles.
E-raamatuna leitav:
volinik.ee/wp-content/uploads/2020/
12/KLV-2021-EST-1.pdf, vene keeles:
volinik.ee/wp-content/uploads/2020/
12/KLV-2021-RUS.pdf.

● www.ahistamine.ee
Voliniku ahistamisteemalisel lehel on ühes kohas koos teave ahistamise kohta ja nõuanded olukordade lahendamiseks.

● www.toetav.ee
Toetava töökollektiivi lehelt leiad töökorralduse reeglite näidised. Siit saab valida sobivad osad oma töökohas töökorralduse reeglite täiendamiseks siis, kui soovite töötamist
muuta tõhusamaks, tervist hoidvamaks ja töötajat toetavamaks.

● pension.sotsiaalkindlustusamet.ee
Pensioniprognoose saad vaadata Sotsiaalkindlustusameti ja voliniku ühistööna valminud pensionikalkulaatorist www.pension.sotsiaalkindlustusamet.ee/kalkulaator
Kalkulaatorist näed nii meeste kui naiste pensionierinevusi, samuti erinevate pensioni
puudutavate otsuste tegelikku rahalist mõju.

● Töökiusamisega toimetulemisest
räägib raamat „Töökius. Psühholoogiline eneseabi”. Raamatut saab laenutada raamatukogudest ja lugeda e-raamatuna aadressil: volinik.ee/wp-content/uploads/2020/01/Töökius_psühholoogiline-eneseabi_eesti-k.pdf.

● „Puudega inimeste õigused töösuhtes”
on laenutatav raamatukogudest ja leitav e-raamatuna siit:
volinik.ee/wp-content/uploads/2020/01/Puudega_inimeste_oigused_toosuhtes.pdf.
Lisaks soovitame Eesti Puuetega Inimeste Koja trükist
„Teekond erilise lapse kõrval”, mis on leitav ka e-raamatuna
www.epikoda.ee lehel.

● ametipalk.stat.ee
Oma maakonna ja ametiala palgaülevaadet saad vaadata Statistikaameti ja voliniku
koostöös valminud palgainforakendusest. Siit näed ka, kuidas erinevad ühes maakonnas sama ameti naiste ja meeste palgad. Seda palgainfot saad kasutada näiteks uuele
töökohale kandideerides või olemasoleval töökohal palgaläbirääkimistele minnes, samuti uut eriala valides. Täpset palgainfot näeb juhul, kui ühes maakonnas on sama töö
tegijaid naiste ja meeste hulgas üle paarikümne.

● LGB õigustest tööl
räägib raamat „Sinu õigused tööelus: lesbid, geid, biseksuaalid”. Raamatut saab laenutada raamatukogudest ja
lugeda e-raamatuna aadressil volinik.ee/wp-content/uploads/2020/01/Sinu-Oigused-Tooelus.pdf.
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Koostajad
Kaidi Kiis, kliiniline psühholoog
Kaupo Kikkas, fotograaf
Kristian Kruuser, fotograaf
Matti Kämärä, fotograaf

Seadustega saab tutvuda internetis
elektroonilise Riigi Teataja leheküljel
www.riigiteataja.ee.
Elektroonilise Riigi Teataja kaudu on
võimalik otsida erinevaid õigusakte ja
nendega seotud kohtuotsuseid.
Andmebaasi kasutamine on tasuta.

Soolise võrdõiguslikkuse
seadus (SoVS)

Tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)
Täiskasvanute koolituse seadus (TäKS)
Töölepingu seadus (TLS)
Võlaõigusseadus (VÕS)

Üürivaidluse lahendamise
seadus (ÜVLS)

Eesti Vabariigi põhiseadus

Korrakaitseseadus (KorS)
Korteriomandi- ja
korteriühistuseadus (KrtS)
Perekonnaseadus (PKS)
Puuetega inimeste
sotsiaaltoetuste seadus (PISTS)
Pärimisseadus (PärS)

Kati Kümnik, sotsiaalkindlustusameti
hüvitiste osakonna juhataja

Raamatu valmimisel osalesid:

Ivan Lavrentjev

Katri Aaslav-Tepandi, sotsiaalministeeriumi
vanemkaplan ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla
hingehoidja, EELK vikaarõpetaja

Laurits Leima, sotsiaalkindlustusameti
pensioninõustaja

Liili Abuladze, Eesti demograafia
keskuse teadur
Carri Ginter, vandeadvokaat
Siiri Grünbaum, voliniku nõunik
Teele Holmberg, voliniku nõunik

Raamatus kasutatud kirjandus on leitav
raamatu kodulehelt volinik.ee/vanus

Anatoli Ljutjuk, munk,
Ukraina Kultuurikeskus
Veiko Lukmann, küberturvalisuse 		
programmikoordinaator, Cybexer
Hans Lõugas, küberturvalisuse 		
analüütik, Cybexer

Allar Jõks, vandeadvokaat

Ethel Maasing, statistikaameti
rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakonna
juhtivanalüütik

Martin Kadai, tervishoiuekspert

Elina Malleus, fotograaf

Aili Kala, Eesti LGBT Ühingu 			
huvikaitseekspert, jurist

Jaanika Meriküll, vanemökonomist,		
Eesti Pank

Raul Kartsep, advokaat
Toomas Kasemaa, voliniku nõunik

Marina Moltšanov, peaspetsialist,
Päästeamet		

Kätliin Kelder, advokaat

Anna-Kaisa Oidermaa, kliiniline psühholoog

Piret Kergandberg, vandeadvokaat

Kaspar Oja, ökonomist, Eesti Pank

Tanel Kiik, tervise- ja tööminister

Mari Pakosta, pensionär

Kai Ilp, eakate treener-nõustaja

Asjaõigusseadus (AÕS)

Virve-Elfriide Köster, inämb tunt ku
Järsumäe Virve vai Kihnu Virve

Liisa Pakosta, võrdsete võimaluste volinik

Sotsiaalhoolekande seadus (SHS)

Võrdse kohtlemise seadus (VõrdKS)

Mõned olulisemad seadused:

Peatoimetaja:
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Ülle Piho, sotsiaalkindlustusameti hüvitiste
osakonna peaspetsialist

Ene Tulp, sotsiaalkindlustusameti hüvitiste
äriteenuste talituse juhataja

Triin Piip, produtsent

Pirjo Turk, töö- ja sotsiaalelu analüütik

Meelis Piller, meediakoordinaator

Merit Ulvik-Kadar, jurist

Arkadi Popov, juhatuse esimees,
Lääne-Tallinna Keskhaigla

Hannes Vallikivi, vandeadvokaat

Priidu Pärna, notar

Urmas Varblane, akadeemik, 			
Tartu Ülikooli professor

Heidi Rand, jurist

Liis Venelaine, advokaat

215

‘ Täname '
Annely Akkermann

Arvo Kübar

Olav Osolin

Helina Tilk

Olga Borisik

Julia Laffranque

Kristina Pajula

Piret Toomingas

Jana Eelsoo

Tiit Lehtmets

Tiina Pajuste

Meelis Eerik

Kadri Liivak

Marika Priske

Svetlana
Tširkova-Lozovaja

Organisatsioonid

Sten Andreas Ehrlich

Monika Lilles

Tiit Pruuli

Advokaadibüroo WALLESS OÜ

Signe Falkenberg

Kristiina Luht

Greete Pärt

Signe Riisalo, sotsiaalkaitseminister

Advokaadibüroo SORAINEN AS

Inna Feldbach

Lauri Luht

Artur Raidmets

Art-Peeter Roosve, voliniku nõunik

Cybexer Technologies OÜ

Ülle Grišakov

Ethel Maasing

Mari Rebane

Helle Ruusing

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor

Kaia Iva

Kaidu Meitern

Viive Rosenberg

Viktor Saaremets, osakonnajuhataja,
Päästeamet

Eesti LGBT Ühing

Rene Jakobson

Liisa Merimaa

Anu Rump

Eesti Pank

Maris Jesse

Mare Merimaa

Viljar Rääsk

Luule Sakkeus, Eesti demograafia
keskuse vanemteadur

Eesti Raudtee

Karmen Joller

Tiina Mironova

Maire Saar

Justiitsministeerium

Triin Kaare

Jüri Mõis

Mati Sadam

MTÜ Peaasi keskus

Gert Kaju

Mare Mätas

Riina Solman

Notaribüroo Lee Mõttus Priidu Pärna

Mart Kalm

Madis Müller

Tarmo Soomere

Tiina Tambaum, Eesti demograafia
keskuse teadur

Päästeamet

Jüri Kann

Maie Niit

Liisa Suba

Rahandusministeerium

Marre Karu

Maire Niit

Siim Sukles

Kaire Tamm, justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse nõunik

Reidell Group OÜ

Doris Kareva

Larissa Nikitina

Mart Susi

Smoked Sparrow OÜ

Margus Kolga

Mari Novozilova

Aleksander Škljarov

Võrdsete võimaluste voliniku kantselei
(Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse 		
kohtlemise voliniku kantselei)

Sten Kivissaar

Jaanus Nõgisto

Raili Tamm

Olga Korkkinen

Neina Nõlvik

Atko-Madis Tammar

Marius Kupper

Madis Orav

Kuno Tammearu

Rait Kuuse

Maie Orav

Ramo Teder

Villu Kõve

Margo Orupõld

Terje Tiimus

Kristel Rannaääre, Eesti LGBT Ühingu
tegevjuht
Jaanus Reisner, EELK Kadrina koguduse
juhatuse esimees

Kai Saks, emeriitdotsent, geriaater
Ove Sander, EELK vaimulik ja
sotsiaalministeeriumi peakaplan

Brit Tammiste, justiitsministeeriumi 		
kriminaalpoliitika osakonna analüüsitalituse
nõunik
Indrek Teder, vandeadvokaat
Ene-Margit Tiit, Tartu Ülikooli emeriitprofessor
Hannele Tilk, Võrdsete võimaluste voliniku
kantselei projektijuht

Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalministeerium
Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskus
Tartu Ülikool

Viktor Turkin
Kaili Uusmaa
Viktor Varkki
Marko Veisson
Triinu Viires
Jaan Viktor
Raivo Vilu
Alar Õige

Askele
Loovuskeskus MTÜ
Eesti Raudtee AS
Riigikantselei
Riigi Tugiteenuste
Keskus
Selver AS
Tarvanpää Selts MTÜ
Õiguskantsleri
kantselei

MI

iol ond praegu kolmas noorus, suu ond vatramisõ jaos piäs, jalad ond all. Vana
inime ei piä kõiki tiädmä, mis põlõ tämä asimtõ, põlõ taris kõikisõ oma ninä
toppi. Kõigõ param aeg eluss ond praegu, penssi suab ning lapsõd aitavad kua.
Tihti ond sedäsi, et puõl elu allõs elämätä, juba öeldassõ, et olõd vana, aga penssi kua
andamtõ. Mis sie teeste asi ond, kui vana mina olõ või kudas vällä näe.
Nisäkotta mia ei põlõ eluaegõski tahtn, praegu ond nisädest viel kassikõrvad üksi
järge jäen. Ühekorra tantsuaegõs nisäd kargasid plaksma, raipõd. Tansupartnõr Rõõmus-Jaan küsüs, kas siol rjõnnaoidjasi põlõ, naa valjust plaksid. Mia tahaks vabalt olla
egä taha püksä persepao vahõlõ, vitt piäb vaba olõma!
Elus ond oln üksjagu iäd, kaksjagu sjõtta. Kui keväde päe välles ond, siis egä umiku
mõtlõ, elu, küll sia olõd jõlus! Mia aa käed laiali ning mõtlõ, kui jõlus elu ond!
Kusagitl maalt ond tunnõ, et ei tohe egä sobi vällä minnä, aga lapsõd ei põlõ mjõnd
kordagi kambast vällä arvan ning sõnaõigus ond miol kua. Ning sedäsi ondki iä, mia
tahaks paelu rohkõm välles käüä, kui nämäd jõudvad.
Sõni ond kõik kordõs, kui ise sjõtamajas ää käüdüd suad ning mõistus piäs, oma asjad
ää aad. Sjõtamaja ond kõegõ tähtsam, pühä müristus, kui sjõnna enäm ise suamtõ!

Virve-Elfriide Köster,
inämb tunt ku Järsumäe Virve vai Kihnu Virve
eesti rahvalaulik

