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Omastehooldaja kodu kui töökeskkond – turvaline ja ligipääsetav 

(Carer’s home as workplace – safe and accessible) 

Juhend fookusgrupi läbiviimiseks 

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetatud rahvusvahelise ühisprojekti eesmärk on uurida 

uuenduslikku lähenemist omastehooldusele. Hoolduskohustuse täitmine ehk omastehooldaja 

töö oma kodus ehk töökohal. Selleks, et käsitleda antud teemat, on oluline tutvuda 

samalaadsete teenustega, mis on ühiskonnas tunnustatud ja seadusandlikult reguleeritud – 

koduhooldus ja hooldamine hoolekandeasutuses. 

Selle tarbeks, et luua ühine lähtekoht on vaja analüüsida seadusandlust, mis reguleerib nii 

inimese kui töötaja õiguseid ja kohustusi kui ka töökeskkonnale kehtestatud tingimusi, et 

tagada turvalisus. Oluline on  kokku leppida mõistetes ja mõtestada omastehooldaja töö 

väärtus, pidades silmas hoolduskohustuse täitmist, hoolduskoormuse vastutustundliku 

jagamist ja targa hooldustöö tegemist. 

Omastehooldaja kodu kui töökeskkonna teema avamise eesmärk on tutvustada 

omastehooldajale elukeskkonda, mis on turvaline ja ligipääsetav ning tagab läbi erinevate 

töövahendite ja juhiste jätkusuutliku hoolduskohustuse täitmise. Keskmes on omastehooldaja 

ja tema hoolealuse tervis ning heaolu. 

Toetatud projektitegevus olulise informatsiooni kogumiseks on fookusgrupi läbiviimine. 

Selleks, et ühisprojekti partnerite fookusgrupi tulemused oleks võrreldavad, pakume välja 

järgneva kava teemade käsitlemiseks: 

1. Seadusandlik alus – omastehooldaja kohustuse olemus   

Võrdse kohtlemise põhimõtted sotsiaalkaitse vastutuse jagamisel lähtudes EV Põhi- ja 

Perekonnaseadusest 

1) Hoolduskohustus ja ülalpidamiskohustus – ebavõrdse kohtlemise põhjendatus 

kohustuse täitmisel 

2) Hoolduskoormusega isiku ja ülalpidamiskohustuse definitsioon, nende vaheline seos 

3) Hoolduskohustuse muutumine hoolduskoormuseks – kaitse ülemäärase 

hoolduskoormuse eest 

4) Eraelu puutumatus ja õigus isiklikule elule hoolduskohustuse valguses – 

elatusmiinimum, suhteline vaesus, toimetulekupiir, pension – miinimum 

hoolduskulud? 
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2. Hoolekandeasutus  

Hooldamine hoolekandeasutuses kui alternatiiv omastehooldusele väljaspool kodu(või 

sarnastes tingimustes) 

1) Hoolekandeasutuse töö õiguslikud alused (sise-eeskiri, tehnilised nõuded, tööohutus, 

personalinõuded) 

2) Töötaja õigused ja kohustused – töö- ja puhkeaeg, väljaõpe 

3) Riskide hindamine ja likvideerimine – turvaline ja ligipääsetav töökeskkond 

 

3. Koduhooldusteenus 

Koduhooldusteenus kui alternatiiv omastehooldusele koduses keskkonnas 

1) Ettevalmistus teenuse osutamiseks – kodu kui teenuse keskkond, hoolduskoormus 

2) Riskide hindamine ja likvideerimine – turvaline ja ligipääsetav töökeskkond 

3) Töötaja õigused ja kohustused – töö- ja puhkeaeg, väljaõpe 

 

4. Tööinspektsioon – järelevalve mehhanism 

1) Riskide hindamine hoolekandeasutuste töös – mis on fookuses? 

2) Puudujäägid, nõuete täitmine 

 

5. Terviseedendus  

Perearst võimalused toetada omastehooldajat hoolduskohustuse täitmisel  

1) Perearsti (pereõe) vahendid-võimalused terviseedenduseks 

2) Ennetuslikud töövõtted, roll kutsehaiguste märkamisel 

 

Oluline on leida sobivad koostööpartnerid, kes kirjeldatud fookusgrupi kava teemasid 

käsitleksid. Seadusandlikud aktid, tööjuhendid ja muud olulised dokumendid, mis 

fookusgrupi läbiviimist toetavad, on aluseks omastehooldajatele suunatud koolitusmaterjali 

koostamisel ja kolme riigi – Eesti, Läti ja Soome omastehooldajate olukorra võrdlemisel. 
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