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Hea lugeja!

Trükis, mida Sa käes hoiad, on ühteaegu nii tavapärane kui ainukordne.

Tavapärane näiteks ses mõttes, et nii sisukorras kui põgusal lehitse-
misel näeme taas ehk juba liigagi tuttavaid mõisteid ja sõnaühendeid: 
kodanikuühiskond, teenuste delegeerimine, koostöö jne. Selle tuttavlik-
kusega kipuvad kaasnema nii kahtlevad kui kõhklevad küsimused. Kas 
nende sõnade taga on ka midagi uut, mida ma veel ei tea? Ega nen-
de sõnadega kaunistata järjekordset ilukõnelist üllitist? Kas jälle üks 
teooriavalla õpetussõnade kogumik? Aga praktika? 

Nende kahtluste hajutamiseks ja küsimustele vastuste saamiseks soo-
vitan selles kogumikus olevaid kirjutisi lugeda ning teha seda positiiv-
sest uudishimust kantud eelhäälestusega, saamaks juurde uusi teadmi-
si, leides siit praktilisi nõuandeid, tutvudes teiste kogemustega.

Tänu mõtteviiside muutusele nii üksikisiku kui ühiskonna tasandil on 
aastal 2012 valdavalt tavapärane ka arusaam, et religioonivaldkond ei 
ole meie maal teiste valdkondadega võrreldes enam eraldatud kõrval-
seisja. Järjest enam süveneb arusaam, et kogudus on kogukond, kuhu 
kuuluvad ju meie oma küla, valla, linna elanikud, ja et see kogukond 
soovib ühendusena vastavalt oma võimalustele ja võimekusele samu-
ti kaasa aidata kohaliku eluolu arengule. Et aga mõista sellisele arusaa-
male jõudmist, tuleb korraks põgusalt vaadata ka ajalukku ning mee-
nutada aastatetaguseid otsuseid, mis rajasid tänastele võimalustele 
vundamendi.

1995. aastal moodustati Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse  
Luterliku Kiriku vahelise koostöö arendamiseks ühiskomisjon, mida 
asusid tollal juhtima siseminister ja peapiiskop. See komisjon tegutseb 
tänaseni nüüd juba regionaalministri ja peapiiskopi juhatusel. Erineva-
te valdkondade jaoks on moodustatud alakomisjonid, mille tegevustest 
võib esile tõsta järgmist.

 1.  Kultuuriväärtuste alakomisjonis on arutatud mitmeid kogu ühis-
konna jaoks olulisi küsimusi: riiklik programm „Pühakodade säili
tamine ja areng”, orelite riiklik kaitse, kirikuarhiividega seotud 
küsimused, muinsuskaitsealane täiendusõpe koguduste ja koha-
like omavalitsuste esindajatele, kalmistuseaduse väljatöötamine, 
koostöös Päästeametiga pühakodade tuleohutuse temaatika jne.

 2.  Sotsiaalkomisjonis on arutusel olnud diakooniahaiglaga seotud 
küsimused, kaplanite kutsestandard, haiglahingehoid, sotsiaalne 
rehabilitatsioon ja haiglakaplanaat, kiriku osalemise vajalikkus 
riikliku sotsiaalpoliitika väljatöötamisel jne.
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 3.  Õiguslike küsimuste komisjonis on arutusel olnud kaplanaat (nt 
kaitseväes ja kinnipidamisasutustes, meremisjoni ning haigla-
kaplanaadi rajamine), pühakodade kindlustamise teema, osale-
mine kriisikomisjonide töös, usuliste ühenduste kaasamine sea-
dusandlike aktide menetlemise kooskõlastusringi jne.

17.10.2002 allkirjastasid peaminister ja Eesti Kirikute Nõukogu presi-
dent ühiste eesmärkide deklareerimiseks ja saavutamiseks ühishuvi-
de protokolli, mille eesmärk on olulistes ja põhimõttelistes küsimustes 
määratleda Valitsuse ja EKNi vahelise koostööga seonduvad lähte-
kohad. Protokollis sätestatud üldpõhimõtted on aluseks konkreetsete 
küsimuste lahendamiseks vajalike koostöölepingute sõlmimisele ja/või 
ühepoolsete dokumentide koostamisele, mis on vajalikud Eesti valit-
suse ja EKN-i koostöö arendamiseks. Ühishuvide protokollis sätestatu 
alusel teevad ministeeriumid ja/või nende valitsemisalasse kuuluvad 
ametkonnad sisulist koostööd EKN-iga mitmesugustes valdkondades ja 
koostöövormides.

Valitsuse ja EELK ühiskomisjoni moodustamine ja tänaseni toimimine 
on põhjustatud asjaolust, et EELK-l on ajalooliselt välja kujunenud üle-
maaline kihelkondlik kogudustevõrk. Ühishuvide protokolli puhul tuleb 
arvestada EKN-i liikmeskirikute panust rahvuslike väärtuste säilitamisse 
ning seda, et koguduste liikmete kaudu hoitakse ja kantakse kultuuri-
traditsioonide ajaloolist kogemust.

Toetudes sellisele baasile ja toimivale praktikale, on hiljem olnud või-
malik ja iseenesestmõistetav, et mitmetesse arengukavadesse on sisse 
kirjutatud koguduste kaasamise põhimõtted (nt siseturvalisuse arengu-
kava, samuti kuriteoennetuse põhisuunad). Olulisim raamdokument 
on kodanikuühiskonna arengukava, mis nagu käesolev trükiski on kõi-
ge laiemas mõttes suunatud kogu kodanikuühiskonnale või vähemalt 
sellele osale kodanikuühiskonnast, kes näeb kiriku ja koguduste koos-
tööd avaliku sektoriga ühis- ja kogukonda rikastavana nii vaimselt kui 
ka ühishüve loomise kaudu. Ja kuigi täna on koguduste osa lepingu-
partnerite hulgas veel väike, on selle osa kasvatamine oluline teenuste 
kättesaadavuse ja kvaliteedi seisukohalt.

Hea lugeja, küllap oled Sa oodanud mõningast selgitust ka selle koh-
ta, miks seda trükist võib nimetada ainukordseks. Tegemist on prakti-
liselt esimese niisuguses mahus ja niisuguse ülesehitusega kogumiku-
ga, mis kirjeldab ja analüüsib just kohaliku koguduse ning omavalitsuse 
vahelisi suhteid. Trükises leiduvad tekstid tutvustavad koguduste ja 
oma valitsuste koostöö põhimõtteid ja praktikaid ning annavad soovi-
tusi nende paremaks korraldamiseks kohalike omavalitsuste ja maa-
valitsuste ametnikele, valla- ja linnavolikogude liikmetele, kirikute ja 
koguduste juhtorganitele, mittetulundusühenduste, usuühenduste ja 
vabatahtliku tegevusega seotud inimestele. Siit peaks abi ja nõu saa-
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ma arengukavade ja eelarvestrateegia koostamiseks, laste-, noorte- ja 
peretöö korraldamiseks vajalike teenuste delegeerimiseks ning osuta-
miseks, samuti ideid kohalikke olusid ja võimalusi arvestava koostöö-
mudeli väljatöötamiseks ning rakendamiseks. 

Vältimaks tõrkeid, on siin toodud hulgaliselt näiteid nii toimivast koos-
tööst kui ka ohtudest ja riskidest. Teame ju, et mittetulundusühingu-
te ja sihtasutustena tegutsevad Eestis väga erinevad kodanikuühen-
dused huvitegevuse alastest kuni ärilisteni, usuorganisatsioonidest ja 
külaseltsidest ametiühingute ja erakondadeni; on kutse, äriühingute ja 
omavalitsuste liidud, üksnes liikmete huvides tegutsejad ning valitsus-
asutuste ja omavalitsuste loodud ühingud. Informatsioon riigi ootus-
test ja inimeste vajadustest jaotub nende organisatsioonide vahel aga 
paraku väga ebaühtlaselt. Kuna kogudused on vahel vähem informee-
ritud, vähem kaasatud otsuste tegemisse ning teenuste osutamisse kui 
suurem osa teisi loetelus nimetatuid, siis on tegemist vähekasutatud 
ressursiga, milles on oluline potentsiaal. Aidata kaasa koguduste kuju-
nemisele võimekateks partneriteks avalikule sektorile on nii EELK ja 
EKN-i kui regionaalvaldkonna ühishuvi.

Küllap oleme kõik – igaüks isesuguses mahus ja mõõdus – kogenud 
Eestimaa ilu ja elu piirist piirini: nii Võsult Valgani kui Sõrvest Setumaa-
ni. Saadud kogemustele hinnanguid andes tasub ehk meenutada, et 
vaid Paidest vaadatuna on nii Misso kui Mõisaküla, nii Tallinn kui Narva  
nn äärealad. Lugemist ootav trükis on koostatud eesmärgiga kaasa 
aidata väärtustele tugineva oskusbaasi ja kompetentsi arendamisele, 
usaldusel ja partnerlusel põhineva koostöö edendamisele.

Lugemis- ja leidmisrõõmu soovides

Siim Kiisler
regionaalminister





kiriku jA kogukonnA  
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Avalike teenuste delegeerimine 
kogudustele

Kaupo Reede

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Riik toimib inimeste heaks ning kohalikud omavalitsused on 
vahendid heade elutingimuste loomisel. Üha enam liigub ühis-
kond integreerituse poole, kus ei saa selgeid piire tõmmata 

klassikalise kolme sektori vahel – avalik sektor, mittetulundussektor 
ja ärisektor. Piirid lähevad hägusemaks seda enam, et nende sektori-
te organisatsioonid pakuvad teenuseid ja tooteid, mis traditsiooniliselt 
kuulusid teiste sektorite ampluaasse, ning ühtlasi peavad sellest tule-
nevalt alluma ka teistes sektorites kehtestatud normidele ja reeglitele.

Viimasel aastakümnel on palju ressursse suunatud avalike teenus-
te olemuse, nendega kaasnevate tingimuste, normide ja efektiivsuse 
mõtestamisele. Viimase kümne aasta jooksul on tehtud hulgaliselt ava-
like teenuste delegeerimisega seotud uuringuid ja koostatud arengu-
dokumente nii rahvusvahelisel, riiklikul kui kohaliku omavalitsuse 
tasandil. See näitab, et uue olukorraga soovitakse kohaneda, soovitak-
se määratleda sektorite üleseid uusi norme ning reegleid. Kirikud on 
kohalikul tasandil saanud inimeste elus olulise rolli, pakkudes tihtipeale 
sarnaseid avalikke teenuseid, nagu ka omavalitsusüksused. Sageli pole 
osutatud avalik teenus olnud reguleeritud lepinguga kiriku ja omavalit-
susüksuse vahel. Vastastikuseks tunnustamiseks on hakatud ühistes 
tegutsemisreeglites kokku leppima, mis tekitab vajaduse olla võrreldav 
teiste analoogselt avalikku teenust pakkuvate organisatsioonidega.

Käesolevas peatükis on toodud kokkuvõtlik ülevaade kasutusel ole-
vast avaliku teenuse mõistest, delegeerimisest ja selle praktikatest 
ning kogudustele delegeerimisest. Lisaks konkreetsetele näidetele lei-
dub häid nippe ja hoiatusi nii avaliku, äri kui mittetulundussektori 
organisatsioonidele, kes valmistavad ette osalemist avalike teenuste 
delegeerimisel. 

Seejuures tasub meeles pidada, et nagu on suur hulk avalikke teenu-
seid, nii on ka suur hulk unikaalseid juhtumeid – standardlepingud ei 
ole kohaldatavad igale omavalitsusüksusele, kodanikuühendusele, riigi-
le ega äriettevõttele. Kuigi parimad praktikad sünnivad kohapeal, tugi-
nedes olukordade analüüsile ja olemasolevatele juhistele, ei peaks iga-

kirikud on 
kohalikul 
tasandil saanud 
inimeste elus 
olulise rolli, 
pakkudes tihti
peale sarnaseid 
avalikke 
teenuseid, 
nagu ka oma
valitsusüksused.
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üks ise jalgratast leiutama. Järgnevalt antaksegi suuniseid senitehtu 
kasutamiseks oma tegevuse arendamisel.

AvAliku teenuse mõiste

Avaliku teenuse lahtimõtestamiseks on kasutusel mitmeid definitsioo-
ne, mõiste konkreetne tähendus sõltub sageli kontekstist. Ühe enim 
kasutusel oleva definitsiooni kohaselt on avalik teenus avalike ülesan-
nete täitmisel üldistes huvides osutatav teenus, mis on suunatud avali-
ke hüvede pakkumisele, avaliku ülesandega kaasneva kohustuse täitmi-
sele või põhiõiguste, vabaduste ja huvide kaitsele.1 

Teine levinuim seletus täpsustab veidi eelmist. Selle kohaselt on avalik 
teenus avalikkusele järjepidevalt osutatav teenus, kaup, info või hüve, 
mida osaliselt või täielikult korraldab avalik sektor. Avalik teenus tule-
neb avalikust huvist ning sisaldab nii avaliku sektori kohustuslikke kui 
ka vabatahtlikke ülesandeid ehk haldusülesandeid. Teenus võib olla 
piira matu ligipääsuga või suunatud konkreetsele sihtgrupile.2 Näiteks 
Keilas vahendab SA Keila Leht infot kõigile linnaelanikele, samas MTÜ 
Töötahe pakub tööturuteenuseid vaid erivajadustega inimestele.

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) käsiraamatu  
(2011) kohaselt iseloomustab avalikke teenuseid kogukonnast lähtuv 
tunnetatud vajadus tagada võrdne juurdepääs teenustele ja nende 
kätte saadavus ning see sisaldab nii seadusega määratud kohustuslikke 
kui ka vabatahtlikke riigi ja omavalitsuste ülesandeid.3 Seejuures ei pea 
kõik avaliku sektori poolt pakutavad teenused olema tingimata avali-
kud hüved – näiteks haridus- ja sotsiaalvaldkonna teenuseid pakutak-
se järjest enam ka erasektori poolt, kuid teatud kindlal tasemel selliste 
teenuste tagamine on siiski avaliku sektori institutsioonide seadus-
andlik kohustus ning peab olema teatud kindlal tasemel avaliku sekto-
ri poolt tagatud.4 Praxise (2009) uuringu kohaselt käsitletaksegi Eestis 
avalike teenustena eelkõige elanikkonnale suunatud:

1 Dolenko, Mari-Liis, koostaja. 2009. Kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühenduste 
koostöö tugevdamine avalike teenuste osutamisel. Tallinn: Harju Ettevõtlus ja Aren-
duskeskus, lk 5.

2 Lember, Veiko; Parrest, Nele; Tohvri, Evelyn, koostajad. 2011. Vabaühendused ja 
avalikud teenused: partnerlus avaliku sektoriga. Käsiraamat vabaühendustele ja ava-
likule sektorile. Tallinn: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuse Liit, lk 8. (http://
issuu.com/emsl/docs/avalikudteenused?mode=embed&layout=http%3A//skin.issuu.
com/v/color/layout.xml)

3 Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 9. 
4 Avalike teenuste lepingulise delegeerimise suunad mittetulundusühendustele. Kont-

septsioon. 2010. Tallinn: Siseministeerium, lk 5. (http://www.siseministeerium.ee/
public/Teenuste_deleeerimise_kontseptsioon_FIN.pdf)
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ülesandeid.
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  kohustuslikke omavalitsuslikke ülesandeid, mille täitmine on 
tehtud kohaliku omavalitsuse ülesandeks kas eriseaduste alu-
sel (näiteks sotsiaalhoolekandeseadus) või kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse (KOKS) alusel, kus paragrahvis 6 on loet-
letud omavalitsuse ülesanded, näiteks sotsiaalabi, noorsootöö, 
kommunaalmajandus, heakord, jäätmehooldus, omavalitsuse 
omanduses olevate hariduse ja kultuuriasutuste ülalpidamine;5

  vabatahtlikke omavalitsuslikke ülesandeid, mida kohalik oma-
valitsus pole seaduse alusel kohustatud täitma, kuid mida ta igal 
ajal võib endale täitmiseks võtta ja mis ei ole seadusega antud 
kellegi teise otsustada ega korraldada; näiteks Tartu linna ja 
MTÜ Assisi Franciscuse Seltsi koostöö 2006. aastast kodutute 
loomade varjupaiga haldamiseks;

  riigi osutatavaid avalikke teenuseid.6

Üldiselt kehtib põhimõte, et avaliku teenusega ei taotleta majandus-
huvi realiseerimist ning oluline on teenuse kättesaadavus ja hea kvali-
teet.7 Avaliku teenuste omadustena on välja toodud:

  välistamatus;

  universaalne kättesaadavus;

  konkurentsitus, st ühe inimese tarbimine ei välista teiste sama-
väärset teenuse tarbimist;

  raskesti mõõdetavus;

  väike individuaalne valikuvabadus.8

Avalike teenuste kvaliteedi ja selle mõõtmisega on aastaid tegeletud. 
On püütud leida nii kvaliteedi kriteeriumeid, mõõdikuid kui miinimum-
norme. Näiteks on keskkonnaministeerium kehtestanud avalike teenus-
te kasutusjuhised ehk standardid, mis määravad kindlaks erinevatele 
avalikele teenustele esitatavad miinimumnõuded.9 Sotsiaalministeeriu-

5 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Vastu võetud 02.06.1993, redaktsioon 
01.01.2012. (https://www.riigiteataja.ee/akt/130122011056)

6 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-
ühendustele. 2009. Tallinn: Praxis, lk 12. (http://www.siseministeerium.ee/public/
SIMDEL_raport.pdf)

7 Jõks, Allar. 2004. Seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike 
omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõla põhiseaduse ja seadustega. Õiguskants-
leri 30. septembri 2004. a suuline ettekanne Riigikogus.

8 Ostrom, Vincent; Ostrom, Elinor. 1999. „Public Goods and Public Choices”. Polycen-
tricity and Local Public Economies, ed. M. D. McGinnis. Michigan: University of Michi-
gan Press, lk 75–90.

9 Avalikud teenused (load, tunnistused jms). Keskkonnaministeerium. (http://www.
envir.ee/624) 30.05.2012
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mi sotsiaalteenuste soovituslikud juhised on valminud praktika põhjal 
ning annavad omavalitsustele selged juhised teenuse sisu kohta, osuta-
ja leidmiseks ning kvaliteedi tagamiseks.10

AvAliku teenuse delegeerimine

Avaliku teenuse delegeerimine ehk lepinguline üleandmine on olukord, 
kus avalik võim (riigiasutus või omavalitsusüksus) annab avaliku teenu-
se osutamise üle eraõiguslikule juriidilisele isikule, säilitades kontrolli ja 
vastutuse teenuse pakkumise üle.11 Sisuliselt jääb lepingulise delegeeri-
mise korral omavalitsus nii teenuse finantseerijaks kui kvaliteedi taga-
jaks. Avaliku teenuse delegeerimine kodanikuühendustele on olukord, 
kus kohaliku omavalitsuse asemel osutab avalikku teenust omavalitsus-
üksuse tellimusel mõni kodanikuühendus (mittetulundusühing, sihtasu-
tus, seltsing, ka kogudus).12

Avalike teenuste delegeerimine tuleneb eeldusest, et era- või kolmas 
sektor on teatud tüüpi teenuste pakkumisel tõhusam, st olemasole-
va raha eest saadav väärtus on suurem, kui see oleks avaliku sektori 
poolt otse pakutud teenusel. Praxise (2009) hinnangul peaks see kaa-
sa tooma teenuste odavnemise ja/või kvaliteedi paranemise, mis lõpp-
kokkuvõttes viib tarbija (s.o kohaliku omavalitsuse elaniku) rahulolu 
kasvule.13 Delegeeritud avaliku teenuse finantseerimine võib toimuda 
mitmel viisil. Näiteks võib riigiasutus või kohalik omavalitsus tasuda 
kõik teenuse osutamisega seotud kulud või kaasata teisi finantseerijaid 
(mittetulundusühendused, välisvahendid, riiklik rahastamine, ettevõte-
te ja eraisikute annetused). Samuti võib teenust osaliselt finantseerida 
lõpptarbija.14

10 Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste soovituslikud juhised. Sotsiaalministeerium. 
30.10.2012 (http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kohalikeomavalitsuste
sotsiaalteenuste-soovituslikud-juhised.html) 

11 Avalike teenuste lepingulise delegeerimise suunad mittetulundusühendustele. Kont-
septsioon, lk 5.

12 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-
ühendustele, lk 12.

13 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-
ühendustele, lk 13.

14  Avalike teenuste lepingulise delegeerimise suunad mittetulundusühendustele. Kont-
septsioon, lk 5.
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teenuste delegeerimine mittetulundus-  
jA ärisektorile

Avaliku halduse organisatsioonidel ei ole sageli võimalik ega otstarbe-
kas kõiki avalik-õiguslikke haldusülesandeid oma organite kaudu ise täi-
ta, ehkki paljusid teenuseid osutavad kohalikud oma valitsused ka läbi 
enda asutatud sihtasutuste või äriettevõtete. Näiteks Kiili vallavolikogu 
asutatud Kiili Varahalduse SA arendab ja haldab valla vara, sh kooli
maja, lasteaed, rahvamaja, noortekeskus.15 Keilas korraldab kohustus-
liku koolihariduse andmist Keila Linna valitsuse loodud Keila Hariduse 
Sihtasutus.16 Selle üle aga on toimunud ühiskonnas tuliseid vaidlu-
si, kuna kehtib üldreegel, et eraõiguslikule isikule ei saa täitmiseks üle 
anda riigi tuumik- ehk põhifunktsioone ja riikliku sunni rakendamise 
ülesannet.

Mõned teenused sobivad omavalitsuse poolt üleandmiseks teistest 
paremini, mõned sobivad paremini täitmiseks ärisektorile, teised 
mittetulundussektorile.17 Ärisektori organisatsioonidele suunatakse 
rohkem nn kõvade valdkondade teenuseid, sh kommunaal-, ühistrans-
pordi ja haljasalade hooldamise teenused. Mittetulundussektori orga-
nisatsioonidele delegeeritakse pigem nn pehmete valdkondade teenu-
seid, nagu hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalteenused. Näiteks Nissi vallas 
toimib pikaajaline partnerlus MTÜ Nissi Trollid ja Nissi vallavalitsuse 
vahel muusikalise huvihariduse pakkumiseks.18 

Siseministeeriumi kontseptsiooni kohaselt on avalike teenuste dele-
geerimise eelis lisaks eespool nimetatud efektiivsuse tõusule ka suu-
rem paindlikkus ja kvaliteedi tõus. Mittetulundusühendustel on reeg-
lina vahetum suhe teenuse sihtgrupiga ning sellest tulenevalt parem 
suutlikkus kodanike osalusel teenust välja töötada ja pakkuda ning 
mittetulundussektorile omased altruistlikud eesmärgid. Omavalitsused 
ise näevad avalike teenuste delegeerimise peamise eelisena võimalust 
rahastada teenust mitmest allikast, soovi toetada ja tugevdada kodani-
ku ühis konda ,  mittetulundusühenduste paremat võimet arvestada 
sihtgrupi eripärasid ja vajadusi, nende innovaatilisemaid ja paremaid 
lahendusi teenuse osutamisel ning omavalitsusüksuse ja riigi administ-
ratiivsete kulude vähendamist.19 Sama kodanikuühiskonna toetamisel 
ei ole delegeerimine kohaliku omavalitsuse ainus tegevus. Partnerluse 

15  Kiili Varahalduse Sihtasutus. (http://www.kiilivarahaldus.ee) 31.05.2012
16  Keila Kool. (https://keilakool.kovtp.ee/et/uldinfo) 31.05.2012 
17 Avalike teenuste lepingulise delegeerimise suunad mittetulundusühendustele. Kont-

septsioon, lk 13.
18 Nissi Trollid. (http://www.nissitrollid.ee) 31.05.2012 
19 Avalike teenuste lepingulise delegeerimise suunad mittetulundusühendustele. Kont-

septsioon, lk 6. 
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levinumate vormidena on kasutusel projektide ja tegevuste toetamine 
ning vara kasutusse andmine teenuse osutamiseks.20

Erinevat tüüpi kodanikuühendustele delegeeritakse erinevaid üles-
andeid. Siin eristatakse nn rohujuuretasandi kodanikuühendusi, mis 
sõltuvad liikmeskonnast (klubid, seltsingud), ning laiemaid ja pro-
fessionaalsemaid kodanikuühendusi (konkreetse valdkonnaga tege-
levad ühendused, näiteks keskkonnakaitse või sotsiaalhoolekande 
ühendused).21 Näiteks külaseltsid pakuvad kohapeal teenust külaelu 
edendamiseks, kogukonna tugevdamiseks. Harjumaal tegutsev Haraka  
Kodu SA pakub kogukonnas elamise teenust intellekti ja liitpuude-
ga inimestele, millest tulenevalt on nõuded organisatsiooni profes-
sionaalsetele nõuetele vastamise osas kõrgemad (võrreldes näiteks 
külaseltsidega).

Lepingud ja formaalsed kokkulepped on paraku vaid raamistik heaks 
koostööks. Omavahel suhtlevad inimesed. Nii on EMSL-i käsiraama-
tus (2011) välja toodud, et koostöö õnnestub siis, kui pooled suudavad 
kujundada usaldusliku õhkkonna formaalsetele kokkulepetele toetu-
mata. Seda eriti siis, kui puudub konkurents või teenused on raskesti 
mõõdetavad, kuna lepinguline delegeerimine õnnestub lihtsamini juhul, 
kui teenusepakkujate hulgas valitseb konkurents, teenuse toimivust 
on lihtne mõõta ja teenusepakkuja väljavahetamine ei too kaasa suuri 
kulutusi.22

AvAlike teenuste üleAndmise heA tAvA

EMSL on koos kümnete kodanikuühenduste, kohalike omavalitsuste ja 
ministeeriumide esindajatega 2006. aastal kokku pannud avalike tee-
nuste üleandmise hea tava. See on soovitatav abimaterjal neile, kes 
soovivad avalikke teenuseid üle anda ja olla seejuures kindel, et prot-
sess on läbi viidud hästi ning parimate tulemustega nii mõlema lepin-
gupoole kui ka avalikkuse ehk teenuse kasutajate jaoks. 

Hea tava jagab delegeerimise protsessi nelja etappi:

	 1.		 Üleandmise	ettevalmistamine. Määratakse kindlaks teenuse 
osutamise eesmärgid, olemus, tulemuste mõõtmise indikaatorid 
ja standardid. Töötatakse välja rahastamise põhimõtted.

 2.  Lepingupartneri valimine. Hinnatakse teenusepakkujate turgu 
ja otsustatakse selle järgi, kas on tarvidus konkursi järele või lei-

20 Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 11. 
21 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-

ühendustele, lk 14. 
22 Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 12. 
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takse koostööpartner läbirääkimiste teel. Vajaduse korral kohal-
datakse halduskoostöö seaduse, riigihangete seaduse või teenu-
se pakkumist reguleeriva eriseaduse sätteid.

 3.  Lepingu sõlmimine ja läbirääkimised. Lepitakse omavahel kok-
ku hilisemat elluviimist puudutavates aspektides, sh lepingu 
kestuses, teenuse olemuse kriteeriumides (asukoht, hoone ja 
varustuse standardid, klientide kvalifitseerumise tingimused jne), 
hinnas, maksete teostamises, info ja suhete juhtimise põhimõte-
tes, kokkulepete muutmise ja vaidluste lahendamise protseduu-
ris jne.

	 4.		 Lepingu	juhtimine	ja	järelevalve.	Põhimõtted peavad olema nii 
lihtsad kui võimalik ja üheselt arusaadavad. Olulisteks järele-
valve teostamise vahenditeks on muu hulgas klientide küsitlu-
sed ja rahulolu uuringud, regulaarsed ja spontaansed inspektee-
rimised, kokku lepitud dokumentide läbivaatamine, regulaarsete 
ja eelnevalt kokku lepitud sisuga aruannete esitamine, finants
auditid, sõltumatud auditid. Avaliku teenuse üleandmisel 
muu tub kodanikuühendus vastutavaks teenuse pakkumisega 
kaasne vate tagajärgede eest. Lõplik vastutus jääb alati avalikule 
võimule.

Teenuste üleandmise hea tava on tervikversioonina kättesaadav EMSLis.23

AvAlike teenuste delegeerimise olukord eestis

Avalike teenuste partnerluse praktika Eestis on väga mitmekesine – 
osutatakse palju mitmesuguseid teenuseid, kasutatakse väga erinevaid 
strateegiaid ning mitmesuguseid juriidilisi lahendusi – sageli leiutab iga 
delegeerija jalgratast uuesti ning ühtset süsteemi ja praktikat terviku-
na pole kujunenud.

Rahvaarvu, eelarve ja ametnike arvu järgi suuremad kohalikud oma-
valitsused delegeerivad avalikke teenuseid kodanikuühendustele roh-
kem, kui seda teevad väiksemad omavalitsused. Seda ka delegeerita-
vate teenuste rahalise summa osas. Samas on üle 40 000 elanikuga 
suurtes keskustes delegeerimise summa elanike arvu arvestades kõige 
väiksem ehk ühe elaniku kohta arvestatav summa delegeeritud avaliku 
teenuse kohta on suurem väiksemates omavalitsustes. Praxise uurin-
gu (2009) kohaselt kasvas avalike teenuste delegeerimine ajavahemi-
kul 2006–2008 kogusummas kahekordseks.24 2010. aastal osutas ligi-

23 Teenuste üleandmise hea tava. Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. 
04.04.2011 (http://www.ngo.ee/teenusedtava) 

24 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-
ühendustele, lk 30–31. 
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kaudu 80% kohalikest omavalitsustest avalikke teenuseid koostöös 
kodanikuühendustega.25

delegeerimise lepingud

Kohalikud omavalitsused kasutavad kodanikuühendustele avalike tee-
nuste delegeerimisel peamiselt tsiviilõiguslikke lepinguid, kuna ena-
masti delegeeritakse kodanikuühendustele avalike teenuste osutamist, 
mitte võimuhaldusülesannete täitmist, mis nõuaksid halduslepingute 
sõlmimist. Suuremad omavalitsused kasutavad valdavalt avaliku tee-
nuse osutamise lepinguid.26 Avalike teenuste delegeerimise lepingute 
kohta on põhjalikumalt kirjutatud EMSL-i vastavas käsiraamatus.27

Praxise uuringu (2009) kohaselt on otseselt avalike teenuste delegee-
rimisega tegemist pisut üle poolte kohalike omavalitsuste sõlmitud 
vastavate lepingute puhul, ligikaudu pooled lepingud on sõlmitud aga 
avaliku teenuse osutamise toetamiseks. Avalike teenuste üleandmisel 
on ülekaalukalt teenuse osutamise lepingutega tegu Tallinnas (95%) ja 
suurtes keskustes (89%). Ligi pooled kõikidest avalike teenuste osuta-
mise lepingutest 2008. aastal sõlmiti sotsiaalteenuste valdkonnas (eri-
vajadustega inimestele, eakatele, kodututele, töötutele jt).28

delegeeritud AvAlikud teenused

Kodanikuühendustega partnerluses osutatavad avalikud teenused 
kohalikus omavalitsuses on järgmised: 

  sotsiaalteenused (lastele, kodututele, töötutele, erivajaduste-
ga inimestele, vanuritele, vägivalla ohvritele, sõltlastele jt abi-
vajajatele), näiteks Saue Linna Invaühing korraldab Saue linnas 
invatransporti, puuetega inimeste ühistegevust ning tervise 
edendamist; 

  kultuuriteenused (üritused, seltsimajad, laululavad, muuseumid 
jms), näiteks Tabasalu Kultuuriselts korraldab Harku vallas suu-
remaid kultuurisündmusi;

  spordiga seotud tegevused (treeningud, baasid, professionaal-
sed ja rahvaspordiüritused jne), näiteks SA Loksa Sport osutab 

25 Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 12.
26 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-

ühendustele, lk 30–31. 
27 Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused.
28 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-

ühendustele, lk 57–58.



21Avalike teenuste delegeerimine kogudustele 

Loksa linnas sporditeenuseid, korraldab spordiüritusi, arendab 
ja nüüdisajastab spordiehitisi jm;

  vaba- ja huviharidus (käsitöö, muusika, tants jne), näiteks Ääs-
mäe Kultuuri ja Spordi SA korraldab Saue vallas kultuuriüritusi; 

  noorsootöö (noortekeskused, laagrid jms), näiteks MTÜ Lagedi-
Rae Noorteühing korraldab Rae vallas noorte vabaajategevust 
noortekeskustes;

  kohaliku elu arendamine (külaseltside ja rahvamajade tegevus), 
näiteks MTÜ Rae Alevike ja Külavanemate Selts korraldab Rae 
vallas külade tööd; 

  elamumajandus ja heakord, keskkonnahoid, haridus, tervisehoid, 
päästeteenused, kuriteoennetus jne,29 näiteks SA Keila Tervise-
rajad hooldab Keila linna rohealasid ning korraldab tervisespordi 
üritusi, Nissi Pritsumeeste Ühing korraldab Nissi vallas pääste-
teenuse pakkumist.

EMSL-i käsiraamatus (2009) eristatakse avaliku sektori ja vabaühendus-
te koostöös avalike teenuste organiseerimisel kahte lähenemist – oma-
valitsusüksuse või kodanikuühenduse domineerimine konkreetse ava-
liku teenuse olemuse määratlemisel. Avaliku sektori domineeriva rolli 
korral defineerivad ja kontrollivad omavalitsusüksused ja riigiasutused 
kogu teenusepakkumisega seonduvat ning vabaühendused täidavad 
avaliku sektori tellimust. Kodanikuühenduse või kolmanda osalise defi-
neeritud avaliku teenuse pakkumisel on avalikul võimul passiivne toe-
taja roll, ilma et ta sekkuks teenuse pakkumise igapäevastesse tege-
mistesse, võtmata vastutust teenuse kvaliteedi ega tulemuste eest.

Praktika kohaselt on kodanikuühendused avalike teenuste partneriks 
eelkõige omavalitsuste vabatahtlike ülesannete täitmisel ning teenuste 
ulatus ja maht on üldjuhul väiksed.30

AvAlike teenuste delegeerimine kogudustele

Avalike teenuste kogudusele delegeerimisel tekivad küsimused mida, 
mis eesmärgil ja põhjusel delegeerida. Kohaliku kogudusena (edaspidi 
kogudus) on siinkohal käsitletud vastavalt kirikute ja koguduste seadu-
sele31 kirikute või koguduste liitude kaudu registreeritud kogudusi. Kiri-
kute või koguduste liitude kaudu registreeritud kohalikel kogudustel 

29 Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 13. 
30 Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 13.
31 Kirikute ja koguduste seadus. Vastu võetud 12.02.2022, redaktsioon 12.02.2011. 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/922728?leiaKehtiv) 
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on konfessionaalsed tunnused. Lisaks kiriklikule kuuluvusele on Eestis 
registreeritud ka hulk üksikkogudusi. Kohalikud kogudused, kuigi erine-
vate konfessionaalsete tunnustega, omavad mitmeid kirikuid ühenda-
vaid koostööplatvorme, millest suurimad on Eesti Kirikute Nõukogu ja 
Eesti Evangeelne Allianss. Kohalike koguduste liikmed on sageli seotud 
mitmete kirikute vaheliste sotsiaaltöö-, misjoni-, haridus- jm seltsidega, 
töötades erinevate sihtgruppide heaks ka väljaspool kogudust.32

Omavalitsuse ülesannete delegeerimine kogudustele ei ole veel kah-
juks nii levinud, kui sellel on tegelikku potentsiaali. Omavalitsuste 
poolt kogudustele delegeeritud tegevuste mitmekesisust ilmestavad 
järgmised Eesti praktika näited:

  EELK Kuressaare Laurentsiuse kogudus korraldab laste ja naiste 
turvakodu Lauritsa tegevust koos noorte usaldustelefoniga. 

  EELK Valga PeetriLuke koguduse osalusel asutatud MTÜ Domus 
Petri Kogu viib koostöös Töötukassa Valga osakonnaga läbi töö-
harjutust pikaajalistele riskigruppidesse kuuluvatele töötute-
le, pakub linna finantseerimisel põhinevat huvitegevust laste-
le. Pastoraadis töötab Valga linna ainus supiköök, mis on avatud 
igal tööpäeval.

  EELK Tartu Pauluse kogudus osutab vältimatut sotsiaalabi. Kogu-
duses töötab supiköök, kus pakutakse kuuel päeval nädalas toi-
tu ja riideid sissetulekuta inimestele.

  EELK Räpina Miikaeli koguduse hooldekodu asub koguduse hoo-
nes. Pakutakse ka sauna- ja pesupesemise teenust ning mitme-
suguseid tegevusi (ajalehed, internet, vererõhu mõõtmine, nõus-
tamine, invavahendite laenutus jne) võimaldavat päevakeskust.

  EELK Tallinna Toompea Kaarli koguduse lasteaias on viis rühma, 
kus käib kokku 85 last. Finantseerimine on kombineeritud vane-
mate omaosaluse ja linna baasfinantseerimise abil.

Omavalitsuste poolt on palju võimalusi kasutamata, arvestades kogu-
duste potentsiaali, peamiselt seetõttu, et omavalitsus ei käsitle kogu-
dust teenuse pakkujana ja kogudus ei paku ennast ise välja.

Koguduse seisukohast on selline olukord taunitav, kuna kogudus peaks 
mõtlema, kuidas kaasa aidata kaasinimeste ja kogukonna murede 
lahendamisele ning laiendada diakoonilist tegevust – olgu turva- ja abi-
punktide rajamisega tühjadesse koguduseruumidesse, taaskasutuskes-
kuste või lastehoiu organiseerimisega. EELK peapiiskopi Andres Põderi 
(2011) sõnul on kõige parem abimees evangeeliumi kuulutamisel hoo-
limine ja empaatia. Koostöö vajalikkusele omavalitsusega viitab väi-

32 Eestis registreeritud usulised ühendused. 01.01.2012. Siseministeerium. (http://www.
siseministeerium.ee/16682/)
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keste maakoguduste olukord, kus on raskused kirikuhoonete remon-
timisel, turu puudumine ei võimalda kinnisvara mõistlikult majandada, 
keerulisemaks on muutunud riigi järjest bürokraatlikumatele nõudmis-
tele vastamine ning vaimulikud on ühtaegu alatasustatud ja ülekoor-
matud.33 Nii võimaldaks koguduste ja omavalitsuse koostöö olla vastas-
tikku kasulik.

Partnerluse arendamisel omavalitsusega on võimalik õppida eraette-
võtlusest. Selles on allhanked sagedane teenuse vorm, mille rakenda-
mine sõltub aga allhanke tellimise julgusest ning organisatsiooni või-
mekusest ja juhtimissüsteemidest. Positiivset mõju selles osas on Eesti 
ettevõtetele avaldanud välisinvestorid ja omanikud.34 Sellest ajendatu-
na on põhjendatud vaadelda, kuidas on kogudustele delegeerimine toi-
munud näiteks Eesti lähinaabri juures. Soomes on kiriklikele ühendus-
tele antud palju ülesandeid. Sininauhaliitto tegeleb alkoholisõltlastega, 
Katulähettysliitto tänavainimestega, Vankilasta Vabahtunut Ihmisten 
Tuki RY rehabilitatsiooniga jpm. Praostkonniti on olemas Perheasian-
keskukseet (perenõuandlad) ja palju muud. On olemas isegi kiriklik töö-
turuameti teenuse pakkumine. Oulu koguduste liidul on näiteks 300 
töötajat, kellest diakooniatöö tegijaid on 33, noorsootöö tegijaid 25, 
lastetöö tegijaid 38.35

Riiklikul tasandil on omavalitsuslike ülesannete delegeerimist 
kodaniku  ühendustele oluliseks peetud. Siseministeeriumi eestvedami-
sel koostatud Kodanikuühiskonna arengukavas 2011–2014 on omavalit-
suslike teenuste delegeerimisele pühendatud lausa eraldi peatükk koos 
vastavasisuliste meetmetega.36 

koostööpArtneri vAlik

Delegeerimise nagu iga teisegi teenuslepingu juures on alati oluline 
selgeks teha potentsiaalse lepingupartneri võimekus osutada tellitavat 
teenust kvaliteetselt ja kooskõlas omavalitsuse üldiste suundumustega 
(arengustrateegiaga). Väike juhend üldistest tegevustest enne teenus-
lepingu sõlmimist on toodud joonisel 1.

33 Põder, Andres. 24.04.2012. Kiriku olukorrast AD 2011 – tegevusaruanne. Peapiiskopi 
ettekanne EELK XXVIII kirikukogu 7. istungjärgul Rakveres.

34 ZernandWilson, Maris; Elenurm, Tiit. 2010. „Differences in implementing manage-
ment and organization development directions between domestic and foreign com-
panies in Estonia”. Maltic Journal of Management, 5(1): 82–99.

35 Soom, Kaido. 02.05.2012. „Soome luteri kiriku majanduselust”. Eesti Kirik, 20.
36 Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014. 08.02.2011. Siseministeerium. (http://

www.siseministeerium.ee/kodar/)
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Kodanikuühendustega avalike teenuste osutamisel koostööd teinud 
omavalitsused on ühenduste tehtud tööga valdavalt rahul – kõrgelt 
hinnatakse teenuse sisulist kvaliteeti ja sihtrühma vajadustega arvesta-
mist.37 Seejuures peavad omavalitsuste juhid kogudusi usaldusväärse-
teks partneriteks, sõltumata neile teenuste delegeerimise kogemusest. 
Näiteks Misso vallavanem Urmas Peegel, kes ei ole veel kogudusele 
teenust delegeerinud, ütles, et tema suhtub võimalusse delegeerida 
sotsiaalvaldkonna teenuseid kogudusele positiivselt. Põhjenduseks tõi 
ta asjaolu, et kogudus kui organisatsioon on selles valdkonnas usaldus-
väärne ning talle meeldib see, et teenusega käib kaasas ka hingehoid, 
milles tavakoolituse saanud sotsiaalametnikud ehk nii tugevad ei ole. 
Kuressaare linnapea Mati Mäetalu, kes on delegeerinud kogudusele 
naiste ja laste turvakodu teenuse, ütles, et turvakodu teenuse osuta-
miseks korraldati hange ning parimate tingimustega suutis selle tagada 
Kuressaare Laurentiuse kogudus. Omavalitsuse hinnangul oli kogudusel 
vastav kaader, soodne hind ning samuti olid nad valmis ehitama vas-
tavad ruumid (asuvad kesklinnas). Kuressaare linn on teinud Lauren-
tiuse kogudusega koostööd mitmetes valdkondades, omavalitsus usal-

37 Kodanikuühiskonna arengukava 2011–2014.

Taustauuring:
 • kes on konkreetselt teenust osutavad inimesed (kogemused, haridus, suhtlemis-

oskus, sotsialiseerumisvõimekus jne),

 • kuidas toimub teenust osutava organisatsiooni juhtimine (kvaliteedikontroll, sise-
kord, organisatsioonisisesed suhted jne),

 • organisatsiooni finantsiline võimekus (kas peale planeeritava teenuslepingu on ka 
muid regulaarseid rahalisi laekumisi, tagavarakapitali olemasolu jne),

 • eelnevad tööd ja suhted partneritega (kas kliendid on teenustega rahul, kuidas on 
lahendatud probleeme, kui paindlik on organisatsioon teenuse osutamise juures 
jne),

 • teenuseosutamismetoodikate olemasolu ja sobivus omavalitsuse suundumustega.

Proovitöö:
 • kui võimalik, siis võimaldada organisatsiooni töötajatel osaleda olemasoleva 

teenuse osutamisel, 

 • jälgida neid ise nende olemasoleva teenuse pakkumise juures.

Joonis 1. Tegevused enne teenuslepingu sõlmimist.
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dab kirikut koostööpartnerina, nende suhtlemine on olnud avatud ja 
edasiviiv.

Usaldus ja usaldusväärsus on avalike teenuste delegeerimiseks part-
neri leidmisel olulisimad argumendid. Usaldusväärsuse olulised näita-
jad on organisatsiooni ajalugu ja sisekultuur. Ajalugu näitab organisat-
siooni tegevusi valdkonnas ja organisatsioonikultuur annab aimduse 
käitumisest.

Organisatsiooni ajaloo juures vaadatakse organisatsiooni tegutsemis-
aega ja seda, kuidas on kompetentsi kasvatatud. Siinkohal on kogu-
dustel teiste kodanikuühendustega võrreldes oluline eelis, kuna kogu-
dused on vaieldamatult kõige pikema ajalooga organisatsioonid Eestis, 
mis on pidevalt toiminud juba sajandeid. Ikka on sõjad ja riigikorra 
muutused lõpetanud või peatanud teiste kodanikuühenduste tegevu-
se. Viimati oli väga paljude ühenduste tegevus peatatud 50 aastaks 
Nõukogude okupatsiooni ajal. Kirik ja selle kogudused toimisid aga ikka 
järjepidevalt, mis tõendab organisatsiooni pidevat vajalikkust inimeste 
jaoks.

Teine usaldusväärsuse komponent – organisatsioonikultuur – loob eel-
dused heade partnersuhete tekkimiseks. Organisatsioonikultuuri toimi-
mine reaalses elus avaldub läbi kasutusel olevate ühiste normide, väär-
tuste ja eelduste.38 Sotsiaalteadlased on tõestanud, et organisatsiooni 
juhtide ja liikmete väärtused mõjutavad otsustusprotsesse ja tarbija-
käitumist.39 John Kotter ja James Heskett jälgisid 11 aasta jooksul enam 
kui 200 ettevõtet ning panid tähele, et tugeva organisatsioonikultuu-
riga ettevõtted olid teistest (kellel oli nõrk organisatsioonikultuur) olu-
liselt edukamad.40 Organisatsioonikultuurist kõnelemisest olulisem 
on selle kirja panemine.41 Tähtis on see, et organisatsiooni suhtumist 
oleks võimalik tutvustada võimalikult paljudele inimestele. Nimetatud 
argumentidele toetudes võib väita, et kirik on üks paremini ja laialda-
semalt lahti kirjutatud ja tutvustatud sisekultuuriga organisatsioone 
Eestis. Just koguduste organisatsioonikultuuriga tutvumine ning kogu-
duste töö vahetu jälgimine võimaldaks omavalitsusjuhtidel selle temaa-
tikaga kurssi saada. On ju valiku tegemiseks vaja teadmisi, infopuudus 
tekitab ebakindlust.42 Kirjalike küsitluste kaudu organisatsioonikultuuri 
mõista ei saa (Schein 1990).

38 Schein, Edgar H. 1990. „Organizational culture”. American Psychologist, 45: 109–119.
39 Trice, Harrison M.; Beyer, Janice M. 1984. „Studying organizational cultures through 

rites and ceremonials.”. Academy of Management Review, 9: 653–669.
40 Jarnagan, Chip; Slocum, John W. 2007. „Creating corporate cultures through mytho-

poetic leadership”. Organizational Dynamics, 36 (3): 288–302.
41 Boje, David M. 1995. „Stories of the storytelling organization: A postmodern analysis 

of Disney as Tamaraland”. Academy of Management Journal, 38: 997–1035.
42 Madise, Ingrid, koostaja. 1991. Montessori pedagoogika. Harjumaa Hariduse Arengu-

keskus.
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kogudus omAvAlitsusüksuse pArtnerinA

Kogudusel on oluline teadvustada endale oma tugevaid külgi. Sage-
li on nendeks sotsiaal ja haridusvaldkonda klassifitseeritavad tege-
vused, mis toetavad inimesi, kui nad ei tule oma eluga ise päris häs-
ti toime, või pakuvad inimestele (eriti lastele) haridust ja kasvatust. 
Sotsiaal- ja haridusteenuste osutamise juures on väga oluline selgete 
väärtuste olemasolu, mida organisatsioon hoiakute ja põhiväärtustena 
oma tegevustes edasi annab. Näiteks on Vanalinna Hariduskolleegium 
munitsipaalkoolina pedagoogilises kontseptsioonis kirjeldanud oma 
väärtusi: Tarbimisühiskonna väärtuste pealetung, mis aktualiseerib 
esmase hüve püsiväärtuste ees, muudab ühtselt toimiva ja harmoonili-
se haridus süsteemi iseenesliku kujunemise üha utoopilisemaks. Niinime-
tatud pluralism ja demokraatia pähe pakutav tingimusteta tolerantsus 
väärtussüsteemis teevad võimalikuks ühiskondliku kokkulepluse ainult 
materiaalsel pinnal.43 Iga omavalitsusjuht peaks enne teenuse delegee-
rimist selgeks tegema, mida antava toetuse eest saadakse – kas ainult 
lepingus kirjeldatud teenust või lisandväärtusena eetilistele tõekspida-
mistele vastava tegutsemise.

Omavalitsuse koordineeritavate valdkondade kultuuriline ja majandus-
lik areng on ahvatlenud poliitikuid tegelema regulatsioonide ja tugeva 
kontrolli kehtestamisega.44 Samas on oluline mõista, et kõike ei ole või-
malik lepingute ja tööjuhenditega kirjeldada ega ette näha. Praktilised 
eluolukorrad näitavad, et senikaua, kuni kõik kulgeb enam-vähem pla-
neeritult, probleeme ei teki. Piisab aga ühest kõrvalekaldumisest või 
kriisiolukorrast, kui jätkusuutliku või tarbijate rahulolule vastava tee-
nuse pakkumine saab säilida ainult tänu pakkuja väärtushinnangutele 
ja toimimispõhimõtetele. Seetõttu muutub eriti oluliseks teenust pak-
kuva organisatsiooni suhtumine nii oma liikmetesse kui ümbritsevas-
se elukeskkonda. Oluline on hooliv suhtumine kõigesse elavasse, oskus 
näha ja ümbritsevat tähele panna.45 Sotsiaal- ja haridusvaldkonna töid 
on väga raske käsitleda tailoristlikult, s.o jaotades töö võimalikult väi-
kesteks eraldi osadeks ning iga osa peale panna tööle vastav spetsialist, 
vaid need vajavad komplekssete oskustega inimesi.

Kui omavalitsuse vaatenurgast on tegemist sotsiaal- ja haridustööga, 
siis kiriku seisukohast pigem suures osas kattuva diakooniaalase tege-
vusega. Mõlema poolt on seda võimalik käsitleda inimese teenimisena.

Diakoonia olemuse ja väärtuste paremaks mõistmiseks peaksid oma-

43 Vanalinna Hariduskolleegium. Pedagoogiline kontseptsioon. (http://vhk.ee/juhtimine/
pedagoogiline-kontseptsioon.pdf) 30.05.2012

44 Barlett, Christopher A. 2009. Global Wine War 2009: New World versus Old. Harvard: 
Harvard Business School Publishing.

45 Meister, Ingrid. 1994. Avastagem laps. Montessori pedagoogika. Tallinn: Valgus.
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valitsusjuhid ja valdkondade eest vastutajad tutvuma vähemalt järg-
miste EELK diakoonia seletuste ja strateegiliste lähtekohtadega.

  Diakoonia on andmine. Luther on öelnud: „Sinu omand ei kuulu 
sinule, vaid sind on pandud selle hoidjaks, et jagaksid neile, kes 
on puuduses.”

  Diakoonia on inimväärikuse kaitsmine. Jeesus osutas erilist 
armastust neile, kes olid abitud, tõrjutud, rõhutud (Jh 5:1–14, 
8:1–11) ja ühiskonnast välja tõugatud (Lk 17:11–19). Kristlikus 
koguduses pole mõeldav inimese tõrjumine rahvuse, rassi, keele 
või muu eripära tõttu. Inimväärikuse kaitsmine tähendab ka sel-
liste seadusandlike struktuuride loomist, mis hoiavad ära üksik-
isiku või inimrühma ärakasutamise või nende õiguste piiramise.

  Diakoonia on ühendusse astumine (2Kr 9:13). Ühendus ligime-
sega on enam kui vaid heade soovituste jagamine – see on osa-
lemine ligimese elus (Jk 2:5–16; Ap 2:42–46). Teenimine võib 
ühendada eri rahvusi ja uskkondi.

  Diakoonia on koguduse eluviis. Usk, mis on nähtamatu, saab 
nähtavaks armastuses. Kristlasele pole tegutsemiseks tarvis 
muud ajendit kui ligimese häda ja see, et „Kristuse armastus 
sunnib meid” (2Kr 5:14–15).

EELK diakooniatöö strateegilised lähtekohad:

  Diakoonilisele eluviisile on iseloomulik vastutustundlikkus, hoo-
limine ja hoolitsemine. See tähendab kaasinimese kõrvale asu-
mist, ligiolu ja kuulamist, rõõmu ja kurbuse jagamist, julgusta-
mist ja toetamist.

  Vastutus diakoonia rakendamise eest on kogu kirikul ja igal 
kristlasel, kuid eriline vastutus selle eest on diakooniatööl. Dia-
kooniatöö praktika ja meetodid muutuvad ajas ja ruumis vas-
tavalt vajadustele. Iga kogudus peab kandma oma diakoonilist 
vastutust, tehes seda lähtuvalt oma ressurssidest.

  Diakooniatöös lähenetakse inimesele terviklikult, võttes arvesse 
tema vaimseid, hingelisi, materiaalseid ja sotsiaalseid vajadusi 
ning austades tema isiksust. Raskustesse sattunut ei tohi kuna-
gi vaadelda abi osutamise passiivse objektina, vaid teda tuleb 
toetada, nii et ta elaks oma elu vastutustundlikult ja iseseisvana. 
Inimese probleemset olukorda või muud nõrkust ei tohi mingil 
viisil ära kasutada ja tema usulised või muud veendumused ei 
või olla takistuseks abi saamisel.

  Kirik, kogudused ja kiriklikud organisatsioonid rakendavad dia-
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kooniat ellu dialoogis ja vajaduse korral koostöös avalike ja era-
organisatsioonidega. Diakooniatöö ei konkureeri nendega, vaid 
lähtub tegevuses oma põhimõtetest ja väärtustest.

  Diakoonia peab osalema väärtushinnanguid puudutavas ühis-
kondlikus diskussioonis, tõstes esile probleemide põhjuseid. 
Oma prohvetliku funktsiooni tõttu peab kirik diakoonia kaudu 
ilmalikule võimule meelde tuletama õigluse elluviimist ja inim-
väärikuse austamist ning tegema nähtavaks ühiskondlikud struk-
tuurid, mis neid ohustavad. Diakoonia peab tegema kuuldavaks 
nõrkade, tõrjutute ja unustatute hääle.46

Diakoonia sisust ja strateegilistest lähtekohtadest nähtub, et sotsiaal- 
ja haridustöö ning diakooniatöö toimivad samadel alustel ja lähtuvad 
samadest väärtushinnangutest. See tõdemus peaks julgustama oma-
valitsusi rohkem mõtlema kogudustele kui avalike teenuste osutajatele 
nendes valdkondades.

pArtnerlusest tulenev vAstAstikune kAsu

Delegeerimise protsess on ühiskonna muutustest tulenev paratamatus. 
Nii kogudustel kui omavalitsustel tuleb jätkusuutlikuks arenemiseks lei-
da uusi lahendusi. Üks nendest on koostöö – vaimsete ja materiaalsete 
väärtuste ühiskasutus kohalike inimeste teenimisel.

Omavalitsustel on rida kohustusi, mille täitmine on olemasolevate eel-
arveliste ja ressursivõimaluste juures äärmiselt keeruline. Eriti suureks 
probleemiks avalike teenuste pakkumisel väiksemates ja keskustest 
kaugemal asuvates omavalitsustes on spetsialistide vähesus.47 Riigi-
kontrolör Mihkel Oviiri (2011) sõnutsi näitavad Riigikontrolli auditid, et 
paljud omavalitsused ei täida neile seadusega pandud ülesandeid.48 
Omavalitsused toovad põhjuseks, et olemasolev tulubaas ei võimal-
da seadusega ettepandud ülesandeid täita,49 kuna omavalitsustel tuleb 
valdkonnale eraldatud raha eest ehitada taristut ning osutada teenust.

Tihtipeale seisneb häda selles, et omavalitsus ei otsi (või ei oska otsida) 
piisavalt omavalitsuse vara väliseid taristu kasutamise võimalusi. Sama 
kehtib ka teenuste puhul. Probleemiks on see, et Eestis ei ole kohali-

46 Diakoonia lähtealused. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. (http://www.eelk.ee/
diakoonia/y_diakoonia_lahtekohad.php) 30.05.2012

47 Avalike teenuste pakkumise eeldused väikestes ja keskustest eemal asuvates omava-
litsustes. Riigikontrolli aruanne Riigikogule, 31. jaanuar 2012.

48 Oviir, Mihkel. 2011. „Paljud omavalitsused ei täida seaduseid”. Äripäev, 17. mai.  
(http://www.ap3.ee/?PublicationId=31503ED639D441639D98
74AA1E3959CE&code=31813)

49 Eestimaa Linnade ja Valdade Üldkogu. Töörühmade materjalid. 2012. Tallinna 
Tehnika ülikool, 31. märts.
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kel omavalitsustel võimalik saada arendamiseks piisavalt munitsipaal-
maad.50 Selliste kitsaskohtade lahendamisel saabki kogudus aidata (vt 
tabel 1). Tihti on kogudustel maad ja hooneid, mida nad ei kasuta või 
kasutavad vähesel määral; koguduse liikmed abistavad raskustes ole-
vaid inimesi. Need võimalused ja vajadused tuleb sobiva koostöövormi 
kaudu kokku viia. Loomulikult vajab koostöö mõttelaadi muutust. Seni-
sest passiivsest omanikust tuleb muutuda aktiivseks omanikuks, mõis-
tes, et kasutuseta seisev vara kaotab oma sisulist väärtust.

Kogudustel on rida valdkondi, mida tuleks arendada selleks, et oma 
igapäevast tööd paremini teha. Omavalitsuse vajaduste ja koguduse 
tugevuste ühisosa leidmiseks on kõrvutatud koguduse arenguvajadu-
si ja koguduse tugevusi, mis aitavad konkreetseid valdkondi arenda-
da. Selline kõrvutamine muutub oluliseks pärast analüüsi, kui juurde 
tuuakse omavalitsuse vajadused samades valdkondades ning leitakse 
soovitused, kuidas koguduse arendamine ja omavalitsuse vajadused 
muutuvad teineteist toetavateks (vt kokkuvõtvalt tabelist 1).

Koguduse suuremate vajadustena võib välja tuua peamised viis vald-
konda.

1. Koguduste diakoonilise pädevuse tõstmine ja inimressursi arenda-
mine. Oma koguduse liikmete ja kogukonna heaks teenimiseks tuleb 
pidevalt oskusi arendada. Elukestev kasvamine eeldab kogu inimese 
eluringi hõlmavat kasvatussüsteemi, kasvatuskeskkonda ja pädevaid 
kasvatajaid. Lisaks sellele vajab kasvamine muuhulgas erinevaid sot-
siaalseid kontekste süsteemselt ühendavat tausta, kasvamist soodusta-
vat administratiivset tugistruktuuri, ressursse ja nende pikaajalist pla-
neerimist, avaliku arvamuse teadlikku kujundamist. Kindlasti aga on 
tarvis positiivset hoiakut kasvamise suhtes inimeses eneses – uudis
himulikku, alandlikku, tolerantset, avatud hoiakut.51

Kogudustes on olemas harjumused ja oskused tegeleda abivajavate ini-
mestega. Omavalitsustel napib inimesi, kes tahaksid ja suudaksid pak-
kuda sotsiaalteenuseid. Näiteks puuetega inimeste puhul suudab vaid 
25% omavalitsustest rakendada võrdse kohtlemise printsiipi.52 Mää-
ratud hooldajad on 60% ulatuses võõrad inimesed, kuna omakseid ei 
ole või elavad need kaugel (ka välismaal), neil puudub võimalus hool-
dada.53 Selleks, et olla omavalitsusele (läbi selle ka kogukonnale) abiks 
sotsiaaltöö spetsialistide probleemi lahendamisel, saab kogudus ellu 

50 Oll, Sulev. 2011. „Omavalitsused: Eesti vajab riigireformi!” Maaleht, 15. detsember. 
(http://www.maaleht.ee/news/uudised/eestiuudised/omavalitsusedeestivajab
riigireformi.d?id=63297666)

51 Kährik, Allan. 2004. „Inimene, maailm ja hea Jumal taevas”. Õpetajate Leht, 13 (2. aprill).
52 Ujok, Astrit. 2009. „Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine kohalikes 

omavalitsustes”. Sotsiaaltöö, 5, lk 16–25.
53 Ujok, Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine kohalikes omavalitsustes, lk 

16–25.

Passiivsest 
omanikust 
tuleb muutuda 
aktiivseks 
omanikuks, 
mõistes, et 
kasutuseta seisev 
vara kaotab oma 
sisulist väärtust.

kogudustes 
on olemas 
harjumused ja 
oskused tegeleda 
abivajavate 
inimestega. 



30 Kaupo Reede

kutsuda koolitusprojekte ja täiendusõpet oma liikmetele ning pakkuda 
oma igapäevast tööd omavalitsusliku teenusena.

2.	Koguduse	finantsvõimekuse	tõstmine. Koguduste majanduslik toi-
metulek on väga erinev.54 Koguduste sissetulekud erinevad ligikaudu 
800 korda ja paljude koguduste majanduslikku võimekust tuleb tõsta.55 
Majanduslikult halvemal järjel olevate koguduste puhul võib esineda 
soovi kasutada omandireformist laekunud kompensatsioone jooksvate 
kulude katmiseks. Selline tegevus ei ole jätkusuutlik, kuna vara lõppe-
misel puuduvad ka vahendid täiendava tulu teenimiseks ning koguduse 
arendamiseks.

Koguduste tugevuseks on vabatahtlik töö, kogukonna tundmine ja 
kliendibaasi olemasolu. Ehk siis teenust osutades saab kogudus toetu-
da ümbruskonna inimeste tundmisele ja teadmisele nendest, kes kan-
natavad puudust. Vabatahtliku tööga on võimalik vähendada teenu-
se maksumust. Oluline on see, et kogudustel on olemas tulubaas, mis 
ei sõltu teenuse osutamisest. See on tellija jaoks oluline, sest teenu-
se osutamise käigus võib tekkida viivitusi teenuse eest tasumisel (val-
la eelarve kinnitamine, tulumaksu laekumise pidurdumine vms) või on 
vaja teostada kiiresti täiendav töö mingi teenuse osas. Liikmemaksu-
baas ja annetused võimaldavad organisatsioonil finantseerida teenuse 
osutamist finantstõrgete puhul. Koguduste omavalitsuslikest teenus-
test sõltumatu finantsvõimekus tagab paindlikkuse teenuse osutamisel. 
Näiteks saab tuua läbi kaasrahastusprojektide omavalitsuse eelarvele 
leevendust teenuste osutamisel.

3. Koguduse materiaalse vara haldamine ja arendamine. Paremini 
tulevad toime need kogudused, mille juhtkond on suutnud panna ole-
masoleva vara edukalt tulu teenima.56 Koguduste käsutuses on nii kin-
nis- kui vallasvara, mida ei kasutata üldse või mida kasutatakse vähe. 
On kogudusi, kes on suutnud oma kinnisvara anda (rentida) kogukonna 
kasutusse ja tänu sellele teenivad tulu.

Näiteks RootsiMihkli kogudus Tallinnas pakub võimalust rentida ruu-
me koosoleku pidamiseks või vastuvõtu korraldamiseks.57 Igakord ei 
pea hoonete kasutusse andmise eest ilmtingimata renti saama, teine-
kord on hea seegi, kui kasutaja võtab kohustuse vara remontida või 
renoveerida ja heaperemehelikult hooldada. Vastasel korral tekivad 
olukorrad, kus koguduse vara seisab ja laguneb ning varsti pole sellel 

54 Arengukava 2008–2017. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. (http://www.eelk.ee/eelk_
doc/eelk_arengukava.pdf) 30.05.2012

55 Kilp, Alar. 2012. „Kirik soovib parandada väikeste koguduste majanduslikku toimetu-
lekut”. Eesti Kirik, 12. juuni.

56 Arengukava 2008–2017. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.
57 Konverentsiruumid. RootsiMihkli kogudus. (http://www.stmikael.ee/index.php/et/

konverentsiruumid) 30.05.2012
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enam mingit väärtust. Seetõttu peaks kogudus kaaluma mitmesugu-
seid võimalusi aktiivsest kasutusest kõrvale jäänud varade kasutusse 
andmiseks omavalitsuslike teenuste osutamisel.

4. Diakoonilise võimekuse tõstmine (sh koguduse liikmete eest hoo-
litsemine). Omavalitsuslikke teenuseid osutades suureneb ka kogudus-
te võimekus tegeleda diakooniatööga – arendades teenuseid omavalit-
sustele, arendatakse ühtaegu võimekust oma koguduste liikmete eest 
hoolt kanda. Arengule aitavad kaasa osalemine täienduskoolitustel 
ning teenuste osutamise võrgustikes (teiste omavalitsuste sotsiaaltöö-
tajate parima praktika jagamine jms).

Puutudes kokku mitmesuguste väärtussüsteemidega, peab sotsiaal-
töötaja tundma ennast ja oma siseilma, oma tundeid ja hoiakuid ning 
säilitama lugupidamise teise inimese suhtes igas olukorras.58 Holistiline 
maailmakäsitlus annab kogudustele tugeva eelise teiste teenuste pak-
kujate ees.

5. Koguduse liikmete arvu suurendamine. Koguduse majandusliku või-
mekuse parandamiseks on esmane ülesanne suurendada koguduse 
niisuguste liikmete arvu59, kes soovivad aktiivselt koguduse elus osale-
da. Omavalitsused soovivad pakkuda oma elanikele kvaliteetsemat elu-
keskkonda, kus inimestel on võimalus eneseteostuseks mitmesugustes 
valdkondades kogu eluea lõikes. Koguduse seisukohalt on siinkohal hea 
mõista, et kõik koguduse pakutavad omavalitsuslikud teenused ei pea 
olema mehitatud koguduse liikmetega. Kaasata võib tublisid inimesi ka 
väljastpoolt kogudust.

Teenuse käigus saab partneritele, allhankijatele ja klientidele paremini 
selgeks koguduse väärtus ja olemus. Toimub teenusest osasaanud ini-
meste sekundaarne sidumine kogudusega, mille käigus ei kutsuta neid 
otse koguduse liikmeks, vaid tutvustatakse koguduse tugevaid külgi 
läbi igapäevase töö. Selliselt tagatakse koguduste jätkusuutlikkus veel-
gi tõhusamalt kui misjonitööga.

58 Ujok, Hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine kohalikes omavalitsustes, lk 
16–25.

59 Arengukava 2008–2017. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik.
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võimekus tegeleda 
diakooniatööga.
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Tabel 1. Omavalitsuse vajaduste ja koguduse tugevuste sünergia.

Koguduse 
vajadused

Koguduse tugevused/
võimalused

Omavalitsuse vajadused Edukas koostöö

Koguduste diakoo-
nilise pädevuse 
tõstmine ja inim-
ressursi arenda-
mine.

Olemasolev pikaajaline 
praktika inimeste aitamisel ja 
nõustamisel.
Organisatsioonikultuur – 
aidata ligimest.

Sotsiaal- ja haridustöö spet-
sialistide puudus.

Kutsuda omavalitsusega 
koostöös ellu koolitus-
projekte koguduse 
liikmete täienduskooli-
tuseks ja ümberõppeks.

Koguduse finants-
võimekuse tõst-
mine.

Vabatahtlik töö, kogukonna 
tundmine, kliendibaasi ole-
masolu.
Liikmemaksubaas ja anne-
tused võimaldavad organi-
satsioonil toimida ka ilma 
teenust osutamata. Teisest 
küljest toetab teatav finants-
võimekus paindlikkust teenu-
se osutamisel.
Tuua läbi projektide leeven-
dust omavalitsuse eelarvele 
teenuste osutamisel.

Eelarve senisest oluliselt 
tõhusam kasutamine.
Teenuste eelarve suurenda-
mine.

Koguduse osalemine tee-
nushangetes, koguduse 
ettepanekud omavalitsu-
se ülesannete delegeeri-
miseks.

Koguduse mate-
riaalse vara halda-
mine ja arenda-
mine.

Olemasolev kinnis- ja vallas-
vara, mis ei ole aktiivses 
kasutuses või mida kasuta-
takse vähe.

Omavalitsusel ei ole piisavalt 
maad teenuste arendami-
seks.
Omavalitsusel ei ole ruume 
teenuste arendamiseks.

Kogudus saab oma vara-
sid pakkuda omavalitsu-
se teenuste osutamiseks 
nii teenuse osutajana, 
kui lihtsalt ruumide kasu-
tamist võimaldades.

Diakoonilise võime-
kuse tõstmine (sh 
koguduseliikmete 
eest hoolitsemine).

Aastasadade pikkune koge-
mus raskustesse sattunud 
inimeste aitamisel. Inimvääri-
kuse kaitsmiseks kehtestatud 
väärtushinnangud. Kogemus 
anda hingelist abi. Väärtustel 
põhinev organisatsiooni- ja 
suhtluskultuur. Holistiline 
maailmakäsitlus.

Elanikkond vananeb, rohkem 
on vaja sotsiaalteenuseid.
Majandussurutis on suuren-
danud nende perekondade 
arvu, kes ei saa ise hakkama.
Suurenenud on puuetega 
laste ja täiskasvanute osakaal 
elanikkonnas, neile on vaja 
tugiteenuseid.
Vangist vabanenute rehabili-
teerimine.
Perevägivalla all kannatava-
tele inimestele on vaja tugi-
teenuseid.
Lasteaia ja -hoiu kohtade 
nappus.
Väärtustel põhinevate kooli-
de vähesus.

Kogudus saab osaleda 
just nende omavalitsusli-
ke teenuste pakkumises, 
mis on diakooniatööl 
põhinevad: toimetuleku-
raskustes perede nõus-
tamine, hoolde kodud, 
varjupaigad, rehabilitat-
sioon, laste eest hoolit-
semine, ravi- ja hooldus-
teenused.

Koguduseliikmete 
arvu suurendamine.

Tugev organisatsioonikultuur, 
organisatsioonilise ühis-
tegevuse tava, koguduste 
võrgustik.

Omavalitsus tahab pakkuda 
kvaliteetsemat elukeskkonda, 
kus inimesel on võimalus 
eneseteostuseks mitme-
sugustes valdkondades elu-
kaare erinevates punktides.

Peale igapäevase mis-
jonitöö on oluline ka 
kohaliku kogukonna 
sekundaarne sidumine 
kogudusega.
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koguduse esimesed sAmmud AvAliku teenuse 
pAkkujAks sAAmisel

Vestlustest Eesti  omavalitsuste juhti dega on selgunud, et kui mõeldak
se delegeerimise peale, siis kogudusele kui teenuse osutajale ei osa-
ta mõelda. Teenuse osutajaks saamiseks peab kogudus tegema omalt 
poolt esimesed sammud. Lisaks eespool kirjeldatud üldistele omadus-
tele peaks iga kogudus organisatsioonina leidma oma tugevused. Sel-
leks on hea kasutada mõnd metoodikat, mis aitab välja selgitada need 
tugevused ja võimalused, mis ka reaalselt eksisteerivad. Selleks on iga-
ti  sobiv näiteks SWOT maatriksi analüüs (vt joonis 2).

Kirjeldatu põhjal on selge, et eeldused koguduste ja omavalitsuste 
koostööks on olemas. Omavalitsustel on positi ivne suhtumine kogu
dustele delegeerimiseks, olemas on kogudustele delegeerimiste parim 
prakti ka, on tekkinud olukord, kus paljud omavalitsused peavad teenu
se tagamiseks leidma lahendusi teenuste delegeerimiseks. Küsimus on 
selles, kas kogudus oskab tekkinud soodsat keskkonda kasutada.

Aina populaarsemaks muutuvad omavalitsustevahelised ühisteenused. 
Seega on oluline vaadelda teenuse osutamist laiemalt kui üks vald või 
linn. Kindlasti  on siin ka võimalus koguduste omavaheliseks paremaks 

V Ä L I S K E S K K O N N A

�
�
�
�
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�
�

Joonis 2. Koguduste tugevuste väljaselgitamine SWOT analüüsiga.
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koostööks. Selleks annab hea eelduse asjaolu, et tihti on ühel õpetajal 
teenida mitu lähestikust kogudust.60

Jõudes omavalitsusega avaliku teenuse osutamiseks lepingu sõlmimi-
seni, tuleb selgeks teha, et mõlemad osapooled mõistetest üheselt aru 
saavad. Mõisted peavad olema: 

 a) kokku lepitud ja tulenema organisatsiooni reaalsest käitumisest; 

 b) koostoimelised ja tähenduslikud; 

 c) formaliseeritavad reaalseks kasutamiseks; 

 d) haakuma reaalsete probleemidega.61

Omavalitsustele peaks julgustavalt mõjuma teadmine, et üldiselt are-
nevad paremini need organisatsioonid, kus paradigmad on kirjeldatud 
ja teavitatud, samuti need teenusorganisatsioonid, mis on teadmis-
intensiivsed.62 Mõlemat ju kogudused on.

Omavalitsusele partneriks saamisel ja püsiva partnerluse arendamisel 
on praktikast tulenenud väikseid nippe käitumismallide osas, mis on 
välja toodud joonisel 3.

60 Kiriku teejuht. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. (http://www.eelk.ee/teejuht.php) 
30.05.2012

61 Schein, Organizational culture, lk 109–119. 
62 Wassermann, Noam. 2008. „Revising the Strategy, Structure, and Performance Para-

digm: The Case of Venture Capital”. Organization Science, Vol. 19 No. 2 (MarchApril): 
241–259.

Mõned käitumuslikud soovitused kogudustele suhetes omavalitsustega: 

 • Võimaluse/probleemi lahendusel kasuta meetodit „kuidas on võimalik”, mitte 
vastupidi.

 • Ole alati personaalne – suhtu ametnikku kui inimesse, kellel on alati oma mured ja 
rõõmud. Tee selgeks, millised on tema huvialad, tema perekond jne.

 • Küsi alati nõu ja tähtsusta ametniku rolli. Las ta tunneb ennast targa ja otsustaja-
na. Sellise suhtumise toel on alati hea jõuda oma eesmärkide täitmiseni.

 • Ole asjalik – tunne oma ja konkurendi toodet, ära ole alatu konkurendi vastu. 

 • Ole isikupärane – ära püüa olla keegi teine, see on naeruväärne.

 • Ole alati oodatud – järgmiseks kohtumiseks jäta alati midagi õhku, et klient ootaks 
Sinu uut infot. 

 • Kirjelda oma argumendid enda jaoks ning tutvusta neid teistele ka kirjalikult.
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Joonis 3. Nipid partnerluseks omavalitsuse ja koguduse koostöös.

Juhul, kui teenuse osutamine juba toimub,  
siis tuleks meeles pidada järgmist:

 • Tunne omavalitsuse arvamuse vastu huvi ka siis, kui kõik tundub korras 
olevat (näiteks kuidas toodet/teenust arendada). Tihtipeale suheldakse ainult 
probleemide puhul. 

 • Helista aegajalt oma kontaktisikule omavalitsuses ja küsi, kuidas tal läheb (proovi 
vältida tarnijakliendi teemasid). Otsi selleks teemasid, tunnusta inimest. ÄRA 
LOBISE PIKALT!

 • Suhtlemisel kontaktisikuga ole teadlik tema olemusest ja/või väldi arvamusavaldusi 
inimese põhiolemust puudutavates küsimustes (rahvus, religioon, poliitika jne).

 • Jälgi omavalitsuse käitumist ja püüa ennetada tema probleeme, pakkudes talle abi 
(näiteks spetsialistide vahendamine).

Mõned suhteturunduslikud nõuanded kogudustele omavalitsusega 
paremate suhete loomiseks või enda kui potentsiaalse teenuse  

pakkuja tutvustamiseks:

 • Jaga regulaarselt infot koguduse tegemistest valla juhtidega (mitte liiga sageli, 
näiteks kaks korda aastas, uue valitsuse puhul kohe alguses).

 • Osale volikogu teemakohases komisjonis.

 • Löö kaasa omavalitsuse ettevõtmistes (ole nähtav), kaasa koguduse liikmeid oma-
valitsuse ettevõtmistesse (talgud, külapäevad jne).

 • Uuri omavalitsuse probleemkohti ja tee ise ettepanekuid koostööks.

 • Kirjuta mõni artikkel aastas oma tegemistest omavalitsuse infokandjas.

 • Proovi olla oma tegemistes apoliitiline.

 • Suhtle omavalitsuse teiste koostööpartneritega.

 • Kaasa omavalitsuse ametnikke ja juhte oma tegevustesse (mitte juhatuse liikmena, 
sest see võib tekitada huvide konflikti).

 • Anna kord aastas volikogule infot oma tegemistest ja majandusseisust.

 • Kuulu kohalikesse ja piirkondlikesse ühendustesse (näiteks kodanikuühenduste 
ümarlaud, LEADER koostöögrupp jt).
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kokkuvõtteks

Avalike teenuste delegeerimine on ühiskonna arenguga kaasas käiv 
suund, mille raames üha enam kohalikke omavalitsusi arendab head 
partnerlust ja koostööd avaliku ja erasektori organisatsioonidega. Ühi-
selt liigutakse parima ühiskonnakorralduse ja elanikele kogukonna tee-
nuste parima pakkumise poole. Kohalikud omavalitsused ja riiklikud 
institutsioonid delegeerivad nii kohustuslikke kui vabatahtlikke ülesan-
deid eelkõige usaldusväärsetele ja professionaalsetele partneritele.

Kohalikud kogudused on läbi aegade täitnud inimeste elukorralduses 
olulist rolli eriti sotsiaalses ja hariduslikus valdkonnas. Pikaajaliste tra-
ditsioonide ja ajalooliselt väljakujunenud eetiliste tõekspidamistega on 
kogudused tugevad partnerid omavalitsustele oma väärtuspõhise lähe-
nemise ja rohke praktilise kogemusega.

Üha enam äri-, era- ja avaliku sektori vahel hägustuvate piiridega ühis-
konnas on suurenev vajadus kokku lepitud reeglite ja käitumisnormide 
järele. Nii on ka kogudustel tähtis tunda kokkulepetega seotud mõis-
teid ning aru saada ametkondlikust keelest. Teinekord vallata ka väik-
seid nippe või käitumisjuhiseid mitmesuguste inimestega suhtlemiseks, 
et olla oma tegevuses edukas ning saavutada vastastikune meeldiv 
koostöö. Kasu saavad sellest mõlemad osapooled – omavalitsused 
hea teenuse kujul, kogudused aga potentsiaalsete liikmete ja parema 
majandamise kujul.

Avalike teenuste delegeerimise teema jääb kindlasti aktuaalseks veel 
kauaks, riiklikul tasandil on selle tähtsus välja toodud arengukavades, 
kohalikul tasandil aga tunnustatakse selle tõhusust.



Koguduse osalemine  
kohaliku elu kavandamisel

Raivo Linnas

Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik,  
kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.1 

koguduse võimAlused osAledA kohAliku 
omAvAlitsuse üksuse ArengukAvAde, 
eelArvestrAteegiA jA eelArve koostAmisel 

Kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanne on korraldada vallas või 
linnas  sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsoo-
tööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanali-

satsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või 
linnasisest ühistransporti, valla teede ja linnatänavate korrashoidu, 
koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikooli-
de, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- 
ja hooldekodude, tervis hoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülal-
pidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses.2

 

Kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel lähtutakse kohaliku oma-
valitsuse finantsjuhtimise seadusest (KOFS),3

 
kohaliku omavalitsuse kor-

ralduse seadusest (KOKS),4
 
kohaliku omavalitsuse üksuse (KOÜ) põhi-

määrusest; volikogu või tema volitusel valitsuse poolt kehtestatud 
finantsjuhtimise korrast, eelarveprotsessi ajagraafikust, KOÜ arengu
kavast ja eelarvestrateegiast. KOÜ eelarvet koostades tuleb lähtuda 
KOÜ eelarve strateegiast,5

 
mis koostatakse KOÜ arengukavas sätesta-

tud eesmärkide saavutamiseks ja kavandatavate tegevuste finantseeri-
mise planeerimiseks.

1 Eesti Vabariigi põhiseadus, § 1. (https://www.riigiteataja.ee/akt/24304).
2 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, § 6, lg 1 ja lg 2 (edaspidi KOKS), vastu 

võetud 02.06.1993, redaktsioon 01.01.2012. (https://www.riigiteataja.ee/akt/28501)
3 Kohaliku omavalitsusüksuse eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandlu-

se põhimõtted on sätestatud Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses, 
vastu võetud 16.09.2010. (https://www.riigiteataja.ee/akt/13361493)

4 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus.
5 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus, § 20, lg 1.
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Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 37 lõike 1 kohaselt peab 
KOÜ-l olema arengukava, mis käsitleb KOÜ pika- ja lühiajalise arengu 
eesmärke ja nende elluviimiseks vajalikke tegevusi. Eelarvestrateegia 
koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 37.

Valla ja linna arengukava peab olema kooskõlas kohaliku omavalitsuse 
üksusele seaduse alusel koostatavate kohustuslike valdkonnapõhiste 
arengukavadega ja üldplaneeringuga.6 KOÜ arengukava ja eelarvestra-
teegia on aluseks kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve koostamisel, 
kohustuste võtmisel ja investeerimisprojektide kavandamisel.7

Lugeja mõistab eelnevast järgmist tõsiasja – selleks, et kogudus saaks 
tulemuslikult osaleda kohaliku omavalitsuse üksuse (edaspidi KOÜ) 
eelarve koostamise protsessis, on otstarbekas osaleda juba oma lin-
na või valla kohustuslike valdkonnapõhiste arengukavade, üldplanee-
ringu, arengukava8

 
ja eelarvestrateegia väljatöötamisel või muutmisel. 

Arengukava peab enne kinnitamist olema avalikult kättesaadav vähe-
malt kolm nädalat,9 kuid see aeg on tegelikult väga lühike. Seetõttu 
peaks koguduses olema kokku lepitud, kes jälgib KOÜ arengukavade 
kohta edastatavat teavet.

Olulisemad ajakriitilised tegevused, mis eelnevad eelarve vastu
võtmisele:

  eelarve eelnõu menetlemine volikogus; 

  eelarve eelnõu menetlemine volikogu komisjonides; 

  eelarve eelnõu esitamine volikogule; 

  eelarve eelnõu, vastu võetud eelarve ja nendega kaasuvate 
dokumentide avalikustamine; 

  eelarve eelnõu koostamine ning sellega seonduvalt eelnevalt 
eelarvestrateegia koostamine.10

KOÜ volikogu või valla- või linnavalitsus võivad kehtestada arengukava 
ja eelarvestrateegia koostamise korra, mistõttu on mõistlik selgitada 
välja, kas koguduse KOÜ-s on selline kord kehtestatud ja millised on 
seal määratud tähtajad.

6 KOKS § 37, lg 3.
7 KOKS § 37, lg 2.
8 Valla või linnavolikogu kinnitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmise valla 

või linnavolikogu määrusega enne, kui valla- või linnavalitsus esitab eelarve  eelnõu 
valla- või linnavolikogule, või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks. 
(KOKS § 37, lg 7)

9 Teade arengukava või selle muutmise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse koha-
liku omavalitsuse üksuse veebilehel või muul viisil valla või linna põhimääruses sätes-
tatud korras. (KOKS § 37, lg 6)

10 Vt Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise käsiraamat. 2012. (https://valitsus.
ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/strateegia/poliitikaanaluusidjauuringud/tar-
kadeotsustefondistrateegilistearendusprojektide/KOV%20k%C3%A4siraamat.pdf)

on otstarbekas 
osaleda oma 

linna või valla 
kohustuslike 

valdkonna
põhiste 

arengukavade 
väljatöötamisel.
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Oluline on tutvuda KOÜ põhimäärusega, sest ka selles dokumendis või-
dakse kindlaks määrata mitmed olulised arengukavade ja eelarvestra-
teegia menetlemise protseduurid ja tähtajad. Õigete asjade tegemine 
valel ajal tingib paratamatult hea mõtte realiseerumise edasilükkumise 
või elluviimata jäämise.

Pühakiri õpetab: „Veel pisut und, pisut tukkumist, pisut pikutamist ris-
tis kätega, siis tuleb vaesus sulle kallale otsekui röövel ja puudus nagu 
relvastatud mees” (Õp 6:10,11); „Taibukas teeb kõike teadlikult…” (Õp 
13:16).

miks peAb ko g udus osAlemA kohAliku 
omAvAlitsusüksuse ArengukAvAde, 
eelArvestrAteegiA jA eelArve koostAmisel?

Koguduste kulud kasvavad pidevalt, kuid liikmeskond mõnel pool vana-
neb ja kohati väheneb, mistõttu koguduste tulubaas väheneb ja üha 
raskem on tulla toime hädatarvilike tegemiste rahastamisega, rääki-
mata oluliste investeeringute tegemisest. EELK Kirikukogu on andnud 
oma liikmetele selge sõnumi: „EELK ja koguduste tulubaas peab olema 
piisav kiriku põhieesmärgi – Jumala sõna kuulutamise ja sakramentide 
jagamise – paremaks täitmiseks.”11 Seisuga 01.03.2008 kuulub EELK-le 
162 kirikuhoonet, kuue kiriku varemed, kolm kabelkirikut, seitse pal-
vemaja ning üle 500 muu hoone. Valdav osa kirikutest on riikliku või 
kohaliku muinsuskaitse all. Kirikute olukord on väga erinev. Paljude 
väiksemate koguduste kirikud vajavad kapitaalseid parandustöid, mille 
tegemiseks kogudusel rahalised vahendid puuduvad.

Kogudustele kuulub 112 pastoraati ja 59 kogudusemaja. Mitmed pasto-
raadid on võetud muinsuskaitse alla. On pastoraate või muid kogudus-
tele kuuluvaid hooneid, mille suhtes tuleb kaaluda muinsuskaitse alla 
võtmise vajadust.

2007. aastal teostatud uuringu kohaselt kuulub kalmistuid 43 kogudu-
sele. Uuringu vastustest selgub, et sageli puuduvad kogudusel ja koha-
likul omavalitsusel kalmistute ja neid teenindavate hoonete (kabel) 
korrashoiuks ja arendamiseks piisavad vahendid. Neist enam kui pool-
tes toimub kalmistute haldamine kohaliku omavalitsuse toel.12

Kujunenud olukorras ei ole mõeldav, et kultuuriväärtust omavate hoo-
nete ja ehitiste säilitamisel, arendamisel ja taastamisel saavutab ühis-
kond kohaliku omavalitsuse tasandil edu ilma koguduse, muinsus-

11 EELK arengukava 2008–2017, vastu võetud 29.04.2008, lk 6. (http://www.eelk.ee/
arengukava.php)

12 EELK arengukava 2008–2017, lk 20–21.
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kaitseameti ja kohaliku omavalitsuse üksuse ühise suunatud sihikindla 
tegevuseta. Raha liigutamine kohalikul tasandil toimub olulises13

 

mahus läbi linna või vallavalitsuse eelarve, mistõttu ei ole võimalik 
ala- ega ülehinnata kohaliku eelarve koostamise protsessis osalemise 
tähtsust.

Igaühel on õigus pöörduda märgukirjade ja avaldustega kohalike oma-
valitsuste ja nende ametiisikute poole14 ning valla- ja linnaelanikel on 
õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel15. Lühinägelik oleks 
jätta seadusest tulenev õigus kasutamata.

midA ühiselt tehA?

Raske on leida valdkondi või tegevusi, kus koguduse liikmed ei saaks 
abikätt ulatada oma koduvalla või linna kaaselanikele ühiselu edene-
miseks või mõnel pool ka säilitamiseks. Palju on võimalik teha ilma 
kohalikust eelarvest raha küsimata, kuid mitmete heade mõtete ellu-
viimise eelduseks on mingigi raha või materiaalse ressursi olemasolu. 
Finantsjuhtimine kohalikul tasandil toimub KOÜ eelarve abil, mistõttu 
kohaliku eelarve ja lisaeelarve koostamise käigus on mõistlik jälgida, et 
kohastes kulukohtades ja -kirjetes oleksid kajastatud koguduse soovid, 
vajadused ja võimalused.

Näiteks võiks taotleda, et KOÜ 

  toetab rahaga või elamispinna leidmisega kihelkonnakeskuses 
oma õpetaja ja organisti ametikoha loomist; 

  rahastab kogudusele kuuluvate, kuid kohalikku elukeskkonda 
väärtustavate kultuuriväärtuslike hoonete haldamist, taastamist 
ja säilitamist16; 

  toetab surnuaedade ja mälestusparkide korrashoidu; 

  toetab kirikuruumide kasutamist kontserttegevuseks, heatege-
vusürituste (sh kontsert, annetatud käsitöö jmt müük, loteriid), 
tulundusõhtute korraldamisel.

13 Mõistagi on Eestis kahetsusväärselt palju linnu ja valdu, kus raha on avalike teenuste 
osutamiseks ja investeerimiseks vähem kui hädavajalik, mistõttu olulised arendus
tegevused ja projektid toimuvad üksnes siis, kui raha eraldab riik või Euroopa Liit.

14 Eesti Vabariigi põhiseadus, § 46.
15 KOKS § 3 p. 4.
16 Või uute kirikute ehitamist. Näiteks Tallinna linn seadis linna omandis olevale Kiili tn 9 

kinnistule Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kasuks 99 aastaks tasulise hoonestusõigu-
se EELK Mustamäe Maarja Magdaleena koguduse kiriku ehitamiseks.
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See loend ei ole kaugeltki ammendav. Kohaliku omavalitsuse üksu-
se arengukavade, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise protsessis 
osalemine on üks võimalus koguduse ja KOÜ koostööks ja eeldus raha 
saamise tõenäosuse suurendamiseks. Siiski ei saa kõike mõõta ainult 
rahas ega loota ühepoolse kasu taotlemisel edule.

koostöö kAsu kogudusele

Peamiselt on sellele küsimusele juba vastatud alapeatükis „Miks kogu-
dus peab osalema KOÜ arengukavade, eelarvestrateegia ja eelarve 
koostamisel?”. 

EELK Kirikukogu usub ja loodab, et kirik on 2017. aastal aktiivse 
kodaniku ühiskonna kujundajana kohalikule omavalitsusele usaldusväär-
ne partner, kes on oma põhimõtetest lähtudes avatud koostööle mit-
mesuguste poliitiliste jõududega.17 Kirikukogu usub ja loodab, et EELK 
on muu hulgas hooliv, avatud,

 
aktiivne ja nähtav.18 Kirikukogu usk ja 

lootus visiooni täitmiseks õnnestub üksnes siis, kui selle õnnestumisele 
panustavad koguduse liikmed üle terve Eesti.

EELK on üks ja ühtne kirik, mitte koguduste liit. Kirikule antud füüsi-
list ja vaimset eluruumi tuleb kasutada mõttekalt ja pärandada Jumala 
loodu järgmistele põlvedele rikkumatuna.19 Kirik on kutsutud ja seatud 
teenima inimest – nii igavest kui ajalikku, nii taevast kui maist silmas 
pidades. Seetõttu ei saa kirik olla ükskõikne ka rahva elukorralduse ja 
sotsiaalsete probleemide lahendamise suhtes.20 

Pühakirjas on õpetussõnad: „Ära keela head neile, kes seda vajavad, 
kui su käel on jõudu seda teha!” (Õp 3:27). Koguduse liige, kellel on 
küllaldaselt teadmisi, kogemusi ja oskusi, ei oma moraalset õigust loo-
buda edendamast kogukonna ja koguduse elu KOÜ eelarveprotsessi 
jõukohaselt panustades.

17 EELK arengukava 2008–2017, lk 22.
18 „Kirik on näoga inimese poole, ta kuuleb, näeb, märkab, aitab ja armastab inimest” 

(EELK arengukava 2008–2017, lk 23). „Kirik on avatud uutele inimestele, ideedele ja 
spirituaalsele mitmekesisusele, ühtaegu hoides ja kandes traditsioone” (samas, lk 23). 

„Kirik innustab ja kaasab inimesi oma missiooni täitmisesse” (samas, lk 23). „Kirik on 
ühiskonnas nähtav, kuulutades rõõmusõnumit ja teenides kaasinimesi oma liikmete 
kaudu” (samas, lk 23).

19 Kiriku sotsiaalne sõnum. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskondlik-poliitilised taot-
lused. Heaks kiidetud EELK konsistooriumi istungil 4. oktoobril 2005. http://www.eelk.
ee/missioon.html

20 Samas.



Raivo Linnas42

koostöö kAsu kohAlikule omAvAlitsusele

Kohaliku omavalitsuse kasu seisneb ennekõike selles, et partnerlus 
avalike teenuste osutamisel võimaldab suurendada riigi legitiimsust 
ühiskonnas, suurendada ühiskonna sidusust ning kasutada avalike tee-
nuste pakkumisel nüüdisaegset oskusteavet ja uusimaid lahendusi.21

Koguduseliikmest kogukonna liige, kes ei ole linna või valla ametnik 
ega volikogu liige, panustab kogukonna heaolu edenemisse ja kestvu-
sesse. EELK-l on ühiskonnale pakkuda kristlik kultuuritraditsioon, rah-
vuslike väärtuste säilitamine, arvukad muinsusmälestised, kogu maad 
kattev kihelkondlik kogudustevõrk ja sajanditepikkune ajalooline koge-
mus.22 Kirik hoiab ja kannab oma koguduse liikmete kaudu traditsioone 
ning teenib oma liikmete kaudu kaasinimesi.23 EELK uuendatud aren-
gukavas24 on kirjutatud: „Kasvanud on linna ja maakoguduste vaheline 
liikmeskonna ja majandusliku toimetuleku erinevus, sest maa elanik-
kond väheneb ja vaesub. Samas on külakirik jäämas kohalikule inimese-
le pea ainsaks avalikuks institutsiooniks, mis pole veel kaugele kolinud.”

Lühinägelikud oleksid KOÜ juhid, kes jätaksid kiriku üksi kandma kristli-
ku kultuuritraditsiooni ja rahvuslike väärtuste järjepidevust ning muin-
suskaitseliste väärtuste säilitamist kohalikus kogukonnas.

kuidAs osAledA koü eelArve koostAmisel?

KOÜ eelarve koostamisel on mitu selgelt eristatavat etappi, mis on kül-
laltki kindlate tähtaegadega. Koguduse õpetajal ja juhatuse esimehel 
tuleb jälgida KOÜ arengukava, valdkonna arengukava ja üldplaneerin-
gu ning detailplaneeringu koostamise protsessi, et eeldused koguduse 
vajaduste ja võimaluste realiseerimiseks oleksid tagatud kõigis doku-
mentides, mis moodustavad nn arendusdokumentide paketi.25

21 Lember, Veiko; Parrest, Nele; Tohvri, Evelyn, koostajad. 2011. Vabaühendused ja ava-
likud teenused: partnerlus avaliku sektoriga. Käsiraamat vabaühendustele ja avalikule 
sektorile. Tallinn: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuse Liit, lk 35.

22 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koguduse ja kohaliku omavalitsuse koostööst. Kinni-
tatud EELK konsistooriumi 1. juuni 2004 määrusega nr 5-m/93.

23 EELK arengukava 2008–2017, lk 23.
24 Arengukava 2008–2017. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Arengukava muutmine ja 

täiendamine. 2012. Marion Bobkov, koostaja. (http://www.eelk.ee/eelk_doc/eelk_
arengukava_2012.pdf)

25 Rahandusministeerium soovitab arengu üldstrateegiat või arengukava ja seda toeta-
vat mitmeaastast finants ja majandustegevuse plaani ning teisi võimalikke arendus-
dokumente vaadelda ühtse arenduspaketina, millesse kuulub füüsilise planeerimise 
poolelt üldplaneering. Valla/linna üldplaneering ja arengukava ei tohi olla omavahel 
vastuolus. Oluline on koostada arengukava ka valdkondade kohta, kuigi kohaliku 
omavalitsuse üksuse arendamine on tervikprotsess ja valdkonna arengukava on val-
la/linna arengukava osa.
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Kogudusel on soovitatav juhatuse koosolekul kokku leppida, kes juha-
tuse liikmetest nimeliselt vastutab KOÜ arengukava, erinevate vald-
kondade arengukavade, eelarve, üldplaneeringu ja detailplaneeringu-
te seire- ja planeerimisprotsessides koguduse esindajana osalemise 
eest. Eelkõige on vaja tutvuda linna või valla põhimääruses või muus 
dokumendis sätestatud arengudokumentide ja eelarve vastuvõtmise 
kordadega, et teada saada, mida, millal ja kuidas teha; millise sisuga, 
mis vormis ja kellele taotlused, ettepanekud, projektid, vastulaused ja 
arvamused esitada ning kes ja kuidas valmistavad tegelikult ette voli-
kogus vastu võetavaid otsuseid.

Mõistlik on määrata vastutaja, kes jälgib KOÜ eelarve koostamise 
üldist käiku, samuti vastutajad ka eri valdkondadele, et oleks tagatud 
asjatundlik suhtlemine vallavalitsuse ametnikega ja volikogu vastavate 
komisjonidega.26 Kogudusel on soovitatav hoiduda end otse sidumast 
ühe konkreetse poliitilise jõuga ja tegutseda kodanikualgatuse korras 
erakondadeülese (välise) huvigrupina.

Kui see pole võimalik, on soovitatav jagada koguduse õpetaja ja juha-
tuse liikmete rollid selliselt, et kogudust ei oleks võimalik käsitleda ühe 
erakonna käepikendusena. Nii väheneb pikas ajavaates oht, et kogudu-
se vajaduste ja huvide rahuldamine on raskendatud või lausa välista-
tud, kui erakond, kelle käepikenduseks koguduse liikmeid peetakse, on 
opositsioonis.

Koguduse juhatusel tulebkujundada strateegia ja taktika eelarveprot-
sessis osalemiseks just jooksval aastal toimuva protsessi eripärast läh-
tudes kohe pärast eelarvetaotluste tähtaegade ja tingimuste avalikus-
tamist. Kindlasti on vaja tagada, et koguduse taotluse esitamisel raha 
saamiseks KOÜ eelarvest või lisaeelarvest on kulude katteks vajalikud 
tuluallikad kirjeldatud nii, nagu kogudus neid sisus soovitavaks peab 
kohaliku elu paremaks edendamiseks kristlikus vaimus ja nii,nagu vor-
miliselt näeb ette KOÜ asjaajamise kord.

Koguduse ja KOÜ huvide paremaks sidumiseks on vaja tagada kogudu-
se missiooni, visiooni ja strateegia haakumine valla või linna strateegi-
lise arengu suundade ja tähtaegadega. Selleks on koguduse vaimulikul 
ja juhatusel vaja jälgida, et linna või valla arengukava koostamise või 
muutmise käigus saaksid arengukavas kajastatud ka koguduse vajadu-
sed ja võimalused.

Kohalik kogukond ja kogudus saavutavad kohaliku elu edendamisel 
edu siis, kui nad tegutsevad linna või valla huvides ühiselt, võrdväär-
sete partneritena teineteist toetades. Taktikaliselt on mõistlik esitada 

26 Seda on lihtsam teha neil kogudustel, kelle esindaja on valla- või linnavalitsuses tööl 
või volikogu valitseva koalitsiooni liige. Koguduse huvide eest seismine on keerulisem 
siis, kui kogudusel ei ole „oma meest Havannas” või koguduse liige on opositsioonis.
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oma taotlused ja ideed üksikute ettepanekutena, mitte ühtse paketina, 
soovitatavalt esitades neid otsustajatele erinevate poliitiliste jõudu-
de poliitikute27 ja ametnike kaudu. Nii saavad erinevad poliitikud tun-
da end asjadesse enam pühendatute ja mõjuvõimsamatena, väheneb 
üksikametniku koormus ja väheneb üksikisiku tahtest ja tegemisest sõl-
tuvuse riisiko.

Siinjuures tuleb poliitikutele ja ametnikele lihtsalt ja mõistetavalt selgi-
tada, kuidas koguduse vajaduse või huvi rahuldamine aitab kaasa  koha-
liku kogukonna ja ka poliitiku heaolu kasvule, kes koguduse huvid voli-
kogus enda esindada võtab.

Vastutustundlikud koguduse mõjukad liikmed seavad esikohale koha-
liku kogukonna ja selle osana koguduse huvid ja mõju, mitte isikliku 
aupaiste. Kogudusel on soovitatav saata oma esindajad osalema voli-
kogu ja selle komisjonide istungitele, et vajaduse korral oma huve 
kaitsta volinikega suheldes otsustusprotsessi varajases staadiumis. Eri-
ti hea on, kui kogudusel on võimalus koguda vähemalt 1% hääleõi-
guslikest omavalitsuse elanikest, et esitada volikogule või valitsuse-
le ettepanekuid koguduse huvide saavutamist toetavate õigusaktide 
vastu võtmiseks, muutmiseks või tühistamiseks.

Tähtis on meeles pidada, et KOÜ eelarveprotsess kestab tegelikult läbi 
aasta, igal ajal on rõhuasetus isesugusel aspektil ja osalised on kaasa-
tud erineva hõivatusega. Ainult järjepidevalt ja sihikindlalt tegutsedes 
on võimalik saavutada tulemusi.

Koguduse liikmed peavad jälgima, et KOÜ eelarveprotsessi käigus ei 
unustataks ära kiriku sotsiaalset põhisõnumit kõigis valdkondades.

ühistöö edu eeldused

Koostöö koguduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse vahel on edukas ja 
tulemuslik siis, kui mõlemad osapooled tunnetavad selle paratamatut 
vajadust või võimalust ühise tegevusega kogukonna hüve suurendami-
seks. Oluline on, et kogudus ja kohalik kogukond tunnetaksid sidusust, 
teineteisest sõltumist ja ühist huvi ühendada kummalgi seltskonnal 
olevad parimad teadmised, kogemused, oskused ja muu ressurss.

Siinjuures ei olegi esmatähtis, kas eestvedaja rolli võtab kogudus, linna 
või vallavalitsus või mõlemad. Avaliku halduse kontekstis võime siin 
mõista avaliku halduse mõne tegevuse üleandmist vabaühendustele 

27 Juhatuse esimehel ja õpetajal on soovitatav arvestada koguduse prioriteetide sead-
misel, millised isikud ja milliste huvidega on eelarveprotsessis kõige mõjukamad, ning 
lähtuda oma taotluste esitamisel muu hulgas ka sellest aspektist niivõrd, kuivõrd see 
on võimalik koguduse vajadusi ja võimalusi arvestades.
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või kodanikuühendustele, kelleks on sisuliselt ka kogudused.

Vabaühenduste ja avaliku sektori teenuste partnerluse levinuimad vor-
mid on avaliku sektori ülesande vabaühendusele täitmiseks andmine, 
projekti või tegevuse toetamine ja vara kasutusse andmine teenuse 
osutamiseks.28

Avalikke teenuseid antakse lepinguga üle peamiselt kahel olulisel ees-
märgil: tõsta avalike teenuste kvaliteeti ning kaasata ja võimesta-
da kodanikuühendusi teenuste osutamisel.29

 
Praxis (2009) väidab, et 

enam kui pooltes (ca 60%) kohalikes omavalitsustes, mis kokku hõlmab 
ligi 87% Eesti elanikest, teevad omavalitsused ja kodanikuühendused 
koostööd avalike teenuste osutamisel. KOÜ-d rahastavad teenuseid 
paljudel viisidel, seejuures teenust sageli selgelt määratlemata ja tee-
nuse osutamisena teadvustamata, näiteks tegevustoetuse, projektitoe-
tuse, vara tasuta kasutamise, koostöölepingute jms raames.30

Teenuste delegeerimine ja teiste tänapäevaste valitsemise põhimõte-
te rakendamine sõltub oluliselt KOÜ juhtide teadmistest, hoiakutest ja 
väärtustest, mistõttu koguduse esindajatel on oluline tundma õppida 
oma valla- või linnajuhte. Koguduse esindajatel võib olla lihtsam selgi-
tada koguduse võimalusi ja võimekust KOÜ mittekristlastest ametiisi-
kutele, kui läheneda neile tuttavamas kontekstis ehk viidata kohaliku 
omavalitsuse ja vabaühenduste koostööle ja haldusülesande täitmiseks 
või üleandmiseks volitamisele.

Järgnev joonis selgitab piltlikult ja lihtsalt, kuidas selline koostöö välja 
näeb.31

28 Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 35.
29 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-

ühendustele. 2009. Tallinn: Praxis, lk 12. (http://www.siseministeerium.ee/public/
SIMDEL_raport.pdf) 

30 Samas, lk 7.
31 Allikas: Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 14.
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Avalike teenuste osutamine avaliku sektori ja vabaühenduste koostöös 
Eestis:

Avalike teenuste lepingupartneritel soovitatakse

  selgitada oma töötajatele lepingust tulenevaid kohustusi, ees-
märke ja hindamiskriteeriume; 

  tagada töötajate teadlikkus avaliku ja kolmanda sektori tegutse-
mise põhimõtetest ja nende erinevustest; 

  arendada enda suutlikkust ja teadmisi vastava avaliku teenuse 
osutamisel; 

  informeerida teineteist pidevalt olulistest arengutest teenuse 
osutamisel ja tõrgete esinemisel ning nimetada kontaktisikud, 
kes esindavad neid lepingu kehtivuse ajal.32

Praxise uuring kinnitab, et KOÜ-del on suur huvi avalike teenuste üle-
andmise edendamiseks eeldusel, et 

  avaneks võimalus kaasata lisaressurssi (98% vastajatest), 

  tõuseks teenuste kvaliteet (98% vastajatest) ja 

  vastavas valdkonnas oleks võimekaid ühendusi (96%).33 

32 Samas, lk 35.
33 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodanike-

ühendustele, lk 8.
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KOÜ esindajate huvi delegeerida tulevikus teenuseid ühendustele on 
peamiselt samades valdkondades, kus ühendusi võimekaks peetak-
se (kohaliku elu edendamine, sport, kultuur, noorsootöö), kuid neil on 
huvi delegeerida avalikke teenuseid ka mõnes niisuguses valdkonnas, 
kus kodanikuühenduste võimekust sedavõrd tugevaks ei peeta (näi-
teks sotsiaalteenused, huviharidus, kuriteoennetus ja heakord).34 Praxi-
se väitel viitab see vajadusele toetavate juhiste ja süsteemsemate abi-
materjalide järele, aga ka vajadusele luua teenuse kirjeldusi, koolitada 
teenuse osutajaid ning arendada nende koostööd. Siin on kogudustel 
omakorda võimalus panustada. „Kehvade uudismaa annab palju lei-
ba, aga mõni hukkub ülekohtu tõttu” (Õp 13:23). Järelikult on kiriku ja 
kohaliku omavalitsuse võimalik koostööpõld väga lai.

ohud jA riskid koguduse  
jA kohAliku omAvAlitsuse koostöös

Igal nähtusel on mitu tahku, nii ka koguduse osalemisel kohaliku oma-
valitsuse üksuse eelarveprotsessis. „Oomega kursuse”35 koostaja väi-
dab: „Uurimised näitavad, et kogudused, mis on majanduslikult ise-
seisvad, kasvavad ja paljunevad reeglina kiiremini. Majanduslikul 
sõltumatusel on mitmeid tugevaid külgi: 

 1. majanduslik iseseisvus soodustab vaimulikku küpsemist; 

 2. majanduslik iseseisvus kasvatab vastutustunnet; 

 3. majanduslik iseseisvus on usupraktika; 

 4. majanduslik iseseisvus on tunnistuseks väljaspool olijatele; 

 5. majanduslik iseseisvus loob võimalused piiramatuks kasvuks.”

Nende mõtete põhjal saab teha järgmisi tähelepanekuid koguduste 
kohta Eestis: 

 1) Kui kogudus sõltub majanduslikult kogudusevälistest ilmalikest 
allikatest (näiteks riiklik rahastamine), siis unustatakse kergesti 
Jumalast sõltumine ja Jumala tahte otsimine. Kui aga koguduse 
töö ja eesmärgid sõltuvad sellest, mida Jumala rahvas usus ette 
võtab ja kuidas ta annetab, siis kogudus lihtsalt peab kogu aeg 
Jumala palet otsima ja vaimulikult edasi minema.

 2) Kui koguduse töötegija saab palga või toetuse väljastpoolt kogu-
dust (mõnelt kristlikult sponsorilt või lihtsalt tavaliselt ilmalikult 
töökohalt), siis ta vastutab ka oma tööandja ees. Oma kogudu-

34 Samas, lk 44.
35 Oomega kursus, IV osa. 03.04.2005. (http://www.ekklesia.ee/oomega/4/maja2.htm)
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se jaoks jääb tal lihtsalt ülejääv aeg ja energia. Kogudus ei saa 
oma töötegijalt midagi nõuda ega eeldada, kui nad temale palka 
ei maksa. Ta teeb „niipalju kui saab” ja kogudus peab rahul ole-
ma. Mõnikord viib see surnud ringi, sest ka koguduseliikmed on 
leppinud olukorraga, kus nende töötegija saab oma palga mujalt, 
ega õpi kunagi andma. Inimeste süda läheb kuigipalju sellega 
kaasa, mida nad annavad (Mt 6:19–21). Inimesed hakkavad tee-
nistuse efektiivsuse vastu rohkem huvi tundma, kui nad sellesse 
annetavad.

 3) Majanduslik iseseisvus võib olla küllaltki suur väljakutse. Kõik 
ei pruugi sugugi kergelt minna, aga katsumustes meie usk kas-
vab (1Pt 1:6–7; Jk 1:3–4). Majanduslik iseseisvus on paljudele 
kogudustele tõeline usuproov. Nii mõnigi kord ei ole mitteise-
majandamise põhjuseks aineline puudus, vaid hoopis usupuu-
dus. Majanduslikult iseseisvate koguduste näiteid võib leida nii 
rikaste kui vaeste koguduste seast, sama lugu on ka sõltuvate 
kogudustega. Küsimus on: „Kas Jumal annab oma rahvale kõik 
vajaliku teenistuseks?” Usuinimesed vastavad sellele küsimusele 
jaatavalt. Kui sa palvetad Jumala poole, et ta sind ja su kogudust 
varustaks, kas oled mõelnud, et palvevastuseks võid olla sina 
ise? Kui sa just ei praktiseeri „usku ilma tegudeta”, siis sageli 
see nii ongi. Ei ole midagi pahasti siis, kui sinu kogudust toeta-
takse väljastpoolt, ent kui te ütlete: „Me ei saa midagi teha, sest 
keegi ei anna meile raha”, siis on tegemist tõsise usupuuduse ja 
vaimuliku probleemiga.

 4) Kui kogudust toetatakse väljastpoolt, eriti välismaalt, siis on 
kerge tekkima eelarvamus, et kogudus kuulutab mingit „välis-
maalaste usku”. Kui töötegija saab oma palga mingist välismaa 
organisatsioonist, siis võidakse teda näha kui „hästimakstud 
müügimeest”, mitte aga siirast ja oma usku kuulutavat kristlast.

 5) Kui kogudust rahastatakse väljastpoolt, siis on koguduse töö või-
malused selle rahaga piiratud. Selliste sponsorluste sagedaseks 
kaaslaseks on nähtus, et toetatava teenistuse märgatav pingu-
tus kulub toetajate informeerimiseks ja küljeshoidmiseks. Üle-
jäänud vahenditest aga piisab ehk napilt teenistuse elushoid-
miseks, mitte aga enam kasvuks ja laienemiseks. Väljast tuleva 
toetuse najal ei söanda kogudus sageli uusi projekte ette võtta, 
sest see toetus võib neist sõltumatult katkeda. Kui kogudus on 
majanduslikult iseseisev, siis koguduse teenistuse ulatus on võr-
deline liikmete arvuga, kui liikmeid tuleb teenistuse tagajärjel 
juurde, siis kasvab ka annetajate hulk, mis omakorda võimaldab 
laiendada teenistust. Selline kogudus ei karda piire.
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Ka Pühakiri hoiatab: „Hõlpsalt saadud varandus kahaneb, aga kes 
kogub vähehaaval, kasvatab seda” (Õp 13:11).

Praxise uuring kinnitab, et Eestis on valdav usaldusel ja partnerlusel 
põhinev delegeerimine, sest KOÜ-d on väikesed ja teenuseid osutavaid 
võimekaid partnereid on vähe. Praxis väidab, et KOÜ-d kasutavad nen-
de suhete reguleerimiseks sageli kitsalt konkurentsiolukorrale sobilikke 
viise, mis ei võimalda rakendada partnerlussuhete häid külgi ega näi-
teks jagada teatud riske teenuse osutajaga. Teenuste üleandmine toi-
mub sageli rahalises kitsikuses, sest teenuste osutajatel ei ole reserve. 
Raha vähesuse tõttu kannatab eeskätt teenuste jätkusuutlikkus ja sage-
li maksavad vabaühendused teenuste osutamisele peale.36

Edukas ühistegevus eeldab mõlemalt osapoolelt teatud suutlikkuse 
taseme olemasolu. Vaesuse ümberjagamine väetite vahel ei saa erilist 
tulemust anda, kui ei leita ühistöö sünergiast tulenevat mõju.

„Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädas tuleb ilmsiks, kes on vend” 
(Õp 17:17).

Kogudus peab teadvustama, analüüsima ja hindama finantsriski, ise-
seisvuse kao ohtu, võimalikku survet missioonist kõrvalekaldumiseks, 
teenuse osutamisega kaasnevat riski, lepingu riski, madala haldussuut-
likkuse ohtu ja maineriski.37

Kogudused, kellele antakse üle avalike teenuste osutamine haldusle-
pinguga, peavad arvestama, et nad muutuvad seeläbi ise haldusorga-
neiks, kelle tegutsemine peab olema kooskõlas klassikalistest haldus-
printsiipidest tulenevalt näiteks haldusmenetluse seadusest või avaliku 
teabe seadusest.38

Raske võib olla leida ka tasakaalu avaliku võimu ning koguduse põhi-
printsiipide ja toimeloogika vahel. KOÜ-ga lepingulisse suhtesse astu-
mise eel on mõistlik eeldada, et lepinguga kaetakse kõik kulud, mis 
tekivad kokkulepitud mahu ja kvaliteediga teenuste osutamisel. Siis-
ki on vaja veenduda, et partner on võimeline kõik kulud ka tegeli-
kult katma. Kui on ette näha, et lepingupartner ei suuda kulusid kat-
ta, siis peab kogudus püüdma linna- või vallavalitsusega läbi rääkida 
raha juurde saamiseks, kaaluma teenuse mahu vähendamist (soovita-
tav on alustada katseprojektiga); leidma võimaluse kaasata lisaraha 
mujalt või loobuda partnerlussuhte alustamise mõttest mõneks ajaks 
või täielikult.

36 Kohaliku omavalitsuse üksuste avalike teenuste lepinguline delegeerimine kodani-
keühendustele, lk 8.

37 Vt Lember, Parrest, Tohvri. Vabaühendused ja avalikud teenused, lk 41–42.
38 Samas, lk 41.
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Tuleb meeles pidada, et koguduse õpetaja, nõukogu ja juhatuse põhi-
tegevus on suunatud koguduse tugevdamisele, koguduse liikmete usu-
lisele kinnitamisele ja kristlike väärtuste levitamisele kogukonnas. 

„Teha, mis õige ja kohus – see on Issandale olulisem kui ohver” (Õp 
21:3).

pArimAd näited jubA toimivAst koostööst39

Ilmekamad näited koguduse ja linna vastastikku huvipakkuvast, kasuli-
kust ja tulemuslikust koostööst linna eelarveprotsessis on Tallinna  lin-
na raha eraldamine Tallinna Jaani koguduse kiriku40 ja Tartu  linna raha 
eraldamine Tartu Jaani kiriku ja Pauluse kiriku remonti miseks.

Tallinna Jaani kirik, mis on muutunud ka oluliseks kultuuritemp-
liks, asub linna esindusväljakul – Vabaduse väljakul –, mistõttu kiriku 
remontimine ei saanud jääda üksnes koguduse huviks ja mureks. Sel-
les pühakojas toimub aastas ligi 400 üritust, sh enam kui 100 kontser-
ti. Õpetaja Jaan Tammsalu ideena on käivitunud Tallinna Filharmoo-
nia uue kirikumuusika sari «Viva Oratorio». Tallinna Jaani kogudus 
on linna üldiseks heaoluks avanud oma uksed töötute klubile, tasuta 
õigusnõustamisele ja AA-rühmadele. Tallinna linna ja Jaani koguduse 
tulemusliku koostöö kinnituseks anti õpetaja praost Jaan Tammsalu-
le Tallinna teenete märk. Taotluse esitas Tallinna linnavolikogule linna-
pea Edgar Savisaar isiklikult.41 Pole kahtlust, et sellise eduloo juured 
on koguduseliikmete pühendunud ja asjalikus osalemises Tallinna linna 
eelarveprotsessis.

39 Käesolevas alapeatükis olevad Tallinna ja Tartu näited on teatud tähenduses parimad 
näited, kuid mõneti ehk ka ülekohtused, võrreldes mitme teise koguduse ja kohaliku 
omavalitsuse üksuse koostöö silmapaistva praktikaga. Need näited esindavad juhtu-
meid, kus on väga selgelt ühildunud kogukonna ja koguduse huvid ja vajadused, linna-
juhtide ja koguduse huvid, koguduse vajadus raha saada ja linna võimalus raha anda, 
linna võimalus anda pikema aja jooksul väga olulisi rahasummasid. Osundatud kiriku-
te remontimise tulemusena suureneb kasu linnakodanikele mitmel moel. Kindlasti on 
kogudustel näiteid edukast kristlikust pühendunud koostööst ka valdkondades, kus 
kogudus on pigem andja pool.

40 Tallinna linn toetas 2007. aastal pikaajalise projekti „Tallinna kirikurenessanss” raa-
mes 13,2 miljoni krooniga 9 kiriku restaureerimist, ennistamist ning uurimist.

 
Tallin-

na linn aitas välja anda raamatu „Tallinna kirikud. Ajalugu ja restaureerimine”, mis 
ilmus nii eesti kui ka inglise keeles. Tallinna linn on toetanud Jaani kiriku orelifondi 
aastatel 2005–2010 2,4 miljoni krooniga. Jaani kiriku renoveerimist on linn aastatel 
2006–2010 toetanud kokku 18 miljoni krooniga, mis on üks suuremaid toetusi Tallin-
na kirikute restaureerimise projekti raames. Tallinn restaureerib Jaani kiriku fassaadi. 
23.05.2010. (http://www.eestikirik.ee/node/9189)

41 Tallinna linna teenetemärk praost Tammsalule. 04.05.2010. (http://www.eestikirik.
ee/node/9095)
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Tartu linn andis SA Tartu Jaani Kirik kaudu kiriku ehitustöödeks kokku 
üksteist miljonit krooni. Sihtasutus Tartu Jaani Kirik asutati 20. april-
lil 1998 Eesti Vabariigi, Tartu linna, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 
(EELK) Tartu praostkonna, EELK Tartu Ülikooli koguduse ning EELK Tartu 
Jaani koguduse esindajate poolt Tartu Jaani kiriku taastamise, selle hili-
sema kasutamise ja säilitamise projektide rahastamiseks.42 Tavapära-
selt on sihtasutuse nõukogu esimees Tartu linnapea.

Tartu linn jätkab Jaani koguduse toetamist. Tartu Linnavalitsuse 
16.03.2010 määrusega nr 8 kinnitatud „Tartu linna turismi tegevuskava 
2010–2012”43

 
kohaselt toetatakse SA Tartu Jaani Kirik vahendusel Jaa-

ni kiriku atraktiivsuse suurendamist (ekspositsiooni loomine, sh terra-
kotaskulptuuride eksponeerimine ja kontsertoreli ehitamine) kokku 50 
000 euroga.

Tartu Pauluse kirikul on Tartu linna kultuuriväärtuslike objektide seas 
hindamatu väärtus ja sellepärast on Tartu linn võtnud Tartu Paulu-
se kiriku taastamise oma esimeseks prioriteediks arhitektuuripärandi 
valdkonnas.44 Tartu linn toetab Tartu Pauluse kiriku renoveerimist, ter-
viklikuks turismitooteks arendamist ja kontsertsaalina kasutusele võt-
mist „Tartu linna turismi tegevuskava 2010–2012” kohaselt ligi 385 000 
euroga SA Tartu Pauluse Kirik kaudu. Sihtasutus Tartu Pauluse Kirik on 
asutatud eesmärgiga renoveerida Tartu Pauluse kirik ja selle hilisema 
kasutamise ja säilitamise projektide rahastamiseks. Tavapäraselt on ka 
selle sihtasutuse nõukogu esimees Tartu linnapea.

Tartu näidete puhul ei saa samuti kellelgi kahtlust olla, et linn ja kogu-
dus tegutsevad tihedas, vastastikku kasulikus koostöös linnakodanike 
parimates huvides. Ka Tartu näidete puhul on ilmne, et selliste tule-
musteni poleks jõutud, kui koguduseliikmed ei osaleks aktiivselt ja 
pühendunult Tartu linna eelarveprotsessis.

EELK Kuusalu Laurentsiuse kogudus näeb koguduse ja Kuusalu valla 
koostööd muuhulgas selliselt,45 et koguduse õpetaja ja koguduse liik-
med on kaasatud valla riskirühmadesse kuuluvate noortega tegelevate 
institutsioonide ja organisatsioonide töösse; kogudus osaleb aktiivselt 
valla noorsoopoliitika tulevikusuundade kujundamisel ja elluviimisel; 
kogudus osaleb valla tegevuses kogukonna lastega perede moraalsel 
ja materiaalsel toetamisel ning nõustamisel, perekasvatuse toetamisel 
lasteaias ja koolis; üksikvanemate toetamisel, tugi ja turvakodude loo-
misel kriisiolukordade ja riskirühmade tarvis, noortetöö korraldamisel 

42 Sihtasutus Tartu Jaani kirik. 16.04.2008. (http://www.tartu.ee/index.php?lang_
id=1&menu_id=6&page_id=86)

43 Tartu linna turismi tegevuskava 2010–2012. (http://www.tartu.ee/data/Turismi%20
tegevuskava%2020102012.pdf)

44 Tartu Pauluse kirik. Sihtasutus. (http://www.tartupauluse.ee/)
45 EELK Kuusalu Laurentsiuse Koguduse arengukava 2009–2017, lk 14–16.
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ja noorte kaitsmisel vaimse vägivalla eest, tubaka ja alkoholi reklaami 
keelustamiseks ja müügieeskirjade karmistamisel.

Kogudus usub ja loodab, et 2017. aastaks on Kuusalu valla ja keskkoo-
li raamatukogus küllaldane valik kristlikku kirjandust, koostöös kooli ja 
vallaga toimuvad koguduse koduloo uurimuslikud ühisüritused; kogu-
dus ja vallavalitsus teevad koostööd abivajajate abistamise korraldami-
sel diakoonilise teenimise mõttes; toimib koostöö vallaga üksikvanurite 
ja invaliidide aitamisel, kogudus on kaasatud kogukonna eetiliste loo-
dust ja inimese eluvõimalusi puudutavate otsuste langetamisse, kogu-
duse esindajad osalevad tulemuslikult ka valla arengukavade ja eelarve 
koostamisel; koguduse vaimulik ja muusikakollektiivid on kaasatud val-
la rahvusvahelistesse koostööprojektidesse ja sõprusdelegatsioonides-
se; koguduse ja muinsuskaitseameti ning kohaliku omavalitsuse ühine 
tegevus pikaajalise majandamisprogrammi koostamisel ajaloolisi, kul-
tuuriväärtust omavate hoonete ja ehitiste säilitamiseks, arendamiseks 
ja taastamiseks on tulemuslik ja kogudus on kaasatud valla turismi-
väärtuste ja majutusasutuste ketti.

Koguduse õpetaja ja liikmed ning Kuusalu valla esindajad ja elanikud 
on asutanud Laurentsiuse Seltsi, mille eesmärgiks on 

  Kuusalu kihelkonna piirkonna igakülgse arengu edendamine; 

  Kuusalu kihelkonna piirkonna ajaloolise pärandi kogumi-
ne, säilitamine ning selle eest seismine ja vastavate trükiste 
avaldamine; 

  kohaliku elu aktiviseerimine ja mitmekesistamine; kultuuriüritus-
te läbiviimine; 

  seltsi liikmete abistamine nende olmetingimuste parandamisel; 

  omanikuväärikuse, keskkonnateadlikkuse, heanaaberlikkuse, 
kohaliku elu turvalisuse ja omandi kaitse tahte kultiveerimine; 

  loodussäästliku heakorra teostamine.46

Koguduse õpetaja ja liikmed ning Kuusalu valla esindajad ja elanikud 
on asutanud sotsiaalkeskusena tegutseva sihtasutuse Kuusalu Alma 
keskus. Nii koguduse arengukavas kuvandatud pilt tulevikust kui ka 
tegevus sihtasutuses ja seltsis eeldavad, et koguduse ja omavalitsus-
üksuse esindajad teeksid tihedat koostööd valla eelarve protses-
sis. Näiteks osalesid kuus koguduseliiget 2011. aastal valla volikogus, 
komisjonides ja töörühmades, mis on heaks eelduseks, et koguduse 
nõukogu soov ja tahe võiksid täituda.

46 Laurentsiuse Selts. (http://www.laurentsiuseselts.eu/web/?Selts)
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Kohaliku omavalitsusüksuse ja koguduse ühiseid tegevusvaldkondi on 
niivõrd palju, et võimatu on koostööpunkte leidmata jätta. Vaja on 
vaid avatud koostöövaimu, vastastikku usaldust, ühise huvi leidmist ja 
sihikindlust.

Pühakiri õpetab: „Isegi see, kes oma töös on loid, on hävitaja vend” 
(Õp 18:9);

 „Veereta oma tööd Issanda peale, siis su kavatsused lähevad korda” 
(Õp 16:3).

Veeretades oma tööd Issanda peale kindlas usus ja parimas lootuses, 
on koguduse liikmel siiski mõistlik panustada ka kohaliku omavalitsuse 
üksuse eelarveprotsessi.



Koguduste oikumeeniline koostöö 
kogukonnas

Ingmar Kurg

Selle kirjutise eesmärk on tuua esile asjaolud, mis muutuvad oluli-
seks siis, kui tuleb vaadelda eri konfessioonide kohalikke kogudu-
si ühtses kogukondlikus elu- ja kultuuriruumis.

Kogukond ja kogudused on Eesti rahvas. Selle rahva liikmed ja rüh-
mad on aga olnud sunnitud tundma üksteise suhtes võõristust, olles 
eelmärgistatud usuliselt või ideoloogiliste erisuste järgi. Eesti taasise-
seisvumine on andnud uue võimaluse vanade suhete ümbermõtesta-
miseks. Eesti kiriklikud ja konfessionaalsed kogukonnad ning kristlaste 
ühendused peavad saama kaasatud kodanikuühiskonna kujundamis-
protsessi, sest kui kristlased ei leia või ei realiseeri kontaktivõimalusi 
ühiskonnas ja ühiskonna liikmetega, siis jäävad kodanikuühiskonnale 
lisandumata need olulised väärtused, mis kirikutel oleks anda. Kogu-
kond jääks vaesemaks ja kiriku teenimisülesanne teostamata. 

Kirik on olnud varasemal ajal lisaks oma religioosse funktsiooni täitmi-
sele ka rahvuskultuuri järjepidevuse ja ühiskondliku väärtussüsteemi 
alalhoidja. Mõneti püsis see roll nõukogude korra ajalgi. Nüüd on aga 
peremudelid muutumas ja traditsioonide jätkamine raskendatud. Kui 
kirik ei ole uute kontaktide arendamisel aktiivne, siis hääbub ka ole-
masolev seotus inimestega ning koos sellega väärtuste edasikandmise 
tavapärane viis. Kirikutel ei ole puudu tahtmisest täita oma kutsumust, 
kuid on raskusi

  mõtlemise ja hoiakute muutmisega, loobumaks defensiivsest 
hoiakust ofensiivsema kasuks kõigis ühiskonnaelu valdkondades; 

  ühiskondlikel teemadel suhtlemisega piisavate oskuste puudu-
mise tõttu; 

  teiste kogudustega samas piirkonnas tegusate kontaktide 
loomisega. 

Usalduse kasvatamine on hädavajalik, et elu kogukonnas laabuks, 
murekohad leiaksid lahenduse ning rahvas saaks kogeda Jumala õnnis-
tusi. Usalduse ja koostöö taotlemisel koguduste ja kogukonna vahel 
on aga vaja üle vaadata ka vajadused ja võimalused erinevate konfes-
sionaalsete koguduste koostööks selle rahva heaks, kelle hulka nad 
kuuluvad.
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1. kihelkond kui oikumeeniline kogukond

Oikumeenia on XX sajandi teoloogias ja kiriklikes ringkondades oht-
ralt kasutatud termin. Selle all mõeldakse kristlike kirikute koostööd ja 
lähenemist üksteisele nüüdsel ajal. Juba varakirik mõistis end oikumee-
nilisena, st ühtekuuluvana; näiteks rääkis Polykarpos (II sajandil) ühest 
ja üleüldisest kirikust „kogu oikumeenias”. Antiikajast pärit laensõna 
oikoumene on olnud kasutusel „kogu asustatud maailma” tähenduses 
ning see seos nüüdisaja oikumeeniaga paneb mõtlema „maailma kui 
kogu inimkonna” teenimisele kiriku tegevuspiirkonnana.1 Kasutamist 
leiab sõna Jeesuse ütluses Mt 24:14 – Jumala „kuningriigi evangeeliumi 
peab kuulutatama kogu oikoumene’s”.

On ilmne, et ükski kirik ei saa hõlmata kogu inimkonda, see asjaolu 
sunnib kirikuid koostööle, et oleks võimalik järgida oma kutsumust 
evangeeliumi kuulutamisel. Peeter Kaldur on iseloomustanud oikumee-
nilisust järgmiselt: see on „… vaimne hoiak, milles väljendub teadlikkus 
kristlikust ühtsusest ning pürgimine selle teostumise poole”.2 Kaldur 
usub, et oikumeenilisele avatusele pürgiv kirik Eestis suudab olla selle-
le püüdlusele vajalikuks vaimseks aluseks.

Kuigi kristlik kirik on oma olemuselt ühtne ja üleüldine kõikjal maa-
ilmas, pole kiriklik tegevus abstraktne nähtus, vaid konkreetsete ini-
meste kokkukuulumine kindlas piirkonnas, mis sõltub nende inimeste 
oikumeenilisest suutlikkusest. Olen nõus luterliku oikumeeniku Kon-
rad Raiseriga, et „üleilmse kiriku kuju saab alguse kokkutulemisest ühi-
sel oikumeenilisel territooriumil. Selles avaldub kiriku ekklesioloogi-
line kvaliteet – kogudused koonduvad jagama ühist elu ja tunnistust 
Kristusest.”3 Sel puhul saab oluliseks küsimus, kuidas erinevad konfes-
sionaalsed kirikud ning kristlased väljendavad kiriku oikumeenilisust 
selles konkreetses piirkonnas, kus nad elavad, ning kuidas nad igapäe-
vaelu toimetamistes üksteisega seotud on.

Ühistegevus sünnitab kogukonna. Rahvuskultuuri keskus selgitab, et 
„kogukonnana võib vaadelda iga inimeste rühma, keda seob ühine 
vaimne pärand: väärtused, tavad ja teadmised”.4 See kooseluline ühis-
konnamõõde väljendub kõikide jaoks ühises majandamises, vaimu- ja 
kultuurielus, maakonna, linna, valla või küla ühistes plaanides. Sama 
kehtib ka kiriku jaoks, kui kirikurahvas mõistab oma rolli kogukonnas. 

1 Visser’t Hooft, Willem A. 1967. Ökumenischer Aufbruch. Hauptschriften, Bd. 2. Stutt-
gart; Berlin: Kreuz, lk 12.

2 Kaldur, Peeter. 1990. „Oikumeenilisest mõtlemisest ja oikumeenilisest liikumisest”. 
Akadeemia, 8: 1582–1594, 1583.

3 Raiser, Konrad. 1989. Ökumene im Übergang. Paradigmenwechsel in der ökumeni-
schen Bewegung? München: Kaiser, lk 157.

4 Kogukonna mõiste. Rahvakultuuri Keskus. (www.rahvakultuur.ee/?s=1046)
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Kirik on sellise kogukonna üks osapool, kes oma võimaluste piires kan-
nab hoolt väärtuste, tavade ja teadmiste eest ning on vaimse päran-
di hoidja ja edendaja. Kirik ei leiaks asu mujal kui osana kogukonnast; 
kirikus toimuv peegeldab kogukonna elu.

Kihelkond ja selle usuelu
Kihelkonna mõistet on sobiv kasutada, kirjeldamaks nii kogukonna 
terviklikkust kui ka kiriku oikumeenilist tegevust selles kogukonnas. 
Kihelkonna ajaloolisel kujunemisel oli määravaks kiriku olemasolu, eri-
ti seejärel, kui kihelkonnad mõisate tekkimisega kaotasid haldusühi-
ku tähenduse ja hakkasid esindama kirikuringkondasid.5 Kihelkond oli 
kirikukogudus, kes hõlmas iseseisvat ja isenäolist kogukonda koos sel-
le kultuuri ja tavadega. Kihelkonnakoguduse õigusliku struktuuri moo-
dustas reformatsioonijärgne luterlik kirik. 1925. aastast lakkasid kihel-
konnad olemast kirikukoguduse territoriaalsed üksused, sellal muudeti 
luterlikud maakogudused territooriumiga seostamatuiks usuühinguiks.6

Aja jooksul kihelkonna territooriumile tekkinud uued konfessioonid 
tõid kaasa seni usuliselt ühtse kogukonna jaoks uue ja enneolematu 
oikumeenilise olukorra. Kihelkonna rahvas hakkas jagunema eri kiri-
kute ning koguduste vahel. Vennastekoguduse ärkamine XVIII ja XIX 
sajandil lisas piirkonda palvemaju. Olgugi et vennastekoguduse liikmed 
ei lahkunud luterlikust kirikust, kujunesid neil ometi iseseisev suhtlus-
võrgustik ning elukultuur. Enesele eluõigust taotlev vennastekogudus 
pidi suutma kohanduda niihästi rahvaga, eriti maarahvaga, kui ka riigi 
ja valitseva kirikuga.7

XIX sajand sünnitas kihelkonna territooriumile hulganisti uusi konfes-
sioone koos uute kirikuhoonete ja palvemajadega; uute konfessioo-
nidega ühinenud liikmed lahkusid luterlikust kirikust. Talurahva üle-
mineku ajal vene õigeusku lisandus konfessionaalse usuõpetusega 
kihelkonna- ja abikoole.8 XIX sajandi II pool ja XX sajandi esimesed 
aastakümned lisasid priilaste, baptistide, nelipühalaste, metodistide, 
adventistide jt kogudusi ning kooskäimise kohti. Vaatamata sellele, et 
need vabakogudused asusid konfrontatsioonis nii ilmaliku kogukon-
na kui kirikuga, oli neil palju liikmeid, eriti LääneEestis ja saartel, ning 

5 Kihelkond ja maakond. Estonica – Entsüklopeedia Eestist. (http://www.estonica.org/
et/Riik/Kohalik_omavalitsus:_haldusterritoriaalne_jaotus_ ja_korraldus/Kihelkond_
ja_maakond/)

6 Samas.
7 Ilja, Voldemar. 1995. Vennastekoguduse (herrnhutluse) ajalugu Eestimaal (Põhja-Eesti) 

1730–1743. Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura, lk 123jj.
8 Andresen, Lembit. 1995. Eesti kooli ajalugu: Algusest kuni 1940. aastani. Tallinn: Avita, 

lk 116.
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pikaajaline mõju kohaliku elulaadi kujundamisele.9 

Kuigi nõukogude korra ajal suleti ja likvideeriti kogudusi ning veel roh-
kem palvemaju või kirikuid, on tänases nn kihelkonnas erinevate kon-
fessioonide esindatus olemas. Pärast Eesti taasiseseisvumist rajati 
arvukalt uusi kogudusi Eesti Kristliku Nelipühikiriku ja mitmete karis-
maatiliste üksikkoguduste tegevuse läbi. Hoogustunud on venekeelsete 
katoliku ja vabakoguduste tekkimine.

Kihelkonna mudel oikumeenilise kooslusena
Nüüdisaja oikumeeniline olukord sarnaneb pluraliseerunud ühiskon-
na situatsiooniga, kus lisaks valikuvõimaluste paljususele ja erineva-
te väärtussüsteemide üheaegsele kehtivusele tuleb arvestada ka sel-
lega, et ükski ühiskondlik institutsioon ega grupeering ei saa oma 
nõudmisi esitada universaalseina. Pluraliseerumine pakub küll võima-
lusi isiklikuks valikuks, ent individuaalsed väärtused ja tõed ei keh-
ti enesestmõistetavalt kõigi ühiskonnaliikmete jaoks. Selleks, et teha 
end kogukonnas mõistetavaks ja teostada, läheb vaja oskust teiste 
kaasamiseks.

Usuliselt mitmekesine kihelkond on põhjustanud spetsiifilise oiku-
meenilise olukorra, mille kirjeldamisel tuleb arvesse võtta järgmisi 
asjaolusid:

 a)  Kihelkond on usuliselt mitmekesine.

Erinevate konfessioonide kogudused on kindlasti märganud, et nad ei 
ole piirkonnas üksi. Samuti on mõistetud, et teistest eemale tõmbumi-
ne võtaks ära võimaluse kogukonnaelus kaasa rääkida. Kristlikud kon-
fessioonid ja grupid vajavad elulisel määral oskusi koostööks ja praktili-
si lahendusi ühtse kristliku tunnistuse väljendamiseks.

On teada, et konfessioonide ajalooline kujunemine pole kulgenud 
probleemideta. Üleminekul monokiriklikust süsteemist pluralistlikule 
on traditsioonilised rahvakirikud pidanud leppima oma liikmete lahku-
misega ja taluma nendesamade lahkujate kriitilisi väljendusi. Tänases 
olukorras, kus suurem osa Eesti konfessioone on ühendatud Eesti Kiri-
kute Nõukogusse või edendavad koostööd, ei tekita üksikute inimes-
te liikumine ühest kogudusest teise kirikute vahel suuremat tüli. Pigem 
kehtib tõdemus, et kirikute, koguduste ja kristlaste omavaheline läbi-
käimine süvendab vastastikust üksteisemõistmist, avardab konfessio-
naalset enesemõistmist ning rikastab koguduslikku praktikat.

9 Plaat, Jaanus. 2001. Usuliikumised, kirikud ja vabakogudused Lääne- ja Hiiumaal: usu-
ühenduste muutumisprotsessid 18. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi lõpuni. Tar-
tu: Eesti Rahva Muuseum, lk 444 esitab statistika, mille järgi aastal 1922 oli Emmaste 
kihelkonna elanikest üle 20% vabakoguduste liikmeid.
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 b)  Kihelkonna etableeritud kirikuks on evangeelne luterlik kirik. 

Kirikliku elu kokkukasvamine kogukonnaga on sajanditepikkune lugu. 
Kirikuvaenulikel perioodidel, eriti nõukogude korra ajal, on kõige äge-
damalt rünnatud luterlikku kirikut, et teda rahvast eraldada.10 Sageli 
jäi kirikuhoone eemale uute kolhoosi- ja sovhoosikeskuste asukohast. 
Annetajaliikmete kestev vähenemine on viinud selleni, et tänases Ees-
tis ei ole aktiivsete kirikuskäijate arvult suurim mitte luterlik, vaid õige-
usu kirik, on piirkondi, kus vabakogudustel jätkub rohkem inimesi ja 
elujõudu kui kihelkonnakogudusel. Kõigele vaatamata on luterlik kirik 
rahvale enim märgatav ja tuntum kui teised ning kirikuhoone nägemi-
ne on alati inspireeriv.11

20 aastat pärast Eesti taasiseseisvumist ei ole luterliku kiriku annetaja-
liikmete arv säilitanud isegi mitte nõukogude aja taset, ent eestimaa-
laste jätkuvalt positiivne suhtumine kirikusse tuleb ilmsiks anonüümse-
te küsitluste käigus. Rahval on ilmselt meeles 1990. aastate algupoolel 
kohalike koguduste kaudu jagatud toidu- ja sotsiaalabi ning inime-
sed tahaksid näha kiriku rolli suurenemist just sotsiaalses valdkonnas, 
kohati loodavad nad kirikult tuge vaimsemaski valdkonnas kuni rah-
vuskultuuri säilitamiseni.12 Viimati nimetatu on vaieldamatult luterluse 
pärusmaa.

Luterlik kirik on saanud rahvalt nii suure usalduse mandaadi, et võib 
end mõtelda tõesti rahvakirikuks – nagu on kirjas EELK põhikirjas.13 
Kuigi Toomas Paul näeb Eesti luterlikul kirikul ka teisi võimalikke aren-
gustsenaariume – näiteks olla vabakirik ehk moodustada kiriku liikmes-
kond isikliku otsuse alusel –, pole temagi vastu, kui kirik taotleb kas või 
võimatut, soovides olla vajalik kogu rahvale, esindada kogu rahvast.14 
Esinduslikkus toob endaga kaasa ka vastutuse; kui luterlik kirik on rah-
vakirik, siis kohalik luterlik kogudus kannab hoolt kogu kihelkonna rah-
va eest.

Kihelkonna mudeli oikumeenilises koosluses tähendaks luterlik rahva-
kiriklikkus seda, et kohalik luterlik kogudus kannab kogu elanikkonna-
le mõeldes hoolt ka teiste konfessioonide eest kihelkonna piires. See 
tähendaks olla eestkõneleja rollis kõigi kihelkonnas leiduvate kristlike 

10 Paul, Toomas. 2003. „Eesti kirik 1980ndatel aastatel”. Kirik keset küla. Toomas Paul. 
Tartu: Ilmamaa, lk 210.

11 Soom, Kaido. 2012. „Eestimaalase kuvand ristiusust, kirikust ja kristlastest”. Astu alla 
rahva hulka. Artikleid ja arutlusi Eesti elanikkonna vaimulaadist. Toimetaja Eerik Jõks. 
Tallinn: Eesti Kirikute Nõukogu, lk 249–270.

12 Vt Kilemit, Liina ja Rentel, Anu. 2012. „Eestimaalaste ootused kirikule”. Astu alla rah-
va hulka, lk 143–165.

13 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku põhikiri. Vastu võetud EELK XXVI Kirikukogu 7. istung-
järgul 2004. aastal. (http://eelk.ee/pohikiri.html)

14 Paul, Toomas. 2005. „Vaba rahvakirik”. Sirp, 18. märts. (http://www.sirp.ee/index.
php?option=com_content&view=article&id=4725:vabarahvakirik&catid=9:sotsiaalia
&Itemid=13&issue=3058)
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koguduste ja algatuste jaoks. See tähendaks teiste koguduste kaasa-
mist kristliku sõnumi edastamisel, kristlike armastustegude osutamist 
kõigi uskkondade suhtes, hoolitsemist kihelkonna inimeste ja sotsiaal-
sete gruppide eest. See tähendaks kogu kristliku vastutuse üksteisega 
jagamist kogukonnas. Piirkonniti on viimati öeldu erineval määral tege-
likkuseks saanud. Ent kindlasti on õige just selline hoiak, mis kannab 
endas oikumeenilist teadlikkust.

 c)  Kihelkonna koguduste oikumeeniline koostöö on kogukonnas 
nähtav. 

Kohalikul tasandil otsustatakse oikumeenia saatus. Seda seisukohta 
kinnitas piiskop Einar Soone Eesti Kirikute Nõukogu juubeliaastal, kui 
ta ütles Eesti oikumeenia kohta, et „liikumise tugevuseks on liikumises 
osalevate kirikute kogudused”. Tuleb tõdeda, et „ükski konfessioon ei 
suudaks ammendavalt täita neid ülesandeid, mille lahendamist ühis-
kond ootab”, kuigi nende ülesannete elluviimine on kohalike koguduste 
vastutusalas.15 Järelikult on võtmeküsimuseks erinevate konfessioonide 
oikumeeniline suutlikkus kohalikus miljöös, s.o kihelkonnas.

Nüüdisaegne Eesti kodanikuühiskond on kaasamise ühiskond; Ees-
ti Vabariigi valitsus on kinnitanud aastal 2011 „Kaasamise hea tava”.16 
Kaasamine „on see, kui teeme otsuseid ja viime neid ellu teistega koos 
ja teistega arvestades”17 ning selle rakendamise läbi muutub ühiskond 
toimivamaks igas valdkonnas. Kogukonna suhtes tähendab kaasamine 
erinevate kohalike huvigruppide osalemist otsustusprotsessides ning 
otsuste teostamises. Määrav ei ole siinjuures ühegi ametniku sõbralik 
žest jagada oma mõtteid teistega, vaid oluliselt sügavam põhjus – otsu-
sed ja tegevuskavad ongi suunatud kogukonnale endale ja ei kellelegi 
muule, just neile, keda kaasatakse protsessidesse. 

Ühiskonna täisväärtuslikuks funktsioneerimiseks on vaja kaasata kõik 
ühiskondlikud huvigrupid, sh ka kirik. Kirikutki nähakse – vähemalt riik-
likul tasandil18 – ühena neist kodanikuühendustest, kellel on õigus seis-
ta oma huvide ja väärtuste eest samamoodi nagu teistelgi. Ent mitte 

15 Soone, Einar. 1999. „Eesti oikumeenia täna ja tulevikus. Ettekanne Eesti Kirikute 
 Nõukogu pidulikul koosolekul Pühtitsa Jumalaema Uinumise kloostris Kuremäel, 

22.05.1999”, lk 22. http://www.ekn.ee/www_tekstid/EKNLakitused1991_1999.pdf
16 Kaasamise hea tava. 29.12.2011. (http://valitsus.ee/et/riigikantselei/kaasamineja

mojude-hindamine/kaasamise-hea-tava)
17 Hinsberg, Hille ja Kübar, Urmo. 2009. Kaasamise käsiraamat ametnikele ja vabaühen-

dustele. Tallinn: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit. (https://valitsus.ee/
UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/strateegia/Kaasamise_k%C3%A4siraamat.pdf)

18 „Teeme igakülgset koostööd kirikute ja kogudustega, eeskätt traditsiooniliste konfes-
sioonidega Eestis. Näeme kirikut ja kogudusi aktiivsete partneritena teenuste osuta-
mises Eesti elanikele.” Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2011–2015. 

 (http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/tegevusprogramm/valitsusetege-
vusprogramm/tegevusprogrammi%202012%20uuendamine/2012%20uued%20failid/
Kodanike%20riik_2012.xlsx)
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ainult seda. Kui kirikud on kaasatud ühiskondlikku dialoogi, siis ooda-
takse kirikut kaasa rääkima niihästi usuliskõlbeliste väärtuste kui ka 
keskkonna, kogukonna, ühiskonnakorralduse jpm teemadel.19 

„Kaasamine” võiks olla siingi kirikute oikumeenilise toimimise sünonüü-
miks. Kristlaste ühine hool oma kogukonna eest võimaldab inimestel 
kogeda Jumala armastust ja headust, ent ühise tunnistuse puudumine 
kahjustab evangeeliumi usutavust maailmas. Charta Oecumenica, aas-
tal 2001 koostatud Euroopa kirikute ühisdokument, annab kõikidele 
kirikutele ülesande „ühiseks evangeeliumi kuulutamiseks nii sõna kui 
teoga”.20 Seda tuleb teha ühiselt ja avalikult, ühtlasi võttes endale vas-
tutuse nii sotsiaalsetes kui poliitilistes küsimustes.21 

Kihelkonnas (st ühtlasi külas, vallas või linnas), kus luterlik kirik on näh-
tav ning hindab õigesti oma vastutust eestkõnelejana kogukonnas, kus 
teised konfessioonid on enda ümber koondanud teatava sihtrühma 
ning omavad väärtuslikke kogemusi evangeeliumi kuulutamisel ja dia-
kooniatöös, võiks kogu elanikkond olla teavitatud kiriklikust kohalolust 
ja teenindatud kõige vajalikuga, mida kirikutel iganes on anda.

2. kristlik hoolekAndeprintsiip

Kogukondlik elu õnnestub siis, kui erinevaid huvigruppe seob lisaks 
nende ühistele väärtustele või vaimsele pärandile ka vastastikune hoo-
lekanne. See on piibellik printsiip; apostel Paulus õpetab: „kandke üks-
teise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust” (Gl 6:2); ka Jumal 
peab kõigiti hoolt meie eest (1Pt 5:7). Paulus, kes tegutses Rooma 
impeeriumi läänealadel, oli otsustanud koguda ja saata annetusi Jeruu-
salemma emakogudusele. Selle aktiga tahtis Paulus mitte ainult ker-
gendada idaalade kaaskristlaste sotsiaalset puudust, vaid ka kinnita-
da osadusesidemete hoidmist Jeruusalemmaga, pidades seda niisama 
tähtsaks kui hea sõnumi kuulutamist Kristusest (vt Gl 2:10). 

Riikliku hoolekandesüsteemi tekkimine Euroopas langeb peamiselt 
XIX sajandisse. Kui eelmistel kristlikel sajanditel olid peamised hoo-
lekandeasutused kloostrite või kiriklikult organiseeritud varjupaika-

19 „Kui riigi, kohaliku omavalitsuse ja kiriku jõud ühendada, on võimalik luua inimväärne 
elukeskkond vaimses ja füüsilises mõttes üha karmimaks ja kiiremaks muutuvas maa-
ilmas.” Nõnda kirjutati aastal 2001 seletuskirjas „Vabariigi Valitsuse istungi protokolli 
märgitava otsuse „Riikliku programmi „Kirikute (pühakodade) kultuurilooline säilita-
mine ja areng” koostamise algatamine” eelnõu juurde. 04.10.2001. (http://www.kul.
ee/index.php?path=38&EelnID=3#seletus)

20 Charta Oecumenica, 2001. 2006. Documenta oecumenica. Kirik, ühiskond, misjon. 
Peeter Kaldur, Ingmar Kurg, Alar Laats, Tauno Teder, Veiko Vihuri, koostajad. Tallinn: 
EELK Usuteaduse Instituut, lk 151.

21 Samas.
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de juures, siis XIX sajandi tööstuslik urbaniseerumine ning ühiskonna 
sekulariseerumine viisid suure osa inimesi kiriklikust miljööst eema-
le, ka kiriklik abi muutus kättesaamatuks. Riiklikult organiseeritud ja 
kogukonda tagasi toodud abistamine nagu näiteks valla vaestema-
jad oli nende kristliku halastusorganisatsioonide poliitilise lobitöö 
vili, kes püüdsid tähelepanu juhtida ühiskondlikele probleemidele ja 
nende lahendamisele kogu ühiskonna tasandil kõikidele inimestele 
kättesaadavana.22Hoolekande korraldamine nüüdisaegses Eestis juhin-
dub sotsiaalhoolekande seadusest ja mitmetest hoolekande määrus-
test.23 Riiklikult korraldatud hoolekande sihtgrupp on vaesed, lapsed ja 
vanurid, kodutud, psüühiliste erivajadustega ja puuetega inimesed.

Hoolekanne ei piirdu üksikute sotsiaalsete küsimuste lahendamise või 
ühiskonna üksikutele liikmetele ja gruppidele abi osutamisega. On õige 
ja hea, kui märgatakse ühiskonna kõige tõrjutumaid ning aidatakse nad 
tagasi töö, tervise või peresuhete juurde, ent selline suutlikkus oleks 
valikuline. Hoolekande avaramas tähenduses peetakse silmas nii verti-
kaalset kui ka horisontaalset mõõdet – see haarab inimest kõikehõlma-
valt ning peab silmas ühiskonna kõiki liikmeid. Alles see ühiskond, kes 
on saavutanud hoolekandes niisuguse taseme, saab end nimetada sot-
siaalühiskonnaks selle sõna parimas tähenduses. 

On oluline pidada silmas mõlemaid osapooli – niihästi abi saajat kui ka 
abi osutajat. See tähendab, et hoolekande sisuline väärtus on ligimese-
armastuse suhe osapoolte vahel, tervistav elukeskkond kõigi ühiskonna 
liikmete jaoks; see on oikoumene, milles igal inimesel ja sotsiaalsel gru-
pil on tervikus oma roll. Hoolekanne jääks oma eesmärkides poolikuks, 
kui seda kasutataks vaid instrumendina, kui andja ja vastuvõtja vahel 
puuduks see vastastikune side, millest ühiskond õigupoolest alguse 
saab. Jeesus Kristus on oma mäejutluses võtnud teemaks Vana Testa-
mendi tõe, et „inimene ei ela üksi leivast” (Mt 4:4; 5Ms 8:3), millega 
ta võis osutada inimese ning tema keskkonna holistlikule terviklikku-
sele. „Leib” kui kõige elementaarsem vajadus elu kestmiseks ei ole asi 
iseeneses, vaid on õigesti asetatud väärtuste ning kestvalt toimivate 
ühiskondlike suhete tulemus. Inimene elab „kõigest”, mis tuleb „Juma-
la suust”, õpetab Jeesus. 

Kiriku asend ja rollid nüüdisaegses maailmas on olnud arutluse all XX 
sajandi oikumeenilise liikumise kõigil assambleedel ja foorumitel. XX 
sajandi II poolest alates on üha enam rõhutatud kiriku ühe olemisvor-
mina tema seotust nii Jumala kui ka maailmaga. Kirik ei ole iseenese, 
vaid Jumala ja maailma jaoks. Kui Jumal kannab hoolt tema eest, siis 
tema ülesanne on kanda hoolt maailma eest. Aastaks 1961, mil New 

22 Vrd Müller, Hans Martin. 2007. „Diakoonia Saksamaal”. Diakoonia käsiraamat. Riho 
Saard, koostaja. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut, lk 50–65.

23 Vt Sotsiaalhoolekande seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/12760827
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Delhis Indias toimus Kirikute Maailmanõukogu III assamblee, kujunes 
välja triaad koinonia-diakonia-kerygma.24 Sellega märgistatakse kiriku 
eneseväljenduse võimalusi, mis on nähtavad ühiskonnale, kelle keskel 
kirik asub. 

Koinonia on osaduse märk. See mõõdistab kiriklikku tegevuspiirkonda, 
milleks on kogu loodud maailm. Evangeelium, mida kirik eneses kan-
nab, kuulub kõigile, kellele Jumal on selle määranud ning kellega kirik 
peab osadusse astuma. Kirik ei või end kitsendada seal, kus Jumal on 
oma lähedalolu märke ilmutanud ning inimkonna eest hoolt kannab.25 
Diakonia on teenimise märk. Kirik on teenija tema Issanda Kristuse 
eeskujul; see on isetu ning tunnustust taotlemata teenimine, millest 
saab kasu abivajaja inimene või inimeste grupp, kelle heaks kirik ilma 
mingeid eeltingimusi seadmata toimetab. Kerygma on usutunnistu-
se märk. Selle märgi all kuulutab kirik evangeeliumi kõigile inimestele; 
kirik ei saa vaikida isegi mitte siis, kui kuulutamisega kaasneb risk olla 
häiriv või väljakutsuv konventsionaalsete ühiskonnareeglite suhtes. All-
järgnevalt kõneleme oikumeenilisest hoolekandeprintsiibist nimetatud 
kolme märgi abil.

Koinonia
Kui koinonia toimiks aristotellikul põhimõttel „sarnane otsib sarnast”, 
siis võiks loota, et kõik ilus sünnib iseenesest ja kuni suudetakse välti-
da suurte eristuste põrkumisi, on rahu maa peal. Niisugune koinonia 
võiks olla „täiuslik sõprus”, mis „on tublide inimeste vahel, kes on loo-
mutäiuselt sarnased, sest headena soovivad nad üksteisele samavõrd 
head, kuivõrd ise head on”.26 Ent just selsamal põhjusel, nagu tunnis-
tab Aristoteles, ei saa olla sõber paljude inimestega muidu kui ehk vaid 
ühise kasu saamise eesmärgil. Kristlik lähtekoht koinonia küsimuses on 
pattulangenud inimese olukord. Sel juhul on inimese loomulikud jõu-
varud piiratud ja toimiv osadussuhe ei sünni iseenesest. Koinonia on 
Jumala kallis arm, kingitus Kristuse lunastussurmas, lepitusele ja andes-
tusele tuginev ning inimeste suhtlusringide loomulikke piire ületav. 
Kuna see ei toetu loomuomasele sobivusele, vaid on Jumala üleloomu-
liku väe läbi iga võimalikku võõritust võitev, siis on koinonia avatud kõi-
kide jaoks, nagu apostel Paulus soovib: „Seepärast võtke vastu üksteist, 
nõnda nagu ka Kristus on meid vastu võtnud…” (Rm 15:7). 

Kihelkonnas tegutsevate erinevate konfessioonide oikumeeniline 

24 Kurg, Ingmar. 2010. Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis. 
Missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uurimus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 
121.

25 Vt Misjon ja evangelisatsioon. Ühtsuses täna, 2000. 2006. Documenta oecumenica, 
266–287, lk 267.

26 Aristoteles. 1996. Nikomachose eetika. Tartu: Ilmamaa, lk 172.
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läbikäimine on olnud jutuks eelmises punktis. Nüüdisaja arusaami-
ne kristlikust ühtsusest on loovam ja kandvam kui eales varem. Ent 
koinonia-mõiste avardamine väljapoole kiriklikku ringkonda on alles 
arenemisjärgus ja see asjaolu võib ajuti omada pärssivat mõju hoo-
lekandeprintsiibi rakendumisele. Nüüdisaja Eesti olukorras väärivad 
mainimist kolm problemaatilist valdkonda, mille lahendamisele saaks 
laiendada koinonia’t kogukonna jaoks: a) vabakoguduslik inimesepilt, 
b) kogukondlik retseptsioon ja c) luterliku kiriku ühiskondlikpoliitilise 
hoiaku kujunemine.

 a) Vabakoguduslik inimesepilt tuleneb üldisest evangelikaalsest 
arusaamast, mis rõhutab isiklikku pöördumist ja koguduste 
moodustamist üksnes pöördunud usklikest inimestest. Pea-
miselt XIX sajandi ärkamistes sugenenud ja XX sajandi I poolel 
süvenenud tüüpiline hoiak maailma ja ilmaliku elu suhtes oli jär-
gida Pühakirja salmi „ärge armastage maailma ega seda, mis on 
maailmas” (1Jh 2:15), mis võis mõnes punktis viia isegi kultuu-
ripõlguseni.27 Nõukogude võim süvendas tõrjutust veelgi, pan-
nes arvama, et usku saab säilitada vaid suletud subkultuurilises 
kogukonnas. Suheldes inimestega väljastpoolt kogudust, esitati 
neile kõrgendatud nõudmisi moraalse käitumise osas.28 

  Küsimus kihelkondliku oikumeenilise koostöö kohta kõlab järg-
miselt: kuidas vabakogudused väljendavad oma armastust ja 
hoolt kogukonna kõigi liikmete suhtes; kuidas toetatakse kogu-
konda heas suunas edasi viivaid protsesse? Kuidas väljendatakse 
kõigi kristlaste ühtekuuluvust Kristuses?

 b) Kogukondlik retseptsioon. Religioonisotsioloogilised uurimused 
Eestis, nende hulgas ka „Elust, usust ja usuelust”, kinnitavad 
järjekindlalt, et eestimaalased on rahul kiriku kohalviibimise-
ga kogukonnas. Ent millise kirikuga? Kirikuga, mis on esteetiline 
kultuurinähtus, turismiäriobjekt, mälestus vanavanematest?29 
Needsamad vastajad aga mäletavad ka, et juhuslikult jumalatee-
nistusele sattumine tekitas neis igavust, masendust, ärritust või 
hirmu, samal ajal kui usurahvas koges põnevust, rõõmu, rahu 
või julgustust.30 Kuivõrd on kihelkonnarahvas mõistnud kogu-
duse kohalolu mõtet ning selles kohalolus sisalduvaid võimalusi 
elujärje ühiseks parandamiseks ja väärtustamiseks, tuleb ilmsiks 

27 Vrd Pilli, Toivo. 2007. Usu värvid ja varjundid: Eesti vabakoguduste ajaloost ja identi-
teedist. Tallinn: Allika, lk 83.

28 Pilli, Usu värvid ja varjundid, lk 151 loodab Eesti vabakogudustelt suuremat sotsiaal-
set vastutust ning avaldab arvamust, et „radikaalne eraldumine või vastandumine ei 
näi praeguses kontekstis toetavat koguduse kutsumust”.

29 Vt Astu alla rahva hulka.
30 Saar, Andrus. 2010. Usust meie elus: kiriku ja religiooni uuring. Presentatsioon. Tal-

linn: Saar Poll.
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siis, kui uurida valla, linna või maakonna arengukava, kus kiri-
kuid (s.t kirikuhooneid) mainitaksegi enamasti vaid turismi või 
kultuuriobjektidena; arengukava koostajad ei ole veel märga-
nud, et kirik on ka rahvas. Aastal 2012, mil arengukavad kehti-
vad kuni aastani 2020, on kiriklik elu kogukonnas jäänud märgis-
tamata, hinnanguliselt 80% arengukavade puhul ei ole arvesse 
võetud kirikuliikmete kogukonna heaks tehtavat tööd.

  Küsimus kihelkondlike arengute kavandamise kohta on järgmine: 
kuidas võtavad elanikkond ja selle seaduslik esindus vastu kogu-
duse kui ühe osa sellestsamast kogukonnast?

 c) EELK on aastal 1998 esitanud dokumendi „Kiriku missioon ühis-
konnas”, milles visandatakse kiriku ühiskondlikpoliitilised taot-
lused.31 Kirik tutvustab end rahva teenijana ning soovib, et riik 
seda tunnustaks; tehakse ettepanekuid pere, noorsoo, hari-
dus-, kultuuri-, sotsiaal-, kriminaal-, õigus- ja haldus- ning rah-
vus ja välispoliitika jaoks. Uuendatud dokument pärineb aastast 
2005 ja kannab nime „Kiriku sotsiaalne sõnum”.32 Uue teemana 
on dokumenti võetud kohaliku omavalitsuse ja kohalike kogu-
duste koostöö vajadus ning võimalused. Näiteks: laiendada 
tuleb omavalitsuste koostööd kogudustega varjupaikade, supi-
köökide ja hooldusasutuste rajamisel, koduhoolduse, kodupõe-
tuse ja tugiisikute süsteemi arendamisel (6.5). Just see, mis on 
kohalike omavalitsuste arengukavades tänaseni saavutamata, 
on siin selge soovina välja öeldud: tuleb tugevdada valdade ja 
kihelkonna, maakonna ja praostkonna sidet, kaasates kogudusi 
omavalitsuse arengukavade väljatöötamisse (8.11).

  Kirik soovib vastastikku toimivat suhet kogukonnaga. EELK 
arengukava aastail 2008–2017 näeb ette, et kirik oleks „aktiivne 
kodanikuühiskonna kujundaja”.33 

  Küsimus kihelkondliku hoolekandeprintsiibi realiseerimise koh-
ta on järgmine: milliste ressursside abil võiks olla teostatav EELK 
eesmärk saada kogukonna aktiivseks kujundajaks? Kuidas selles-
se kaasatakse kihelkonna teisi konfessioone?

31 Kiriku missioon ühiskonnas. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskondlik-poliitilised 
taotlused. 1998. Tallinn: EELK Konsistoorium.

32 Kiriku sotsiaalne sõnum. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ühiskondlik-poliitilised taot-
lused. 2005. Tallinn: EELK Konsistoorium. (http://www.eelk.ee/missioon.html)

33 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku arengukava 2008–2017. (http://www.eelk.ee/arengu-
kava.php)
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Diakonia
Diakooniat on hõlbus näha kristliku hoolekandena par excellence. Mis 
sobiks kirikule paremini kui kogukonna eest hoolitsemine ja inimeste 
abistamine käepäraste vahenditega! Suured eeskujud Piiblist ja kiriku-
loost innustavad tänaseidki kristlasi pühendunud armastustööle. 

XX sajandi oikumeeniline liikumine on selles suunas teinud palju pin-
gutusi, et sotsiaalne teenimine ei kaoks kiriklikest agendadest.34 Mõni-
kord rutataksegi määratlema kirikut diakooniliseks, diakooniatöö peaks 
justkui olema kiriku olemuslikuks tunnuseks. Sellist arusaama kiriku 
olemusest on mõni teoloog pidanud vajalikuks korrigeerida, nende hul-
gas ka Soome misjoniteoloog Risto Ahonen.35 Nii nagu kirikliku misjo-
niga, nõnda ka diakooniaga seoses on parem rääkida eraldi dimensioo-
nist ehk ulatusest ning intentsioonist ehk eesmärgist. On õige märgata, 
et kiriku kõikidel tegemistel on misjoni ja diakoonia dimensioon. Ent 
kiriklikult suunatud tegevustest kõnelemisel tuleb silmas pidada, et 
lisaks misjonile või diakooniale on kirikul ka teisi ülesandeid. On õige, 
et diakoonia leiab aset alati seal, kus kirik on minemas teiste, sh abiva-
jajate juurde. Ent kristliku hoolekandeprintsiibi rakendumist tuleb iga 
olukorra puhul kirjeldada täpsemalt ja spetsiifilisemalt.

Sajandite jooksul on sotsiaalse hoolekande valdkonnad ning meetodid 
muutunud. Nüüdisaegne sekulariseerunud ühiskond näeb kirikus teist-
sugust partnerit kui nähti varasematel, kristluse ja ühiskonna ühtekuu-
lumise sajanditel. Religiooni roll ühiskondlikus elus on taandumas nen-
des valdkondades, kus demokraatliku seadusandluse, hariduse ning 
isegi elu- ja varakindlustuse toel justkui ei vajata enam pöördumist 
Jumala poole, sest inimeste igapäevaelu reguleeritakse riikliku sotsiaal-
hoolekande abil.36 Religioonisotsioloog FranzXaver Kaufmann on mär-
ganud, et ühiskonna sekulariseerumine on vastavuses võõrandumisega 
kiriku enese sees. See tähendab, et sekulariseerumise objektiks pole 
ainult ühiskond, vaid ka kiriku enese usuline olukord.37 Oleks kahju, kui 
sellise diagnoosi juures peaks saama ilmseks, et ka diakonia tõmbub 
tagasi kiriku kitsaste võimaluste raamidesse.

Jürgen Moltmann julgustab nüüdisaja olukorda silmas pidades mõtle-
ma julgelt ja lootusrikkalt. Ta on veendunud, et kristlik diakoonia ei ole 
nišitoode. Diakoonia, kui see on ühendatud kirikliku eluga, pürib alati 

34 Vt Mähar, Anželika. 2005. Evangelism ja sotsiaalne vastutus nüüdisaegses oikumeeni-
lises diskussioonis. Diplomitöö. Tallinn: EELK Usuteaduse Instituut. http://misjon.ee/
images/stories/evangelismjasotsiaalnevastutus.pdf

35 Ahonen, Risto. 2007. „Diakoonia ja misjon – kiriku usu väljendused”. Diakoonia käsi-
raamat, lk 123–130.

36 Kurg, Ingmar. 2010. Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis, lk 
41.

37 Kaufmann, FranzXaver. 1989. Religion und Modernität. Sozialwissenschaftliche Pers-
pektiven. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), lk 215.
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suuremate väärtuste suunas kui vaid konkreetsete hädaolukordade lik-
videerimine. Moltmanni järgi on tarvilik mõista, et kristlik diakoonia ei 
ole ainuüksi inimeste sotsiaalsete vajaduste rahuldamine paljude teiste 
inimlike vajaduste hulgas, kirik ei pea end paigutama sotsiaalühiskonna 
mudeli ette ega taha.38 Kirikul on see, mida pole kusagil mujal maail-
mas – uus loodu Kristuses, osadus Pühas Vaimus, alternatiivne elulaad, 
indiviidi sotsiaalse isolatsiooni täielik lõpetamine. Diakonia on eluan-
dev koinonia.

Tõepoolest, diakoonia mõistmine jääks kitsendatuks, kui selle all pee-
taks silmas vaid sotsiaalse leevenduse kohaletoomist või heaolu loo-
mist leebe eneseohverduse teel. Teistele inimestele pühendumise läbi 
taotleb diakoonia õigupoolest väga paljut. Jeesuse ja apostlite töö 
ei olnud vaid alandlik ja tasane teenimine, kuigi romantiline kujutlus 
temast ja esimestest kristlastest maalib meie silme ette enamasti just 
nimelt niisuguse pildi.39 Kristuse töö oli Jumala riigi kehtestamine; ta 
tegutses meelevallaga, tema programm oli provokatiivne, ta seisis selle 
maailma vaikse allakäigu vastu. Kristus ütles: „Minu Isa tegutseb tänini 
ja ka mina tegutsen” (Jh 5:17). Diakonia on kiriku tegutsemine Kristuse 
viisil ja väes. Diakoonia on see, mis kirik on, ütleb Kjell Nordstokke.40 

Kuidas saavad kihelkonna kogudused osaleda tänapäeva inimest ja 
ühiskonda kõigiti hõlmava hoolekandeprintsiibi ellu viimisel? Ilmselt ei 
peaks kirik olema vaid nn teenuste osutaja vastavalt turu nõudlusele 
(on väidetud, et ühiskonnas kaasa rääkimisel oma positsiooni kaotanud 
kirik saaks pakkuda üksnes rituaalseid talitusi indiviidi teatud eluetap-
pide oluliste sündmuste puhul41). Olukorras, kus enam ei kehti tradit-
sioonilised usulised või ka kogukondlikud väärtushoiakud, on kohalikul 
kogudusel väga raske äratada kohalike elanike huvi selle vastu, mida 
kogudus ise arvab igapäevaelu heaks vajaliku ja Jumalale meelepärase 
olevat. Järelikult on tulnud aeg avastada uued võimalused ja vahendid.

Nüüdisaja ühiskond on pluraliseerunud ja individualiseerunud, kõik-
võimalike sotsiaalsete teenuste pakkumiste turul pole inimestel mingit 
sundi võtta ühendust kirikukogudusega. Koguduse vastus peitub aga 

38 Moltmann, Jürgen. 1984. Diakonie im Horizont des Reiches Gottes. Schritte zum Dia-
konentum aller Gläubigen. NeukirchenVluyn: Neukirchener Verlag, lk 21.

39 Eestikeelses diakooniaalases kirjanduses on võimalik aimu saada – eelkõige tänu dia-
kooniateoloog Kari Latvusele – viimaste aastakümnete rahvusvahelise teadusliku dis-
kussiooni kohta mõistete caritas ja diakonia piibelliku rakendamise üle. On esitatud 
argumente, et tänapäevani üldlevinud ettekujutus kiriku karitatiivsest tegevusest kui 
areligioossest heategevusest vaesuse likvideerimisel ja sotsiaalse õiguse eest võitle-
misel ei ole piibellik arusaamine diakooniast, vaid pigem XIX sajandi looming. Vt kok-
kuvõtet Latvus, Kari. 2012. „Karitatiivse diakoonia mõiste sünd”. Kirik ja teoloogia, 34 
(3. august). http://kjt.ee/2012/08/karitatiivsediakooniamoistesund2osa/ 

40 Nordstokke, Kjell. 2007. „Diakoonia ja kodanikuühiskond. Strateegiad osaluseks ja 
tööks inimestega”. Diakoonia käsiraamat, lk 136.

41 Vt Altnurme, Lea. 2006. Kristlusest oma usuni. Uurimus muutustest eestlaste reli-
gioossuses 20. sajandi II poolel. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 30.
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sellessamas pluraliseerumises või individualiseerumises. Seoses ühis-
kondlikus elus kiiresti kasvanud elulaadide ja stseenide mitmekesisuse-
ga on ka kohalikul kogudusel võimalus oma ideid ja võimalusi avardada. 
Kogudus ja tema liikmed saavad olla kohal olukordades, mis on tekki-
nud just nüüd. See ongi uus võimalus mitmekesistada kontakte kogu-
konnaga, laiendada tegevuste nimistut ja rakendada ellu koguduse mit-
meid vaimuandeid.42 Teine lähenemisviis, kuidas olla „kirik keset küla”, 
on avastada omaenese individuaalsus ning teenida inimesi selle kau-
du; mitte püüelda universaalsuse poole, milleks ei jätku jõudu ja mille 
mõõde oleks pluraliseerunud ühiskonna jaoks niikuinii liiast, vaid tulla 
kogukonnale vastu oma unikaalsusega – just sellise võimekusega, mis 
Vaim on kohalikule kogudusele andnud.

Üks illustreeriv olukord elust enesest selle kohta, kuidas kohalikud 
kogudused saavad nüüdisaegses kihelkonnas rakendada hoolekan-
deprintsiipi oikumeenilises koostöös, kasutades nii koguduste mitme-
kesisust kui ka ainulaadsust. Kujutlegem ühe linna või valla sotsiaalseid 
tegevusi, mis kogudused on enda kanda võtnud või mille osas nad on 
saanud omavalitsuselt tellimuse teenuse osutamiseks: vanurite supi-
köök, abivajavate perekondade toiduabi läbi Toidupanga, kodutute 
varjupaik jne. Ülimaid pingutusi nõuaks, kui iga kogudus püüaks oma-
algatuslikult neid teenuseid pakkuda. Sellest ei sünniks muud kui pii-
ratud energiavarude täielik ammendumine ning mõttetu konkurents 
koguduste vahel klientide leidmiseks. Ent koguduste ühise tegevusena 
ja võib-olla koos teistegi huvitatud osapooltega korraldatud supiköök 
õnnestub paremini ja kestab kauem. Nii on kõik selles loos kasusaajad 
ja Jumala õnnistus kõigi jaoks välja laotatud. See on niisuguse kristli-
ku hoolekandeprintsiibi realiseerimine, kus üksteiselt võetakse ülesan-
deid üle ning samas ka loovutatakse teisele teha. „Igaüks andku nõnda, 
nagu süda on lubanud” (2Kr 9:7) kehtib ka kohalike koguduste koostöö 
jaoks. Kogudus ei kasvata selliselt käitudes mitte iseennast, vaid kas-
vab Kristuses.

Kerygma
Kerygma on usutunnistuse märk selle jaoks, kes kuulutab ja kes kuul-
da võtab. Nn kerügmaatiline kogudus teab, et tema usutõde on eksis-
tentsiaalne, st et ta elab oma usust, nagu apostel Paulus on prohvetit 
tsiteerinud (Rm 1:17, Gl 3:11; vrd Ha 2:4). See tähendab, et kerügmaa-
tiline tõde on olemas üksnes läbi tõe tunnistaja. Usku tunnistamata 
poleks uskujal ega tema kirikul tõe väärtust. Kui näiteks unustataks 
ära või salataks maha objektiivselt kehtivad tõed, siis sellest need tõed 
eriti palju kahju ei saaks, ent usutõde ei saa salata ilma iseennast sal-

42 Vaimuannete otstarbekast kasutamisest on kirjutanud apostel Paulus Rm 12:3–8.
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gamata. Teine teema, mis samuti haakub kerygma’ga, on seotud kom-
munikeerimisega. Kellele kuulutada, kui kuulajat ei ole või kui kuulata 
ei taheta?

Eelmise sajandi 60. aastatel küsis misjoniteoloog Jan Hoekendijk provo-
katiivselt, et kui kirik ei asu parajasti kuulutuse olukorras ega ole maail-
ma jaoks olemas, kas siis teda on olemas Jumala jaoks. Jumal ju armas-
tab seda maailma nõnda, et „on andnud oma ainusündinud Poja…” (Jh 
3:16) ja ka kirik peab ennast andma.43 Jah, küllap on seegi kirik Juma-
la jaoks armas, kes ei kuuluta või kellelt on võetud selleks võimalused, 
ent täit rõõmu saab ta kogeda siis, kui leiab kontakti Jumala evangee-
liumi otsivate inimestega. Head sõnumit ehk euangelion’i saabki kuulu-
tada vaid hea meelega.

Sageli pole kuulajate vähesuses süüdi nüüdisaja inimeste vähene huvi 
Jumala vastu. Võimalik, et kiriklik kuulutus pole sedavõrd arusaadav 
või autentne, et inimesed väljaspool kirikut tahaksid lasta end sellest 
muuta ning saada sarnaseks nendega, kes kirikusse kuuluvad. Lea Alt-
nurme on näidanud religioonisotsioloogilise analüüsi abil, kuidas tea-
tud tingimustes kiriku sõnum ei loo kommunikatsiooni, ent asi pole 
sugugi lootusetu.44 Sõnumi arusaadavust saab kindlasti suurenda-
da. Ent küsimus sõnumi autentsusest on otseselt seotud kirikliku elu 
autentsusega. Kui peaks olema kurtmist kuulajate vähese osavõtu üle 
kiriku jumalateenistuslikust elust (nii sõnas kui teos), siis tuleb uurida, 
millise kuvandi on kohalik kogudus iseenesest kogukonnas loonud. 

XX sajandi oikumeeniline liikumine on üles tõstnud ühe väga tõsi-
se küsimuse – see on küsimus kirikute konfessionaalsest eraldatusest. 
Ühtse kirikliku kuvandi puudumise tõttu on kristlik kuulutus sattu-
nud absurdsesse olukorda, kus kirikud tõsimeeli räägivad Kristusest ja 
toovad au Jumalale, ent nad räägivad seda justkui omaenese tõde ja 
mõnikord üksteise vastu; nad austavad Jumalat, aga räägivad ükstei-
sest mööda. Niisugune kirikute eraldatus Kristust kuulutades on kah-
justanud evangeeliumi usutavust nende inimeste silmis, kellele Jumala 
päästev sõnum peaks olema suunatud.45 Vatikani II kirikukogu dekreet 
Ad Gentes märkis, et kirik võlgneb mitteusklikele „ühist, jagamatut ja 
seetõttu ustavat tunnistust Jeesusest Kristusest” ja et seda ühtset tun-
nistust võiksid üksteisest lahutatud kirikud hakata arendama oikumee-
niliste kohtumiste raames.46 Seega siis, eraldatuses jätkates võib juhtu-
da, et kirik kuulutab küll, aga ta võlg aina kasvab. See on tõsine asi, kui 

43 Vt Kurg, Ingmar. 2010. Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis, 
lk 207.

44 Altnurme, Lea. 2012. “Mida võiks kirik teada eestimaalase individuaalsest religioossu-
sest”. Astu alla rahva hulka, lk 193–212.

45 Kurg, Ingmar. 2006. „Misjon”. Documenta oecumenica, lk 193.
46 Ad Gentes. 1965, par 15. (http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_

council/documents/vat-ii_decree_19651207_ad-gentes_en.html)
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küsimuse all on kristliku hoolekandeprintsiibi õnnestunud ellu raken-
dumine kõigis aspektides.

2010. aastal esitleti Eesti Evangeelse Alliansi dokumenti „Kõik kiri-
kud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal”.47 EEA teoloogili-
se komisjoni korraldatud konsultatsioonide käigus 2008. ja 2009. aas-
tal süvenes veendumus, et evangeelium Jeesusest Kristusest ja selle 
kuulutamine võiksid pigem ühendada kui lahutada Eestimaa kristlikke 
kirikuid, kirikud oleksid nõus üheskoos töötama ühiste seisukohtade 
sõnastamisel ja ühist osa avalikult evangeeliumiga väljendama. Aasta-
tel 2009–2010 töötasid teoloogilises komisjonis järgmiste kirikute esin-
dajad: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Eesti ApostlikÕigeusu Kirik, Ees-
ti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit, Eesti Metodisti 
Kirik, Adventistide Koguduste Eesti Liit, kaasasolijana Eesti Kristlik Neli-
pühi Kirik ja RoomaKatoliku Kirik Eestis.48 Dokument koosneb kuuest 
alapunktist, millega võetakse kokku see, mida Eesti kirikud kuulutavad 
ühiselt ning mis on selles tegevuses nende ühisosa. Kokkuvõtlikult on 
sõnum järgmine.

  Esiteks, kirikud tunnistavad oma ustavust evangeeliumile, kuid 
pole osanud seda üheskoos jagada. 

  Teiseks, Eesti rahval on küll tähendusväärne kristlik pärand, kuid 
see ei ole osutunud jätkusuutlikuks isikliku usu väljendamisel. 

  Kolmandaks, kirikute kuulutus keskendub Jeesusele Kristusele ja 
Tema lunastustööle; kirikud kutsuvad inimesi pöörduma Tema 
poole.

  Neljandaks, kuulutatud evangeelium on vastus inimeste 
eluvajadustele. 

  Viiendaks, kirikute kuulutusel on erinevad rõhuasetused, see 
aga ei pea saama evangeeliumi kuulutamisel takistuseks, vaid 
võib suunata pürgima terviklikuma tunnistuse poole. 

  Kuuendaks, evangeeliumi ühine tunnistamine peab toimuma 
kohalike koguduste koostöös.

Dokumendi rakenduslik osa on kohalike koguduste käes. Sõnum kohali-
kele kogudustele kihelkonna piirides on järgmine.

Ühine tunnistamine peab sündima kohalike koguduste koostöös. Me 
otsime jätkuvalt võimalusi üksteise paremaks mõistmiseks, usaldami-

47 „Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal”. 2010. (http://www.
allianss.ee/?page_id=403)

48 Kurg, Ingmar. 2010. „Eesti Evangeelse Alliansi üleskutse”. Teekäija, 11. Vt ka Süvari, 
Ariel. 2012. „Kõik kirikud kuulutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal”. Eesti Evan-
geelse Alliansi evangelisatsiooniteoloogia kujunemine. Bakalaureusetöö. Tartu: Tartu 
Ülikool. (http://misjon.ee/images/stories/Ariel%20S%C3%BCvari.%20EEA%20evange-
lisatsiooniteoloogia.pdf)
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seks ja vastastikuseks abistamiseks, et edastada kogu Eestimaale ühist 
evangeeliumi. Me kinnitame, et kirikute ja kristlaste koostöö ei taotle 
välispidiste erisuste kaotamist, vaid juhindub sellest, et me kõik otsime 
Kristuse-sarnasust. Mida lähemal oleme Kristusele, seda lähemal ole-
me üksteisele.

Korduvalt on osutatud sellele, et oikumeenilise koostöö tegelik toimu-
miskoht on seal, kus igapäevaelu olukorras kohtuvad kristlased erine-
vatest kogudustest.49 Kiriku ühtsust Kristuses ei vii ellu hästi formulee-
ritud dokumendid, mida koostavad motiveeritud teoloogid ja millele 
kirjutavad alla kirikute juhid, vaid ikka ja ainult need kristlased, kes 
elavad päevpäevalt kõrvuti oma kaaskristlaste ja kogukonnaga. Just 
kohalikus kontekstis saab ilmsiks, kas üks kogudus suudab ületada ene-
sekesksuse ja pöörata oma konfessionaalse võitlusvaimu koostööks 
evangeeliumi kuulutamisel. Kihelkonna kerygma’t väljendab see, kui-
das suudavad erinevad kogudused üheskoos tunnistada oma usku Kris-
tusesse ning seda üheskoos esitada kogukonna jaoks.

3. oikumeenilise koostöö heAd prAktikAd

Parakiriklikud organisatsioonid 
Parakiriku mõistet kasutatakse interkonfessionaalsete kristlike organi-
satsioonide kohta, mis moodustatakse enamasti vaba initsiatiivi alusel 
koguduste liikmete poolt; nende eesmärk on kiriku töö toetamine sel-
le mitmesugustes ülesannetes, kuid nad ei ole ühegi kiriku alluvuses; 
nende tegevus ühendab kirikuid, sest niihästi organisatsioonide liik-
meskond kui ka tegevushaare ületab ühe konfessiooni piirid ja ulatub 
teiseni.

Interkonfessionaalsed kristlikud organisatsioonid „leiutati” XIX sajandi 
kui suure misjonisajandi kontekstis. Idee kogu maailma misjoneerimi-
sest ning arusaamine, et see ei saa toimuda ühegi kiriku kaudu ainu-
üksi, tekitas lootuse, et misjonitöö paindlikuma organiseerimisega suu-
detakse vältida kirikutevahelist konkurentsi ja keskenduda eesmärgile. 
Paljudel juhtudel olid evangeelsed kirikud üksinda suutmatud või ei 
soovinud iseseisvalt misjonitegevust algatada. See töö oli jäetud vaba-
tahtlike ühingute osaks, mis lähtusid pühendunud inimeste initsiatiivist 
ja sõltusid rahalise toetuse osas asjast huvitatud kristlaste vabatahtli-
kest annetustest. Algas kristlike kodanikuühenduste ja seltside ajastu.50 

49 See tõdemus on sõnastuse leidnud Kirikute Maailmanõukogu VIII assambleel Harares 
Zimbabwes 1998. aastal, kui sai öeldud, et „ühtsus ülemaailmse oikumeenilise liiku-
misega peab saama nähtavaks igas kohalikus, rahvuslikus või regionaalses kirikute 
osaduses”, vt Assembly workbook. Harare 1998. Geneva: WCC.

50 Kurg, Ingmar. 2010. Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis, lk 278.
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Paralleelselt välismisjoniga tekkisid ka nn sisemisjoni või rahvamisjo-
ni seltsid. Nende peamine tähelepanu oli pööratud sotsiaalsete häda-
de leevendamisele, eriti arenevates tööstuspiirkonna linnades. Sak-
samaal sai sisemisjoni organiseerimise eestvedajaks Johann Hinrich 
Wichern, kes 1830. aastatel pani organisatsioonide võrgustikuga Inne-
re Mission aluse nüüdisaegsele diakooniatööle. Pastor William Boothi 
Inglismaal 1865. aastal rajatud Päästearmee (The Salvation Army) on 
pühendunud karitatiivse tegevusega liidetud evangelisatsioonile kodu-
tute, alkohoolikute jt sotsiaalsete riskirühmade heaks.51 Lisaks misjoni 
ja halastustöö edendamisele loodi ka suuremad evangelikaalsed katus-
organisatsioonid nagu Evangeelne Allianss (1846) ning peamised noor-
teorganisatsioonid nagu Noorte Meeste Kristlik Ühing (1844), Noorte 
Naiste Kristlik Ühing (1855), Kristlik Üliõpilasliikumine (1889), Christian 
Endeavour (1881), Pühapäevakoolide Maailmaliit (1887) või XX sajan-
di üks suurimaid evangelisatsioonikampaaniaid korraldav Billy Graham 
Evangelistic Association (1950). Eesti vabatahtlik kristlik hoolekanne on 
sündinud samadest ajastule omastest ideedest ja andnud olulise panu-
se oikumeenilise praktika kujunemisele.52

Parakirikuid võib õigusega nimetada headeks praktikateks, mis toe-
tavad koguduste oikumeenilist koostööd kogukonnas. Vajadus nen-
de järele ei ole kuhugi kadunud. Nüüdsed kristlikud organisatsioonid 
 Eestis, rahvusvahelist või kohalikku päritolu, on igapäevaselt asenda-
matud nii kirikutele, kogudustele, isikliku usuelu edendamisel kui ka 
evangeeliumi vahendamisel kogu Eesti rahvale, olgu nende puhul tege-
mist meedia, kirjastuste, haridusasutuste või noorsooseltsidega.53 

Kohalikes oludes võivad parakiriklikud organisatsioonid toimida katalü-
saatorina ja saavad kiirendada oikumeenilist edenemist. See tuleb ilm-
siks tingimusis, millest on olnud juttu dokumendis „Kõik kirikud kuu-
lutavad ühist evangeeliumi kogu Eestimaal”. Dokumendis avaldatakse 
lootust, et erinevad konfessionaalsed kogukonnad rikastavad, täienda-
vad ja toetavad üksteist evangelisatsioonis. Aga kuidas ületada suhtle-
mis- ja keelebarjääre, mis on aja jooksul juurdunud? Kuidas ilmutada 
vastastikust külalislahkust ka kõige isiklikuma varanduse avaldamisel, 
mida kogudus omab – oma usu kuulutamisel? Hea koostöönäide Ees-
ti oludes on sündinud viimaste aastate „Nelja Tuule ristirännakuga”.54 
Üritust on ette valmistanud ja koordineerinud EELK Misjonikeskus ala-

51 Samas, lk 179.
52 Saard, Riho. 2007. „Luterlikust hoolekande ja diakoonia ajaloost Eestis reformatsioo-

nist II maailmasõjani”. Diakoonia käsiraamat, lk 155–227; Kurg, Ingmar. 2004. „Oiku-
meenilise liikumise kajastamine Eesti kirikuelus 1910–1940”. Usuteaduslik Ajakiri, 
1/2004 (53), lk 47–72.

53 Vt Kurg, Ingmar. 2009. „Teised interkonfessionaalsed organisatsioonid Eestis”. Eesti 
oikumeenia lugu. Peatoimetaja Riho Altnurme. Tartu: Tartu Ülikool; Tallinn: Eesti Kiri-
kute Nõukogu, lk 421–438.

54 Rohkem infot vt EELK Misjonikeskuse kodulehelt: http://www.eelk.ee/mk/
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tes aastast 2008. Tegemist on igasuvise rännakuga läbi Eesti linna-
de, maakondade ja kihelkondade. Nelja Tuule jaoks oli sümboolne, kui 
aastal 2008 alustati rännakut Eesti piirialadelt neljast ilmakaarest – 
Valgast, Narvast, Haapsalust ja Tallinnast – ning liiguti keskele kokku 
Paidesse. Misjonirühmad käisid teekonnal läbi kohalikke kogudusi ja 
korraldasid avalikke üritusi. Kohalike koguduste vabatahtlike abilistega 
valmistati ette selle paiga kogukond ja kutsuti kõik kokku ühisele peole. 
Kes oskas mängida lastega, kes jagas tänavatel traktaate, kes tutvus-
tas raamatuid ja ajakirju, kes tegi muusikat ja laulis… Kirikla juures kor-
raldati talgutööd ja õhtu veedeti jumalasõna juures koos kokkutulnud 
rahvaga. Nõnda on aastate jooksul läbitud suurem osa Eesti maakondi 
ning haaratud kaasa kümneid ja kümneid kohalikke kogudusi.

Palvushommikusöögid maakondades
Palvushommikusöögi traditsioon pärineb Ameerika Ühendriikidest, kus 
aastast 1935 Seattle’is ning alates aastast 1942 Washingtonis hakati 
korraldama poliitikute ja ärimeeste elitaarseid kohtumisi, edaspidi toi-
musid need Ühendriikide senatis ning esindajatekojas.55 Eesti palvus-
hommikusöökide traditsioon sai alguse aastal 2002, kui kohtuti Eesti 
Vabariigi presidendi, valitsuse ja Riigikogu liikmetega. Korraldustoim-
konna soov on võimaldada rohkem kontakte kirikute esindajate ning 
avaliku elu esindajate vahel – kutsutakse poliitika, ühiskonna ja kul-
tuuritegelasi, et arendada dialoogi eluväärtuste üle. Ürituse taga seisa-
vad Eesti Evangeelne Allianss ja Eesti Kirikute Nõukogu. 

Oikumeenilise koostöö edendamisel kihelkondlikus mõistes omab olu-
list tähendust palvushommikusöögi formaadi levimine maakondades ja 
Eesti suuremates linnades alates aastast 2006 kokku 11 paigas. Maa-
kondade ja linnade palvushommikusöögi kostitajaks pooleks on kohali-
kud kogudused, külaliseks kutsutakse tavaliselt ka prominentne kõnele-
ja ja hea muusikakollektiiv. Kohtumise raames astuvad üles koguduste 
vaimulikud, palvetades linna ja maa õnnistuse pärast. Järelkajades on 
tunnistatud, et kohtumised on vajalikud ja lähendavad kokkutulnuid 
üksteisele. Avalikkusele suunatud pressiteated annavad tunnistust sel-
lest, kuivõrd tõsine mõju on neil kohtumistel kohaliku elu kujunemise-
le – võib-olla enamgi kui rahvuslikel palvushommikusöökidel Tallinnas. 
Mõnikord eelneb kõhklusi, järgneb aga seda suurem äratundmisrõõm, 
et just nii on õige, juba esimese kohtumise järel kinnitatakse, et sellest 

55 Info võetud MTÜ Eesti Palvushommikusöök kodulehelt: http://www.palvus.ee. Jär-
vamaa Teataja on pakkunud lugeda, et Riigikogu liige Tõnis Kõiv „osales Washingto-
nis Hiltoni hotellis palvushommikusöögil, millest võtsid osa ka USA president Barack 
Obama, asepresident Joe Biden ja endine Briti peaminister Tony Blair”. (http://www.
jt.ee/78767/riigikogu-liige-tonis-koiv-soi-hommikust-koos-barack-obamaga/)
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saab traditsioon.56 Rõõmustav ja õige on see, kui palvushommikusöögil 
esitatakse otsesõnu kutse kohalike koguduste koostööle kohaliku oma-
valitsusega; näiteks Jüri Ratase sõnad aastal 2006 Tallinna linna kohtu-
misel: „Kasutades täna võimalust, kutsungi teid tihedamale koostööle 
linnavalitsusega, et üheskoos leida paremaid lahendusi linna ees seis-
vatele, sageli keerukatele probleemidele.”57

Konfessioonidevahelised	projektid
Koostöö edendamine koguduste ja kohalike omavalitsuste vahel on 
prioriteet, et elu kihelkonnas läheks paremaks. Kui arendatakse suh-
teid ja sõlmitakse lepinguid, siis kasusaajad on niihästi omavalitsus, 
kogukonna rahvas kui ka kogudus.58 

Ühiste projektide algatamine ja teostamine õnnestub usalduses part-
nerite vahel. Usaldus tähendab rohkemat kui vaid hädaolukorras rea-
geerimine, mis sunnib üksteist kaasama ettevõtmistesse, kui üksinda ei 
tulda enam toime. Usaldus peab kestma kauem kui vaid kasulik koope-
reerumine selleks, et luua usuliselt aktiivne foon usuvõõras keskkon-
nas. Usaldus projektimajanduses sarnaneb sellega, mida Martin Luther 
on sätestanud „Väikeses katekismuses”: et me oma partnerit

  aitame ja teeme temale head;

  ära ei meelita, ahvatle ega võta vägisi;

  aitame kasvatada ja hoida tema vara;

  vabandame, räägime temast head ja kääname kõik asjad hea 
poole.59

Ühtlasi tuleb selgitada, et koostööprojektide edendamisel ei tohiks lan-
geda idealistlikesse kujutlustesse, mis võtab eelduseks, et Eesti rahva 

56 Valgamaal korraldati esimest korda tänuhommikusöök. 11.05.2009. Valgamaalane. 
(http://www.valgamaalane.ee/117576/valgamaalkorraldatiesimestkordatanu-
hommikusook/)

 Mihkel Kukk kirjeldas idee sündi Raplamaal nõnda: „Rahvuslike palvushommikusööki-
de nö maaletooja Miquel Zayas käis juba kevadel meie maavanema juures rääkimas 
ja julgustamas ka kohalikul tasandil seda korraldama. Moodustasime siis maavanema 
juures väikese töögrupi ning esimese korra kohta läks minu arvates asi kenasti korda, 
kuigi oli ka kahtlejaid ja umbusklikke, eriti omavalitsuste poole pealt. /…/ Meile paku-
ti see üritus välja advendihommikuna, mis andis asjale kindlasti positiivse fooni. Rapla 
maakonnas on olnud aastaid tavaks, et koguduste ja omavalitsuste esindajad saavad 
maavanemaga iga aasta alguses terveks päevaks kusagil koguduses kokku ja arutavad 
ühiseid tööasju. Lisaks vaimulikele oli seekord kohal suur osa maakonna äri, poliitika 
ja vaimueliidist. Loodan väga, et sellest kujuneb ilus traditsioon.” Hommikud kohvi-
tassi ja sõnumiga. 19.12.2007. Eesti Kirik. (http://www.eestikirik.ee/?p=4231)

57 Tallinna linnapea Jüri Ratase sõnavõtt Tallinna linna palvushommikusöögil. (http://
www.ratas.ee/index2.php?pid=3&id=56&w=2)

58 Vrd artikleid käesolevas teatmikus Kirik keset küla.
59 Luther, Martin. 1983. Väike Katekismus. Tallinn: EELK Konsistooriumi väljaanne, lk 
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ja ametkondade suhtumine kirikusse on jätkuvalt hea, vaatamata ühis-
konna üha süvenevale sekulariseerumisele. Projektid, mille tingimused 
töötatakse välja Euroopa Liidus, on ranged, religioossed organisatsioo-
nid jäetakse kõrvale.60 Pelgalt soovunelmatega ei saa ümber pöörata 
ühiskondlike muutuste suunda, see võib õnnestuda vaid järjekindla toi-
mimisega ausale menetlemisele apelleerides. Idealismi vastu aitab ehk 
Fanny de Siversi julgustus: „Kui tahame, et meie kultuur püsima jääks, 
peame julgema elada ja kõnelda kristlastena.”61 Oluline on selgitada 
sedagi, et sotsiaalsetele projektidele mõeldes tuleb arvestada konku-
rentsiga, sest kohalikele omavalitsustele pakuvad sotsiaalset partner-
lust mitte ainult kirikud, vaid ka paljud teised suuremad ja väiksemad 
kodanikuühingud ja -algatused. Pikemaajalise strateegia kujundami-
sel on kiriku jaoks oluline jääda ka konkurentsitingimustes oma liistu-
de juurde, mitte sobitada end iga hinna eest pakkuja kingadesse. Kui 
kavandada koguduste osalemist kolmanda osapoole projektides, siis 
peaks olema võimalik koostöö mõjutegureid määrata ja mõõta.62

Koguduste oikumeeniline koostöö kogukonnas võib olla projektipõhine 
küll, kui see saab alguse kohalikest kogudustest ning mahub kirikute-
vahelise koostöö hea tahte raamidesse.63 Hea näide kohalike kogudus-
te koostööst pikaajalise kogemusena on võtta Rakvere kirikupäevadest. 
Kirikupäevad, mis sai impulsi 2007. aastal toimunud luterlikest misjoni-
päevadest Rakveres ja mida Tauno Toompuu ja EELK Rakvere Kolmainu 
kogudus 2008. aastal oikumeeniliseks platvormiks pakkusid, on kuju-
nenud „Rakvere kristlike kirikute, omavalitsuse, kultuurikeskuse ja mit-

60 Euroopa Majanduspiirkonna Vabaühenduste Fondi eeskiri perioodiks 2012–2016 
Eestis rakendamisel võtab küll vastu taotlusi teemadel „avalikud arutelud soo, puu-
de, rahvuse, vanuse, seksuaalse orientatsiooni, usulise kuuluvuse vm tunnuse alusel 
moodustunud ühiskonnagruppide fundamentaalsete vajaduste üle”, ent toetust ei 
saa taotleda „usuorganisatsioonid”. Avatud Eesti Fond. Vabaühenduste Fond. (http://
www.oef.org.ee/programmid/norra/taotlemisetingimused.html) Avo Üpruse järele-
pärimise ja Eesti eriolukorra selgitamise peale on laekunud vastus, et mööndusi või-
dakse teha usklike poolt organiseeritud vabaühenduste suhtes, ent mitte kirikute ja 
koguduste suhtes. Allikas: Kirjavahetus EKN arhiivis, juuli-august 2012.

61 Sivers, Fanny de. 02.02.2010. „Religioon on lahutamatu osa kultuurist”. Eesti Kirik. 
(http://www.eestikirik.ee/?p=8650)

62 Vt siinkohal Kaupo Reede analüüsi käesoleva teatmiku artiklis „Avalike teenuste dele-
geerimine kogudustele”.

63 Üldkiriklikes arengukavades on oikumeeniline motiiv väga napp või mõistetakse 
seda vahendina omaenese positsioonide parandamiseks. Näiteks EELK arengukava 
muudetud ja täiendatud kujul nimetab oikumeenilist tööd vaid seoses diakooniaga, 
vt Arengukava 2008–2017. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Arengukava muutmine ja 
täiendamine. 2012. Marion Bobkov, koostaja. (http://www.eelk.ee/eelk_doc/eelk_
arengukava_2012.pdf)

 Eesti EKB Koguduste Liidu arengukava peab silmas osalemist kirikutevahelistes evan-
geelsetes ja oikumeenilistes koostööprojektides ja võrgustikes (EEA, EKN), mille 
tulemusel kasvab liidu teenimisvõime, usaldusväärsus ja ressurss mõjutada Eesti 
kiriku- ja ühiskonnaelu laiemalt, vt Eesti EKB Koguduste Liidu arengukava aastateks 
2012–2017. (http://www.ekklesia.ee/info/ametlikuddokumendid/415arengukava
aasta teks-2012-2017)
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mete eraettevõtjate” koostööks.64 Rakvere esimesel kirikupäeval aastal 
2008 kõnega esinenud Tauno Teder kinnitas, et Rakvere oikumeenia on 
tekkinud altpoolt, „rohujuure tasandilt”, ja seab selle eeskujuks kogu 
Eestimaale.65 Kirikupäevad pakuvad rohkemat kui vaid koguduste vai-
mulike regulaarseid kohtumisi, need haaravad tervet kogukonda. See 
konfessioonidevaheline ühisprojekt on süvendanud usaldust niihäs-
ti koguduste juhtkondade kui ka koguduseliikmete vahel, võetud hea-
tahtlikult vastu kohalikus kogukonnas ja saanud kohaliku omavalitsuse 
toetuse.

4. kokkuvõte

Koguduste oikumeenilise koostöö põhjendamine toetub kolmele „vaa-
lale”. Esiteks, see on Kristuse tahe, et kristlased oleksid ühtsed ja teek-
sid selle ühtsuse nähtavaks; teiseks, kristlased kõigis paigus on üks osa 
sellest lokaalsest kogukonnast, kus nad elavad, kandes kaasvastutust 
kogukonna hea käekäigu eest; kolmandaks, nüüdisaegne kodanikuühis-
kond on kaasamise ühiskond, mille ühise toimimise osapoolteks on ka 
kirikud ja kogudused. Erinevate konfessioonide kogudused on välja-
kutse ees neid nimetatud põhjendusi tõsiselt võtta, ning kui kohalikud 
kogudused arendavad omavahelist koostööd, toob see kaasa kolme-
kordse õnnistuse kogudustele endile ja kogu rahvale.

Koguduste koostööpiirkonnaks on nn kihelkond – tänaseks küll vaid 
mõtteliselt määratud geograafiline jaotumine, ent hea mudel, näita-
maks erinevate konfessionaalsete koguduste kooslust kohalikul tasan-
dil. Kihelkond on see eluruum, kus kohtuvad niihästi kogudused ükstei-
sega kui ka kogudused ja kogukond oma funktsionaalses terviklikkuses. 
Kihelkondlikus elus on inimeste omavahelised suhted nähtaval ja tege-
vuse motiivid läbipaistvad. Kõige nähtavamal kohal asub luterlik kirik. 
Kohaliku luterliku koguduse initsiatiiv määrab, kuidas saavad koostöös-
se kaasa haaratud teised kihelkonna kristlikud konfessioonid ja kuidas 
kujunevad kiriklikud koostöösuhted kohaliku omavalitsusega. On õige 
ja hea, et üldriiklikult propageeritud kaasamise põhimõte leiab raken-
damist ka oikumeenilise koostöö tähenduses. 

64 Pressiteade: 2. detsembril algavad Rakvere V kirikupäevad pealkirja all „Usk varna?” 
28.11.2012. (http://www.eelk.ee/eelk_uudised/uudis_kogudus.php?id=55) Aastaks 
2011 olid Rakvere kirikunädalat korraldavad kogudused järgmised: Rakvere Kolmai-
nu kogudus, Rakvere Karmeli kogudus, Rakvere metodistikogudus, Rakvere advent-
kogudus, Rakvere õigeusukogudus, Rakvere nelipühakogudus ja vabakogudus Hüüd-
ja Hääl. Rakvere kirikunädalat toetasid: Rakvere linnavalitsus, Eesti Kultuurkapitali 
LääneVirumaa ekspertgrupp, Rakvere Rahvamaja, AS Hallik ja Hagari pitsakohvik, SA 
Virumaa Muuseumid ja Rakvere Näitustemaja, Rakvere Galerii, Rakvere Reaalgüm-
naasium, Rakvere Eragümnaasium, Rakvere Teater, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž. 
(http://www.karmel.ee/rakverekirikud/index6.php)

65 Teder, Tauno. 2008. Oikumeenia Eestis ja Rakveres. (http://ekklesia.ee/karmel/kiriku-
paevad/oikomeenia_01112008.mp3)
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Oikumeenilise koostöö kolme tunnuse – koinonia, diakonia ja keryg-
ma – abil on lahti mõtestatud kristliku hoolekandeprintsiibi võimalusi 
Eesti kihelkondlikus kontekstis. Siinjuures on oluline näha, et hoolekan-
ne ei ole ühesuunaline tegevus andjalt vastuvõtjale, vaid kõiki osapooli 
ühtviisi hõlmav, nii et sellest sünnib vastastikune kasusaamine kõigile. 
Koinonia märk tuletab meelde, et üheskoos elamine on üksteise mär-
kamine: kui koostatakse arengukavasid, siis saab nähtavaks, kui pal-
ju on suudetud kaasata ühistegevusse neid tegelikke ressursse, mida 
pakuvad üksteisele kogudused ja kogukond. Diakonia näitab oma tuge-
vust selles, kuidas kogudused oskavad ja julgevad end avada nende 
uute teenimisvõimaluste jaoks, mida ühiskondlik mitmekesisus nüüdis-
ajal tingib; seejuures mitte kõiki teenimisülesandeid enesele krahma-
tes, vaid isekeskis igale kogudusele Jumalalt osaks saanud vaimuandeid 
jagades rikkamaks saades. Kerygma võimaldab kristlikku hoolekan-
deprintsiipi rakendada seal, kus on mängus kiriku ja tema sõnumi usu-
tavus kogukonna silmis – ühise evangeeliumikuulutuse kompetentsi ja 
praktika täiendamine on koguduste oikumeenilise koostöö prioriteet.

Oikumeenilise koostöö head praktikad on need, mis lähtuvad kihelkon-
na olukorrast ja sünnivad sellest. Ka kristlikel organisatsioonidel väljas-
pool kohalikke kogudusi on siin suur võimalus kaasa aidata. Käesolevas 
kirjutises on esitatud kolm näidet, mis kinnitavad oikumeenilise koos-
töö õnnestumist kihelkondlikul tasandil kohaliku koguduse ja kogukon-
na heaks: Nelja Tuule ristirännak, maakondlikud palvushommikusöögid 
ning Rakvere kirikupäevad.

Koguduste oikumeenilise koostöö lähiaastate „arengukavasse” võik-
sid olla sisse kirjutatud ning vajalike vahenditega varustatud järgmised 
saavutustasemed: kogudused ja kristlased on võtnud aktiivse hoiaku 
ühiskondlikes küsimustes; kogudused – kui üks osa kogukonnast – rää-
givad kaasa kohaliku eluruumi kujundamisel; kihelkonna kogudused 
kutsuvad üksteist kaasa ühistesse projektidesse ning väljendavad näh-
taval viisil oma ühtekuuluvust Jeesuses Kristuses.
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Laste hoolekanne

Merle Tomberg

Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid 
teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.

Mt 5:16

Paljud kristlikud organisatsioonid Eestis, sh kogudused tegelevad 
diakooniatööga ja peavad abivajajate toetamist kristliku õpetu-
sega hästi kokku sobivaks. Piiblis on ligimese abistamisest jut-

tu mitme nurga alt – see on võimalus teenida Jumalat, oma lähedasi, 
kogudust ja ühiskonda; see on võimalus oma kristlikke väärtusi reali-
seerida, võtta eeskuju Jeesusest ja anda ise eeskuju ning väljendada 
oma kristlikku armastust.

Näiteks Pauluse esimeses kirjas korintlastele räägitakse sellest, mis ise-
loomustab kogudust ja selle liikmeid, inimeste rollidest koguduses ning 
armastusest, mis aitab oma andeid ja võimekust realiseerida. Artikli 
motoks olev Matteuse evangeeliumi kirjakoht viitab võimalusele oma 
usku ja Jumalat maailmale läbi oma heade tegude tutvustada. Kristlik 
õpetus ja usk annab nii eeldused kui ka motivatsiooni aktiivselt hoole-
kande valdkonnas tegutsemiseks.

Kuigi diakooniatöö ja hoolekandeline tegevus võib tähendada suurt 
rahalist käivet, ei tähenda see teenusepakkuja jaoks tegevuskulu-
dest ülejäävat tulu. Reeglina pakuvad kristlikud organisatsioonid oma 
teenu seid mittetulundusühingutena ning inimeste abistamise ees-
märgid tulenevad eelmainitud kristlikest põhimõtetest, mitte soovist 
rikastuda.

Käesolevas artiklis tutvustatakse laste hoolekande valdkonda ning või-
malusi ühendada diakooniatöö kristlikud põhimõtted ja väärtused Ees-
tis kehtiva seadusandluse ja nn ilmalike hoolekande põhimõtetega. 
Kuna laste hoolekannet korraldab peamiselt kohalik omavalitsus, siis 
tähendab lastega töötamine kõigile teenusepakkujatele tihedat koos-
tööd omavalitsusega. Viimased omakorda on huvitatud koostööpartne-
ritest, kellega koos on kergem ühiste eesmärkideni jõuda.

Võrreldes mitmete teiste Euroopa riikidega on meie kirikutel ja kogu-
dustel pärast Eesti taasiseseisvumist olnud sotsiaaltöö ja (laste) hoo-
lekande arengus suhteliselt väike roll. See ei tähenda, et kogudused ei 
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oleks midagi laste ja perede heaks teinud, vaid pigem seda, et need 
tegemised on olnud sageli riiklikust sektorist eraldi. Paljud mäletavad 
paarkümmend aastat tagasi toimunud humanitaarabi jagamist, kus 
kogudustel oli juhtiv roll ning paljudel peredel tekkis kontakt kirikuga 
just selle abi saamise pinnalt. Sel ajal hakati looma ning luuakse jätku-
valt edasi mitmesuguseid mittetulundusühinguid, mis alustasid laste ja 
perede abistamisega. Paljud nendest organisatsioonidest on hakanud 
osutama sotsiaalteenuseid ning neist on saanud kohalikele omavalit-
sustele või riigile koostööpartnerid.

Kristlikke organisatsioone on sotsiaalteenuste pakkujate hulgas veel 
vähe ning kirikul on selles valdkonnas eelkõige heategevusorganisat-
siooni maine – vastandudes professionaalsele sotsiaaltööle. Kuigi dia-
kooniatööd ja professionaalset sotsiaaltööd mõõdetakse erinevate 
mõõdupuudega, toob kirikute pühendunud osalemine riigi poolt kor-
raldatud hoolekandes mõlemale poolele kasu – laste heaolu tagamist 
võib pidada mõlema poole huviks.

Eesti laste hoolekande ajaloos on kirikul olnud oluline roll – alates 
paljudest eraannetustest heategevusele, mida soodustas kristlik õpe-
tus, kuni hoolekandeasutuste loomise ja ülalpidamiseni kirikute poolt. 
Laste kasvatamine toimus kristlike põhimõtete järgi, koos usuõpetu-
se, kirikulaulude ja palvetega ka siis, kui tegemist ei olnud kiriku asu-
tusega. 1552. aastal asutasid linnavõimud vaeste koolipoiste varjupai-
ga (elukoht koos kooliga), et koolitada Tallinna kirikute ja koolide jaoks 
luteri usu õpetajaid. Selles asutuses elamise puhul tuli pärast täiskas-
vanuna koolitusraha tagasi maksta, kuid see oli siiski võimalus haridus 
saada ja vaesusest pääseda. 1725. aastal loodi Toompea agulis kiriku-, 
kooli, vaeslaste varjupaiga asutised. Järjepidev teenuste osutamine 
algas XIX sajandil, mil alustasid tegevust esimesed lastekodud. Vanim 
lastekodu oli 1817. aastal asutatud Martin Lutheri nim. Lastekodu, mis 
loodi Tallinna linnavalitsuse poolt seoses reformatsiooni 300. aasta-
päevaga. Piiskop Plato nim. Lastekodu (esialgu nimega „Kreekakato-
liku usku laste varjupaik”) avati 1850. aastal ja ka seda pidas ülal Tal-
linna linnavalitsus. Algselt oli asutus mõeldud tüdrukutele, aga hiljem 
võeti vastu ka poisse. 1936. aastal oli selles lastekodus kohti 180 lap-
sele. Sellest ajast on teada, et lastekodud olid vaid saksa kogudustel. 
Eesti kirikul ei olnud piisavalt raha ega ka ettevõtlikkust. 1929. aastal 
tegutsesid kristlikest ühingutest laste hoolekande valdkonnas näiteks 
Kristlike Noorte Naiste Ühing ning Evangeelse Luteriusu Sisekomisjoni 
Selts.1

1 Lastekaitse Liit 15. Ajalugu ja tänane päev. 2003. Tallinn. Mart Tambergi referatiivne 
ülevaade Inna Põltsami uurimusest „Vaestehoolekanne Tallinnas 1346–1561”.
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mis on lAste hoolekAnne?

Laste hoolekanne on sotsiaaltöö valdkond, mis on suunatud abi vajava-
tele lastele ja nende peredele. Laste hoolekande eesmärk on laste hea-
olu tagamine sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise 
või muu abi võimaldamise kujul. Laste hoolekanne on alati seotud las-
tekaitse valdkonnaga, kus on eesmärgiks kaitsta lapsi kuritarvitamise ja 
hooletusse jätmise eest ning vähendada laste terviseriske.

Nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil toetatakse lastega peresid selleks, 
et nad suudaksid ise oma laste eest hoolitseda. Kui laps mingil põhju-
sel siiski ei saa oma vanematega koos elada, siis korraldatakse lapse 
elu spetsiaalsete laste hoolekandeteenuste abil.

Laste hoolekande valdkonnas tegeletakse laste füüsilise, psüühilise ja 
sotsiaalse heaolu toetamisega. Peamisteks sihtgruppideks on pered, 
kellel on tõsised majanduslikud raskused, madalad sotsiaalsed või 
vanemlikud oskused, sõltuvusprobleemid ning teised psüühikahäired. 
Üha rohkem püütakse tähelepanu pöörata peredele, kes ei ole veel 
suurtes raskustes ning kus on võimalik toimetulekuprobleeme enneta-
da. Nn arenenud riikides tähendab laste hoolekanne komplekti spet-
siaalseid, seadustes kehtestatud nõuetele vastavaid sotsiaalteenuseid, 
mis keskenduvad muu hulgas lapse arengu mitmekülgsele toetamisele. 
Õnneks kuulub ka Eesti nende riikide hulka, kus nälg ja eluaseme puu-
dumine on vähem probleemiks kui näiteks laste psüühikahäired, tead-
lik tervist kahjustav käitumine, lastevaheline vägivald või suutmatus 
vastata kiiresti areneva ühiskonna nõudmistele.

Laste hoolekande areng ja standardid peegeldavad kogu riigi elatus-
taset ja väärtusi. Hoolekandeteenuste saamise tulemusena peab pere 
või laps hakkama saama selles sotsiaalses keskkonnas, kus me praegu 
Eestis elame, ja järgima neid reegleid, mida siinses keskkonnas peetak-
se normaalseks.

lAstele suunAtud sotsiAAlteenused

Lastele suunatud sotsiaalteenuste ehk hoolekandeteenuste valik on lai 
ja sageli on need teenused seotud kogu perega. Eestis pakutakse laste-
le või kogu perele järgmisi sotsiaalteenuseid:

  sotsiaalnõustamine;

  psühholoogiline nõustamine;

  pereteraapia;

  perelepitusteenus;
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  laste päevakeskused;

  perekeskused;

  lapsehoiuteenus;

  tugiisikuteenus lastele või lapsevanematele;

  turvakoduteenus lastele;

  perekonnas hooldamine;

  asenduskoduteenus;

  muud teenused.

Lisaks sotsiaalteenustele pakutakse lastele ja lapsevanematele ka sel-
list abi, mida ei nimetata sotsiaalteenuseks, kuid mis on samuti pere-
dele vajalik. Näiteks mitterahalist materiaalset abi (toidupakid, tasuta 
transport, riideabi, abistamine remontimisel jms) ja kogukonda tugev-
davad üritused (ühine tähtpäevade tähistamine, talgud, ühised meele-
lahutusüritused ja esinemised, eneseabigruppide toetamine, koolitu-
sed ning teabepäevad).

Sotsiaalnõustamise eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimi-
se ennetamine ning inimeste abistamine juba tekkinud probleemide 
lahendamisel. Sotsiaalnõustamine on teenus, mis on suunatud inime-
sele või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek argielus on sotsiaalse-
te, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häi-
runud või häirumas. Teenuse osutamise käigus teavitatakse inimest või 
perekonda tema sotsiaalsetest õigustest, võimalikest sotsiaalteenus-
test ja toetustest, otsitakse isikuga koostöös lahendusi tema iseseis-
va toimetulekuvõime parandamiseks. Sotsiaalnõustamist pakutakse nii 
individuaalselt kui ka paari- ja/või perenõustamisena. 

Individuaalne sotsiaalnõustamine on õigusaktides, inimeses endas ja 
tema elukeskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös ini-
mesega tema toimetulekuvõime parandamiseks. 

Pere sotsiaalnõustamine on õigusaktides, inimeses endas ja tema elu-
keskkonnas sisalduvate võimaluste esiletoomine koostöös perega pere-
liikmete toimetulekuvõime parandamiseks. 

Sotsiaalnõustamine koosneb järgmistest tegevustest: 

  probleemi(de) väljaselgitamine, 

  probleemi(de) sõnastamine, 

  probleemi(de) lahendamise võimalustest informeerimine, 
nõustamine,

  ressursside väljaselgitamine ja muu toetav tegevus, 
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  enesehinnangu parandamine ning selle kaudu toimetuleku 
parandamine.2

Psühholoogiline nõustamine on kliendi probleemidele vastuste otsi-
mine psühholoogi ja kliendi vestluse abil. Psühholoogilise nõustamise 
eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, lahen-
dada kriise ja probleeme, konflikte inimeste ja gruppide vahel; samuti 
edendada inimese iseseisvust probleemide lahendamisel, toetada ini-
meste toimetulekut, saavutamaks enesele püstitatud eesmärke, pare-
mat arusaamist iseendast, oma võimetest ja olukorrast, suuremat ene-
sekindlust, oskusi ja enesetõhusust valikute ja otsuste tegemisel.

Sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist pakutakse nii „üldise” kui ka 
„spetsialiseerunud” teenusena. Näiteks sotsiaalnõustamine konkreetse-
le sihtgrupile nõuab nõustajalt täiendavaid teadmisi ja samas võimal-
dab rohkem vastata teenuse saajate ootustele. Sotsiaalnõustaja võib 
spetsialiseeruda näiteks puudega laste või psüühikahäirega või sõltu-
vusprobleemidega laste vanemate nõustamisele. Psühholoogilise nõus-
tamise spetsialiseerumised sõltuvad probleemidest, mis kliendil lahen-
damist vajavad. Näiteks leina, kriisi või vägivallaga seotud probleemid. 
Kristlike organisatsioonide plussiks ja võimaluseks on pakkuda nii üldist 
kui ka spetsialiseerunud nõustamist koos hingehoiutööga. Seda nii 
pakutavate teenuste valiku laiendamise kui ka kombineeritud teenuste 
(nõustamine ja hingehoid ühe teenusena koos) pakkumisena. 

Pereteraapia on psühhoteraapiameetod, mille käigus lahendatakse 
süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhtes oma lähedas-
te ning teiste oluliste inimestega. Pereteraapias tegeletakse peami-
selt pereliikmete omavahelise suhtlemise ning suhete parandamisega, 
samuti aidatakse perekonnal toime tulla arengukriisidega.

Perelepitusteenuse eesmärk on vanemate konfliktide lahendamise-
le kaasaaitamine nende lapse elukorraldust puudutavates küsimustes, 
samuti lapse huvisid arvestavate kokkulepete sõlmimine lapsevanema-
te vahel. Perelepitusteenuse raames aitab erapooletu isik saavutada 
vanemate vahel kokkulepe nende lapse elukorralduse, elatise maksmi-
se või muude lapsega seotud vanema õiguste või kohustuste suhtes.

Perelepitusteenust kasutatakse kõige rohkem olukorras, kus lapse 
vanemad on otsustanud lahutada või kooselu lõpetada.

Perelepitaja juhib kindlaks määratud konfliktilahendusprotsessi, mis on 
suunatud konkreetse eesmärgi täitmisele ehk osapoolte huvide välja-
selgitamisele ja võimaliku kokkuleppe saavutamisele vaidlusküsimustes.

Peamised vaidlusküsimused perelepituses on laste hooldamise, kas-
vatamise, ülalpidamise või elukohaga seonduvad küsimused, samuti 

2 Sotsiaalhoolekande seadus.
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suhetekonfliktid, mis võimaldavad kokkuleppeid. Perelepitusteenuse 
osutamiseks on vajalik mõlema vanema nõusolek.

Nii pereteraapia kui ka perelepitusteenuse ja teiste nõustamisteenuste 
pakkumiseks on vaja spetsiaalset ettevalmistust.

Laste päevakeskused on toimetulekuprobleemidega perede laste abis-
tamiseks. Laste päevakeskustes saavad kooliealised lapsed pärast tun-
de vaba aega veeta, õppida, osaleda päevakeskuses korraldatavatel 
üritustel ja arendavates tegevustes. Osa päevakeskusi pakuvad ka rii-
de- ja toiduabi ning toitlustamist. Samas on avatud noortekeskused 
haridusvaldkonna asutused ning need on mõeldud kõigile kooliealiste-
le lastele sisuka vaba aja veetmiseks. 

Perekeskused võivad olla nii kõigile piirkonna peredele avatud kesku-
sed kui ka spetsialiseerunud näiteks väikelastega peredele või rahvus-
vähemustele, keskendudes viimaste erisoovidele ja -vajadustele. Pere-
keskused võimaldavad lapsevanemate koolitusi, ühisüritusi lastele ja/
või vanematele, pakuvad nõustamisteenuseid, toetavad eneseabigrup-
pe jms.

Lapsehoiuteenuse peamine eesmärk on toetada lapsevanema töö-
tamist või toimetulekut, samuti võimaldada lapsevanematele lapse 
hoolda misest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt tegeleda teiste tege-
vustega ning võimaldada kasutada peale lasteaia teisi lapsehoiuvor-
me, mis vastavad riigi kehtestatud miinimumnõuetele ja on lastele tur-
valised. Teenuse sihtgrupp on peamiselt koolieelses eas lapsed, kuid 
teenust võivad saada ka vanemad järelevalvet ja hooldamist vajavad 
lapsed.

Raske või sügava puudega laste lapsehoiuteenuse kulusid hüvitab tea-
tud summa osas riik, kuna puudega laste vanemate hoolduskoormus 
on tavapärasest suurem. Teiste laste puhul tasub lapsehoiuteenuse 
eest lapsevanem ise või mõnes piirkonnas ka kohalik omavalitsus (tea-
tud tingimustel teatud summa).

Lapsehoiuteenuse osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendami-
se ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja (juriidiline isik, kes võib olla 
ka FIE). Lapsehoidja on inimene, kes teenuse osutamise kestel isiklikult 
lapsega tegeleb. Kuna nõuded lapsehoidjatele ja lapsehoiuteenuse osu-
tajatele on erinevad, siis on oluline neil vahet teha.

Paljud lapsehoiuteenuse osutajad võimaldavad lapsevanematele selli-
seid hoiutingimusi, mida lasteaedades ei pakuta, nt beebide hoidmine, 
tavapärasest tööajast erineval ajal hoidmine või personaalne lapsehoid. 
Võrreldes lasteaedadega on lapsehoiuteenuse puhul lapsevanemal 
suurem kohustus teenuse osutajaga lapsehoidmise tingimustes kok-
ku leppida. Samuti on lapsevanemal lapsehoidja sobivuse hindamiseks 
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õigus küsida lapsehoidja ettevalmistust ja töökogemust. Lapsehoiu-
teenusele kehtestatud nõuded ei võimalda lapsehoiuteenuse osutajal 
anda lapsele alusharidust.

Lapsehoiuteenust osutatakse nii lapse kui lapsehoidja eluruumi-
des, samuti muudes lapsehoiuks sobivates ruumides. Lapsehoiu-
teenuse ruumid (v.a lapse kodu) peavad vastama lapsehoiuteenuse 
tervisekaitsenõuetele. 

Täielikult või osaliselt riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahas-
tatavat lapsehoiuteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, jurii-
diline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav 
asutus, kellel on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maa-
vanema antud kehtiv tegevusluba. Tegevusloa nõue kehtib sõltumata 
sellest, kas raha makstakse otse teenuse osutajale või lapsevanemale. 
Isegi juhul, kui on plaanis teenust osutada ainult lapsevanematele, kes 
ise teenuse eest tasuvad, on soovitatav tegevusluba taotleda, sest see 
tõstab teenuseosutaja mainet ja aitab lapsevanemaid teenuseosutaja 
valikul.

Tugiisikuteenus lapsele on lapse abistamine nõustamise ja juhendami-
se kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetule-
kul raske olukorraga. Tugiisiku töö sisu, -ülesanded ja -korraldus sõltu-
vad lapse vajadustest.

Teenuse peamised sihtgrupid on: 

  lapsed, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu 
(õnnetused, lein); 

  lapsed, kes on kinnipidamiskohas või kinnipidamiskohast 
vabanenud;

  lapsed, kes vajavad abi asenduskodus, perekonnas hooldami-
sel või turvakodus viibides või sealt lahkudes iseseisvalt elama 
asumisel;

  lapsed, kes vajavad abi seoses eestkostel olemisega ning eest-
koste lõppedes iseseisvalt elama asumisel;

  lapsed, kes vajavad abi psüühika või käitumishäire tõttu;

  lapsed, kelle vanemad on raskustes nende eest hoolitsemisel 
ning neile turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisel.

Lapse tugiisik abistab last arendavate tegevuste läbiviimisel, õpetab ja 
julgustab igapäevaelus toime tulema. Vajaduse korral on tugiisik lapse-
le täiskasvanud saatjaks, abistab ja motiveerib õppimisel, aitab suhtle-
misel pereliikmetega või väljaspool kodu, õpetab enda eest hoolitsema, 
aitab leida harrastusi jms. Vanemate laste puhul võib tugiisik abistada  
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asjaajamisel, olla emotsionaalse toe pakkuja, kogemuste või teabe 
vahendaja, igapäevatööde õpetaja jne. 

Teenust saav laps elab oma kodus, sh asenduskodus, ning kohtub tugi-
isikuga regulaarselt nii oma kodus kui teistes kokkulepitud kohtades. 
Lapse erivajadustest tingitud personaalne abistamine lasteaias või koo-
lis tuleks korraldada haridusasutuse personali omavalitsuse sotsiaal-
töötaja koostöös. Lapse tugiisik tegeleb eelkõige lapsega, kuid peab 
tegema koostööd ka lapsevanematega ning soodustama lapse ja vane-
mate häid suhteid. 

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja roll on teenuse vajadust ja ees-
märkide täitmist perioodiliselt hinnata. Kohalik omavalitsus otsustab, 
millistel juhtudel on võimalik rakendada vabatahtlikke tugiisikuid. Näi-
teks Tallinna Perekeskuse vabtahtlikud tugiisikud on end igati õigusta-
nud. Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse kasutami-
se vajaduse hindamisest.

Teenuse taotlemiseks tuleb lapse seaduslikul esindajal pöörduda aval-
dusega kohaliku omavalitsuse poole, kus selgitatakse teenuse saamise 
tingimusi ja korda. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või teenuse 
osutaja hindab lapse vajadust tugiisiku järele. Tugiisikuteenuse osuta-
miseks sõlmitakse leping. 

Tugiisikuteenus täiskasvanule, selle üheks sihtgrupiks on lapsevane-
mad, kes vajavad abi lapse eest hoolitsemisel ning lapsele turvalise ja 
toetava kasvukeskkonna loomisel.

Teenuse sisuks on inimese abistamine nõustamise ja juhendamise kau-
du tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul ras-
ke olukorraga inimese igapäevases elukeskkonnas. Tugiisikute töö sisu, 

-ülesanded ja -korraldus sõltuvad lapsevanema vajadustest. Olenevalt 
vajadusest on tugiisik abistaja asjaajamisel, emotsionaalse toe pakku-
ja, kogemuste või teabe vahendaja jne. Kõik tugiisikuteenuse saajad 
vajavad motiveerimist ja julgustamist, mõni neist ka juhendamist konk-
reetsete toimingute (igapäevatööd, asjaajamine, kontaktide loomine 
jm) tegemiseks või õppimiseks. Tugiisik ei tee oma kliendi eest tegevu-
si ära. Tugiisik peab olema täisealine isik, läbinud tugiisiku koolituse ja/
või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga ning sobima teenuse saaja-
ga. Tugiisikutöös on väga olulised tugiisiku isikuomadused ja suhtlemis-
oskus. Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja realistlikke eesmärke 
seada, tunnustamisoskus ja optimism. 

Turvakoduteenus lapsele peab tagama esmase abi ja turvalise kesk-
konna lastele, kes vajavad kaitset, tuge ja nõustamist, olles kogenud 
füüsilist, vaimset, seksuaalset või majanduslikku vägivalda, hülgamist 
või hooletusse jätmist.
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Turvakoduteenus on vajalik tavaliselt järgmistel põhjustel:

  lapsel ei ole võimalik mingil põhjusel (vanema joomahoog, vägi-
vallaoht, vanemate ootamatu haigestumine või surm) kodus olla;

  lapse elukoht ja vanemad on väljaselgitamisel;

  laps on eraldatud perekonnast ja kodust ning toimuvad lapse 
asendushoolduse ettevalmistused;

  laps vajab abi hooletusse jätmise tõttu.

Turvakoduteenus on ööpäevaringne teenus. Turvakodusse pöördumi-
sel selgitatakse kõigepealt välja lapse esmane abivajadus, osutatakse 
esmast abi ehk tagatakse ajutine eluase ja turvalisus ning east ja vaja-
dusest tulenev nõustamine; lapsele tagatakse hooldamine, arendamine 
ja nõustamine. Turvakoduteenuse raames luuakse sobivad tingimused 
õppimiseks ning toetatakse õppetöös, samuti korraldatakse vaba aja 
tegevusi, toetades laste eakohast arengut.

Perekonnas hooldamine on inimese hooldamine sobivas perekonnas, 
kelle liikmete hulka ta ei kuulu ning kelle osas ei ole hooldajal pere-
konnaseadusest tulenevat ülalpidamiskohustust. Perekonnas hooldami-
ne toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud 
kirjaliku lepingu alusel. Teenuse saajaks on orb või vanemliku hoolitsu-
seta laps tingimusel, et teda ei ole võimalik lapsendada või talle eest-
kostjat määrata. Perekonnas võib hooldamisel olla kuni neli isikut, kaa-
sa arvatud samas majapidamises elavad alla viieaastased lapsed ja 
teised hooldamist vajavad isikud. Erandjuhul võib hooldatavaid olla 
rohkem. Ühest perekonnast pärit õed ja vennad jäetakse hoolduspere-
konda paigutamisel võimaluse korral kokku, välja arvatud siis, kui see 
on vastuolus lapse huvidega. 

Kui täiskasvanud isik (edaspidi hooldaja) soovib oma perekonnas hool-
dada (kasu)last, pöördub ta avaldusega oma elukohajärgse kohaliku 
omavalitsuse sotsiaalosakonda. Kui hooldaja soovib hooldada konk-
reetset last, keda ta juba tunneb, pöördub ta lapse elukohajärgse sot-
siaalosakonna poole. 

Sotsiaaltöötaja tutvustab huvilisele perekonnas hooldamise põhimõt-
teid ja tingimusi, uurib hooldaja motivatsiooni ja ootusi ning tutvub 
hooldaja koduste tingimuste ja pereliikmetega. Lapse perekonnas hool-
damisele ja selle korraldamisele, hooldajale ning hooldamisel kasuta-
tavatele ruumidele kehtivad seadusandluses mitmesugused nõuded. 
Perekonnas hooldamise teenuse pakkujad saavad riiklikku toetust lap-
se ülalpidamiskulude katmiseks.

Kuna perekonnas hooldamise teenust ei saa osutada organisatsioon, 
võib kristliku ühenduse roll selle teenuse puhul olla kasuperede (pere-

Perekonnas 
hooldamise 
teenuse pakkujad 
saavad riiklikku 
toetust lapse 
ülalpidamis
kulude katmiseks.



88 Merle Tomberg

konnas hooldamise teenuse pakkujad + lastele määratud eestkostjad) 
toetaja, tugigruppide looja, ühisürituste ja koolituste korraldaja ning 
eestkõneleja olemine. Kirik võib ühendada näiteks kristlikke kasupere-
sid või mõne piirkonna kasuperesid.

Asenduskoduteenus on suunatud orbudele ja vanemliku hoolitsuse-
ta lastele eesmärgiga tagada lapse põhivajaduste rahuldamine, luua 
lapsele turvaline ja arenguks soodne elukeskkond ning valmistada ta 
ette võimalikult iseseisvaks eluks täiskasvanuna. Asenduskoduteenu-
sel elavate laste rühmasid nimetatakse peredeks ning laste arv peres 
on määratud seaduse tasandil (praegu üleminekuperiood vähenemise 
suunas). Teenust on võimalik korraldada nii, et perega tegelevad kas-
vatajad käivad tööl vahetustega või elavad koos lapsega (nn SOS-las-
teküla tüüpi hooldus). Esimesel juhul on vaja suuremat arvu töötajaid 
ning teisel juhul on vaja kasvatajat, kes ühendab oma töö ja isikliku elu. 
Teenust on võimalik osutada tavalistes eluruumides, selleks ei pea ole-
ma spetsiaalselt ehitatud hoone.

Asenduskoduteenuse pakkujaid on Eestis suhteliselt palju ning selle 
teenuse pakkumisega alustamisel tuleb konkurentsis püsimiseks pak-
kuda väga head kvaliteeti. Asenduskoduteenus on riiklikult rahastatav 
teenus, selle osutamiseks on vaja taotleda tegevusluba ning täita tee-
nusele kehtestatud nõuded. Oluline on ka silmas pidada, et asendus-
koduteenust vajavad lapsed on sageli mitmesuguste erivajadustega, sh 
puuetega, ning vajavad suurt pühendumist ja mitmekülgset toetust.

kohAliku omAvAlitsuse roll

Kohaliku omavalitsuse kohustused laste hoolekande korraldamisel on 
sätestatud sotsiaalhoolekande seaduses järgmiselt.

1) Laste hoolekande korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkon-
na kujundamiseks valla- või linnavalitsus:

  toetab last ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekon-
naliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega;

  töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja kaitsvaid sihtprog-
ramme ja projekte;

  vajaduse korral määrab lapsele või last kasvatavale isikule tugi-
isiku või perekonna;

  korraldab lapse eestkostet;

  aitab korraldada lapsendamist.
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2) Kaasabi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lap-
si kasvatavatele isikutele luuakse maakonna sotsiaal- ja tervishoiuosa-
konnas ning vastavalt vajadusele valla- ja linnavalitsuses lastekaitse-
ametniku ametikohad. Valla või linnavalitsuse juurde moodustatakse 
vajaduse korral nõuandva organina laste hoolekande komisjon.3

Kuigi riik rahastab mitmeid laste hoolekande teenuseid (asenduskodu, 
perekonnas hooldamine (kasupered), puuetega laste rehabilitatsioon 
ning lapsehoiuteenus), on põhirõhk laste hoolekande korraldamisel 
siiski kohalikul omavalitsusel. Neid sotsiaalteenuseid, mida ei rahas-
ta riik, rahastavad kohalikud omavalitsused või mitmesugused fondid. 
Mõne teenuse eest maksavad osaliselt või täies mahus lapsevanemad. 
Isegi kui teenuse eest ei tasu kohalik omavalitsus, on koostöö viimase-
ga klientide suunamise ning sobivate/soodustingimustel teenusepakku-
mise ruumide leidmisel väga oluline.

kristlike orgAnisAtsioonide roll

Kogudustes kasutatakse sageli lastetöö mõistet, mis tähendab tavali-
selt pühapäevakooli korraldamist, koguduse- või kirikusisest laste vaba 
aja sisustamist, ürituste ja tähtpäevade korraldamist, laagreid ja muu-
sikatunde. Suuremad kogudused üldjuhul on leidnud nii inim- kui ka 
rahalist ressurssi, et lastetööga tegeleda. Samas on laste hoolekande 
valdkonnas, täpsemalt laste hoolekande teenuste pakkumisega tegele-
nud väga vähesed kogudused. Näidetena võib tuua EELK Tallinna Pee-
teli koguduse, kellel on laste päevakeskuse, laste asenduskoduteenu-
se (lastekodu) ja laste varjupaiga teenuse pakkumise kogemus, EMK 
Tallinna koguduse, kes toetab laste päevakeskuse Lastekeskus Tähe-
torn tegevust ning EELK Pärnu Diakooniakeskuse ja EELK Tartu Pauluse 
koguduse, kes pakuvad lapsehoiuteenust. Kristlikest organisatsiooni-
dest, kes tegelevad lastele suunatud hoolekandeteenuste osutamise-
ga, võib nimetada Caritast ning Tartu ja Tallinna Kristlikku Noortekodu. 
Paljud kogudused pakuvad lastega peredele riide- ja toiduabi ning ka 
nõuandeid laste kristliku kasvatuse osas.

lAste hoolekAndeteenuse pAkkumisegA 
AlustAmine

Kui kogudusel on huvi astuda lastetööst samm edasi laste hoolekande-
teenuste pakkumiseni ja oma tegevusega kasu tuua ka lastele ja pere-

3 Kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste soovituslikud juhendid sotsiaalministeeriumi 
koduleheküljelt.
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dele, kes ei ole kogudusega seotud, siis peaks moodustama kogudu-
ses huvigrupi, kes seda ideed omavahel arutab. Huvigrupp peab muu 
hulgas otsustama kõige olulisema küsimuse – kas tahe ja motivatsioon 
laste hoolekandeteenust pakkuda on piisavalt suur, et ületada rasku-
sed, mis koguduses uue töövaldkonna käivitamisega kaasnevad. Alles 
pärast seda, kui on selgunud, et tahe on suurem kui kahtlused, tuleks 
hinnata huvitatute võimekust antud teemaga tegelemisel.

Kuna võimekust on võimalik mitmel viisil tõsta (koolitused, iseseisev 
lugemine, vabatahtlike või palgaliste asjatundjate kaasamine, koostöö-
partnerite leidmine, õppekäigud jne), siis on suur tahe olulisem. Kui on 
otsustatud laste hoolekande valdkonnas panustama hakata, ei tohi jät-
ta edaspidist tööd ühe inimese ülesandeks. Ka juhul, kui tegemist on 
vastutava isiku palgatööga, tuleb jätkata meeskonnaga, kes põhitegi-
jaid toetab.

Kuigi tavaliselt on uutel laste hoolekandeteenuse pakkujatel juba algu-
sest peale tulevasest teenusest või teenustevalikust ettekujutus ole-
mas, võiks meeskonnas erinevaid võimalusi arutada. Lühiülevaade tee-
nustest on toodud käesoleva artikli kolmandas osas.

Kas kogudused ja teised kristlikud organisatsioonid on laste hoolekan-
de valdkonda oodatud? Kui vaadata laste ja perede probleeme ja abi-
vajadust Eestis, siis kahtlemata on. Samas tuleb igal uuel teenuseosu-
tajal hinnata konkreetse teenuse vajalikkust konkreetses piirkonnas. 
Mitmete teenuste puhul võib öelda, et teenusepakkujaid on piisavalt 
ning oma teenuse edu garantiiks saab olla ainult teiste teenusepakku-
jatega võrreldes parem hinna ja kvaliteedi suhe. 

Soovitused alustamiseks:

  Tee põhjalik teenuse vajaduse uuring. Selgita välja, millised on 
klientide ja rahastajate ootused teenusele, milline on teenuse 
ostja ostuvõime, milline on konkurents jne. Tutvu võimalikult 
suure hulga materjaliga, mis teenuse kohta on avaldatud, sh 
sotsiaalhoolekande seaduse ja selle rakendusaktidega ning sot-
siaalministeeriumi kodulehel oleva infoga sotsiaalteenuste koh-
ta. Tee majanduslik analüüs.

  Koosta teenuse kirjeldus. Selleks võib kasutada kohalike oma-
valitsuste sotsiaalteenuste soovitusliku juhendi vormi sotsiaal-
ministeeriumi koduleheküljelt, muutes seda vastavalt vajadusele. 
Teenusepakkuja koostatud teenuse kirjeldus on kombinatsioon 
riigi ja omavalitsuste poolt teenusele kehtestatud nõuetest ning 
teenusepakkuja enda soovidest ja võimekusest. Teenuse kirjel-
dus tuleb hiljem ka oma klientidele ja koostööpartneritele kätte-
saadavaks teha. 
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  Ära planeeri keskpärast teenust, vaid püüa olla üks parimaid. 
Kujunda teenus välja ning tutvusta oma tugevaid külgi.

  Tutvu hoolikalt teenusele esitatavate nõuetega, et pärast ei 
tuleks ebameeldivaid üllatusi, ja uuri alternatiive. Näiteks toit-
lustusteenust ei pea alati ise pakkuma, võib ka „sisse osta”.

  Selgita välja teenuse arengusuunad ja kitsaskohad Eestis.

  Külasta võimalikult palju teisi teenusepakkujaid. 

  Leia endale koostööpartnerid, kes pakuvad sama teenust. Näi-
teks teenusepakkuja, kes tegutseb teises piirkonnas ega ole see-
tõttu konkurent. Planeerige ühistegevusi.

  Kuna teenuse rahastajatel (omavalitsus, riik, fondid) ei ole tava-
liselt ette valmistatud soovitusi, mida ja kuidas teha, ootavad 
nad (esimesele) läbirääkimisele inimesi, kellel on juba esialgne 
visioon oma plaanidest ja kellele rahastaja ei pea hakkama selgi-
tama hoolekande põhitõdesid.

  Koosta klienditeeninduse standard.

  Planeeri klientidelt tagasiside saamine.

  Tutvusta klientidele kaebuste lahendamise protseduuri. 

  Planeeri teenuse kvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamise süs-
teem ja sisehindamine. Võimaluse korral telli hiljem ka välishin-
damine ning teenuse tulemuslikkuse uuring.

  Kaasa teenuse disainimisse võimaluse korral ka lapsi. 

  Hoolitse selle eest, et teenust saavad lapsed oleksid võimeteko-
haselt teavitatud teenuse eesmärgist, sisust ja sellest, kelle poo-
le võib muredega pöörduda.

kristlikud orgAnisAtsioonid  
sotsiAAlteenuse pAkkujAnA

Kõigi sotsiaalteenuste pakkumise puhul kristliku organisatsiooni 
poolt on väga oluline, et teenuse pakkumise seos kristluse ja usuelu-
ga tuuakse selgelt ja arusaadavalt välja kõigile klientidele, sh lastele 
ja (võimalikele) koostööpartneritele. Heaks võimaluseks seda teha on 
teenuse kirjeldus(t)e ja eesmärkide avaldamine kodulehel, teenuse-
pakkumise ruumide teadetetahvlitel, teenuseid tutvustavatel semina-
ridel, esimesel kohtumisel kliendiga või koostööpartneriga. Kuna Eestis 
on kristlikud organisatsioonid sotsiaalteenuste pakkujana pigem erand 
kui reegel, tuleb ennast ja oma eesmärke rohkem tutvustada. Kristli-
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ke organisatsioonide suhtes võib inimestel olla nii rohkem eelarvamusi 
kui ka ootusi. 

Kristlik organisatsioon sotsiaalteenuse pakkujana peaks hoolitsema sel-
le eest, et tema tulevased kliendid ja rahastajad saaksid vastused ka 
nendele küsimustele, mida ei julgeta alati otse küsida. Näiteks:

  Kas teenus on mõeldud kristlastele?

  Kas teenust pakutakse selleks, et koguduse liikmete arvu 
suurendada?

  Kas teenuse saajat hakatakse „usku pöörama”?

  Kas teenuse pakkumisega seotud töötajad on kristlased?

  Kas töötajad on professionaalid või „head samaarlased”?

  Kas ja kuidas on teenus seotud hingehoiutööga?

  Kas teenuse saajad peavad osalema või saavad osaleda 
usutalitustes?

Teavet tuleks anda sellisel kujul, et see vastaks nii nende inimes-
te ootustele, kes soovivad olla usuasjades ettevaatlikud, kui ka nen-
de ootustele, kes soovivad kristlikult organisatsioonilt midagi enamat, 
võrreldes teiste teenusepakkujatega. Kristlike lasteaedade ja koolide 
populaarsus näitab inimeste huvi kristliku õpetuse vastu laste kasvata-
misel. Tõenäoliselt eeldatakse, et kristlikes lasteasutustes on aus suh-
tumine töösse ja lapsi koheldakse armastusega.

Loodetavasti saab tulevikus olema ka rohkem kristlike organisatsioo-
nide poolt lastele suunatud sotsiaalteenuseid, mis on tuntud oma hea 
maine poolest.

Lõpetuseks ja julgustuseks kõigile praegustele ja tulevastele sotsiaal-
teenuste pakkujatele kirjakoht Pauluse kirjast galaatlastele 6:9: „Ja kui 
me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, 
kui me ei väsi.”
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Peretöö

Kaia Kapsta

Ärge keelake end teineteisele muidu kui ehk ainult 
kokkuleppel ajutiselt, et pühenduda palvetamisele,  
ja tulge jälle ühte. 

1Kr 7:5

olukorrAst eestis

Eestis on väga kõrge lahutuste suhtarv. Statistikaameti andmete 
kohaselt oli 2010. aastal 2989 ja 2011. aastal 3099 lahutust.

On teada, et paljud lapsed sünnivad vabaabielus paaridele. 2010. 
aastal sündis 8315 last vabaabielus paaridele, kus on isa tuvastatud, 
ja 1044 peresse, kus isa on tuvastamata. 2011. aastal olid need arvud 
vastavalt 7777 ja 982. Kokku sündis 2010. aastal 15855 ja 2011. aastal 
14679 last. Abiellujaid oli aastatel 2010 ja 2011 vastavalt 5066 ja 5543.

Statistika kinnitusel lahutatakse abieludest umbes pooled, tõenäoli-
selt lagunevad ka umbes pooled vabaabieludest. Eestis lisandub üksin-
da last kasvatava vanemaga peredesse igal aastal umbes 7000 last. 
Umbes 34% neist lastest võib sattuda vaesusriski rühma, kus raha on 
ühe lapse kohta alla 87 € kuus.

Eesti Statistika kvartalikirjas 2/2011 toodi välja, et Euroopa Liidu 200 
miljonist leibkonnast moodustasid 2009. aastal üksikemad 3,7% ja 
üksikisad 0,5%. Eestis oli selliste leibkondade osatähtsus kaks korda 
kõrgem, üksikemade osas koguni kõrgeim ELis (7,0%). Ka üksikisade 
osatähtsus (0,9%) kuulus kõrgeimate hulka.1

Rasedus ja sünnitusjärgne periood on kõige suurem riskiperiood 
üksikvanema staatusesse sattumiseks. See eluetapp sisaldab kõige 
enam riske ka lähisuhtevägivalla vallandumiseks, mis ei pruugi päädida 
sündiva või juba sündinud lapse vanemate lahku kolimisega, vaid võib 
sageli hoopis süveneda, haarates kaasa ka lapsi.

1 Lisainfo: Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/2011 http://www.stat.ee/publicationdown-
loadpdf?publication_id=25598
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tAgAsi elu väärtustAvAte põhimõtete juurde

1989. aastal asutati Eesti Kirikute Nõukogu kui kristlike kirikute ja kogu-
duste liitude sõltumatu ja vabatahtlik ühendus, et aidata kaasa Eesti 
ühiskonna vaimsele arengule kristlike põhimõtete alusel.

1994. aastal pöördus Eesti Kirikute Nõukogu emadepäeva läkituses 
Eesti rahva poole, toonitades ÜRO perekonnaaasta juhtmõtet: „Suu-
rendada arusaamist pereprobleemidest… kasutada pereaastat pere-
kondade tähtsuse esile tõstmiseks, nende probleemide ja funktsiooni-
de paremaks mõistmiseks, osutada kõige laiaulatuslikumat kaitset ja 
abi perekondadele, et need võiksid täielikumalt oma funktsioone täita, 
tugevdada riiklikke institutsioone, sõnastamaks, rakendamaks ja juhti-
maks perepoliitikat.”

Oma läkituses nimetas EKN tekkinud olukorda tõsiseks väljakutseks 
kogu meie rahvusele, eriti aga Eesti kristlikele kirikutele, kelle missioo-
niks peaks olema ühiskonna tervendav moraalne mõjutamine. Kas me 
soovime rahvusena püsima jääda?

Eesti Kirikute Nõukogu töös osalevate kirikute esindajad kutsusid kõiki 
eestimaalasi, kes mõistavad ja jagavad muret perekondade moraalse ja 
ainelise olukorra pärast, tagasi pöörduma Looja kehtestatud absoluut-
sete elu väärtustavate põhimõtete juurde.

9. novembril 2011 kutsus Eesti Evangeelne Allianss kokku abieluga 
tegelevate töötegijate nõupidamise. Kõlama jäi mure selle suhtes, mis 
toimub tänapäeval lähisuhetes – ja seda ka kogudustes. Eesti Evangeel-
se Alliansi peasekretär Indrek Luide alustas sissejuhatavate sõnade-
ga: „See, mis toimub praegu kogudustes abieludega, ei ole enam mit-
te nukker, vaid katastroofiline. Kuuleme juhtivate vaimulike töötegijate 
abielude purunemisest, lahutustest, kogudustes ei ole enam abielu au 
sees.”2

Eesti Kirikute Nõukogu eetika ja eluväärtuste ümarlaua projektijuht 
Kaia Kapsta tõi samal koosolekul välja probleemkohti abielukontsept-
siooni mõtestamises nüüdisaja muutuvas ühiskonnas: „Kahjuks valit-
seb meil veel üsna valdavalt mõtteviis, et abielu kui institutsioon hoiab 
meid iseenesestmõistetavalt koos. Et abielus paarisuhtele pühendu-
mine nagu ei nõuakski suuremat panustamist ega oma suhtega „töö 
tegemist”.”

Kasutades PREP-paarisuhtekoolituse3 sõnavara ja mõisteid, võib väi-
ta, et abielu hoiavad lagunemast kaks eri tüüpi pühendumist, tõketest 

2 Väljavõte 9.11.2011 toimunud Eesti Evangeelse Alliansi peretöö koosoleku protokollist.
3 PREP on lühend inglisekeelsest nimest The Prevention and Relationship Enhancement 

Program (lahutusi ennetav koolitusprogramm paarisuhte tugevdamiseks).
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lähtuv ja positiivne. Tõketest lähtuva pühendumise korral järgitakse 
teatud grupi moraalireegleid, näiteks abielu ei lahutata, püsitakse for-
maalselt küll abieluliidus, kuid see liit ei pruugi olla rõõmu ega rahul-
dust pakkuv. Lapsed, kes kasvavad üles sellistes abieludes, kinnitavad 
valdavalt, et neil on raske abiellu uskuda, kuna nad on näinud ja koge-
nud lähedalt, kuidas nende vanemad on olnud tegelikult õnnetud.

Positiivne pühendumine aitab üles ehitada tegelikke suhteid abikaasa-
de vahel, selleks vajatakse rohkem teadmisi ja oskusi. Armumise tun-
ne kaob ära mõne aasta pärast – seda ka kristlikus abielus. Liiga palju 
kristlasi on võtnud omaks mõtteviisi, mille kohaselt kristlik abielu töö-
tab iseenesest, ilma et peaks sellesse jätkuvalt panustama. 

EKN eetika ja eluväärtuste ümarlaud algatas mõtte eelkõige kristlike-
le peredele suunatud nõustamiskeskuste rajamiseks, kuhu koondataks 
kristlastest spetsialiste, sh kristlikke psühhiaatreid. Öeldakse, et abielu 
on taeva eelmaitse maa peal. Oluline on, et kirik annaks piisavalt head 
eeskuju kristlikust abielust, muutmaks seda igatsus- ja ihaldusväärseks 
ka inimestele väljaspool kirikut.4

„Teie olete maa sool. Aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soola-
seks? Ta ei kõlba enam millekski kui välja visata ja inimeste tallata” (Mt 
5:13).

Seni on nii Eesti ühiskonnas laiemalt kui ka kirikus tegeletud antud 
valdkonnaga pisteliselt, „tulekahju kustutamise” meetodil. Puudunud 
on süsteemsem, suuremat tervikut haarav lähenemine. Tuleb liikuda 
edasi perede tegelikke probleeme reaalselt lahendava tugisüsteemi 
suunas.

kogudus on kogukond, kellegA sAAb ArvestAdA

24. mail 2012. aastal toimus nõupidamine „Peretöö Eesti Evangeelses 
Luterlikus Kirikus”. Otsiti vastuseid küsimusele, milline on kiriku ning 
kohaliku koguduse roll Eesti peretöös. Pia Ruotsala ja Mari Paenurm 
tõid esile järgmisi asjaolusid: 

Pia Ruotsala (teeb Helsingi Ülikooli juures uurimustööd peretööst Ees-
ti Evangeelses Luterlikus Kirikus ja alustab 2013. aastast EELK pere-
töö valdkonna koordinaatorina) tõdes oma kolmeaastase tööperioodi 
vältel Eestis saadud kogemuse põhjal, et peredel Eestis on palju mit-
mesuguseid vajadusi ja ootusi, millega nad kiriku juurde tulevad. On 
märgata nii perekondliku kui kogukondliku sideme vähesust võrreldes 

4 Täiendatud väljavõte 9.11.2011 toimunud Eesti Evangeelse Alliansi peretöö koosole-
ku protokollist. Kaia Kapsta ettekanne EKN eetika ja eluväärtuste ümarlaua poolt ellu-
viidavatest tegevustest.
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mõnegi teise maailma riigi olukorraga. Inimesed tulevad tihti kirikusse 
sellepärast, et nad vajavad enda ümber kogukonda, kuid nad ei suhtle 
eriti oma perekonnaga.5

Mari Paenurm analüüsis kutselise nõustamise ja kogudusliku hinge-
hoiu võimalusi perekonnaprobleemide ja kriiside kontekstis. EELK raa-
mes vaadatakse peretöö kontekstis ikka esmalt vaimulike poole. Kui-
das mõtestavad EELK vaimulikud peretööd, kellest ⅓ on üksikud või 
lahutatud? Mõni nimetab peretööks igapühapäevast jumalateenistust, 
mõnele tähendab see eraldi pereteenistust paar korda aastas, mõni 
arvab, et perelaagrid ja ringid võiksid olla selles valdkonnas asjakoha-
sed. Vastav käsitluse ühtlustamine peaks toimuma kiriku õppeasutuses, 
kus seda teemat ilmselt piisavalt tõhusalt ei käsitleta. Kogudus ei ole 
praegu see koht, kuhu koguduse liikmed oma pereprobleemidega tul-
la võiksid, puudub vastav traditsioon ja ka töötegijate vajalik kvalifikat-
sioon. Seda kvalifikatsiooni ei peagi vältimatult koguduse õpetajal ole-
ma, kuid kirik peaks teadma, keda kaasata. Kogudused peaksid esmalt 
enesele teadvustama ja seejärel ka teistele (koolid, omavalitsuste sot-
siaaltöötajad jne) teada andma, kes nad on ja millega tegelevad, rõhu-
tades, et kogudus on kogukond, kellega tuleb arvestada.6

Eeltoodust lähtuvalt võib järeldada, et suur osa kogudusi Eestis ei ole 
veel võimelised iseseisvalt pakkuma kvaliteetset nõustamist ja pere-
dele suunatud tugiteenuseid. Kriitiline on vajadus koostöö järele teiste 
kolmanda sektori organisatsioonidega, kes kannavad ühiskonnas kogu-
dustega ühesuguseid või sarnaseid väärtusi, kuid kelle tegevus on kit-
samalt suunatud peredele mõeldud (tugi)teenuste väljatöötamisele ja 
pakkumisele.

Niisugused teenused eeldavad pakkujalt kõrget professionaalsust ja 
teenust pakkuva organisatsiooni pidevat sisulist kvaliteedikontrolli. 
Teenuse kvaliteedi sisuliseks hindamiseks ei pruugi kohalikel omavalit-
sustel jätkuda valdkonnaspetsiifilist kompetentsi. Neid teenuseid ei ole 
võimalik pakkuda ainult „missioonitundest” lähtuvalt, kuna valdkond 
eeldab (sh ka läbipõlemise vältimiseks) pidevat supervisiooni ja enese-
täiendamist, mis on väga rahamahukad protsessid. Ebakvaliteetse tee-
nuse korral võidakse peredele kasu asemel kahju teha.

5 Pia Ruotsala. EELK peretöö algatus ja töövaldkonnad. Väljavõte 24. mail 2012. a toi-
munud nõupidamise protokollist „Peretöö Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus”.

6 Mari Paenurm. Perekonnaprobleemid ja kriisid – kutseline nõustamine ja hingehoid-
mine. Kes praegu sellega tegeleb ja milline on Eesti pereteraapia olukord? Väljavõte 
24. mail 2012. a toimunud nõupidamise protokollist „Peretöö Eesti Evangeelses Luter-
likus Kirikus”.
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vAstuolud jA kitsAskohAd teenuse üleAndmisel

Siseministeeriumi koostatud avalike teenuste delegeerimise kontsept-
sioon7 toob oma analüüsis esile kitsaskohti mittetulundusühingute ja 
kohalike omavalitsuste vahelises teenuste üleandmise protsessis, mis 
puudutab paratamatult ka kogudusi kui kolmanda sektori esindajaid. 
Selles dokumendis tõdetakse, et kohalike omavalitsuste koostöö avali-
ke teenuste osutamisel on üldiselt väga tagasihoidlik, selle arendami-
seks on seni väga vähe kasutatud teenuste delegeerimise võimalikku 
potentsiaali.8 

Probleeme on kohalike omavalitsuste ja teenuseid osutavate ühendus-
te koostöös. Üsna levinud praktika on kohalike omavalitsuste tsiviilõi-
guslike lepingute ühepoolne muutmine ilma MTÜ-ga läbi rääkimata, 
kuna MTÜsid ei käsitleta pahatihti võrdväärsete partneritena9.

Antud suundade taustal on eriti kriitiline asjaolu, et teenuste dele-
geerimise käivitamist toetavate rahvusvaheliste finantsmehhanismi-
de üheks rahastamispõhimõtteks võib olla ka usuühenduste tegevuste 
rahastamise välistamine. See tähendab, et ka peretöö teenuse üleand-
mine kogudustele kui kolmanda sektori esindajatele võib olla raskemini 
teostatav võrreldes teiste MTÜ-dega sekulaarsest keskonnast. 

Kasulik oleks MTÜde tihedam koostöö ning sellest tekkiv sünergia, 
kuid suuremates linnades on teenuse pakkujate puhul pigem tunda 
kasvavat konkurents10. Konkurentsivaimsus ja kandideerimine sama-
le toetusrahale võivad saada kitsaskohtadeks ka koguduste ja teenust 
pakkuvate organisatsioonide koostöös. Koguduste tasandil võib olla 
keeruline hinnata teenust pakkuva organisatsiooni eelnevat panust ja 
pühendumist antud kitsamale ja spetsiifilisemale valdkonnale.

Koguduste kontekstis on keeruline tõsta pereteenuste pakkumise kvali
teeti, kui see toimub jätkuvalt vabatahtlikkuse alusel. See on saanud 
ja võib jätkuvalt saada takistavaks asjaoluks lisakompetentsi jätkusuut-
likule kaasamisele perede toetamisel koguduste peretöö kontekstis11. 

7 Avalike teenuste lepingulise delegeerimise suunad mittetulundusühendustele. 2010. 
http://www.siseministeerium.ee/public/Teenuste_deleeerimise_kontseptsioon_FIN.pdf

8 Kui teenuste sihtrühm väikestes omavalitsustes (ca 5000 elanikku ja vähem) on liialt 
kesine, siis omavalitsus ei tule toime nende teenuste arendamisega. Ainuvõimalik tee 
oleks koostöö naaberomavalitsustega. Koostöö puudumine toob kaasa selle, et tee-
nuseid ei osutata või osutatakse ebapiisavalt.

9 Lepingute lühike ajaperspektiiv, üldsõnalisus ning omavalitsuse kohatine lepingupart-
nerist „ülesõitmine” pärsivad ühenduse võimet teenuseid arendada ning muudavad 
MTÜ ebastabiilsemaks.

10 Avalike teenuste lepingulise delegeerimise suunad mittetulundusühendustele.
11 Eestis tegutseb küll mitmeid kogudusteliikmete poolt armastatud ja hinnatud vaimuli-

kest hingehoidjaid, kelle juurde pöördumiseks otsitakse teid ja võimalusi. Ent nendegi 
aeg abi ja toetust vajavate perekondade ning abielupaaride nõustamiseks on limitee-
ritud, seda eelkõige oma pere ja töökohustuste tõttu.
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Eestis vajab juurutamist traditsioon, mis sarnaselt teistele maadele 
pakuks koguduste juures teadlikkuse tõstmise ja suhteoskuste arenda-
mise erinevaid võimalusi abieluväärtuste hoidmisel ja mille kohaselt 
koguduste vaimulikud tegutsevad koostöös vastava erihariduse saanud 
peretöö spetsialistidega või nõustajatega. Sellises olukorras on teenu-
se pakkujad täheldanud koguduste soovi tuua kogudusse sisse teenus 
kui oskus (programm, materjal) mingi lisategevusena koguduse aktiiv-
sele liikmele, ent sellega võib kaasneda teenusepakkuja kvalifikatsioo-
ni, kogemuse ja professionaalsuse alahindamine. Kompetentsi omanda-
mine võtab reeglina aega aastaid ja vajab süsteemset väljaõpet, samuti 
isiksuslikku võimekust ja sobivust. 12

Eespool mainitud asjaoludest sõltuvalt ei ole Eestis täna veel ka laial-
dasemat huvigruppi, kes koguduste kontekstis oleksid huvitatud ja kel 
oleks piisavalt ressurssi (sh ka oskuste tasandil) süsteemsema ja kvali-
teetsema pere- ja paarisuhteoskuste õppe ja perenõustamise kui tee-
nuste pakkumise strateegia väljatöötamisest koguduste kontekstis Ees-
tis üldisemalt.

Õigupoolest puudub koguduse juhtkondadelt lähtuv tellimus eespool 
kirjeldatud süsteemi käivitamiseks, kuna pole tõendatud kogemust 
tugisüsteemi olulisusest abielude püsimajäämisele. Pigem on mõt-
temustrina levinud perede lagunemise seostamine vajakajäämisega 
koguduseliikmete vaimulikus praktikas kui suhteoskuste ja kultuuri 
puudumisega.

võimAlikud koostöömudelid

Kuigi Eesti sotsiaalkaitse süsteemis on kasutusel mitmesuguseid abi-
meetmeid, puuduvad sageli neid siduvad lülid. Võrgustikutöö raken-
dumist raskendab ka spetsialistide (nt lastekaitseametnike, psühho-
loogide, sotsiaalpedagoogide) vähesus ja/või nende vähene erialane 
ettevalmistus.

Samas on hoolekandeteenuste ja sotsiaalabi osutamise juures oluline 
just see, et vajaliku abi osutamine hakkaks toimuma võimalikult elu-
koha lähedal ja võimalikult süsteemselt. Paljude teenuste sihtrühm on 
väikestes omavalitsustes (ca 5000 elanikku ja vähem) väga väike ja sel-
line omavalitsus ei tule paratamatult toime nende teenuste arenda-
misega, mistõttu on ainuvõimalik tee koostöö naaberomavalitsustega. 
Koostöö puudumine tähendab, et neid teenuseid ei osutata või osuta-
takse ebapiisavalt.

Üheks lahenduseks võikski siin olla „kirik keset küla” ehk koguduse 

12 Pereterapeudi kvalifikatsiooni omandamine eeldab lisaks eelnevale sobivale haridus-
likule taustale koos praktikaga 6 aastat intensiivset väljaõpet.
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aktiveerumine ja kohapealse (sh mitme omavalitsuse) koordineeriva 
rolli enda kanda võtmine.

Maakondlikul tasandil on oluline, et hakataks koondama kristlastest 
spetsialiste sotsiaal-, tervishoiu-, haridus- ja seadusandlikust valdkon-
nast oikumeeniliste maakondlike kompetentsivõrgustike ülesehitamise 
eesmärgil. Võrgustiku ülesanded on:

 a) aidata eelkõige kristlastest spetsialistidel (asjatundjatel ja otsus-
tajatel) koonduda ja üksteist toetada; 

 b) kaardistada spetsialisti tasandil maakondades olemasolev kristli-
kele väärtustele tuginev oskusbaas ja kompetents;

 c) leida koostöös kohalike omavalitsustega parimad võimalikud 
lahendused kogukonna süsteemsemaks toetamiseks ja infovahe-
tuseks olemasolevate või loodavate teenuste kontekstis;

 d) ehitada üles piirkondlikele vajadustele vastav tugisüsteem krist-
lastest spetsialistidele (kristlik supervisioon jne).

Koostöös teiste teenuseid pakkuvate MTÜ-dega on ühiste eesmärki-
de defineerimise korral võimalik koguduste tegevuse ühitamine riikliku 
tasandi strateegiatega.13

Kogudus saab koostöös teiste MTÜ-de ja kohalike omavalitsustega  
rääkida kaasa ühiskonnas hoiakute kujundamisel ja põhiväärtuste 
hoidmisel.

Mõni võimalus selleks:14

	 	 süsteemsus ja koostöö;

	 	 ennetav töö – pereväärtuste ja paarisuhte algõpetus juba 
koolieas;

	 	 võrgustikud – et oleks teada, kuhu probleemide korral suunata;

	 	 võrgustike loomine ja koostöö teiste kirikutega, nende kogemus-
te ja oskuste kaasamine;

	 	 kõrge riskiga gruppidele erilise tähelepanu pööramine;

	 	 riskirühmades „ringi katkestamine” – tuleb õpetada, kuidas mit-
te toota uusi riskirühmi;

	 	 peretöö oleks vaja Eesti kõrgkoolide magistriõppesse sisse viia;

13 Näiteks on sotsiaalministeeriumis välja töötatud Laste ja perede arengukava 2012–
2020; vt http://www.sm.ee, mis kinnitati Eesti Vabariigi valitsuse poolt oktoobris 
2012. Selle arengukava peaeesmärk on laste ja perede heaolu suurendamine ning 
elukvaliteedi tõstmine, soodustades seeläbi laste sünde.

14 Nimetatud võimalused sõnastati 24. mail 2012. a toimunud nõupidamisel „Peretöö 
Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus”. Väljavõte protokollist.
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	 	 koolitada spetsialiste peretööks;

	 	 abielutöö, grupitöö – toetada üksteist;

	 	 arendada peretööd kirikus süsteemselt ja halduslikult, töötada 
välja peretöö metoodikad kõigi meie koguduste tarbeks;

	 	 kirik võrgustiku osana – sotsiaalministeeriumil tuleks rohkem 
kirikut kaasata ja vastupidi, samuti tuleks kirikul teha rohkem 
koostööd kohaliku omavalitsusega;

	 	 leida kirikus need inimesed, keda kokku kutsuda peretööst rää-
kima ja seda tegema, motiveerida neid ja soodustada nende 
oskuste arenemist selles vallas;

	 	 mitte unustada ka väga paljusid toimivaid ja õnnelikke peresid.

Parimad abieluprogrammid ja paarisuhteraapiad saavad alguse kogu-
duste juhtide ja kaasteenijate nägemisest nimetatud teenuste vajaduse 
järele. Tänaseks leidub Eestis mitmeid kogudusi, kes tegelevad perede 
toetamisega erinevate kogudusekesksete programmide abil. Näitena 
võib tuua Tartus tegutsevat MTÜ Perekeskust Valgus Linnas. Samuti 
esineb MTÜ-sid, kes on sidunud oma väärtushinnangud konfessionaal-
sete kogudustega või kes on otseselt kiriku poolt ellu kutsutud. 

Selleks et tuua muutust kogudustesse ja seeläbi kogu ühiskonda, on 
vaja veelgi suuremat tegevusulatust. Kiriku roll selles on asendamatu 
ja kustumatu. On oluline, et neid eespool esiletoodud muutusi haka-
taks teadlikumalt ja eesmärgipärasemalt taotlema, võimendades seelä-
bi koguduse ja kogukonna tervet arengut. 



Tugiisikuteenus vanglast vabanenutele

Avo Üprus

Siis ta vastab neile: „Tõesti, ma ütlen teile,  
mida te iga nes olete jätnud tegemata kellele tahes 
mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud 
tegemata minulegi.” 

Mt 25:45

Eesti Kirikute Nõukogu ja Justiitsministeerium sõlmisid omava-
hel koostööleppe korduvkuritegevuse vähendamiseks. Aastatel 
2011–2012 käivitati IdaVirumaal üheskoos pilootprojekt, mis 

tagab tugiisikuteenuse vanglast tähtaegselt vabanenutele. Aastatel 
2013–2015 luuakse eeldused projekti raames käivitatud tegevuste laie-
nemisele teistesse piirkondadesse.

Vabanenute suutmatus kohaneda eluga vabaduses, nende ebapiisav 
hõivatus ja positiivsete sotsiaalsete sidemete puudumine toovad kaasa 
uute kuritegude toimepanemise. Vabanenud ei oska oma abivajadust 
adekvaatselt hinnata ega omavalitsuse pakutavaid teenuseid taotleda 
(v.a majutus ja rahalised toetused). Sageli puudub neil selleks ka moti-
vatsioon, teenusepakkuja juurde minnakse vaid näiteks kriminaalhool-
daja nõudmisel.

Ülalkirjeldatust tuleneb vajadus vanglast vabanenute integreerimiseks 
tavaellu. Üks moodus selleks on sotsiaalselt kompetentse tugiisiku suu-
nav ja toetav kõrvalolek. Tugiisikute võrgu moodustamine ja teenuse 
käivitamine viidi ka kriminaalpoliitika arengusuundadesse aastani 2018 
(p 19).

Tugiisikuteenus on suunatud eelkõige vanglast tähtaegselt vabanenu-
tele kahel põhjusel. Esiteks selgus uuringust, et kõige suuremad prob-
leemid vabaduses toimuvaga kohanemisel on tähtaegselt vabastatutel, 
kel puudub kriminaalhooldajaga võrreldav suunaja. Kriminaalhooldaja 
rolli saab täita vabatahtlik tugiisik, kellega luuakse kontakt juba enne 
vabanemist, et tekiks usaldus ja regulaarse suhtlemise harjumus. Tule-
vikus ei saa välistada tugiisikuteenuse laienemist ka ennetähtaegselt 
vabanenutele.

Teiseks on vabanenute seas retsidiivsuse määr kõrgeim nende hul-
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gas, kes on karistuse lõpuni kandnud: neist paneb aastaga uue kuriteo 
toime iga teine endine vang – see näitaja on neli aastat (2004–2007) 
püsinud stabiilselt 48–49% juures. Võrdluseks, tingimisi enne tähtaega 
vabanenute retsidiivsus oli 2007. aastal 34% ja elektroonilise järeleval-
ve puhul veelgi väiksem, 20%.

Tugiisikud saavad tegeleda kinnipeetavatega, kes peagi vabanevad, 
avavangla kinnipeetavatega, olla kriminaalhooldaja kõrval lisatoeks 
ennetähtaegselt vabanenutele, kuid peamiselt tuleb tugiisikuteenust 
suunata siiski vanglast tähtaegselt vabanenutele, sest praegu nende-
ga süsteemselt ei tegelda. Kui tugiisiku teenust soovib saada ennetäht-
aegselt vabanenu, siis sellest ei keelduta, ent valikute tegemisel eelis-
tatakse tähtaegselt vabanenuid.

tegevust AlustAti virumAAl

Pilootprojekti käigus käivitati aastal 2011 tugiisikuteenus Ida ja Lää-
neVirumaal. Selle põhjuseks on ühelt poolt Viru vangla asukoht ning 
IdaVirumaa kõrged kuritegevusnäitajad, teiselt poolt aga võrreldes 
Tallinna ja Harjumaaga veidi väiksem mastaap, mis võimaldab teenust 
kergemini pakkuda. Viru vanglast vabanes 2012. aastal tähtaegselt üle 
kahesaja kinnipeetava. Nende keskmine vanus on umbes 30 aastat, 
nende hulgas on palju noori (ligi pooled kinnipeetavatest, kes vaba-
nevad 2011–2012, on vabanemisel 26-aastased või nooremad). Lisaks 
Virumaalt pärit õigusrikkujatele suunatakse Viru vanglasse palju narko-
kuritegudes süüdimõistetuid, mis tähendab, et nende puhul on tõenäo-
lised sõltuvusprobleemid, millega tuleb nii vanglas kui väljaspool vang-
lat tegeleda.

Lisasüüdistusena on mitmel 2011–2012 vabanenul kirjas narkootiliste 
ainete ebaseaduslik käitlemine, kehaline väärkohtlemine, vargus, röövi-
mine, väljapressimine, avaliku korra raske rikkumine, vägivalla kasuta-
mine võimuesindaja suhtes ja purjuspäi sõiduki juhtimine.

Vabanenute seas oli 19 inimest, kelle elukohaks (eelduse järgi ka vaba-
nemisjärgseks elukohaks) on IdaVirumaa, 26 inimesel LääneVirumaa. 
Linnalise täpsusega oli veel märgitud 40 Narva elanikku, 24 Kohtla-
Järve elanikku ja 10 inimest Sillamäelt. 31 inimese puhul oli vabane-
misjärgne elukoht teadmata. Kokku oli tugiisikuteenuse pilootprojekti 
sihtrühmaks 150 kinnipeetavat. Sihtrühma teavitati teenuse saamise 
võimalusest teabepäevade ja voldikute abil, teenusele suunamine sõl-
tus kinnipeetava tahtest ja vangla otsusest. Oli ka neid, kes tulid tee-
nusele mõni aeg hiljem pärast vanglast vabanemist.
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kes kuuluvAd tugiisikusüsteemi

Eesti	Kirikute	Nõukogu,	kellega ministeerium sõlmib koostöökokkulep-
pe. Nõukogu leiab projektile juhi ja tagab talle vähemalt IdaVirumaa 
pilootprojekti raames töötasu. Koostöös ministeeriumi ja teiste koos-
tööpartneritega töötab nõukogu välja tugiisikute koolituskava, kooli-
tab tugiisikuid ning koordineerib hiljem nende tegevust. Nõukogu ei 
vastuta selle eest, kui mõni kinnipeetav vabanemisjärgselt uue kuriteo 
sooritab.

Justiitsministeerium	osaleb projektide kirjutamisel, annab vajaduse 
korral nõu projekti aruandluse koostamisel ja aitab võimalust mööda 
tegevuste elluviimisel, sh tugiisikute koolitamisel, ning tagab vähemalt 
ühe korra aastas rahastuse ühele koolitusele või teabepäevale vasta-
valt kokkuleppele nõukoguga.

Ministeerium annab projekti koordinaatori palvel infot vanglast vaba-
nenute kohta, sh kaardistuse võimalike teenuste osas, mida vabane-
jad vajavad. Ministeerium aitab koostööpartnerite leidmisel ja suhete 
hoidmisel ning tagab vangla sotsiaalametnike, psühholoogide ja kapla-
nite koostöö tugiisikuteenuse tutvustamisel peatselt vabanevate kinni-
peetavate seas.

Vajaduse korral aitab ministeerium tugiisikuteenusega seotud teavitus-
tegevusi ellu viia. Ministeerium toetab projekti koordinaatorit rahas-
tamisvõimaluste leidmisel ning teeb pingutusi eesmärgiga tagada pro-
jektide omafinantseering, kuid ei vastuta omafinantseeringu tagamata 
jätmise eest temast mitteolenevatel põhjustel. Ministeerium aitab 
vajaduse korral koordineerida suhtlemist teemaga seotud teiste minis-
teeriumite, eelkõige sotsiaalministeeriumiga.

Projekti	koordinaatoriks	on nõukogu poolt määratud isik, kes vastu-
tab tugiisikusüsteemi toimimise eest ja juhib tugiisikute tööd. Projekti 
koordinaator on laitmatu taustaga usaldusväärne inimene, kes on nõu-
kogus palgalisel tööl.

Koordinaatori projektiga seotud ülesanded on projektide kirjutamine 
(raha taotlemine); infovahetuse tagamine nõukogu ja ministeeriumi 
ning piirkondlike koordinaatorite vahel, üldise infovahetuse korralda-
mine; koostööpartnerite leidmine, nende (piirkondlike koordinaatori-
te, kohalike omavalitsuste, vanglaametnike, mittetulundusühingute jt) 
koostöö tagamine; tugiisikute leidmine ja motiveerimine (sh koolituste 
ja supervisiooni korraldamine); MTÜde poolt vabanenutele pakutava-
te teenuste kaardistamine (tugigrupid, võõrutusravi jms), millega vaba-
nenuid konkreetses kohalikus omavalitsuses hõivata; ametnike ja töö-
andjate motiveerimine.
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Vanglast vabanenu saab endale vabatahtliku tugiisiku, kes on läbinud 
vastava koolituse ning kes külastab kinnipeetavat vanglas, loob usal-
dussuhte, kaardistab kliendi vajadused ning aitab koostada vabanemis-
kava. Tugiisiku teenuse sisuks on vanglast vabanenud isiku abistamine 
jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õigus-
te teostamisel või toimetulekul raske olukorraga isiku igapäevases 
elukeskkonnas.

Piirkondlik koordinaator koordineerib tugiisikute tegevust kohalikul 
tasandil. Tema ülesanne on suhelda kohaliku omavalitsuse ametni-
kega ja vahendada infot pakutavate teenuste kohta konkreetse oma-
valitsuse piirkonnas, pidada ühendust vanglaga, et olla kursis vabane-
jate vajadustega, koordineerida ja motiveerida tugiisikuid ja MTÜde 
juhte, hallata ja täiendada andmebaasi (pakutavad teenused, MTÜ-de 
kontaktandmed ja tegevusvõimekus), organiseerida vabatahtlike 
koolitust ning pakkuda vabatahtlikele ja MTÜ juhtidele nõu, tuge ja 
supervisiooni.

Projekti laienemisel uutesse piirkondadesse tekib vajadus täiendavate 
koordinaatorite järele. Aastatel 2012–2013 on piirkondlikud koordinaa-
torid ametis Virumaal ja Harjumaal.

Nii kiriklike kui mittekiriklike MTÜ-de juhid, kes on selleks eelnevalt 
oma nõusoleku andnud, võivad projekti raames oma väiksemas piir-
konnas olla tugiisikutele toeks, juhendades, suunates ja aidates neid, 
ning olla selle piirkonna kontaktisikuks koordinaatorile. MTÜde juh-
tide kaudu saab projekti koordinaator leida ja motiveerida tugiisikuid 
ning tõhusalt jälgida piirkonna vabatahtlike tööd, et nende tegevusest 
oleks ülevaade. See võimaldab vangla ja kohaliku omavalitsuse vaja-
dustele kiirelt reageerida.

Vangla ülesanne on tagada esmane kontaktisaamise võimalus vangide 
ja vabatahtlike vahel. Vangla sotsiaalametnikud, psühholoogid, kapla-
nid ja kriminaalhooldajad saavad teha teavitustööd ning suunata kin-
nipeetavaid tugiisikuteenust kasutama. Vangla sotsiaalametnike kaudu 
saavad infot vabatahtlike koordinaatorid, kes vastavalt sellele otsivad 
vajaliku arvu vabatahtlikke, lepivad kokku teenusepakkujatega, kon-
sulteerivad kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatega. Vanglast väljas-
tatakse kohalikku omavalitsusse kiri kinnipeetava vabanemise ja tema 
vajaduste kohta.

Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad on need inimesed, kelle poo-
le pöörduvad endised kinnipeetavad, kellel pole vabanemisel elukoh-
ta, ning need, kes vajavad toimetulekuks sotsiaaltoetust. Lisaks sellele 
võivad sotsiaaltöötajad vabanenutele nõu anda, sh viia läbi võlanõus-
tamist. Tugiisikute võrgustik on sotsiaaltöötajatele heaks partneriks 
vabanenule teenuste pakkumisel.
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Tööandjate hulka kuuluvad nii ettevõtjad kui ka riik, kohalikud oma-
valitsused ja vabasektor. Koordinaatori ülesanne on kaasata tugivõr-
gustikku võimalikke tööandjaid, kes kaasaksid oma töökollektiivi endi-
seid kinnipeetavaid. Tööandja roll on instrueerida endist kinnipeetavat, 
nagu seda tavaliste töötajate puhulgi tehakse, ning võimaluse korral 
tagada kinnipeetavale ettevõttes mentor. See võib olla mõni kogenum 
kolleeg, kes aitaks uustulnukal tööülesannetega kohaneda ning võima-
likult valutult organisatsioonikultuuri sisse elada.

midA teeb tugiisik

Tugiisik tagab endise kinnipeetava sotsialiseerumise ning annab endast 
parima, et hoida ära vabanenu tagasilangemine kuritegelikule teele. Ta 
ei ole isiklikult vastutav vabanenu poolt toime pandud tegude eest ega 
teenuse ebaõnnestumise eest. Tugiisik lähtub konkreetse kinnipeetava 
vajadustest, vanglaametniku ja kinnipeetavaga tehakse individuaalne 
vabanemiskava meetmetega, mida vabanenu vajab. Tugiisikul on kinni-
peetava kirjaliku loaga juurdepääs infole, mis on vajalik plaani koosta-
miseks. Tugiisikud leitakse kohalikest kogudustest ja vabaühendustest.

Enne tugiisikuks saamist tuleb läbida baaskoolitus, mille käigus oman-
datakse teadmised kuriteo olemusest ja mõjust ohvrile, kurjategijale 
ja kogukonnale, psühholoogilistest faasidest, mis vabanenu läbib, tugi-
isiku rollist ja võrgustikutööst, praktilistest teemadest nagu eluaseme 
ja töö otsimisel, avalduste, taotluste ja CV kirjutamisel abiks olemine, 
riiklik hoolekanne, kriminaalhooldus, abistavad organisatsioonid jms. 

Tugiisik hakkab hoolealusega tegelema juba kinnipidamisasutuses. Esi-
mesed viis kuud vanglakülastuses kuluvad praktiliste küsimuste läbi-
arutamisele, sh kuidas leida elukoht, töö, kaaslased, võrgustikud. Lisaks 
sellele on soovitatav, et kinnipeetav läbiks ka mõne sotsiaalprogrammi, 
nt viha juhtimine, ohvriempaatia vms.

Konkreetse programmi valik sõltub tugivõrgustikku seotud MTÜde 
ning vangla võimekusest ja kinnipeetava vajadustest. Tugiisiku ja vang-
la sotsiaalametniku toel luuakse vajalikud prosotsiaalsed kontaktid, 
võetakse ühendust perekonna ja vastava omavalitsusega ning valmis-
tatakse ette naasmisprotsess, püüdes minimeerida riske.

Kaardistatakse kinnipeetava materiaalsed vajadused ja võimalikud 
lahendused neile. Alustatakse tööotsinguid. Kui on olemas vajadus ja 
materiaalsed võimalused sotsialiseerumis- või rehabilitatsiooniprog-
rammide jätkumiseks, siis neid ka kasutatakse.

Tugiisik teeb võrgustikutööd vabaneja elukohajärgse sotsiaalosakonna, 
koguduste, võimalike tööandjatega. Oluline on juba enne vabanemist 
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alustada eluasemeotsinguid. Võrgustikupartneritega kaalutakse läbi 
vabanenu vajadused ja nendele kohased võimalused.

Esimestel päevadel pärast vabanemist on tugiisiku abi ja nõu kriitili-
se tähtsusega. Vabanemisjärgselt on tugiisikul esimesel kuuel nädalal 
väga oluline olla vabanenule toeks, sest seda perioodi iseloomusta-
vad kultuurišokk ja uude keskkonda sisenemise raskused. Tugiisikutee-
nus peaks jätkuma vabanemisjärgselt 6–24 kuu jooksul, mil vabanenu 
omandab sotsiaalseid oskusi. Ühtlasi algab siis vabanenu ümberhääles-
tumine, positiivse minapildi kujunemine ja hoiakute muutumine.

midA teeb kogudus

Kogudus pakub tugiteenuse osutamiseks vajaliku baasvõrgustiku. Kogu-
duse kaasamine algab sellega, et korduvkuritegevusega ning selle ära-
hoidmisega seotud teemad tuuakse koguduse ja kogukonna igapäeva-
suhtluse tasandile. See võimaldab ära kasutada kogudustes leiduvat 
hoolekandepotentsiaali ja suunata inimestes leiduv valmisolek sotsiaal-
seks tegevuseks konkreetse sihtgrupi heaks.

Koguduse liikmeskonna hulgast leitakse suurem osa tugiisikuid. See 
on parim viis tugiisikuna alustamiseks. Kogudus on turvapaik tugiisiku-
le, kes vajab oma töös ja omaenese vaimse suutlikkuse säilitamiseks 
temale kõige lähema kogukonna juhendamist, motiveerimist ja hinge-
hoidu. On hea, kui piirkondlik koordinaator, kes hoiab sidet tugiisikute-
ga, omab kogudusliku töö kogemusi.

Oluline on, et endisel kinnipeetaval kujuneks välja võimalikult positiiv-
ne ja prosotsiaalne minapilt, mis võimaldaks teda eemal hoida krimi-
naalsetest tegevustest, ning isiklik tugivõrgustik koguduses. Soovita-
tav on, et kinnipeetavale kinnistatud tugiisik ei vahetuks, et ta ei jääks 
üksi, saaks regulaarset juhendamist koordinaatorilt ning oma koguduse 
vaimulikult. 

midA on prAeguseks sAAvutAtud

Aasta 2012 jooksul on tugiisikud, projektijuht ja koordinaatorid indivi-
duaalselt kontakteerunud enam kui saja kinnipeetavaga, tutvustanud 
teenust suuremates rühmades, vanglate eluosakondades, usulistes või 
sotsiaalprogrammides osalejatele.

Lisaks Viru ja Tallinna vanglatele on tulnud teenusesoove ka teistest 
Eesti vanglatest.
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Lepingu täitmist on rahastatud justiitsministeeriumi omaosaluse 
toel Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi ja 
Elukestva  Õppe SA Innove kaudu. Projekti „Tugiisikuteenuse käivitami-
ne korduvkuritegevuse ennetamiseks” kogumaksumus on 50 034,36 
eurot, sellest KÜSKi toetus 44 998,36 eurot. Projekti „Tugiisikuteenus 
vanglast vabanenute tööturule tagasitoomiseks” kogumaksumus on 
183 586 eurot, sellest SA Innove toetus 165 227 eurot, EELK konsistoo-
riumi omafinantseering 5000 eurot, justiitsministeeriumi kaasfinant-
seering 9693 eurot ja projekti mitterahaline omafinantseering 3666 
eurot.

Projektide abil on eeldused ja valmisolek üleeestiliseks tugiisikutee-
nuse pakkumiseks loodud ja ettepanek riigieelarveliseks finantseerimi-
seks tehtud. Koostöös justiits ja sotsiaalministeeriumi esindajatega on 
koostatud ja kodulehekülgedele paigutatud ka teenuse standard.



Hoolekanne Olevistes

Riina Solman

Ära keela head neile, kes seda vajavad,  
kui su käel on jõudu seda teha! 

Õp 3:27

kodutud lumehAnges

O leviste koguduse töö kodututega Tallinnas sai alguse 2000. 
aasta paiku, kui Eestis hakkas lõpule jõudma riigiettevõte-
te erastamine. Eesti riigile edu toonud majandusreformide 

taustal jäi koduta palju kodanikke, sageli mitte eesti keelt kõnelevaid, 
n-ö umbkeelseid, kelle töö- ja elukohad kadusid erastamisprotsesside 
tulemusena.

Nõukogude ajal oli Eestisse sisse sõitnud väga palju vene rahvusest 
inimesi, kel ei olnud Eestimaal lähedasi ega sugulasi ja kes ei rääkinud 
eesti keelt. Pärast nõukogude võimu pakutud privileegide lõppemist 
oli neil taasiseseisvunud riigis keerukas ümber orienteeruda – uutes 
turumajanduslikes tingimustes ei hoolitsenud riik enam korteri, töö-
koha, elektri ega meditsiini eest. Iseseisva hakkamasaamisega polnud 
harjutud. 

Nõukogude ajal ei olnud linnal vajadust tasuta öömajade järele, see-
ga polnud taasiseseisvumise järel vajaduse tekkides ruume üleöö võtta. 
Isegi kui ruumid oleks leitud, poleks suudetud inimeste abistamiseks 
piisavalt kiiresti reageerida. Sotsiaalhoolekanne ja esile kerkinud sot-
siaalsete probleemide lahendamine olid alles lapsekingades.

Kodu kaotanud inimesed ei osanud muutuvates majandustingimustes 
enda eest seista ning seadusandluses mitteorienteeruvatena sattusid 
ühtäkki tänavale. Neil aastatel võis Tallinnas peavarju otsida tuhande 
viiesaja kodutu ringis.

Kodutute olukord toona oli tegelikult väljakannatamatu. Talvel oli väl-
jas tihti alla 20 kraadi külma, inimestel polnud peale peavarju ka korra-
likku „tänaval elamise” varustust. Varjupaigad Männikul ja Koplis võt-
sid õhtul kell 21.00 vastu loetud arvu inimesi.
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Männikul endises politseimajas oli see 70 inimese ringis ning ülejäänud 
kodutud jäid igaõhtuselt ööseks päriselt lumehange.

Kohti, kuhu halva ilma korral ööbima minna, oli liiga vähe, ammugi ei 
jätkunud neid kõigile abivajajatele. Paljudel koduta jäänud inimestel, 
kes tulid kirikust abi otsima, olid lisaks puudulikele teadmistele abi saa-
mise võimalustest puudu ka dokumendid. Nii jäi kirikul õige kiiresti pel-
galt toidu ja riiete jagamisest väheseks, aitamistöö nõudis suhtlemist 
linnas sotsiaaltöö eest vastutavate ametkondadega. Sellest saigi alguse 
suurem suhtlus Tallinna linna vastavate ametivõimudega.

õblukese pensionäri eeskuju

MTÜ Oleviste Hoolekanne, mis esiti tegeles kõigi Oleviste kirikusse tul-
nud kodutute küsimustega, sai alguse koostööst omavalitsusega. Oma-
valitsus leidis olevat otstarbeka suhelda konkreetse sotsiaaltööd tege-
va rakukesega suure kirikukoguduse asemel, mistõttu oli mõistlik luua 
MTÜ sotsiaaltööga tegelevatest inimestest. 

Oleviste Hoolekanne tekkis tühjale kohale loomulikul viisil Oleviste 
koguduse naistest, kel oli kahju hätta jäänud inimestest ning kes leid-
sid aega ja jõudu oma tegemiste kõrvalt abistamisele pühenduda. Oli 
vaja leida lahendusi talvekülma kätte jäänud koduta inimestele, kes 
tulid kirikusse abi otsima. Tegevust asus toetama kiriku juhtkond ees-
otsas pastoritega. See oli oluline eeldus, et inimesed suhteliselt keeru-
list ja otse öeldes tülikat aitamistööd kirikuruumides üldse teha said. 

Tuletagem meelde, et veel kümme aastat tagasi nägi kodutu välja palju 
armetum kui tänapäeval, mil riide- ja toiduabi on igapäevaselt tagatud. 
Inimesed elasid tänaval puuduliku riidevarustusega, märgade katkis-
te jalanõudega ja otsisid toitu vanaaegsetest väga räpastest prügikas-
tidest. Kodutuid saatis alati väga ebameeldiv prügi sorimisest tulenev, 
lisaks sageli ka pesematuse ja uriini lõhn, sest vahetusriideid polnud 
ammugi.

Eeskuju kodutute aitamiseks andis Oleviste koguduse liige Milvi Aaslaid, 
kes õblukese pensionärina hakkas Männikul asuvas varjupaigas võilei-
bu ning muud abi jagamas käima. Milvi hakkas ka koguduse liikmeid 
pühapäevastel koosolekutel kutsuma kodutuid abistama.

Alguses sai Milvi abi koguduse juhtkonnalt, kes koguduse annetustest 
võileivategu rahastasid, hiljem juba kogumisaktsioonidena korralda-
tud korjandustest kodutute heaks. Korra nädalas hakkasid koguduses 
kodututele hingeabi andma Reet Talmre ja pastor Ülo Niinemägi. Sün-
dis kodututele mõeldud Alfa-kursus. Ka selle ürituse tarbeks tuli näljas 
elavatele inimestele kõigepealt toitu pakkuda.
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Minu töö Oleviste Hoolekandega algas nõnda, et käisin Milviga varju-
paigas kaasas, vahel võtsin sinna abitööd tegema ka oma kuueaastase 
poja Marteni. Mõnel kodutul tulid pisarad silma, kui väike poiss neile 
võileiba ulatas. Kõik see, mida varjupaikades nägin, liigutas hingepõhja-
ni. Võimatu abitus olukorra suhtes, millesse muutunud elukorraldus oli 
inimesed asetanud. Äärmine lootusetus, et sellest olukorrast üldse on 
võimalik välja tulla. Neil algusaegadel nägin ja uskusin, et inimesi on 
võimalik kodutuse ja vaesuse lõksust välja aidata, kui piisavalt targalt 
ja järjepidevalt abistada. Täna pole ma enam nii optimistlik, seda just 
ressursside pärast, mida tuleb jagada väga erinevate vaesust ja vilet-
sust kannatavate inimeste vahel.

Kümme aastat tagasi ei mõelnud ma kunagi, et teeme kodutuid aida-
tes koguduses üllaid või õilsaid tegusid. Mõtlesin pigem, et on elemen-
taarne toetada inimesi, kes on nii armetusse olukorda sattunud. Mõt-
lesime koos, mida oskame ja suudame ära teha selleks, et inimesed ei 
peaks talvekülmas tänavale surema jääma. Kui olukord on raske, siis 
tuleb riigile ja omavalitsusele appi minna, mure inimeste pärast on ju 
ometi ühine. 

Kutsusin ajakirjanikke kirikusse ja viletsatesse varjupaikadesse oma sil-
maga olukorda vaatama. Samuti hakkasin ajakirjanike abil teavitama 
avalikkust annetusvõimalustest vaeste aitamiseks. Kiriku ümber kuju-
nes vaeste abistamise liikumine, mis teataval kujul toimib tänase päe-
vani: tuuakse toitu, riideid, annetatakse supiköögi jaoks raha.

Kodutud olid ära põlatud, otsekui „asjad, mida enam ei vajata”. On 
äärmiselt hea meel, et Oleviste koguduses leidus niipalju jumalakart-
likku ja ausat meelt loodu vastu, et avanesid südamed ja uksed. Palju 
mugavam olnuks probleemiga mitte tegeleda, jättagi abiotsijad oma-
pead. Kogudus võitis sellest sisemise kasvamise läbi. Lihtne on aidata 
seal, kus on niigi aitajaid, kus on niigi ressursse. Lihtne on lugeda Piib-
list õigeid õpetussõnu, kuulata pastori jutlust, aga raskem õpetussõnu 
teoks teha, nendes elada. 

riigil on määrAv roll, kogudusel AbistAv roll

Töö kodututega Oleviste kirikus jätkub. Avatud on supiköök, mis töö-
tab SA Sõbra Käsi juhtimisel annetuste alusel, teenindajatena osalevad 
paljud Oleviste koguduse liikmed. Tööd tehakse koos teiste kirikute ja 
kristlike organisatsioonidega.

Toimub kodutute Alfakursus, kus tutvustatakse ristiusu põhitõdesid. 
See aitab lootuse kaotanud inimesel Jumalale ja tema põhimõtetele 
toetuda.



111Hoolekanne Olevistes

Ettevõtted usaldavad Oleviste Hoolekannet ja annetavad, abistavad 
toidu ja riidekraamiga. Sõbrad ja mittekristlikud organisatsioonid tule-
vad appi, panevad käed külge ja mõtlevad kaasa.

Ühiskonna ootus, et kirik tuleb appi ja aitab häda korral, on väga kõr-
ge. Ka Tallinna linnavalitsus võitis Oleviste vabatahtlikust aitamistööst. 
Tõenäoliselt kiirendasime protsessi, mis muidu võinuks kauem aega 
võtta ja inimestele valusamalt kulgeda. Tallinna linna loodud sotsiaal-
töökeskuse eestvedamisel kuuluvad kõik kodututega tegelevad organi-
satsioonid juba seitse aastat ühte katusorganisatsiooni, vahetavad tea-
vet ja teevad koostööd.

Koguduse ja kohaliku omavalitsuse koostööks on tarvis mõlemapool-
set vajadust. Kogudustes leidub alati aktiivseid inimesi, kel on südamel 
midagi põletavat, mis on vaja tegudesse valada. Kui selline inimene 
otsib koostööd kohaliku omavalitsusega, siis on mõistlik tema initsiatii-
vi rakendada. Teisisõnu vajab aktiivne vabatahtlik aitaja alati ärakuula-
mist ja kaasamist.

Omal ajal põrkasid Oleviste vabatahtlikud kodutute aitajad veidike kok-
ku linnaametnike suhtumisega. Oli kordi, kus vabatahtlikke halvustati 
selle eest, et nad igapäevaselt vaestega ei tegele, vaid ainult oma töö 
kõrvalt, ei mõeldud sellele, et vabatahtlikul on samaaegselt aitamis-
tööga vaja oma leib ausalt välja teenida ning ta tuleb appi täiesti isikli-
kust ajast, sageli millegi arvelt.

Väga palju on kristlike ühenduste abile ka „ei” öeldud, kuna peljatakse 
kogudusi kui ristiusu propageerijaid. On öeldud, et kui saaksime kuida-
gi ilma jumalasõnata seda asja ajada võtta, siis oleks hea, sest süda on 
meil täiesti õiges kohas...

Kogudused on kindlasti kokku puutunud ka ühe suurima riskiga, mis 
võib abistavat kirikuorganisatsiooni koostöös kohaliku võimuga taba-
da: koguduse algatustele omistatakse abiorganisatsiooni vastutus. Sel-
lisel juhul ei kattu ootused võimalustega. Niisugune olukord ei tohiks 
tekkida, kuna vastutus nõrgemate ühiskonnaliikmete ees lasub ikkagi 
kõigil ühiselt, ka avalikul võimul. Ühist vastutust on kergem kanda, kui 
kirikukogudusele jääb abistav roll ühiselt läbi mõeldud lähteülesandes 
ning lepinguliselt määratud eesmärkides. Vastutus valdkonna arengu ja 
visioonide eest jäägu osapoolele, kellel on seadusest määratud kohus-
tus hädasolevaid inimesi aidata.

Targalt läbi kaalutud mõistlik omavaheline koostöö on osapoolte edu 
alus. Oleviste Hoolekanne on saanud oma koostööpartneritega Tal-
linna sotsiaaltöökeskusest, Tallinna sotsiaal ja tervishoiuametist ning 
PõhjaTallinna linnaosavalitsuse sotsiaaltöö osakonnast alati suurepä-
rast koostööd teha. Koostöö jätkub, kuni selle järele on nõudlus ning 
mõistmine, et hoolekandetöös võidavad ühiskonna kõik osapooled.

Ühiskonna ootus, 
et kirik tuleb 
appi ja aitab häda 
korral, on väga 
kõrge.
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eesmärkides.



Haridustöö
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Nõupidamiseta nurjuvad kavatsused,  
aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga.

Õp 15:22

Nõnda nagu kogu kristlikus Euroopas, nõnda on ka Eestimaal 
kool alanud kirikust. Lääneeuroopalik arusaam haridusest jõu-
dis siiamaile keskaegsete kloostrite ja kirikute juures tegutse-

nud koolide kaudu. Tõsi, sotsiaalsest päritolust tulenevalt õppis neis 
vaid üksikuid eestlasi.

Seda suurem murrang saabus Eesti alade minekuga Rootsi riigi võimu 
alla, kus luterlik riigikirik täitis sisuliselt haridusministeeriumi ja kooli-
valitsuse ülesandeid. Juba 1530. aastal selgitas Martin Luther üleüldi-
se koolikohustuse vajadust: riik peab oma alamaid kohustama viima 
lapsed kooli, et ühiskonnal oleks jätkuvalt preestreid, juriste, kirjuta-
jaid, arste, kooliõpetajaid jt, sest nendeta toime ei tulda. Luterlus, mis 
rõhutas isiklikku usulist identiteeti, pidas samavõrra oluliseks, et iga 
kogukonna liige suudaks ja saaks pühakirja lugeda oma emakeeles.

Sellele veendumusele tuginevalt asuti XVII sajandil tõlkima Piiblit ees-
ti keelde ja rajati Eesti esimene koolivõrk. Eesti kõrghariduse hälli, Aca-
demia Gustaviana üks peamisi ülesandeid oli koolitada siinsete alade 
jaoks pastoreid. Ka edasise ajaloo vältel käisid kool ja kirik (ning riik) 
käsikäes – köster-kooliõpetaja oli ühenduslüliks nende vahel.

Koolide tulemuslikkuse üle valvamiseks korraldasid kohalikud kiriku-
õpetajad visitatsioone. Luterlikule traditsioonile oleme võlgu paljud 
oma kultuuritavad (nt koorilaul) ja mitme sajandi vanuse pea täieliku 
kirjaoskuse.

XIX sajandi rahvuslikul ärkamisajal arenesid koguduste juures haridus-
elu ja seltsiliikumine. Eesti haritlaste esimese põlvkonna moodustasid 
valdavalt teoloogid, mõelgem kas või Jakob Hurdale või Villem Reima-
nile. Ühtviisi kõnekas oli toona ja on tänapäeval 1900. aastal Reimani 
peetud „Koolikõnes” rõhutatud mõte, et „kool ilma kõlbliku, vaga elu 
kosutamiseta kasvatab tarku kelmisid”.
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Niisama aktuaalselt kõlab Villem Reimani saja aasta taguses artiklis 
„Ajamärgid” esitatud üleskutse: „Meie ainsaks, aga äravõitmata läbi
aitajaks praegustest kitsikustest ja tuleviku ähvardustest jääb selge 
arusaamine, mis meie rahva rahule tarvis läheb; visa kultuuratöö, elav 
ühistunne, kus nõrgad nõrku toetavad ja endid vastamisi tugevaks tee-
vad; tuline isetegevus, mis alati platsi astub, kus riiklik korraldus ja maa 
omavalitsus meid rappa jätab. Siis tohime põhjusega loota, et kord jäl-
le lahedamaid aegu ja vabamaid päevi jõuame näha saada.”

Samast idealismist innustatuna asutasid Tartu Peetri koguduse liikmed 
1906. aastal venestusaega trotsides oma lastele emakeelse algkoo-
li ning samadest põhimõtetest kantuna käivad sada aastat hiljem selle 
kooli taastamistööd luterliku erakoolina. Ring on täis saanud.

Demokraatlikus ühiskonnas esindavad nii kirik kui kohalik omavalitsus 
ühe ja sama kogukonna liikmete tahet paremale elukeskkonnale, sh 
haridusele. Haridusvaldkonnas keskendub kiriku kui nn vabakonna ins-
titutsiooni tegevus peaasjalikult era ja vabaharidusele, leides väljun-
di konfessionaalsete eraõppeasutuste1 (formaalharidus) tegevuses ja 
elukestva täiendusõppe (mitteformaalharidus) võimaluste pakkumises. 
Selliselt saab kirik kui traditsioonikandja olla kohalikule omavalitsusele 
usaldusväärseks, aga ka teed näitavaks partneriks väärtuspõhise hari-
duselu edendamisel. 

Kogukonnakeskse kristliku haridusparadigma on ilmekalt sõnastanud 
religioonipedagoogika teoreetik Parker Palmer. Palmeri meelest nõuab 
tõeline õpetamine ja õppimine ühiskonda, mis on avatud uuenemisele, 
ja näeb hariduse tegeliku keskmena sidustamise võimet. Oma töödes 
esitab ta mitmeid hariduskogukonna mudeleid, mis konkretiseerivad 
tema keskset kontseptsiooni õpetamisest – õpetamine on keskkonna 
loomine tõe poole pürgivale kogukonnale.

Ta selgitab: „Tõe kogukond on võrdpilt teadmiste süsteemi ja teadmi-
se viisi kohta, mis hõlmab kogu olemise suurt võrgustikku, millest me 
kõik sõltume ja millega seotud olemine mitte ei takista, vaid toetab 
mõistmist.”2 Inimväärikust ja inimelu pühadust austava n-ö tõe kogu-
konnani jõudmine tähendab kiriku seisukohast väga praktilist ning jär-
jekindlat tööd, leidmaks väljundeid, et üha laiapõhjalisemalt kujundada 
kohaliku kogukonna haridusmaastikku.

Ära ei tohi unustada ka elukestva õppe vajalikkust XXI sajandi maail-
mas. Enam ei õpita sellina meistri juures, et siis vanuigi ise meistriks 
saada, ega tõusta koolipingist, et teha kogu ülejäänud elu ühte ja seda-

1 Erakooliseadus § 12 (5): Erakoolis võib anda konfessionaalset usuõpetust erakooli 
nõukogu kehtestatud tingimustel ja korras. Konfessionaalse usuõpetuse õppimine on 
vabatahtlik.

2 Palmer, Parker. 1998. The Courage to Teach. Exploring the Inner Landscape of a 
Teacher’s Life. San Francisco: JosseyBass Inc, lk 89jj.
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sama tööd. Elukestev haridus, sh täienduskoolitus ja ümberõpe on 
muutunud meie ühiskondliku toimimise vahetuks osaks ning just siin 
mängib olulist rolli kogukond, sh kirik.

kAsu kogudusele

Luterliku kirikureformiga kaasnes ka arusaam, et iga koguduseliige 
peaks ise suutma jumalasõna uurida ning seeläbi ennast harida ja tar-
gemaks saada. Tänapäeval on vastav äratundmine üpris loomuliku-
na levinud kõikidesse konfessioonidesse ning seega saame kogudu-
se kasutegurit vaadeldes esimese alapunktina rääkida otsesest kasust 
haritud koguduseliikmete kujul.

Esimese punktina on tegu institutsioonisisese haridusega, kus mitme-
suguste formaatide kaudu (levinumad neist on pühapäevakool, lee-
ri ehk konfirmatsiooniõpetus, esimeseks armulauaks ettevalmistumi-
ne jne) haritakse koguduse (üldjuhul nooremaid – kas siis vanuselt või 
kogudusliku kuuluvuse suhtes) liikmeid organisatsiooni väärtushinnan-
gute, ajaloo ning struktuuri osas. Üldhariduslikus plaanis saab väita, et 
tegu on väärtusharidusega, mis seisab Eesti kontekstis hetkel üldhari-
dusest (kus küll samuti räägitakse väärtuskasvatusest, kuid selle juur-
de me veel jõuame) eraldi ning annab inimesele pigem kogukondlikku 
kuuluvustunnet.

Seega saabki esmase kasutegurina säärasest hariduslikust vormist välja 
tuua kogudusliku osadustunde kasvatamise läbi tegevuste ja tundmus-
te teadliku mõtestamise.

Teine oluline aspekt on elukestev õpe. Kogudusel on võimalik ja vajalik 
pakkuda mitmesuguseid õpetuslik-kasvatuslikke tegevusi terve inimese 
elukaare vältel ning seega on kasutegur kahepoolne. Ühelt poolt kiriku 
soov olla inimese kõrval ja teiselt poolt inimese võimalus ennast hari-
da väärtuspõhises keskkonnas. Tavapäraselt on kirik olnud kõikide ini-
mese elu üleminekuhetkede tunnistajaks (sünd, täiskasvanuks saamine, 
abiellumine, surm) ning niisamuti on sellega kaasas käinud ka vastava-
teks elusündmusteks ettevalmistamine. Tänapäeval on ettevalmistus 
saanud lihtsalt veidi teistsuguse vormi ja sisu. Näiteks kui eelnevalt ei 
olnud tarvis noori niivõrd ette valmistada pereeluks, kuna elati nii ehk 
naa põlvkonniti koos, siis tänapäevase individualiseerumisega osutub 
oluliseks ehk just selliste tugiteenuste pakkumine nagu seda on beebi-
ring või noorte rasedate kooskäimised.

Toome siinkohal välja vaid mõningad tegevused, mida kogudusel on 
võimalik oma liikmetele elukaare jooksul pakkuda:

Tegu on väärtus
haridusega!

kogudusel on 
võimalik ja 

vajalik pakkuda 
mitmesuguseid 

õpetuslik
kasvatuslikke 

tegevusi 
terve inimese 

elukaare vältel.
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 a) Lastele

   pühapäevakool kui tavapärane vorm
   pikapäevarühm
   temaatilised lastepooltunnid (nt kiriku ja kalendriaasta 

pühad)
   teemaringid
   kirikukoolid

 b) Noortele 
   leerikursus
   teemaõhtud
   mitmesugused palvuste formaadid
   kirikukoolid

 c) Noored täiskasvanud
   loengud
   leerikursus
   sportimisvõimalused
   eneseotsingud läbi palvuste jne
   mitmesugused palvuste formaadid

 d) Noored vanemad
   peregrupid
   beebiringid
   lastehoid

 e) Keskealised
   hariv klubiline tegevus
   uute teadmiste otsimine

 f) Vanemad
   harjumuspärane vorm
   mitmesugused tegevused

Kõige raskem huvigrupp on elukaare perspektiivist lähtudes tõenäoli-
selt noored, kuna eriti linna kontekstis on kohalikul omavalitsusel ka 
palju teisi partnereid, kellega koostööd teha. Seega on tegu võimaluse-
ga soodustada ja arendada ka linnades kirikute ning kohaliku omavalit-
suse vahelist koostööd, et soodustada kristliku väärtuskasvatuse mõju 
noorsootööle, mis omakorda on kahepoolse kasuteguriga nii väärtus-
kasvatuslikus kui koguduse kasvuplaanis.

Elukaare tegevusi ei ole alati mõistlik lahterdada vanuse alusel. Lapsed 
ja nende vanemad moodustavad omakorda perekondliku terviku, see-
ga on üheks heaks võimaluseks pakkuda tegevusi paralleelselt nii laste-
le kui nende vanematele ja soodustada peretegevusi. On ju perekond 
kui institutsioon muutumas meie hektilises ühiskonnas nõrgemaks ning 
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seetõttu on läbi perekonna toetamise võimalik tugevdada kogukondlik-
ku kuuluvust nii koguduse kui kohaliku kogukonna tasandil. 

Vanemate inimeste jaoks on kogudus muutunud millekski harjumus-
päraseks ja turvaliseks, mistõttu on tegu hea keskkonnaga, kus ka neil 
vaim ärgas hoida.

Kolmandaks hariduse vormiks, mida kohalik omavalitsus ja kogudused 
üheskoos pakkuda saavad, on üldharidus konfessionaalsete eraõppe-
asutuste vormis. Taas on kahepoolne kasutegur ilmne ning koguduse 
suunal tuleb kindlasti mainida koguduse kasvamist nii liikmete kui ise-
enda harimise läbi. Kool on kasvulava mitte ainult õpilastele, vaid või-
maldab kasvada ka õpetajatel ning kooli pidajatel. Eriti selgelt joonis-
tub see välja käesoleva ajastu õhkkonnas, kus konfessionaalseid koole 
on tekkimas nagu seeni pärast vihma ning kahepoolse koostöö vormid 
alles kujunemas.

Kindlasti on kasulik uue haridusasutuse loomisprotsessi kaasata mit-
med osapooled, et kõikihõlmav kasutegur kenasti välja joonistuks. Üld-
haridusasutuse tegevustes osalemine võimaldab kirikul laiemalt levita-
da kristlikku väärtuspõhist maailmapilti, laiendada inimeste nägemusi 
religioossusest ja aidata kaasa kiriku kuvandi paranemisele. Täpsemalt 
saab selle kohta lugeda järgmises alapunktis.

Neljas ja mitte vähem oluline kasutegur on finantsiline. Pakkudes 
kogudustele kuuluvatel pindadel võimalust huvi- või kultuurihariduseks, 
on ühelt poolt vajaduse korral võimalik selle pinna eest küsida nii raha-
list kui vabatahtlikku vastupanust. Teiselt poolt aga täidetakse olemas-
olevad ruumid tegevusega, mis võimaldab kasutada pindu otstarbekalt, 
kütta inimesi, mitte tühja ruumi, ning seega hoida ka hooned funktsio-
naalselt toimimas.

Väga raske on välja tuua eraldi kasu kogudusele, kuna kasutegur on 
pidevalt kahesuunaline. Pakkudes inimestele võimalust seesmiseks ja 
vaimseks kasvamiseks, kasvatab kirik ühtlasi enda liikmeskonda, täidab 
misjonikäsku ja on inimesele tänuväärseks toeks.

kAsu kohAlikule omAvAlitsusele

Kirik esindab oma olemuselt ja organisatsioonivormilt kohalikku koda-
nikualgatust. Ajalooliselt välja kujunenud organisatsioonikultuur ja 
struktuur annab kirikus vabakondlikule initsiatiivile vajaliku hoo ja 
organisatoorse taristu. Loomulikult eeldab see võimekaid eestvedajaid 
kiriku enda ridadest. Haridusvaldkonna kontekstis on lisaks tehataht-
misele oluline ka oskusteabealane võimekus.

Üldharidus
asutuse 

tegevustes 
osalemine 
võimaldab 

kirikul laiemalt 
levitada 

kristlikku 
väärtuspõhist 
maailmapilti.
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Haridus on alati olnud traditsiooniliste kirikute üks tegevusprioriteet, 
suuremal osal neist on konfessionaalset teoloogilist kõrgharidust pak-
kuvad õppeasutused (seminarid), kus lisaks kleerusele koolitatakse ka 
sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialiste.3 Ühtaegu on enamik tradit-
sioonilisi kirikuid kujundanud oma seisukoha seoses üldhariduse and-
misega, mida võib väljendada ka konfessionaalne käsitlus religiooni-
õpetusest. Nõnda on haridustöö ja usundiõpetuse temaatika tervikuna 
olnud ka Eesti Kirikute Nõukogu üks olulisemaid töövaldkondi organi-
satsiooni asutamisest alates.

Selliselt on kirikud kohalikule omavalitsusele formaalhariduse ja nn 
elukestva õppe vallas usaldusväärseteks, ajaproovile vastu pidanud 
partneriteks. Vähetähtis pole siinkohal ka tõsiasi, et avalikkuse usaldus 
kiriku kui institutsiooni vastu tugineb eelkõige hoolivusele ja omakasu-
püüdmatutele ootustele ehk ühiskasu nimel tegutsemisele.

Traditsioonilised kirikud kannavad endas sajandite kultuuripärandit. 
Kiriku osalus hariduselu mitmesugustel tasanditel – eralasteaiast eaka-
te õpiringideni – panustab seega otseselt kohalike kultuuritraditsiooni-
de kestmisse ja kinnitab kogukonnaliikmete elavat sidet oma (kristliku) 
pärandkultuuriga. Selles juurdub kogukonnaliikme sotsiaalkultuuriline 
identiteet – mõistmata iseenda kultuuritausta, pole võimalik mõista 
ka endast erinevat. Seda rõhutab ka 2010. aastal kinnitatud uus riiklik 
põhikooli õppekava, mis käsitleb kasvatust kui õpilase suhete kujun-
damist teda ümbritseva maailmaga. Õppekava käsitluses eeldab edu-
kas väärtuskasvatus kogukonna (koolipere, õpilase ja perekonna) vas-
tastikust usaldust ja koostööd. Selle koostöö kontekstis peaksid oma 
partnerlust käsitlema ka kirik ja kohalik omavalitsus. Paljude teis-
te muutuste seas on uuenenud õppekavasse esimest korda lülitatud 
usundiõpetus, senisest suuremat rõhku pannakse kohaliku kultuuriloo 
ja nn omakultuuri tundmaõppimisele.

Kirikul on olemas tugev kompetents, mis puudutab riiklikus õppekavas 
mainitud väärtuspõhist ja lapsekeskset haridust, küsimus on, kuidas 
kohalik omavalitsus suudab seda kompetentsi parimal moel kasutada 
ning kas seda võimalust üldse silmas peetakse. Seega võiks esimeseks 
ühiseks tegevuseks olla üksteise kui partnerite märkamine ning ühis-
te siduspunktide paberile panek. Kogudustel oleks kindlasti tunduvalt 
lihtsam teha tööd nii laste kui noortega, kui kirikus pakutavad tegevu-
sed oleks samasugusel määral kohaliku omavalitsuse poolt toetatud 
kui teised laste- ja noorteasutused.

Oluline on seega üheskoos üle vaadata kogukonna valupunktid ning 
otsida neile lahendusi, milleks võivad olla näiteks eespool mainitud 

3 Tasub mainida, et Eesti vanim järjepidevalt tegutsenud erakõrgkool on EELK Usutea-
duse Instituut.
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tegevused või nende edasiarendused, vastavalt kohalikule vajadusele. 
Konkreetsed tegevused saavad laialt varieeruda, sõltuvalt sihtgrupist, 
huvisuundadest ja eesmärgist.

Kiriku ja kirikuga seotud vabakondlike organisatsioonide pakutud hari-
duseluväljundid mitmekesistavad kohalikku haridusmaastikku ja loovad 
alternatiive olemasolevatele. See omakorda on arenenud demokraa-
tia tunnuseks, mis tähendab huvide, seisukohtade ja vaadete paljusust. 
Iga kirikust lähtuv haridusuuenduslik kodanikualgatus, mis panustab 
kohaliku elukeskkonna paremaks muutmisse, väljendab otseselt kogu-
konnaliikmete tahet ehk hääletamist tegude kaudu ja väärib asjakohast 
mõistmist (ehk kaasamist) ka kohaliku võimu poolt. 

Teisalt võivad vanemad soovida, et nende lapsed saaksid teistsugust 
haridust kui avalikus haridussüsteemis antakse. Avalik haridussüsteem 
on seotud teatud tüüpi religioossete, moraalsete või ideoloogiliste aru-
saamadega või on rõhutatult sekulariseeritud. Avalikes koolides antav 
haridus on standardiseeritud ja ühtne, kuid mida ühetaolisem on hari-
dussüsteem, seda suurem hulk vanemaid soovib oma lastele pakkuda 
alternatiive. Riik ei ole võimeline kõiki erisoove rahastama, seetõttu 
saavad vastavat haridust pakkuda ikkagi erakoolid.4

Haridus on avalik teenus (hüve), mille lepingulisest delegeerimisest 
võidab kohalik omavalitsus ka majanduslikus mõttes. Käsitledes kiriku 
osalust üldharidusvaldkonnas kõige tõenäolisemast ehk erakooli pers-
pektiivist, tuleb arvestada, et Eesti haridussüsteemi riiklik rahastami-
ne lähtub õpilase vajadustest (st raha liigub õpilasega n-ö kaasa). Kõiki 
koole koheldakse võrdselt, sõltumata omandivormist. Seega moodus-
tavad ka eraõppeasutuse tuludest sarnaselt munitsipaalkoolide ja -las-
teaedadega suure osa eraldised riigi- ja valla- või linnaeelarvest.5

Piltlikult öeldes: delegeerides hariduse kui avaliku teenuse pakkumise 
erakoolile, säästab kohalik omavalitsus koolivõrgu ekspluatatsiooniku-
ludelt (koolihoonete rajamine ja ülevalpidamine) ja tagab samas – eel-
kõige tänu riiklikult korraldatud välishindamissüsteemile (mh koolitus-
lubade väljastamine) – kvaliteetse hariduse andmise. Tulemuseks on 
õpilase huvidest lähtuv ja tõhusalt korraldatud hariduselu. Tähendab 
ju õigus haridusele kodaniku ja poliitilise õigusena seda, et riik peab 
võimaldama koolide rajamist.

4 Anu Uritam. 2010. „Õigus haridusele – kas tasu eest või tasuta?” Riigikogu Toimetised, 
nr 21.

5 Erakooliseadus § 22.
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midA jA kuidAs ühiselt tehA

Koostöö haridusvaldkonnas eeldab kiriku või kohaliku omavalitsuse 
algatust. Kriitilise tähtsusega on ka kohaliku omavalitsuse poliitiline 
tahe. Viimane tähendab eelkõige vajaduse tajumist, mis võib olla tingi-
tud näiteks demograafilisest olukorrast (vajadus lasteaia ja koolikoh-
tade järele linnas või vallas), koostöö majanduslikust otstarbekusest 
või kodanikualgatuse käsitlemisest valijaskonna tahteväljendusena. Igal 
juhul on koostöö eelduseks kiriku kontseptsioon sellest, mida ja kuidas 
soovitakse kogukonna hariduselus muuta.

Vabakonna ja valitsussektori koostööd iseloomustab viimase seisu-
kohast kaasamise hea tava.6 Sellest põhimõttest lähtuvalt kaasavad 
valitsusasutused huvirühmi ning avalikkust neid puudutavate otsus-
te kujundamisse, et tagada otsuste parim võimalik kvaliteet ning legi-
tiimsus. Juhindutakse põhimõttest, et mida suurema mõjuga on otsus, 
seda suurem peaks olema osalemisvõimalus.

Ülekantuna kohaliku omavalitsuse tasandile peaks kirik olema üks 
koostööpartneritest kohaliku arengukava, sh hariduselu puudutava 
materjali väljatöötamisel. Ühine kavandamine ja strateegiline planee-
rimine on eelduseks ühiste lahenduste leidmisele. Teisiti pole võimalik 
tundma õppida vastastikuseid ootusi ega võimalusi ja vajadusi. Eeldu-
sena peab kirik astuma praktilisi samme kohalikus hariduselus (st väl-
jaspool omaenda struktuuri), et tekiks vajadus saada kaasatud ning 
kujuneks otsustusprotsessides osalemiseks tarvilik oskusteave. 

Olles kaasatud hariduse kui avaliku teenuse delegeerimisse, on kiri-
ku ja kohaliku omavalitsuse koostöö korralduslikuks väljenduseks mh 
ühisprojektide ja investeeringute kavandamine ja elluviimine. Vas-
tastikune usaldus teeb võimalikuks ka tulemusliku koostöö kolmanda-
te osapooltega, näiteks riigiasutused, rahvusvaheline koostöö, avalik-
õiguslikud ülikoolid.

Erilise tähtsusega peaks kiriku osalusel tegutseva eraõppeasutuse 
(lasteaed, kool) jaoks olema koostöö teiste era- ja munitsipaalõppeasu-
tustega samas kogukonnas (linnas, vallas). Selle praktiliseks väljundiks 
võib olla osalus kohalikes kooliühendustes, spetsialistide (õpetajate) 
vahetusprogrammid, üksteise kogemustest õppimine, ühine õppema-
terjalide väljatöötamine, koordineeritud suhtlemine kohaliku omavalit-
susega jne.

Analoogia kehtib ka kultuuri ja huvihariduse, täiendus ja ümber õppe 
puhul, kuigi siin võib koostöö toimida ka mitte nii struktureeritult, vaid 

6 Kaasamise hea tava. 29.12.2011. http://valitsus.ee/et/riigikantselei/kaasamineja
mojude-hindamine/kaasamise-hea-tava
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isegi lihtsalt mitmesugustest detailidest välja kasvava huvitegevuse 
kombel. Näiteks võib kirik pakkuda lastele kiriku- ja rahvakalendripäe-
vade eakohast tutvustamist koos käelise tegevusega, kohalikud üld-
hariduskoolid ja koolieelsed lasteasutused saavad seda kasutada oma 
õppekalendri osana.

Kahepoolse kasuteguri saab tegelikult laiendada kolmepoolseks – ini-
mene, kogukond ja kirik. Kui rääkida sellest, kuidas ja mida ühiselt teha, 
siis tuleb esmalt kindlasti rõhutada kõikide osapoolte soovi ja valmi-
dust näha üksteises võrdseid partnereid. Koostöö ei saa toimida koos-
töö enese pärast, oluline on ühine eesmärk, mida tahetakse saavutada 
kogukonna kui terviku hüvanguks.

ohud jA riskid koguduse  
jA kohAliku omAvAlitsuse koostöös

Üheks peamiseks hariduskoostööd tõkestavaks teguriks võib kiriku ja 
kohaliku omavalitsuse puhul saada ebaselgus vastastikustes ootustes. 
Kiriku haridus ja sotsiaaltöö kontekstis võivad probleemkohaks osu-
tuda eelarvamused kiriku tegevusvaldkondade ja -eesmärkide suhtes 
(näiteks skeptiline hoiak, et „kirikus tehtav on üks ajupesu kõik”). Ka 
need eelarvamused tuleks avalikus ruumis lahti rääkida – kas ja miks 
on need tekkinud, kas ja kui palju tõeks võivad osutuda. Piltlikult öel-
des: kirik peab õigeid ja vajalikke asju tegema nõnda, et neid avalikku-
ses sellistena ka mõistetakse. Ses osas on määrava tähtsusega kiriku 
kui terviku avalik kuvand ja selle teadlik kujundamine.

Eespool öelduga seostub tõsiasi, et kõik, mis puudutab haridust, on 
avalikkuse teravdatud tähelepanu all. Seega on hädavajalik, et kirikust 
lähtuv haridusalane kodanikualgatus tugineks läbimõeldud strateegia-
le ning seatud eesmärgid oleksid realistlikud ja saavutatavad, vastates 
ühtlasi kogukonna vajadustele. Vastasel juhul on tulemuseks olukord, 
mille eest hoiatab Uue Testamendi tähendamissõna Lk 14:28–30: „Sest 
kes teie seast, tahtes ehitada torni, ei istuks enne maha ega arvutaks 
kulusid, kas tal on kõik vajalik selle lõpetamiseks? Muidu juhtub, et kui 
ta aluse on rajanud ja ei suuda lõpetada, hakkavad kõik pealtnägijad 
teda pilkama: See mees hakkas ehitama, aga ei suutnud lõpetada!”

Õhinast üksi jääb väheks, tarvis on kaasata kogu kättesaadav oskusteave.

Läbimõeldud haridusalgatuse lahutamatuks osaks on koostöös koha-
liku omavalitsusega vajaliku tulubaasi tagamine. Seejuures peavad nii 
kirik kui kohalik võim arvestama teatava finantsriskiga, mida aitaksid 
maandada analüütiline eelarvestrateegia (näiteks erakooli finantsee-
rimismudeli koostamine) ja võimalikult laiapõhjaline tulubaas. Hoiata-
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vaks näiteks selle kohta, kuidas poliitilise tahte puudumine võib kohali-
ku omavalitsuse puhul väljenduda talle seadusega pandud kohustuste 
eiramises, on Tallinna linnavalitsuse käitumine lähiaastatel (2011–2012). 
Tallinna linnavalitsus lõpetas erakoolidele riiklikult ettenähtud (Erakoo-
liseadus § 22) pearaha tasumise. Selle tulemuseks on kohtuvaidlused 
erakooli pidajatega ning planeeritav, 2013. aastast jõustuv muudatus 
hariduskorralduses, mille kohaselt erakoolidele tegevustoetuste eral-
damine muutub vahetult haridus- ja teadusministeeriumi ülesandeks. 

Kirikust lähtuv haridusalgatus peab ühtaegu arvestama poliitilise eba-
stabiilsusega kohalikul tasandil ning võimalike muudatustega riiklikus 
hariduspoliitikas. Selle aluseks on väliskeskkonna muutumise (näiteks 
demograafia, majanduse areng, muudatused kohaliku omavalitsuse 
arengukavas) kohta süsteemse info kogumine ja sellele vastavalt oma 
tegevuse parandamine.

pArimAd näited jubA toimivAst koostööst

Tartu linnavalitsuse ja kohalike kirikute haridusalase koostöö üheks 
tõestuseks on 1991. aastast eraõppeasutusena tegutsev (ja pidevalt 
laienev) Katoliku Hariduskeskus.

Toetust on linnavalitsuse poolt kogenud ka käesoleva kogumiku välja-
andmise ajal asutatav Tartu Luterlik Peetri Kool. Kooli pidajaks pürgiva 
MTÜ Tartu Luterlik Peetri Kool ja linnavalitsuse konsultatsioonide tule-
musena on tulevase erakooliga arvestatud linna eelarve koostamisel, 
Tartu Kultuurkapitali juurde on asutatud Peetri kooli toetusfond. Üht-
aegu on Tartu linn toetamas EELK Tartu Peetri kogudust ajaloolise koo-
lihoone taastamisel.

Vähetähtis pole asjaolu, et tulenevalt vajadusest täiendavate lasteaia-
kohtade järele, maksab Tartu linnavalitsus eralasteaia pidajatele arves-
tatava suurusega ühekordset investeeringutoetust. Sellest on tuge saa-
nud ka Katoliku Hariduskeskus.

Väga hästi toimivad EELK Tartu Ülikooli Jaani koguduse rahva ja kiriku-
kalendri tähtpäevadele pühendatud lastepooltunnid, kus osalevad Tar-
tu linna lasteaedade ja algkoolide lapsed.

Vanalinna Hariduskolleegiumi ja Toomkooli koostöö. 2012. aastal 
alustas kristliku erakoolina tegevust Tallinna Toomkool. Sellele eelnes 
koostöö munitsipaalõppeasutustega. 1. septembril 2011 alustas õppe-
tööd kaks 1. klassi – üks poiste ja üks tüdrukute klass. Kokku asus õppi-
ma 26 õpilast. Õppetöö algas Püha Miikaeli Kooli juriidilises alluvuses 
ja tihedas koostöös Vanalinna Hariduskolleegiumiga, mis on Tallinna 
linna munitsipaalkool.
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Avo Üprus

Kandke üksteise koormaid,  
nõnda te täidate Kristuse seadust.

Gl 6:2

Mõni on öelnud, et diakoonia on kui teenijatüdruk teoloogia 
kuninganna kõrval. Ei vasta tõele: diakoonial on oma teoloo-
gia, mis elab end välja ning realiseerub diakoonias. Diakoo-

nilisus on tegudes väljenduv usuline hoiak, mis iseloomustab kirikut. 
Tegudeta ei ole diakooniat. Tegudeta ei ole ka kirikut, sest kogu ene-
serealisatsioon on kirikus teisele – Jumalale, inimesele, keskkonnale – 
suunatud. Igasugune enesearendus, mida ei põhistata teiste kaudu, on 
põhimõtteliselt ebakiriklik.

Enese arendamata jätmine on aga laialt levinud ja evangeeliumist lei-
tav talentide mahamatmise lugu. See on oma kutsumise salgamise 
lugu.

Koguduste juures on sadu inimesi, kes on andnud endid Jumala ja ligi-
mese teenimisse. Vaimulikest vabatahtlikeni. Nad on vastanud kutsele 
ja vajadustele. Sageli jäävad nad väljaspool oma tegevusruumi nähta-
matuks. Nende tegude kaudu uuendatakse ja tervendatakse kogukon-
da, muudetakse kuulutus nähtavaks ja mõjusaks. Ilma diakooniata jääb 
jutluski patja loetud luuleks.

Diakoonias on kirjeldatud neli lähenemist tööks kogukonnas. Osuta-
takse sotsiaalteenuseid, vastates otsestele vajadustele erinevate hoo-
lekande-, kohtlemis- ja raviprogrammidega. Teostatakse eestkostet 
(advocacy), seistes sihtgruppide vajaduste ja õiguste eest. Kasutatakse 
traditsiooniliseks peetud kogukonna arendamise mudelit, otsides ja 
leides lahendusi ning viies lahendused koos kohalike kogukondade ja 
omavalitsustega ellu. Üha enam kasutatakse ka kogukonna organisee-
rimise mudelit, pannes inimesi välja töötama ja ellu viima plaane oma 
olukorra parandamiseks ning vajaduse korral vastandudes neile, kes ei 
toeta ega austa inimeste õigusi.

Riik ootab kogudustelt koostööd. Mida ootavad kogudused riigilt? Dia-
koonia ja ühiskonnatöö on tegelikult sillaks koguduste ja kiriku vahel, 
mille käigus luuakse uusi struktuure ja uut väärtust. Väga palju on 
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võimalik teha Eesti riigi või Euroopa Liidu finantsmehhanisme kasuta-
des. Diakooniatalituse sõnum on, et me peame suutma areneda suut-
likeks partneriteks nii riigile kui omavalitsustele. See ei tähenda, nagu 
kirikul ei võiks olla spetsiifilisi kiriklikke eesmärke. Võib ja peab, aga 
nii kirik kui riik on ainuüksi vahendid huvitatud teise teenimiseks. See 
tähendab ligimese teenimist nende sõnade avaras ja paljusid hõlmavas 
tähenduses. 

Majanduslikud ja sotsiaalsed põhjused viivad erinevate finantsmeh-
hanismide kasutamisele. Maakogudustel soovitan kindlasti huvi tunda 
kohalike koostöökogude ja LEADER programmi vastu. Hasartmängu-
maksu Nõukogu on vahest enamikule tuttav, aga koguduste poolt vähe 
kasutatud allikas.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) vahendid on suunatud avali-
kes huvides tegutsevate ühenduste tegevus- ja osalemisvõimekuse 
tõstmisele, mitte niivõrd valdkondlike projektide või rohujuure tasandi 
väikeste ja alustavate ühenduste tegevuse ja projektide toetamise-
le. Rohujuuretasandi kodanikuühenduste peamise rahastamisallikana 
kasutatakse regionaalpoliitika riiklikke programme. Ennekõike Ettevõt-
luse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kaudu rakendatavat kohaliku oma-
algatuse programmi (KOA), mille eesmärgiks on piirkondliku konkurent-
sivõime tõstmine mittetulundusühenduste väikeprojektide kaudu. Selle 
kaudu rahastatakse kogukonnaliikmete koolitamist, kohaliku arengu 
kavandamist. kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamist, 
kohaliku elukeskkonna parandamist. Tugistruktuuridena, mis pakuvad 
väärtuslikku teavet ja praktilist nõu ka kogudustele, toimivad maa-
kondlikud arenduskeskused. Diakooniatalitusel on tõsine koostöö Harju 
Ettevõtluse Arenduskeskusega.

diAkooniAtAlituse tegevus

Diakooniatalitus keskendub käesoleval arenguetapil sotsiaalteenuste ja 
nende osutamiseks vajalike tugiteenuste arendamisele ja osutamisele 
ning selleks vajalike eelduste loomisele koguduste juures ja kaudu.

Sotsiaalteenuste näol on tegemist avalike teenustega, mis lähtuvad 
üksikisiku vajadustest. Olenemata sellest, kas sotsiaalteenuseid osuta-
vad eraõiguslikud või avalik-õiguslikud asutused, erinevad need oluli-
selt teistest siseturul pakutavatest teenustest selle poolest, et nende 
aluseks on solidaarsuspõhimõte, nad peavad vastama üksikisiku vaja-
dustele ning järgides põhiõigust sotsiaalkaitsele edendama ühiskonna 
sotsiaalset ühtekuuluvust.

Sotsiaalteenuste arendamine ja osutamine on toimunud juba keskaeg-
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setes kloostrites ja algkoguduses, kuigi nende tegevuste definitsioon 
erines oluliselt ülaltoodust. Kiriku poolt sotsiaalteenuste osutamisel 
arvestatakse turgude eripärasid, aga ollakse orienteeritud positiivse 
muutuse esilekutsumisele üksikisiku või grupi olukorras. Loomulikult ei 
välista see kasumlikkust ka ärilises tähenduses, aga kasum suunatakse 
teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisse ning organisatsioo-
ni arengusse.

Omavalitsuslikke ülesandeid võib jaotada ka vabatahtlikeks ja kohus-
tuslikeks ülesanneteks. Vabatahtlikke ülesandeid omavalitsus ei ole 
kohustatud täitma, kuid võib endale täitmiseks võtta. See on väga avar 
tegevus- ning ühtlasi arendusruum. Kohustuslikud omavalitsuslikud 
ülesanded on aga need omavalitsuslikud ülesanded, mille täitmist riik 
lähtuvalt kõrgendatud avalikust huvist ja seadusandlusest ja kohalikult 
omavalitsuselt nõuab. Kohalikule omavalitsusele jääb vaid õigus otsus-
tada, kuidas ülesannet täita, kuid täitmata jätta ta seda ei saa. Kohus-
tuslikud ülesanded on sätestatud Kohaliku Omavalitsuse Korraldamise 
Seaduse (KOKS) § 6 lõigetes 1 ja 2. 

§ 6 lõige 1 sõnastab omavalitsusüksuse ülesandena korraldada antud 
vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noor-
sootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisat-
siooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest ühis-
transporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, kui need 
ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita.

KOKS § 6 lõige 2 täiendab, et „omavalitsusüksuse ülesandeks on kor-
raldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, 
gümnaasiumide ja huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muu-
seumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste 
ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalit-
susüksuse omanduses”.

KOKS § 3 sõnastab kohaliku omavalitsuse põhimõtetena muuhulgas 
ka valla- ja linnaelanike õiguse osaleda kohaliku omavalitsuse teosta-
misel, mis tähendab ka koguduste ja nende poolt asutatud tulemus-
üksuste õigust olla kaasatud kohaliku elu korraldamisse ning teenuste 
osutamisse. Kohalikul omavalitsusel tuleb tagada avalike teenuste osu-
tamine soodsaimatel tingimustel olenemata sellest, kas teenuseid osu-
tavad valla ametnikud ja asutused või on teenus delegeeritud valitsus-
sektorist väljapoole, näiteks kohalikule kogudusele või vabaühendusele. 
Seda soodustab nii teenuste delegeerimise riiklik programm kui ka 
valitsuslepe. Valitsusleppes on selgelt kirjas põhimõte, mille kohaselt 
tehakse heal meelel koostööd kirikute ja kogudustega ning soodusta-
takse neile teenuste delegeerimist. Sellega on soodus positsioon läbi-
rääkimisteks loodud.



128 Avo Üprus

senised sAAvutused

Diakooniatalitus on seadnud eesmärgiks aidata kaasa kiriklike asutus-
te ja organisatsioonide võimekuse kasvamisele teenuste väljakujun-
damiseks ning osutamiseks ning arendada koostööd teiste kogudus-
te ja mittetulundusühendustega, avaliku ja ärisektoriga. Vabatahtlike 
asjatundjate koostöös on valminud kiriku arengukava ning ühiskonna 
vajadustega haakuv diakooniastrateegia ja tegevuskava, mille kohaselt 
pakutakse koolituse, nõustamise ja juhendamise läbi abi kogudustele 
ja vabaühendustele. Selleks teeb talitus koostööd arenduskeskuste ja 
vabatahtlikult kiriku arengusse panustavate asjatundlike inimestega.

Praostkondades viiakse läbi õppe- ja teabepäevi, mille käigus tutvus-
tatakse kodanikuühiskonna põhimõtteid ja väärtusi, Kodanikualgatuse 
Toetamise Arengukava, rahastamise ja teenuste delegeerimise põhi-
mõtteid, häid tavasid ning KÜSKi strateegiat ja eesmärke.

Talituse esimeste tegevusaastate motoks on Kirik keset küla. See mär-
gib valmisolekut siirduda marginaalsusest avalikkusesse, võtta vastu-
tust ning töötada tihedas partnerlusvõrgustikus üldise hüve ja inimeste 
elukvaliteedi nimel. Ajalooliselt on kirik mõistnud elukvaliteedi sisu-
na inimväärikust ning vabadust, väärtustatud suhteid ja selleks vaja-
liku toimetuleku tagatust. Peame oluliseks ka haridust ja teaduspõhi-
sust ning teeme seetõttu oluliselt koostööd teabeküllaste arendus ja 
teadusasutustega.

Olulisteks koostööpartneriteks on EELK Usuteaduse Instituut, maa-
kondlikud arenduskeskused, kunagise EELK Kriminaaltöö Keskuse tege-
vust jätkav MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut ja teised ühen-
dusse Turvalise Eesti Eest kuuluvad vabaühendused.

Osaletakse välissuhete võrgustikes Interdiac (International Academy 
for Diaconia and Social Actions, Central and East Europe) ja Prison 
Fellow	ship	International.	Diakooniatalituse juhataja korraldab EELK ja 
Vabariigi Valitsuse ühiskomisjoni sotsiaalala komisjoni tööd ning osaleb 
kuriteoennetuse nõukogu tegevuses.

Projekti Algatusrühmast meeskonnaks raames, mida juhtis Kerstin 
Kask, on ilmunud koguduste parimaid praktikaid tutvustav kogumik 

“Kirik keset küla: Kogudus kogukonnas”. Regionaalministri vahenditest 
on toetatud piirkondlikke ümarlaudu ning käesolevat, koostöös kiri-
kulehega välja antud käsiraamatut, mis pakub näpunäiteid koostööks 
kohalike omavalitsustega. Projektfinantseerimise käigus Usuteaduse 
Instituudi toimetiste sarjas ilmus ka hingehoiu käsiraamat, mille on tõl-
kinud Urmas Oras. Sõlmitud on koostööleping Eesti Kirikute Nõukogu-
ga. Diakoonilistest tegevustest ja vajadustest ülevaate saamiseks on 
läbi viidud kordusküsitlus kogudustes. 

diakoonia talitus 
on seadnud 
eesmärgiks 

aidata kaasa 
kiriklike 

asutuste ja 
organisatsiooni

de võimekuse 
kasvamisele.



129Koguduste koostööst avaliku sektoriga

Käimas või käivitamisel on mitmed projektid. Läbi on viidud üldkiriklik 
arendusprojekt Teeme koos, mida finantseeriti Euroopa Sotsiaalfondist 
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove vahendusel. Projekti käigus viidi 
tööturule tagasi 110 inimest ja toetati 15 väikeettevõtte või vabaühen-
duse rajamist. Kolmkümmend inimest said pooleaastase ettevõtluskoo-
lituse, et rakendada oma teadmisi ja oskusi uute diakooniliste projekti-
de raames. Koolituse käigus koostati tegevuskava, projekt või äriplaan, 
mille käivitamiseks makstakse sotsiaalfondi vahenditest arendajale 
poole aasta jooksul palka ja ollakse abiks stardikapitali ja tegevustoe-
tuste taotlemisel. Koolitatute ülesandeks on elavdada kiriku ja avaliku 
sektori koostööd, arendada välja ning osutada avalikke teenuseid ning 
luua selleks vajalikke organisatsioone, milleks võivad olla nii äriühingud 
kui mittetulundus ühingud ja sihtasutused. Oluline eripära on loodavate 
struktuuride seotuses kohalike kogudustega ning kvalifitseerumine sot-
siaalse ettevõtlusena.

Sotsiaalne ettevõtlus on orienteeritud mingi sotsiaalse probleemi 
lahendamisele kogukonnas ning selleks kasutatakse ka tegevusest saa-
davat tulu. Näiteid:

Vanglast	vabanenute	tugivõrgustiku	loomine	toimib lepingulises koos-
töös Eesti Kirikute Nõukogu ja justiitsministeeriumiga. Projekti käi-
gus leitakse, koolitatakse ja rakendatakse tööle tugiisikud kes aitavad 
vabanejatel alustada ausat elu. Tänaseks on ületatud saja tugiteenuse 
rajajoon. Võtmeisikuteks on olnud ja on Ingmar Kurg, Igor Miller, Tiiu 
Kadarik, Artur Põld, Viktor Nõmmik, Fea Üprus, Keili Kollamaa.

Kriminaalpreventsiooni Instituut osales Kieli ülikooli juhitud projektis 
Taastav õigus ning korraldas selle raames ka Tallinnas rahvusvaheli-
se konverentsi kuriteoohvrite õigustest ja vajadustest. Läbi on viidud 
uuring Eakate kinnipeetavate tervislikust olukorrast ja elu kvaliteedist, 
mis päädis samuti konverentsiga Tallinnas. Lisaks Eestile viidi uuring 
läbi ka Soomes, Ungaris, Lätis, Leedus ja Valgevenes. Teostamisel on 
mitmesugused projektid vanglates ja koolides. Nendega seoses tuleb 
nimetada Keili Kollamaad, Ingmar Kurge ja Jaanus Kangurit.

Läänemaal on ellu kutsutud koolitus ja tugistruktuur Lihula Õpikoda, 
mille ülesannete hulgas on kohalike koguduste konsulteerimine sot-
siaalse ettevõtluse valdkonnas. 

Harjumaal alustas tööd sihtasutus õppe ja puhkekeskuse rajami-
seks ning koguduste nõustamiseks majandus- ja kultuuritegevu-
ses. Projekte juhivad Jaan Laats ja Andres Õis. Hasartmängu Nõuko-
gu rahastas vaimupuuetega inimeste leerilaagri korraldamist. Oma 
nägemus vaimupuuetega inimeste abistamisest on Tiina Oolil ja Elve 
Benderil.  Haiglahingehoiu ja -kaplanaadi arendamiseks käivad läbirää-
kimised sotsiaalministeeriumi ja haiglatega. Taaskäivitatud on kapla-
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nite kutseühing ning uuendatakse nii hingehoidjate kui kaplanite 
kutsestandardeid.

Mitmendat aastat tegeleme koguduste kaasamisega kodanikuühis-
konna arendamisse. Siseministeeriumi abil oleme jõudnud Ühiskon-
natöö sihtasutuse loomiseni Kirikute Nõukogu poolt. Kui tänaseks on 
ette näidata häid tulemusi koostöökontaktide loomisel riigi ja kiriku-
te juhtkondade tasandil, siis jääb sageli märkamata, kas ja kuidas on 
koguduste liikmed kasutanud võimalust oma kodanikuaktiivsuse väl-
jendamiseks. Ent just koguduseliikmetel on oluline osa kodanikuühis-
konna terviklikus toimimises. Ristiinimeste osalemine neid puudutava-
te otsuste vastuvõtmises, omavalitsuste arengukavade koostamises ja 
elluviimises on õigus, millest paljud ei ole teadlikud. 

Palju olulist oleks öelda ka pikemat aega toimivate diakooniliste asu-
tuste ja organisatsioonide kohta nagu Tallinna Kaarli koguduse laste-
aed, Kuressaare Laurentsiuse koguduse turvakodu, Räpina koguduse 
hooldekodu, Tallinna Peeteli koguduse sotsiaalkeskuse ja paljude dia-
kooniakoordinaatorite tööd. Ka EELK Diakooniahaigla, Tallinna Toom-
kooli, Valga PeetriLuke, Tartu Pauluse, Pärnu Eliisabeti, Haapsalu Püha 
Johannese ja mitmete teiste koguduste tänuväärne tegevus jääb kah-
juks väljapoole käesoleva ülevaate raame.

Olulisteks partneriteks EELK arengukavas 2010–2017 ja diakooniatali-
tuse tegevuskavas 2010–2017 määratletud eesmärkide saavutamiseks 
vajalike tegevuste elluviimisel on mitmed ministeeriumid, omavalit-
sused ja vabaühendused. Vahendeid tegevuseks on taotletud Koda-
nikuühiskonna Sihtkapitalilt, Hasartmängu Nõukogult, Põhjamaade 
Ministrite Nõukogult, Euroopa Liidu struktuurifondidelt, regionaalse ja 
kodanikuühiskonna arengu programmidest. Täname toetajaid, kes on 
andnud oma panuse kodanikuühiskonna ja kiriku arengusse ning osa-
levad kiriku siirdumisel varjust valgusesse, kogukonna ääremaalt elu 
keskmesse.
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Projekti „Teeme koos” lugu

Avo Üprus

Kerstin Kask

K iriku sotsiaalne vastutus aidata ühiskonna haavatavatesse 
gruppidesse kuuluvaid inimesi on ajalooline nähtus. Kirikliku 
sotsiaaleetika seaduspärad sedastati algselt juba eelkristlikul 

ajal sakraalsetes tekstides, omistades nõnda ellujäämiseks vajalikele 
normidele jumaliku autoriteedi. Kuidas vastutust võtta, sõltub konk-
reetses ajas ja olukorras ilmnevatest vajadustest. Kiriklikku sotsiaal- ja 
tervishoiutegevust avalikes huvides nimetatakse ka diakooniaks.

Tänapäeva Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (EELK) tunnistab, et inimes-
te vaesust on vaja leevendada, ning näeb ühe olulise võimalusena uute 
töökohtade loomist, tööharjumuse kujundamist ja iseseisva toimetule-
ku õpetamist. Seetõttu oli raha taotlemine Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) 
meetmest 1.1.3 „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” 
EELK jaoks loomupärane ja mõistlik.

Elukestva Õppe Sihtasutus Innove välja kuulutatud taotlusvoor 2009. 
aasta lõpus oli ajastatud väga täpselt. Tööjõu-uuringu andmetel oli 
2009. aasta III kvartalis umbes 102 000 töötut, kasvama oli hakanud 
heitunute arv. Tööotsingutest oli loobunud 11 000 inimest, kes ei 
uskunud enam töö leidmise võimalusse.

projekti eesmärgid jA osApooled

17. novembrist 2009 kuni 17. novembrini 2012 kestnud projekti „Tee-
me koos” peamiseks eesmärgiks sai tuua tööhõivesse tagasi mitte-
aktiivsed inimesed neid koolitades ja juhendades, et nad hakkaksid 
pakkuma piirkondlikele vajadustele vastavaid teenuseid vaba- või/ja 
erasektori organisatsioonides. Selle saavutamiseks seati mitmeid ala-
eesmärke, millest paljud olid väga konkreetsed: luua 15 professionaal-
set tugipunkti ehk kaasata 30 sotsiaalset ettevõtjat koostöösse kogu-
dustega; asutada ja käivitada vähemalt kümme väikeettevõtet; aidata 
118 inimesel sotsiaalsete ettevõtjate eestvedamise ja abiga jõuda taga-
si tööturule.

Selleks kavatseti kaasata ja koolitada kokku 180 inimest, tegelikku-
ses leiti 166 inimest. EELK Konsistooriumi diakoonia ja ühiskonnatöö 
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talituse  näol otsustati luua kompetentsikeskus, mis suurendaks kogu-
duste avalike ja kogukonnateenuste osutamise võimekust. Keskuse 
ülesandeks sai koostöös EELK kogudustega ühiskondlikult olulistel tee-
madel projektide algatamine ja juhendamine. See eesmärk saavutati.

Koolituse oodatava väljundi sõnastasid koolitajad järgmiselt: koolituse 
läbinu

	 	 suudab iseseisvalt algatada, planeerida, käivitada ja jätku-
suutlikult juhtida ning arendada diakooniaalast tegevust või 
organisatsiooni;

	 	 analüüsib oma tegevust juhina ning väärtustab elukestvat õpet;

	 	 on avatud koostööks eri valdkonna spetsialistide ja 
organisatsioonidega.

Projekti sihtgruppi kuulusid eri vanuses nii lühi kui pikaajalised töö-
tud, lapsehoolduspuhkuselt naasvad vanemad, sõltuvusprobleemidega 
inimesed ja vanglatest vabanenud. Eripäraks oli, et töötutega hakkasid 
tegelema endised töötud, kes olid saanud kuuekuulise ettevalmistuse 
sotsiaalseks ettevõtluseks. Neid nimetati koolitus ja arendusjuhtideks. 
Arendusjuhtide ettevalmistamiseks kuulutati välja koolitushange, mille 
võitis EELK Usuteaduse Instituut.

Ettevõtlusalase osa koolitusest „Ideest toimiva ettevõtteni” viis läbi 
Harju Ettevõtluse Arenduskeskus (HEAK), sotsiaalse ettevõtluse eripä-
rasid selgitasid Heateo Sihtasutuse koolitajad. Heade praktikate tutvus-
tamisel oli oluline osa juba edu saavutanud sotsiaalsetel ettevõtjatel 
või koguduste töötegijatel ning nende asutustes ja organisatsioonides 
toimunud vaatluspraktikal.

Oma tegevust tutvustasid Tallinna koguduste lastekodu ja lasteaed,  
tööturuteenuseid pakkuvad kogudused LõunaEestist, Tartust ja 
Valgast, kristlik ettevõtja Rakverest, meediaekspert Tallinnast ja mit-
med teised. ESF maksis koolituse läbinud inimestele kuue kuu jooksul 
töötasu oma projekti või ettevõtte käivitamiseks ja järgmiste töötute 
koolitamiseks.

Projekti partneriks oli kogu EELK võrgustik: kogudused ja nende dia-
kooniaühingud, kohalikud omavalitsused, maakondlikud arenduskesku-
sed, töötukassa osakonnad ja mitmed vabaühendused.

Koolitus oli projekti õnnestumise võtmeks. See pidi andma tulevaste-
le arendajatele vajalikud tööriistad ning nende käsitsemise oskused, 
sisaldama ettevõtluse aluseid, projektikirjutamist, toetama sotsiaalset 
tundlikkust ja motiveerima võtma vastutust. Pakkumiskutse sõnastas 
projekti töötuna sisenenud endine Avaliku Teenistuse Arendus ja Koo-
lituskeskuse koolitaja.
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Koolitusest oli tähtsam vaid üks asi: inimesed. Kust leida inimesed, kel-
lel on ettevõtluseks vajalikud omadused ja kes on töötud? Kust leida 
inimesed, kes tahavad rakendada end koostöös sotsiaalselt tundliku 
kirikuga? Kust leida inimesed, kes tahavad muuta maailma, aga vaja-
vad selleks tuge? Selleks tehti koostööd töötukassaga ning praostide-
ga, suunatud otsingu tarvis paluti koguduste õpetajate abi ning lõpuks 
korraldati ideekonkurss. Osalenud töötutele pakuti võimalust unistus 
ellu viia oma ettevõtte loomise ja käivitamise abil. Igakülgset juhenda-
mist äriplaanide koostamisel ja ettevõtete rajamisel osutas Harju Ette-
võtluse Arenduskeskus.

projekti sAAvutused

Ideekonkursid on saanud iga-aastaseks. Loodud on 12 väga erinevat 
ettevõtet, neist kaks on veel registrisse kandmata. Võrgustik on ole-
mas ja soovitud arv inimesi sisenenud vähem või rohkem edukalt töö-
turule (püsivat või tähtajalist tööd on saanud üle saja inimese).

Kuigi toimivaid teenusekeskuseid igasse maakonda ei jõutud luua, 
võib omanäoliste saavutustena esile tõsta sündinud muinasjututeat-
rit MTÜ Jutulõng, kogukonnapärandiga ja kirjastamisega tegelevat 
MTÜ Vita Livonia, SA Kihelkonna Laagrikeskust, MTÜ EELK Noorteklu-
bi Pärnus, internetis pastorisärke turustavat ettevõtet OÜ Pätu, psüü-
hikahäiretega isikute tugigruppe ja vaimupuuetega noorte suvelaagrit, 
taaskasutuskeskust Tapa koguduse juures, mitme valla kokkupuute-
punktina toimivat MTÜ Kuusalu Hoolekoda sotsiaalkeskust ja prae-
gu veel registreerimata, aga suure tulevikuga Eesti Kirikute Nõukogu 
Ühiskonnatöökeskust.

Olgugi et paljud osalejad pole veel saavutanud edu ega oma ideed 
teoks teinud, kinnitas läbiviidud uuring, et kõik koolituse „Ideest toi-
miva ettevõtteni” läbinud inimesed hindasid neile antud võimalust kõr-
gelt. Projekti meeskond on samuti saanud väga väärtusliku kogemuse, 
tunnetanud kiriku kui tervikorganisatsiooni tugevusi ja nõrkusi, res-
sursse ja vajadusi ning õppinud nii SA Innove konsultantidelt kui ka 
projektis osalenud inimestelt.

Koostöös justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumiga on käivitatud 
üleriigiline tugiisikuteenus vanglast vabanenud inimestele, millele pro-
jekti käigus alus pandi ja mille tegevusse on kaasatud ligi viiskümmend 
vabatahtlikku. Koostööleping justiitsministeeriumiga teenuse osutami-
seks kehtib aastani 2015.

Koostöölepingu raames on läbi viidud kaks ja ellu viimisel kaks pro-
jekti. Käigus olevatest projektidest üht finantseeritakse SA Innove ja 
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teist Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi kau-
du. Nende elluviimisel osalevad „Teeme koos” projekti raames leitud 
inimesed.

EELK Konsistooriumi kantselei struktuuris loodud diakooniatalitus, mis 
tegeleb projektikirjutamise, nõustamise, juhendamise ja vajaduse kor-
ral ka juhtimisega, on oma elujõulisust tõestanud ning alustanud tööd 
järgmise projektiga Euroopa Sotsiaalfondi inimressursi arendamise 
rakenduskava prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 

„Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” raamides.

Kokkuvõttes võib öelda, et koguduste sotsiaalne aktiivsus on kasvanud 
ja projektiperioodil loodud vabaühendused on rikastanud kodaniku-
ühiskonna kirjut kangast.

koolitus- jA ArenguprogrAmmi sisu jA korrAldus

Koolitusprogramm koosnes viiest moodulist. Õppetöö jagunes audi-
toorseks tööks, mis viidi läbi kuue kolmepäevase õppesessioonina, 
ning iseseisvaks tööks, mis toimus õppesessioonide vahelisel ajal ise-
seisva individuaal- ja rühmatööna.

Koolitusmoodulite eesmärgid ja sisu:

1.	Diakoonia	ja	sotsiaalse	ettevõtluse	alused
Mooduli eesmärk oli anda ülevaade diakoonia- ja sotsiaaltöö mõis-
tetest, süsteemist ning korraldusest, samuti sotsiaalse ettevõtluse 
põhimõtetest, käivitamisest ja jätkusuutlikkusest. Mooduli ühe osa 
moodustasid eeskujutunnid, kus praktikud jagasid oma kogemusi ja 
edulugusid ettevõtluse (sh sotsiaalse ettevõtluse) alustamisest ja aren-
damisest. Igal õppesessioonil oli vähemalt üks eeskujutund. Esimese 
koolitusgrupi puhul püüdsime leida võimalikult erinevaid inimesi, kes 
oma kogemusi tutvustasid, teise koolitusgrupi puhul seostada eeskätt 
õppesessiooni peateemat ja eeskujutunni edulugu. Näiteks projekti-
taotluste koostamist õppides kohtusime inimesega, kes oma kogudu-
ses on edukalt koostanud ja ka ellu viinud mitmeid projekte, juhtimi-
se ja kaasamise teemadega tegeledes keskendusime ka eeskujutunnis 
sellele.

2. Avalikud teenused, teenuste delegeerimine
Mooduli eesmärk oli anda ülevaade avalikest teenustest, nende osu-
tamise ja delegeerimise põhimõtetest ja praktikast, kohalike omavalit-
suste ja kodanikuühenduste partnerlusest avalike teenuste osutamisel 
ning avaliku sektori toimimise põhimõtetest ja ülesannetest laiemalt. 
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Teise mooduli teemasid käsitleti koolituse keskel, pärast seda kui osale-
jad olid alustanud oma äriplaani koostamist. Mooduli raames tutvusta-
ti ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt hallatava Šveitsi Vabaühen-
duste Fondi vahendite kasutamist avalike teenuste kättesaadavuse ja 
kvaliteedi tõstmiseks avaliku ja kolmanda sektori koostöös.

3.	Ettevõtluse	alused	ja	äriplaani	koostamine
Mooduli viisid läbi Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse (HEAK) tööta-
jad. Keskenduti äriplaani koostamisele ja ettevõtluse alustele. Kooli-
tuskava järgis ettevõtluse baaskoolituse mudelit. Moodul oli vaielda-
matult kogu koolitus- ja arenguprogrammi tuumaks ning viidi läbi 2.–4. 
õppesessiooni jooksul. Paralleelselt auditoorse tööga hakkasid osalejad 
koostama oma äriplaane. Kogu koolituse vältel oli võimalik saada äri-
plaani koostamise konsultatsiooni HEAK töötajatelt. Koolituse toetami-
seks tegime ka e-õppe keskkonna, kus olid üles pandud kõik koolitus-
materjalid ning kuhu osalejad panid üles oma kodutöid (sh äriideede 
kirjeldusi) ning andsid vastastikku tagasisidet.

Teise koolitusgrupi puhul lasksime esimesel õppesessioonil moodusta-
da osalejatel kolme-neljaliikmelised koostöögrupid. Eesmärk oli aren-
dada samalaadsete ideedega inimeste omavahelist koostööd ning toe-
tada äriplaanide/projektide koostamist. Koostöögrupid kohtusid ka 
õppesessioonide vahelisel ajal. Lisaks koostöögruppidele korraldasime 
teise koolitusgrupi puhul ettevõtluse mooduli lõpus ühe õppepäeva, 
kus väikestes rühmades analüüsiti HEAK konsultandi juhendamisel kõi-
kide rühmaliikmete äriplaane. Tagasiside põhjal saab öelda, et selline 
praktiline koos tegutsemine aitas lihvida oma tööd ning arendas äri-
plaani koostamise ja analüüsimise oskusi.

Koolituse ajal sai valmis vaid paar äriplaani, koolituse järel veel mõned. 
Nüüdseks on programmis osalenud isikute poolt loodud 1 osaühing, 1 
sihtasutus ja 9 mittetulundusühingut. Kuna ettevõtlike inimeste prot-
sent ühiskonnas jääb alla 10%, siis ei ole see iseenesest halb tulemus. 
Ent kui arvestada, et projekti eesmärk oli, et luuakse 10 uut ettevõtet, 
millest igaüks annab tööd vähemalt 5 inimesele, siis see osutus selgelt 
ebarealistlikult püstitatud eesmärgiks – ka periood, millega see tuli 
saavutada, jäi liiga lühikeseks. Väikeettevõttel või mittetulundusühingul 
on praegustes majanduslikes oludes keeruline pooleaastase või aasta-
se tegevuse järel kasvatada töötajate arvu ühelt viiele.

4. Diakooniatööd korraldava organisatsiooni kujundamine 
ja	juhtimine

Mooduli eesmärk oli omandada teadmisi peamistest juhtimistegevus-
test ja arendada juhile vajalikke oskusi ning hoiakuid, mis võimaldavad 
tõhusamalt toime tulla nii inimeste igapäevase juhtimise kui vastloo-
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dud organisatsiooni ees seisvate väljakutsetega. Mooduli õpetamine 
toimus mõlema koolitusgrupi puhul eelviimasel õppesessioonil.

Esimese koolitusrühma osalejad avaldasid arvamust, et seda moodu-
lit võiks õpetada kohe alguses, nii saavad inimesed omavahel paremi-
ni tuttavaks ning õpivad oma mõtteid selgemalt väljendama ning teisi 
kuulama. Otsustasime mooduli jätta siiski jätta viiendale õppesessioo-
nile, ent pühendasime koolitusprotsessi alguses oluliselt rohkem tähe-
lepanu osalejate omavahelisele tutvumisele ning rühmaprotsessi soo-
dustamisele kogu koolitusprogrammi käigus.

Selles moodulis omandatut nimetati tagasisides tihti ühe olulisima 
komponendina kogu koolitusest. Viidati ka sellele, et omandatud tead-
mised ja oskused on rakendatavad igapäevases elus, olenemata sellest, 
kas alustati mõne organisatsiooni loomist või mitte.

5.	Projektijuhtimine	ja	vabatahtlike	kaasamine
Mooduli eesmärk oli õppida tundma ja rakendama projektijuhtimise 
etappe alates planeerimisest kuni hindamiseni ning vabatahtlike või 
professionaalidest meeskonnaliikmete kaasamist ja motiveerimist.

Esimese koolitusgrupi puhul oli see moodul paigutatud viimasesse 
õppesessiooni. Osalejate tagasisidet arvestades paigutasime selle tei-
se koolitusgrupi puhul kahele esimesele õppesessioonile. Nii alustasid 
õppijad väiksemast – projektitaotluse koostamisest –, mis lõi hea aluse 
edasiseks, ja liikusid edasi äriplaani koostamisega.

Koolituse läbiviimisel kasutati mitmesuguseid aktiivõppe meetodeid, 
loenguvormi, individuaalseid ja rühmas tehtavaid kirjalikke töid ning 
iseseisvat tööd kirjandusega.

osAlejAte tAgAsiside

Kogu programmi vältel kogusime tagasisidet kirjalike küsimustike abil, 
millest osa saab analüüsida kvantitatiivsete, osa kvalitatiivsete meeto-
ditega. Alljärgnev analüüs on tehtud küsitluse põhjal, mille viisime läbi 
programmi lõpetanud isikute hulgas 2012. aasta aprillis. Saatsime ava-
tud küsimustega ankeedi kõigile lõpetanutele, vastuseid laekus 21. Vas-
tati anonüümselt. Vastajad on tekstis märgitud nummerdatuna ankee-
tide laekumise järjekorras: vastaja 1 – vastaja 21.

Küsitluse eesmärk oli selgitada välja, kuidas osalejad hindavad läbitud 
koolitus- ja arenguprogrammi ning kuidas on see muutnud nende sei-
sundit tööturul.

Analüüsin küsitluses osalenute vastuseid küsimuste kaupa. Viima-
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se küsimuse – muud tähelepanekud ja arvamused koolitus- ja aren-
guprogrammi kohta – vastustes said osalejad oma seniseid arvamusi 
laiendada ja lisada tähelepanekuid, mis eelnevate küsimustega ei haa-
kunud. Osa vastajatest rõhutas selle küsimuse vastustes mõnd enda 
jaoks olulist aspekti, mis haakus otseselt varasemate küsimustega. 
Nendele vastustele viitan vastusega haakuva küsimuse juures. Muude 
tähelepanekute all käsitlen vaid neid aspekte, mis ei ilmnenud varase-
mate vastuste hulgas.

1. küsimus. Mis oli selle koolituse puhul kõige olulisem?
Vastustest tuli esile neli olulisemat vaatenurka, mis sisuliselt ei vastan-
du, vaid pigem täiendavad üksteist:

	 	 Töötute väärtustamine ja märkamine, inimväärikuse taastami-
ne, julgustamine.

  Kõige olulisem oli, et töötuid inimesi märgati ja neile pakuti suu-
repärane võimalus ennast arendada. (Vastaja 8)

  Minu jaoks oli kõige olulisem võimalus osaleda, st et koolitus oli 
tasuta. Teiseks võimalus saada koolituse lõppedes töövõtuleping. 
Küsimus on tõesti inimväärikuses. (Vastaja 5)

  Sain tublisti julgustust pealehakkamiseks. (Vastaja 21) 

	 	 Koostöökogemuse saamine, koostöö väärtustamine ja võima-
lik koostööpartnerite leidmine.

  Õppisin ära tundma võimalikke koostööpartnereid. (Vastaja 15)

  Võimalus teha rühmatööd neljapäevase koolituse korraldamisel. 
(Vastaja 11)

  Sundimatu olemine, vaba ja sõbralik. Uued tutvused ja kogemu-
sed. (Vastaja 12)

	 	 Uued üldharivad teadmised, kiriku, religiooni ja diakooniaga 
seotud teemad.

  Olulisim oli tutvumine ja õppimine valdkonnas, millega varem ei 
olnud kokku puutunud. Vajaduse tunnetamine, et diakooniatöö 
on oluline paljude elus raskesti toimetulevate, lootuse kaotanute 
ja abi vajavate inimeste seisukohalt. (Vastaja 7)

  Kõige olulisem on seotus religiooniga ja sellest lähtuv vaatenurk. 
(Vastaja 1)

  Mõistan paremini diakooniatöö vajalikkust ja sisu sügavust. 
(Vastaja 15)
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  Minu jaoks oli väga õpetlik ja üldhariv kogemus. (Vastaja 6)

  Laiendasin oma teadmisi tohutult, paljudes valdkondades. (Vas-
taja 9)

	 	 Konkreetsete teadmiste ja oskuste omandamine äriplaani 
koostamiseks.

  Oli antud uskumatult suur võimalus koostada spetsialistide abi-
ga oma äriplaan, küsida, uurida, muuta, vaielda. (Vastaja 19)

  Sai rahulikult äriidee läbi mõelda. (Vastaja 2)

  Ühe vastanu jaoks oli oluline äratundmine, et ettevõtlus ning 
sellega kaasnev pinge ja riskid ei ole tema jaoks, ta valis enda 
jaoks sobivama ala.

  Sain enesele selgeks, et ei võta mitte kellegi heaks kunagi lae-
nuorjust kaela, ja läksin lihttööle. (Vastaja 4)

Kõige olulisemana nimetasid vastajad nii konkreetseid koolitusteema-
sid kui ka üldist koolituse atmosfääri, tekkinud rühmaprotsessi ning 
üheskoos tegemise ja õppimise kogemust.

2. küsimus. Kuidas oled õpitut kasutanud?
Koolitusel osalejad tõid õpitu kasutamisel välja järgmised aspektid:

	 	 Mittetulundusühingu	või	sihtasutuse	loomisel.

	 	 Äriplaani	ja/või	projektitaotluse	koostamisel	ning	finants
juhtimisel.

  Olen teinud oma äriplaani. Kavatsen proovida ka projektitaotlu-
se sisseandmist sobiva meetme avanemisel. (Vastaja 3)

  Õpitu põhjal on olemas pooleliolev äriplaan ja samuti selle koos-
tamise rühmatöö kogemus. (Vastaja 8)

	 	 Koguduse asjaajamises (sh majandusküsimuste lahendamisel). 

  Koguduse majapidamise korrastamisel. Aga kahtlemata kulus 
kõik omandatu marjaks ära ellujäämiseks kogudusetöösse sukel-
dumisel... (Vastaja 21)

  Osalen mitmete komisjonide töös, kus olen valdkonna parema 
tundjana aidanud kaasa kogudustele vajalike otsuste langetami-
sel. (Vastaja 15)

  Muude tähelepanekute all lisati:

  Toredad koolikaaslased ja tasemel koolitajad andsid päris tuge-
va impulsi ja avardasid minu vaadet ka koguduse tegevusvälja ja 
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võimalike kontaktide suhtes. (Vastaja 21)

	 	 Strateegilises	planeerimises	ja	oma	tegevuse	reflekteerimises.

  Aeg-ajalt olen koolituse materjale üle vaadanud, otsides kinni-
tust mõnele mõttele... (Vastaja 17)

	 	 Igapäevases	suhtlemises	ja	juhtimises.

  Rühmatöödes, koolituse korraldamisel on eriti vajalikud teadmi-
sed, mis me saime aja- ja meeskonnatöö juhtimisest. (Vastaja 11)

  Igapäevaselt kasutan suhtluse osa. (Vastaja 2)

Üks vastaja toob esile, et koolitusel omandatu on ajendanud teda 
edasi õppima.

  Programmi kaudu sain teada ka mind huvitavast eraldi koolitu-
sest, kus täiendavalt osalesin. (Vastaja 8)

Vastanute valdav hoiak on, et koolitusel osalemine on neile kasuks 
tulnud. Ühe vastaja vastustest ilmneb, et teooria konkreetses kohas 
praktikasse	rakendamine ei pruugi olla sugugi lihtne. Selle põhjused 
võivad olla tingitud konkreetse paikkonna eripäradest, aga ka vastaja 
enda maailmavaatest ja võimetest.

  Hajaasustusega ääremaa piirkonnas, kust on lahkunud noored, 
targad ja parem osa tööjõulisest elanikkonnast, kuhu on jäänud 
ainult vaesed ja vanad, ei näe ma küll võimalustki rakendada 
õpitud ärimudeleid. Minu soov on hoopis aidata inimestel hakka-
ma saada. (Vastaja 6)

Vastustes nimetati pea kõikide moodulite teemasid. Kõige enam 
rakendati teadmisi ja oskusi, mis omandati ettevõtluse aluste ja äri-
plaani koostamist, juhtimist ja projektide koostamist käsitletavates 
moodulites.

3. küsimus. Kuidas on koolitusel omandatu parandanud 
Sinu võimalusi tööturul?

Vastanud tõid välja järgmisi aspekte:

	 	 Suurenenud enesekindlus ja julgus toetavad töökohtadele 
kandideerimist.

  Sain rohkem aimu oma võimetest ja kokkuvõttes olen julgem 
end tööturul pakkuma. (Vastaja 5)

  Koolitus aitas välja selgitada isiklikke vajakajäämisi. (Vastaja 11)

	 	 Uued teadmised ja oskused ning koolituselt saadud kogemus 
võimaldavad kandideerida rohkematele töökohtadele.
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  Mul on oskuste ja teadmiste näol parem CV, mis annab suure-
maid võimalusi konkureerimisel mitmesugustele töökohtadele. 
(Vastaja 3)

  Esiteks on võimalus märkida see koolitus CV-sse, teiseks saan 
palju kogemusi seoses lepinguga ja koolituse organiseerimisega. 
(Vastaja 5)

	 	 Omandatu	võimaldab	luua	oma	ettevõtte.

  Liigun suunal töövõtjast tööandjaks! Teekond on raske, aga mit-
te lootusetu. Ainus rahuldust pakkuv tee saab olla ettevõtjaks 
olemine. See paneb tegutsema ja tunnetama ressursside tegelik-
ku väärtust. (Vastaja 15)

  Läbi omandatud ettevõtluskoolituse ja äriplaani koostamise oma 
ettevõtte loomine. (Vastaja 7)

	 	 Tähtajaline	töö	projekti	raames	võimaldab	ennast	arendada	ja	
aitab tööturule tagasi.

  Usun, et võimalusi tööturul parandab päris palju see tööleping, 
mis peale koolitust sai sõlmitud. (Vastaja 12)

  Ma olen leidnud tähtajalise töökoha EELK Konsistooriumi diakoo-
niatalituses. Nimetatud töökohal töötades on mul võimalik jätku-
valt omandada uusi teadmisi, meelde tuletada omandatud tead-
misi ja kogemusi ja seeläbi end taas töiselt rakendada koos selle 
eest töötasu saamisega. (Vastaja 8)

Suurem osa vastajatest leiab, et nende võimalused tööturul on tänu 
koolitusele paranenud. Mõni vastajatest on vastamise ajaks loonud 
oma mittetulundusühingu või sihtasutuse, mõni plaanib seda peagi 
teha. Need, kes vastamise ajal ei ole oma ettevõtte loomist ette võt-
nud, leiavad, et koolitus on andnud neile juurde enesekindlust, julgust 
ja teadmisi, et kandideerida mitmesugustele ametikohtadele. Tuuakse 
välja ka seda, et projekti raames saadud töövõtulepinguga töö on and-
nud uusi kogemusi ja oskusi ning kindlasti soodustab tööturul püsimist.

Vaid üks vastanu leiab, et koolitus ei ole teda mitte kuidagi aidanud.

4. küsimus. Millest jäi tagantjärele vaadates vajaka?
Vastajad tõid puudujääkidena välja järgmisi aspekte:

	 	 Psühholoogiline nõustamine.

  Psühholoogiline individuaalne tugi, tugiisiku puudus. (Vastaja 11)

  Minul jäi enesekindluse saamiseks puudu midagi sellist, mida ei 
oska väljendada. Kahtlen endas ja, olles ebakindel, ei julge vastu 
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võtta otsuseid. Mis süsti vaja – ei tea. (Vastaja 20)

	 	 Projektitaotluste	koostamine.

  Projektide kirjutamine oli minu jaoks nõrk koht ja on tänase-
ni. Oleksin tahtnud sellest valdkonnast rohkem teadmisi saada. 
(Vastaja 16)

  Oleksin soovinud projektikirjutamisel rohkem praktikat ja suure-
mat tundide arvu, et teemasse paremini siseneda. (Vastaja 3)

	 	 Finantsplaneerimine.

  Asja edu prognoosimisest ehk siis finantsprognoos. (Vastaja 2)

	 	 Individuaalne juhendamine ja tulemuste saavutamise 
toetamine.

  Koolitajad oleksid võinud agressiivsemalt läheneda, nt kohustus-
likud kodutööd! (Vastaja 9)

  Iga projektiga oleks võinud kohe alustada ning projektid nende 
kuude jooksul õppejõudude abiga väga headeks kirjutada. (Vas-
taja 13)

  Kui millestki vajaka jäi, siis inimeste, st kursusel osalejate julgu-
sest, pealehakkamisest endale võimaluse loomisel. (Vastaja 17)

	 	 Diakoonia	ja	sotsiaalse	ettevõtluse	põhimõtete	selgitamine.

  Diakooniast. Ei kuulnud kordagi sõnu: anda, abistada, aidata. 
Täispress oli mõtetel, kuidas võtta, teenida kasumit, olla edukas. 
(Vastaja 6)

	 	 Kohaliku omavalitsuse ülesannete ja rolli tutvustamine.

  Vähe oli konkreetset teavet kohalike omavalitsuste rollist ja 
vajadustest, sotsiaalse ettevõtluse või diakooniatöö vajadustest. 
(Vastaja 7)

	 	 Projekti	eesmärkide	ja	väljundite	selgitamine.

  Alguses oli väga segane sellega ka, et ei saanud aru, mida me 
tegema peame. Oli projektidest jutt ja siis oli juba hoopis äri-
plaani tegemine. Lisaks oli paljudel alguses suhteliselt ebaselge, 
mis täpsemalt toimuma hakkab ja mis meilt oodatakse. (Vastaja 
12)

Muude tähelepanekute all toodi esile:

  Tundub, et oleks siiski olnud vaja koolituse alguses rohkem selgi-
tada selle projekti olemust ja oodatud tulemusi, just nimelt sel-
lest edasisest koolitamisest ja nende inimeste tööle saamisest 
oma väiksemas projektis. Tundub, et oleks võinud see vastutus 
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kohe alguses rohkem selgeks saada. (Vastaja 5)

	 	 Innustav ja toetav grupiprotsess ning koostöö koolitatavate 
vahel.

  Puudu jäi sellest, mis on ka minu isikuomaduste kõige nõrgem 
osa – olen ühekülgne. Ma ei oska leida koostööks sobilikke kaas-
lasi. Oleksin hea meelega tahtnud näha, et seal kursusel oleksid 
tekkinud loovad koostööklastrid, milles lööksid kaasa eri talenti-
dega inimesed. (Vastaja 12)

	 	 Koolitatava enese panustamisest ja pühendumisest õpitule.

  Kui midagi vajaka jäi, siis oleksin võinud ise enam pühenduda, 
eriti finantsplaneerimise õpetuse osas... (Vastaja 21)

Vastajad nimetavad vajaka jäänud teemade ja tegevuste hulgas ka 
suuremat osa nendest, mida nimetati kahe esimese küsimuse juures: 
finantsjuhtimist, projektide koostamist, koostöö arendamist, diakoo-
niatöö ja sotsiaalse ettevõtluse tutvustamist ning äriplaanide koosta-
mise juhendamist ja nõustamist. Loodetavasti on see vihje, et need on 
olulised teemad, mille käsitlemine ei ole vähemalt algajate sotsiaalse-
te ettevõtjate puhul kunagi ülearune ega liiga põhjalik. Uute aspektide-
na tulevad esile osalejate psühholoogiline nõustamine ja projekti ees-
märkide ning oodatavate tulemuste konkreetsem ja selgem esitamine. 
Samas kirjutavad väga mitmed vastajad, et nende arvates oli kõik väga 
hästi korraldatud ning nad ei tundnud millestki puudust.

5. küsimus. Muud tähelepanekud ja arvamused koolitus- 
ja arenguprogrammi kohta.

Mitmed selle küsimuse vastused leidsid käsitlemist eelmiste küsimus-
te all, kuna haakusid sisuliselt nendega ning lisasid neile mõne olulise 
nüansi. Uued aspektid, mis ilmnesid alles siin, kuid on samuti teatud 
mahus mõistetavad vajakajäämistena:

	 	 Programm oli jaotatud liiga pika aja peale. 

  Programm oleks võinud olla intensiivsem, lühema aja vältel ja 
lühemate vaheaegadega. (Vastaja 1)

  Koolitus peaks olema jagatud nädalate kaupa etappideks. Igale 
etapile peaks olema seatud oma ülesanne ja tulemus. (Vastaja 
7)

  ....kuna õppetunnid olid kolm päeva kuus, siis nii mõndagi unu-
nes vahepeal, sest paljud tegelesid oma tegemistega. (Vastaja 
19)
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	 	 Rohkem	diakoonia	ja	sotsiaalse	ettevõtluse	heade	praktikate	
tutvustusi ja kohtvaatlusi.

  Praktilisi näiteid rohkem ja diakooniatöö ning sotsiaalsete ette-
võtete külastusi rohkem. (Vastaja 7)

  Finantside olemasolul võiksid õppurid külastada mõnd organisat-
siooni, kus diakooniatöö hästi toimib. Vastavas keskkonnas viibi-
des hakkab õpitu paremini külge ja oma elu elama. (Vastaja 15)

  Ühesuguste ideedega inimeste grupid eraldi (mitte üle viie inime-
se grupis), loenguid vähemaks ja praktika osa suuremaks. (Vas-
taja 18)

Selles rubriigis väljendati ka oma tänu ja heameelt koolitusel osalemi-
se üle. 

mõtteid edAspidiseks

Arvestades osalejate positiivset tagasisidet, tuleks leida vahendeid 
samalaadsete koolitus- ja arenguprogrammide jätkamiseks. Selline 
koolitus võiks olla eelkõige suunatud neile inimestele, kes ei soovi 
otseselt äriettevõtet luua, kuid soovivad oma tegevusega kutsuda esi-
le positiivseid muutusi kogukonnas ja ühiskonnas laiemalt. Lõppenud 
koolitusprogrammi puhul on üks oluline tagasiside see, et koguduse 
tegevustega seotud osalejad said sellest abi oma kogudusetöö planee-
rimiseks, juhtimiseks ning rahastamiseks. Vahendite olemasolul tuleks 
kaaluda sellise koolituse pakkumist koguduste töötegijatele.

Kui koolitusprogrammi viia läbi töötutele, siis tuleb kindlasti pöörata 
tähelepanu psühholoogilisele nõustamisele ja osalejate individuaalsele 
toetamisele, seda nii psühholoogilises, sotsiaalses kui intellektuaalses 
plaanis. 

Tagasisidet arvestades saab öelda, et programmis ei olnud üleliigseid 
teemasid. Väljakutse on, kuidas neid esitada nii, et teooriast saaks 
praktika. Tagasisides toodi välja vajadus tutvustada osalejatele diakoo-
nia ja sotsiaalse ettevõtluse häid praktikaid külastuste kaudu. Külastus-
tele lisaks võiks kaaluda ka praktikat või töövarjuks olemist mõnes dia-
koonia või sotsiaalse ettevõtlusega tegelevas organisatsioonis.
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Eesti Vabariigi Valitsuse  
ja Eesti kirikute nõukogu  

ühishuvide protokoll

Käesolev ühishuvide protokoll (edaspidi: Protokoll) on ühiste eesmärkide deklareerimiseks 
ja saavutamiseks alla kirjutatud 17. oktoobril 2002. a Tallinnas.

Eesti	 Vabariigi	 Valitsus (edaspidi: Valitsus), keda esindab seaduse ja Vabariigi Valitsuse  
1. oktoobri 2002. a protokolli nr 40 päevakorrapunkti nr 23 kohaselt peaminister Siim 
Kallas

ja

Eesti	 Kirikute	 Nõukogu, registreerimisnumbriga 80044678 (edaspidi: EKN), keda esindab 
põhikirja alusel EKN-i president piiskop Einar Soone,

võttes arvesse, et  meie rahva ja riigi traagilise lähimineviku tõttu on Eestimaal religiooni-
alastes teadmistes ja kogemustes tõsiseid puudujääke, kuna ateistlik 
propaganda ja elu põhiväärtusi mittearvestav mõtteviis on tekitanud 
teadmatust ja hoolimatust vaimsete küsimuste suhtes;

võttes arvesse, et EKN on Eestis laiapõhjaline hästi toimiv kristlike konfessioonide vaheline 
organisatsioon;

võttes arvesse, et oikumeenia ehk kristlike konfessioonide koostöö on paljurahvusliku, 
-kultuurse ja -religioosse ühiskonna sõbraliku kooseksisteerimise üks 
teenäitajaid, mis aitab kaasa erinevate rahvusrühmade integreerumise-
le ühiskonda;

võttes arvesse, et tänapäeva üldhariduse lahutamatu koostisosa peaksid moodustama 
teadmised erinevatest maailmas eksisteerivatest religioonidest, mis 
aitavad kaasa elamisele ja tegutsemisele teisiti mõtlevate ja uskuvate 
inimestega üheskoos, õpetavad austama vastavalt ÜRO inimõiguste üld-
deklaratsiooni vaimule teiste õigusi oma usule ja tõekspidamistele;

võttes arvesse, et  märkimisväärse osa meie kultuuripärandist moodustavad hoidmist ning 
kaitsmist vajava kogu rahva ühisvarana kirikuhooned, sakraalkunst ja 
kirikumuusika;

võttes arvesse, et kõikidel inimestel on õigus hoolekandele ja hingehoidlikule abile ja kiri-
kul kui armastusel ja halastusel põhineva tegevusega institutsioonil on 
oluline osa hoolekandetöö tegemisel;

võttes arvesse, et tuleb hoolikalt uurida Eesti elanike vaimulaadi ja hingelisi vajadusi, kuna 
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sellised uuringud annavad teavet rahva väärtushinnangute ja nende 
muutumiste kohta, samuti olulist materjali inimeste vaimulike ja hinge-
liste vajaduste kohta;

võttes arvesse, et  rahvuse ja riigi tulevik sõltub suurel määral järeltuleva põlvkonna kva-
liteedist, mistõttu peab ka oikumeenilises tegevuses pühendama pere-
konnaga seonduvale temaatikale ning noortetööle väärilist tähelepanu,

väljendavad ühiseid huvisid ja kavatsusi alljärgnevas:

1.  Protokolli eesmärk ja olemus

1.1.  Valitsuse ja EKNi ühishuvide protokoll on koostatud tulenevalt vajadusest ühiselt 
määratleda põhimõtted ning tegevusvaldkonnad, milles Valitsus ja EKN omavad 
ühiseid huvisid ning tunnetavad ühist vastutust.

1.2.  Protokolli eesmärk on olulistes ja põhimõttelistes küsimustes määratleda Valitsu-
se ja EKN-i vahelise koostööga seonduvad kontseptuaalsed lähtekohad.

2.  Senine koostöö

Valitsus ja EKN konstateerivad, et senine koostöö on olnud hea, et nad on teineteisega arves-
tavad partnerid, kellel on võimalik käesolevasse Protokolli koondatud ühishuve kaitsta ja 
ellu viia nii Eesti elanike kui riigi hüvanguks. Selleks püüavad pooled teineteist oma parimate 
kavatsuste ja äratundmise järgi aidata ja toetada.

3.  Koostöölepingud

3.1. Protokollis sätestatakse üldpõhimõtted, mis on aluseks konkreetsete küsimuste 
lahendamiseks vajalike koostöölepingute sõlmimisele ja/või ühepoolsete doku-
mentide koostamisele ning esitamisele, millega on võimalik kaasa aidata ja mis 
on õiguslikult vajalikud Valitsuse ja EKNi vahelise koostöö arendamiseks asjaosa-
lisi rahuldaval viisil.

3.2. Peamised koostöövaldkonnad erinevate ministeeriumide ja/või nende valitsemis-
alasse kuuluvate ametkondade ning EKN-i vahel on järgmised:

3.2.1.  Haridusministeerium:

 usundite õpetamine (õppekavad, õppematerjal), pedagoogide riiklik koo-
litustellimus, kaplanite riiklik koolitustellimus, riigiametnike koolitamine 
religioonialastes küsimustes, noorsootöö;

3.2.2.  Justiitsministeerium:

  vanglakaplanaat, usuliste ühenduste tegevust reguleerivad riiklikud õigus-
aktid, kriminaalpreventsioon; rehabilitatsioonitöö;
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3.2.3. Kaitseministeerium:

 kaplaniteenistus;

3.2.4.  Kultuuriministeerium: 

 vaimulikud saated meedias, muinsuskaitsega seotud küsimused (s.h tule-
tõrje ja valvesignalisatsiooni paigaldamine sakraalhoonetesse);

3.2.5.  Rahandusministeerium:

 riigieelarvelised vahendid;

3.2.6.  Siseministeerium:

 politseikaplanaat, usuliste ühenduste tegevust reguleerivad riiklikud 
õigusaktid, religioonialaste uuringute korraldamine, koostöö kohalike 
omavalitsustega;

3.2.7.  Sotsiaalministeerium:

 kristlike hoolekandeasutuste üleriigilise võrgustiku moodustamine, kapla-
naat haiglates ja hoolekandeasutustes, rehabilitatsioon, turvakodud, rase-
duskriisikeskused, religioonisotsioloogia;

3.2.8.  Teede- ja Sideministeerium ning Majandusministeerium:

 kaplaniteenistus sadamates ning raudtee ja lennujaamades;

3.2.9.  Välisministeerium:

 riikliku välispoliitika elluviimisele kaasaaitamine rahvusvaheliste religioos-
sete organisatsioonide kaudu;

3.2.10.  Rahvastikuminister:

 integratsioon.

4.  Regulaarsed nõupidamised

4.1.  Arutamaks protokollis väljendatud ja selle täitmisega seonduvaid küsimusi, samu-
ti hindamaks ja analüüsimaks ühiskonnas toimuvaid suundumusi, peavad Vabarii-
gi Valitsus ja EKN vajalikuks viia läbi regulaarseid nõupidamisi vähemalt üks kord 
aastas.

4.2.  Nõupidamise aeg ja koht lepitakse kokku vähemalt üks kuu enne kohtumise 
toimumist. EKN esitab Riigikantseleile ettepanekud päevakorra osas vähemalt 
kaks nädalat enne nõupidamise toimumist. Vabariigi Valitsus ja EKN varusta-
vad teineteist vajalike teemakohaste materjalidega vähemalt üks nädal enne 
nõupidamist.
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5.		 Lõppsätted

5.1.  Protokollis kajastatud ühishuvide ja eesmärkide saavutamisel takistuste ilmnemi-
sel teevad Vabariigi Valitsus ja EKN ühiselt ja eraldi oma parimad jõupingutused 
selliste takistuste ületamiseks, pidades silmas protokollis kajastatud ühishuvide 
ja eesmärkide saavutamise vajalikkust.

5.2.  Protokollis sätestatu täitmiseks teevad asjaomased ministeeriumid ja/või nende 
valitsemisalasse kuuluvad ametkonnad konstruktiivset koostööd EKNiga selgita-
maks ning sõnastamaks, arvestades olemasolevaid vajadusi ning võimalusi, vald-
kondi ja tegevusi konkreetsete koostöölepingute sõlmimiseks.

5.3.  Protokolli alusel sõlmitavatele koostöölepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi 
õigusakte.

Allkirjastanud: peaminister Siim Kallas ja EKN-i president Einar Soone 



EELk diakoonia ja ühiskonnatöö talituse 
arengustrateegia 2010–2017

SISSEJUHATUS

EELK Arengukava määratleb konsistooriumi ja koguduste ja allasutuste kui erinevaid tegevus-
valdkondi ühendava organisatsiooni tulevikunägemuse ja tegevusvaldkonnad. Arengukava 
olemasolu võimaldab kavandada visiooni ja missiooni täitmist määratletud ajavahemikul. 
Arengukavast lähtuvad valdkondlikud ja asutuste strateegiad ja tegevuskavad. Siin käsitleta-
vaks valdkonnaks on koguduste ja allasutuste kaudu tehtav diakoonia ja ühiskonnatöö. Vald-
konnas tehtava töö toetamiseks ning arendamiseks on EELK Konsistooriumi kantselei aren-
guosakonna struktuuris moodustatud diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus ning välja töötatud 
ühiskonnatöö strateegia 2010–2017. Strateegia täitmist jälgib ja hindab diakooniakomisjon 
ning esitab oma arvamuse arengunõukogule, kes omakorda teeb vajaduse korral ettepane-
kuid kirikukogule.

DIAKOONIA- JA ÜHISKONNATÖÖ MÕISTE

Kristliku usu ja maailmavaate praktiline tegevuslik väljund ühiskonnas, grupis ja üksikisikus 
positiivsete muutuste esilekutsumiseks. Ühiskonnatöö toimub erinevates vormides ja vald-
kondades arenduse, juhtimise ja teenuste osutamise abil.

DIAKOONIA- JA ÜHISKONNATÖÖ TALITUSE (DÜT) PÕHIVÄÄRTUSED

Diakoonia- ja ühiskonnatöö talitus lähtub oma tegevuste kujundamise ja otsuste vastuvõtmi-
se juures järgmistest põhiväärtustest:

Eesmärgistatus ja põhjendatus. Diakoonia ja ühiskonnatöö fookuses on inimese elukvali-
teet ja inimväärikus. Eesmärgiks on säilitada või parandada inimese või grupi vaimset, psüh-
holoogilist või sotsiaalset seisundit. Erilist tähelepanu osutatakse haavatavatele gruppidele, 
kahjude ja kannatuste vähendamisele. Diakooniline tegevus lähtub kirikust ja on väärtus- ja 
teadmuspõhine (läbimõeldud, eesmärgistatud ja põhjendatud).

Hoolivus ja vastutus. Diakooniatööd tehakse sotsiaalsest vastutustundest ja hoolivusest. 
Arvestatakse üldise hüve ja subsidiaarsuse põhimõtteid ning tegutsetakse avalikes huvides. 
Orienteerutakse positiivsete muutuste esilekutsumisele ja olemasoleva hüve säilitamisele.

Kaasamine ja osalemine. Diakooniatalitus kaasab inimesi ja nende ühendusi sotsiaalvõr-
gustikesse. Oluline on koguduste liikmete kaasatus diakooniatöösse ja osadusse. Osaletakse 
kogukonnale oluliste probleemide tõstatamises ja lahendamises, vaesuse ja tõrjutuse vähen-
damises. Väärtustatakse vabatahtlikku tegevust ning sotsiaalset ettevõtlust. Talitus kuju-
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neb eestkosteorganisatsiooniks kogudustele, nendega seotud ühendustele ja diakooniatöö 
sihtgruppidele.

Koostöövalmidus ja avatus. Talitus toetab ja julgustab koostööd sotsiaalsete partneritega 
kogukonna vajadustele vastamiseks. Diakooniline teenimis- ja arendustöö viitab kultuurimuu-
tuse vajalikkusele ühiskonnas nii, et konkurentsi kõrval oleks oluline ka solidariteet kirikus ja 
rahvas. Talitus taotleb ja toetab sektoriteüleste koostöövõrgustike teket suurema sidususe, 
turvalisuse ja heaolu loomiseks. Koguduste ja avaliku võimu koostöövõimekus on kasvatatav 
ning vajadustele vastav. Talitus on avatud oikumeeniliseks ühistegevuseks.

Varade mõistlik, säästlik ja keskkonnasõbralik kasutamine. Diakoonia loob ja säilitab väär-
tust, olles alati suunatud inimesele. Varad on ja jäävad vahenditeks, mis aitavad parendada 
inimese elukvaliteeti. Varade kasutamata jätmine või mittesihipärane kasutamine ei ole koos-
kõlas heaperemehelikkuse põhimõttega. Diakoonia saab toimida läbi tugistruktuuride, mille 
tegevuses arvestatakse keskkonnaga. Võimalik kasum suunatakse valdkonna arendusse ja 
teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks.

Traditsioonilisus, loovus ja uuenduslikkus. Usutunnistuses kirjeldatud väärtustel püsides 
otsitakse uusi lahendusi ning kaasaegseid metoodikaid. Talituses peetakse oluliseks töötaja-
te ja partnerite arengut ja elukestvat õpet.

DIAKOONIATALITUSE TEGEVUSVALDKONNAD

Diakooniatalituse eesmärgiks on osaleda kogudustele ja sotsiaalpartneritele soodsa elu- ja 
arenduskeskkonna loomises, et lahendada probleeme ja algatada tegevusi piirkonna elanike 
elukvaliteedi parandamiseks ja inimväärikuse kaitseks. Keskkonna arendamiseks tegutsetak-
se järgmistes horisontaalsetes ja vertikaalsetes valdkondades.

Horisontaalseteks valdkondadeks on esmajärjekorras:

  võrgustike loomine kogudustest ja partneritest;

  vabatahtlike kaasamine;

  ressursside kaardistamine (inimesed, teave, varad, finantsmehhanismid);

  teenuste vajaduste ning olemasolevate teenuste kaardistamine.

Vertikaalseteks (horisontaalseid läbivateks) valdkondadeks on esmajärjekorras:

  kompetentside väljaarendamine;

  poliitikate kujundamine;

  läbirääkimised nii sise kui välispartneritega (kogudused, omavalitsusliidud);

  tegevuste kirjeldamine ja kavandamine;

  teenuste standardiseerimine;



153EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse arengustrateegia 2010–2017

  praktilise töö (teenuste osutamine, ressursside kasutamine) sihtgruppide elukvaliteedi 
parandamiseks toetamine ja juhendamine.

DIAKOONIATALITUSE MISSIOON

Oleme kiriklikele asutustele, organisatsioonidele ja kogudustele toeks ja asjatundlikuks 
abiks tegevuste kavandamisel ja elluviimisel, koostöövõrgustiku ja sotsiaalpartnerluse loo-
miseks ühiskonnas. Osaleme kogudustele ja kiriklikele ühendustele soodsa tegevuskeskkon-
na kujundamisel, inimeste elukvaliteedi parandamiseks ning vaesuse, töötuse ja tõrjutuse 
vähendamiseks.

DIAKOONIATALITUSE VISIOON 2017

Terve, turvaline ja moraalne ühiskond, milles kirikul ja kogudustel on selge sotsiaalne orien-
tatsioon, selle realiseerimiseks vajalik võimekus ja positsioon võrgustikes. Diakoonia ja ühis-
konnatöö talitus on tunnustatud eestkoste ja tugistruktuur kogudustele, kiriklikele ühendus-
tele ja nende tegevuse sihtgruppidele.

Diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse visioon kuvab, milliseks kujunetakse organisatsioonina 
ning millistena soovitakse näha olulisi arenguid ühiskonnas.

Organisatsioonina oleme aastaks 2017:

  kujunenud arvestatavaks partneriks avalikule sektorile;

  omandanud vajalikud kompetentsid siseriiklike ja rahvusvaheliste finantsmehhanismide 
kasutamiseks ning eestkostevõimekuse valdkonnas;

  osalemas siseriiklikes ja rahvusvahelistes koostöövõrgustikes;

  käivitanud kolm programmi: kohaliku arengu (koguduste ja omavalitsuste koostöö) 
ja teenuste osutamise programm; rahvusvahelise koostöö programm; nõustamise ja 
juhendamise programm (tugitegevused, mentorlus ja supervisioon);

  regulaarselt pakkumas ja osutamas abi kohalikele kogudustele ja kiriklikele asutustele;

  loonud vajaliku veebipõhise teabekogu ja suhtluskeskkonna valdkonna töötegijatele ja 
partneritele;

  kujunenud eestkõnelejaks diakooniliste väärtuste ja ühiskonda suunatud tegevuste 
osas;

  omandanud asjatundlikkuse sotsiaalsete probleemide ja lahenduste osas;

  kaasatud valdkondlike õppekavade väljatöötamisse ja õpetamisse teoloogilistes õppe-
asutustes;

  tulemuslikult osalenud EELK juhtimis ja haldussuutlikkuse kasvatamises.
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Ühiskonnas oleme koos partneritega aastaks 2017 saavutanud järgmist:

  diakoonia täiend- ja kraadiõpe teoloogilistes õppeasutustes tagab diakoonia- ja ühis-
konnatöö asjatundjate järelkasvu;

  välja on arendatud diakoonia ja ühiskonnatöö rahastamise meetmed;

  kogudustevaheline koostöö on kujunenud heaks tavaks;

  koguduste ja kohalike omavalitsuste koostöö on kujunenud heaks tavaks;

  mitmed kogudused on saavutanud teenuste osutamiseks vajaliku pädevuse ning moo-
dustanud vajalikud struktuurid;

  kohalikud omavalitsused delegeerivad avalikke teenuseid kogudustele ja kiriklikele 
ühen dustele;

  on loodud ka avaliku sektoriga ühiselt hallatavaid struktuure;

  kogudused on kaasatud KOV eelarvete ja arengukavade koostamisse ja arengukavades 
on määratletud koguduste osalemine ühiselt sõnastatud eesmärkide saavutamisel;

  koguduste ja üldkiriku panus ühiskonna arengus on nähtav ja tunnustatud;

  suhtumine riskirühmadesse on muutunud hoolivamaks;

  vaesus, töötus ja tõrjutus on vähenenud.

VAJALIKUD KOMPETENTSID

Missiooni ja visiooni realiseerimiseks kooskõlas talituse väärtustega on vajalikud järgmised 
teadmised, oskused ja hoiakud:

  holistlik maailma ja inimesekäsitlus ja diakoonia teoloogia mõistmine;

  sotsiaalne tundlikkus ja pühendumus;

  eestkostevõimekus;

  innovaatilisus;

  teadlikkus valdkonna arengutest, diakoonia õpetamisest ja õppimisest;

  generaalvaate omamine (terviklik ülevaade valdkonnast);

  ülevaade koolitusvajadustest;

  läbirääkimiste ettevalmistamine, juhtimine ja läbiviimine;

  informatsiooni leidmine, süstematiseerimine ning jagamine;

  vajalike õigusaktide tundmine;

  rahastusmehhanismide tundmine;

  avalike suhete hoidmine (sh meediastrateegia);
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  projektide koostamine ja juhtimine;

  ülesannete delegeerimine;

  inglise/vene/saksa/soome keele valdamine kõnes ja kirjas;

  kaasamise oskus ja vabatahtlike rakendamine;

  riigi, omavalitsuse ja kiriku korralduse tundmine;

  kohaliku usulise konteksti ja koguduse toimimise tundmine;

   aktuaalse infotehnoloogia tundmine (sh. elektrooniliste andmebaaside haldamine);

  strateegiliste partnerite ja nende tegevuse tundmine;

  ülevaade ressurssidest.

VAJALIK MEESKOND

DÜT peab olema meeskond, kes omab eespool nimetatud kompetentse, selleks et missiooni 
ja visiooni põhiväärtustest lähtuvalt ellu viia.

DÜT meeskond koosneb koosseisulistest töötajatest, nõukogust ja mittekoosseisulistest kaa-
satavatest asjatundjatest. DÜT meeskonnal on püsivad strateegilised partnerid.

Sisemeeskond ehk koosseisulised:

1 talituse juht, 3 programmi administraatorit.

Kaasatavad ehk mittekoosseisulised:

valdkondlikud konsultandid, projektide juhid, avalike suhete spetsialist (üldkirikust); nõukogu 
(diakooniavõrgustiku algatusgrupp ja teised eksperdid), diakooniaasutuste juhid, diakoonia-
töö tegijad, vabatahtlikud, töönõustajad.

Strateegilised partnerid EELK struktuuris:

EELK diakooniakomisjon, EELK arengukomisjon, EELK kantselei, SA Ajaleht Eesti Kirik, 
SA EELK Usuteaduse Instituut, OÜ Kiriku Varahaldus ning teised kiriklikud asutused ja 
organisatsioonid.

EELK välised strateegilised partnerid:

Eesti Kirikute Nõukogu ja selle teised liikmeskirikud ja kogudused, Siseministeerium, Sotsiaal-
ministeerium, Justiitsministeerium, Haridusministeerium, Töötukassa, EAS, SA Innove, KÜSK, 
huvigruppide esindajad, omavalitsusliidud ja arenduskeskused; omavalitsuste ja maavalitsus-
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te töötajad, sotsiaal- ja diakooniaõppega tegelejad, haakuvate valdkondade katusorganisat-
sioonid, kaplaniteenistused, kristlikud meediakanalid, MTÜ Kriminaalpreventsiooni Instituut, 
MTÜ Inimõiguste Instituut, Siseministeeriumi Usuasjade Talitus, EELK ja Vabariigi Valitsuse 
Ühiskomisjon ja teised.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

Peaeesmärk:

Tõsta kiriklike asutuste, organisatsioonide ja koguduste võimekust teenuste väljakujundami-
seks ning osutamiseks, arendada koostööd teiste koguduste ja mittetulundusühendustega, 
avaliku ja ärisektoriga.

Eesmärk Tegevussuunad

Eesmärk 1: Teoloogi-
lisfilosoofiline tasand. 
Akadeemiline arutelu  
diakoonia mõistete 
ja sisu üle on avarda-
nud diakoonia teoloo-
gia ja filosoofia mõist-
mist. EELK DÜT kaudu 
teostatav ja toetatav 
sotsiaaltöö on sellega 
vastavuses.

Teiste riikide olemasolevate teooriate ja praktikate läbitöötamine ja 
analüüsimine.

Diakooniaalase teadustöö soodustamine ja suunamine ning haritud ini-
meste ja teadustöö tulemuste rakendamine.

Diakooniaalaste uuringute teostamine.

Diakoonia terminoloogia uuendamine.

Kiriku sotsiaalse sõnumi uuendamine.

Rahvusvahelistes ja oikumeenilistes valdkonna arenguid puudutavates 
diskussioonides osalemine.

Eesmärk 2: Poliiti-
lis-juriidilisel tasandil 
luuakse soodus õigus-
lik tegevuskeskkond 
kiriku sotsiaalpoliitika 
elluviimiseks. On teh-
tud ettepanekud õigus-
aktide täiendamiseks, 
et oleks võimalik ellu 
viia prioriteetset suun-
da. On leitud stratee-
gilised partnerid ja 
vahendid eesmärkide 
saavutamiseks.

Fookuste määramine ja esitlemine diakooniakomisjonile.

Teenusstandardite üldiste põhimõtete väljatöötamine.

Teenusestandardite väljatöötamine kohalikul tasandil osutatavatele 
teenustele.

Fookuste ja prioriteetide ülevaatamine ja täiendamine.

Arengukava täiendamine.

Õiguskeskkonna muutuste jälgimine ja vajaduse korral osalemine.

Ettepanekute väljatöötamine õigusaktide täiendamiseks.

Läbirääkimised ametkondadega, osalemine töörühmades.

Riiklike, valdkondlike ja KOV arengudokumentide koostamisel 
osalemine.

Rakendusüksuse staatuse saavutamine/fondi hoidja.
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Eesmärk Tegevussuunad

Eesmärk 3: Praktilises 
tegevuses ehk sotsiaal-
tasandil on saavutatud 
teenuste osutamiseks 
vajalik võimekus ehk 
siis meeskond, teadmi-
sed, oskused ja vilumu-
sed, materiaal-tehni-
line baas, kontaktid ja 
suhted.

Meeskonna kujundamine.

Finantseerimisvõimaluste jälgimine ja edastamine.

Vajalike suhtlusvõrgustike kaardistamine ja nendes osalemine.

Kolme programmi väljatöötamine ja rakendamine.

Üldkiriklike projektide algatamine valdkonna või kiriku arendamiseks.

Infosüsteemi (ka IT) ja arhiivi loomine.

Koguduste omavahelise ja partneritevahelise koostöövõrgustiku 
tugevdamine.

Koostööpõhimõtete kooskõlastamine praostide, peakaplanite ja teiste 
partneritega.

Osalemine Leader gruppides ja programmis.

Ühishallatavate asutuste loomise, koostöövõrgustikes osalemise ja tee-
nuste osutamise propageerimine.

Diakoonia sisekultuuri kujundamine ja elavdamine kirikus.

Avalike suhete koordineerimine ja meediatöö.

Määratleda kriteeriumid kogudustele või asutustele, kes teenuseid 
osutavad.

Uuendatud sotsiaalse sõnumi ja terminoloogia viimine kõikide kogu-
duste liikmeteni ja partneriteni.

Koolitusvajaduste väljaselgitamine ja koolituste korraldamine.

Koguduste ja kiriklike asutuste nõustamine.

Vajaduse korral tugiteenuste osutamine.

Piirkondlike arendusjuhtide ettevalmistamine ja lähetamine.

Inimeste leidmine DÜT strateegia elluviimiseks.

Haiglate ja hooldekodude hingehoidliku teenimise põhimõtete kirjelda-
mine ja eelduste loomine. Kutsestandardi koostamine. Psüühikahäire-
tega inimeste hingehoiu arendamine. 

Teiste kaplanaatide koolitus ja arendustegevuses osalemine.

Kogukonnakaplanaadi kui uue teenuse põhimõtete kirjeldamine koos-
töös vanglakaplanaadi ja BKI-ga. Rakendamisvõimaluste ja vahendite 
otsimine. Vanglast vabanenud isikute ja kinnipeetavate taasühiskon-
nastamise kaasajastamine retsidiivsuse vähendamiseks.

Mentorsüsteemi loomine.

Eakate töötegijate ja koguduseliikmete väärtustamine.

Tööjuhendajate ettevalmistamise algatamine.

Riiklike teenuste osutamise koordineerimine ja toetamine.

Kohalike vajaduste selgitamine ja kaardistamine. Lahenduste leidmine.

Piirkondlike ressursside kaardistamine ja kasutusele võtmine. 

Varade avaliku haldamise põhimõtete kujundamine ja propageerimine.



Teenuste üleandmise hea tava

Avalike teenuste üleandmise ehk lepingulise delegeerimise hea tava eesmärgiks on tagada, 
et avalik võim kui teenuse üleandja ja kodanikuühendused kui teenuse osutajad lähtuksid 
teenuse elluviimisel ühesugustest põhimõtetest, tagamaks ühiskonnale oluliste eesmärki-
de saavutamise.

Kodanikuühenduste üleandmise objektiks võivad olla kõik avalikud teenused, mille delegee-
rimist ei välista põhiseadus ja mille elluviimisel on võimalik tagada selgete vastutusmehha-
nismide realiseerimine.

Avaliku teenuse üleandmise eesmärgiks võib olla teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse paran-
damine või säilitamine, teenusepakkumise tõhususe parandamine, aga ka mõne muu sotsiaal-
selt aktsepteeritud eesmärgi saavutamine. Avaliku teenuse üleandmisel tegutsevad üleandja 
ja osutaja lähtudes vajadusest kaitsta avalikku huvi ja kolmandate isikute õigusi.

Olulised mõisted:

Avalik võim – riik ja kohalikud omavalitsused ning nende asutused.

Avalike teenuste üleandmine ehk lepinguline delegeerimine – olukord, kus avalik võim 
annab avaliku teenuse täideviimise üle erafirmale, kodanikuühendusele või teisele avalikule 
organisatsioonile, kuid säilitab kontrolli ja vastutuse teenuse pakkumise üle.

1.		 Üleandmise	ettevalmistamine

1.1.  Avaliku teenuse üleandmise ettevalmistamisel selgitab avalik võim välja teenu-
se sisu ja eesmärgid lähtuvalt ühiskonna vajadustest ning konsulteerides sel-
leks teenuse tarbijatega. Vajaduse korral kaasatakse ettevalmistamise protsessi 
kodanikuühendused.

1.2.  Üleandmise planeerimisel määratakse kindlaks avaliku teenuse:

	kaugem ehk sotsiaalne eesmärk (nt eakate heaolu parandamine; kodanike 
valikuvabaduse suurendamine, väikeettevõtjate soosimine jne);

	otsesed eesmärgid (nt tööle tagasi aidatavate inimeste arv, hooldatud ala 
pindala jne);

	olemus, sh sihtgrupp, teenuse osutamise aeg, kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed 
iseloomuomadused;

	tulemuste mõõtmisindikaatorid, sh nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed 
näitajad;

	standardid (nt töötajate kvalifikatsioon, vajalikud litsentsid, vahendite kirjel-
dus jne).
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1.3.  Avalik võim kui üleandja töötab välja teenuse finantseerimise põhimõtted, arves-
tades sh kõiki reaalseid kulusid, investeeringuvajadust ja allikaid ning teenuse 
finantseerimise jagunemist avaliku võimu ja lõpptarbija vahel.

2.  Lepingupartneri väljavalimine

2.1.  Avaliku teenuse üleandmisel kohtleb avalik võim võrdselt kõiki teenust osutada 
soovijaid.

2.2.  Teenusepakkuja valikuprotseduuri määramisel lähtub avalik võim teenuse iseloo-
must ja turu situatsioonist. Vajaduse korral kohaldatakse Halduskoostöö seaduse, 
Riigihangete seaduse või teenuse pakkumist reguleeriva eriseaduse sätteid.

2.2.1.  Võistupakkumise korraldamine on põhjendatud, kui turul valitseb piisav 
konkurents, kui teenuse eesmärkide saavutamist on lihtne hinnata ja kui 
teenusepakkujat on piisavalt lihtne asendada.

2.2.2.  Teenusepakkuja leidmine läbirääkimiste teel on põhjendatud, kui turul 
puudub piisav konkurents, kui teenuse eesmärki on keeruline spetsifit-
seerida ja kui avalik võim on vajaduse korral valmis teenust ise pakkuma.

2.2.3.  Teenuse kavandamine ja elluviimine koostöös üheainsa pakkujaga on põh-
jendatud, kui teenuse üleandmise aeg ja kaasnevad vahendid on piiratud, 
kui turul on vaid üks pakkuja, kui avalikul võimul on piiratud võimalused 
teenust ise osutada või kui teenuse osutamise keskkond on ebastabiilne.

2.3.  Võimaluse korral aitab avalik võim kaasa vastava teenuse turu loomisele.

2.4.  Teenusepakkuja väljavalimisel teavitab avalik võim aegsasti kõiki huvitatud osa-
pooli teenuse osutamise võimalusest ja sellega seotud olulisest informatsioonist, 
osutaja väljavalimise hindamiskriteeriumitest, võimaldab piisava aja pakkumise 
tegemiseks ning nõuab vaid otseselt teenuse osutamisega seotud informatsioo-
ni avaldamist.

2.5.  Kui üleandmise pakkumismenetlusest võtab osa ka seni teenust pakkunud avaliku 
võimu üksus, tagab avalik võim selle üksuse eraldamise teenuse üleandmist kor-
raldavast üksusest, et võimaldada võrdset kohtlemist pakkumismenetluses. Selli-
sel juhul kaasatakse pakkumiste hindamisse erapooletu ekspert.

3.  Lepingu sõlmimine ja läbirääkimised

3.1.  Osapooled astuvad lepingu sõlmimise üle peetavatesse läbirääkimistesse vastas-
poole huve arvestavalt ja teevad kõik selleks, et jõuda koostööl põhineva siduva 
kokkuleppeni.

3.2.  Osapooled lepivad läbirääkimistel kokku kõigis olulistes lepingu hilisemat elluvii-
mist puudutavates aspektides, sh:
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	lepingu kestuses;

	täiendavates teenuse olemuse kriteeriumides (nt asukoht, klientide kvalifit-
seerumise tingimused, hoonete ja varustuse standardid jne);

	teenuse hinnas;

	maksete teostamise ja ülejäägi jaotamise tingimustes;

	ergutussüsteemide ja sanktsioonide rakendamise korras;

	teenuse lõpptarbijate pretensioonide esitamise ja läbivaatamise korras;

	informatsiooni ja suhete juhtimise põhimõtetes, sh korraliste ja mittekorra-
liste kokkusaamiste korras, andmete säilitamise ja vahetamise korras;

	kokkulepete muutmise protseduuris;

	vaidluste lahendamise protseduuris, sh erapooletu vahendaja kaasamises, 
lepingu katkestamise ja kompensatsiooni maksmise tingimustes;

	teistes lepingut mõjutavates aspektides, sh asjassepuutuvate normide ning 
väliste standardite kohaldamises (nt eetikakoodeksid, kutsestandardid, oma-
valitsuse teenuste üleandmise standardid).

3.3.  Osapooled identifitseerivad ja jaotavad lepingu elluviimisega kaasnevad riskid 
proportsionaalselt nende võimekusega neid kanda.

4.		 Lepingu	juhtimine	ja	järelevalve

4.1.  Lepingu juhtimise ja järelevalve põhimõtted on nii lihtsad kui võimalik, üheselt 
arusaadavad ning need lepitakse kokku läbirääkimiste käigus. Lepingu kestel 
teevad lepingupooled kõik endast oleneva, et jõuda lepingus seatud eesmärkide 
täitmiseni.

4.2.  Järelevalve lepingu teostamise üle peab olema piisav, et avalik võim ja seeläbi 
avalikkus saaks objektiivselt hinnata kokkulepitud eesmärkide saavutamist ning 
lepingupartnerile tehtavate maksete vastavust eesmärkidele ja seadustele. Olu-
listeks lepingu järelevalve teostamise vahenditeks on muu hulgas:

	klientide küsitlused ja rahulolu uuringud;

	regulaarsed ja spontaansed inspekteerimised, sh hoonete, vahendite, tege-
vuste ja personali hindamine;

	kokkulepitud dokumentide läbivaatamine;

	regulaarsete ja eelnevalt kokkulepitud sisuga aruannete esitamine;

	finantsauditid;

	sõltumatud auditid.
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4.3.  Avaliku teenuse üleandmisel muutub kodanikuühendus vastutavaks teenuse 
pakkumisega kaasnevate tagajärgede ees. Lõplik vastutus jääb alati avalikule 
võimule.

4.4.  Tagamaks lepingus kokkulepitud eesmärkide täitmist, osapooled:

	selgitavad oma töötajatele lepingust tulenevaid kohustusi, eesmärke ja 
hindamiskriteeriume;

	tagavad, et nende töötajad oleksid teadlikud avaliku sektori ja mittetulundus-
sektori tegutsemise põhimõtetest ja nende erinevustest;

	teevad kõik selleks, et arendada enda suutlikkust ja teadmisi vastava avaliku 
teenuse osutamisel;

	informeerivad teineteist olulistest arengutest teenuse osutamisel.

Allikas: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit http://www.ngo.ee/teenusedtava
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[TEENUSE OSUTAMISEKS / HALDUSÜLESANDE TÄITMISEKS]

[Kohalik omavalitsus] (edaspidi vald/linn), keda esindab [volituse alus, näiteks otsus, millega 
volikogu on otsustanud haldusülesande üle anda ja andnud volituse valla- või linnavalitsusele 
lepingu sõlmimiseks] alusel [esindaja tiitel, näiteks linnapea või vallavanem] [esindaja nimi] 

ja

[Ülesande saaja nimi] (edaspidi MTÜ), keda esindab [volituse alus, näiteks MTÜ põhikiri] alu-
sel [esindaja tiitel, näiteks juhatuse liige] [esindaja nimi], 

keda nimetatakse edaspidi ka pool või koos pooled, 

sõlmivad [viide volitusnormi(de)le, mis lubab haldusülesande üle anda] alusel käesoleva hal-
duslepingu (edaspidi leping), milles lepivad kokku alljärgnevas:

1.  Lepingu ese 

1.1 Lepinguga annab vald/linn MTÜ-le täitmiseks haldusülesande, mis seisneb [hal-
dusülesande kokkuvõtlik kirjeldus, nt parkimise korraldamise teenuse osutamises, 
varjupaigateenuse korraldamises vms] (edaspidi haldusülesanne). 

1.2 Haldusülesande täitmine seisneb: [üksikasjalik kirjeldus, milles haldusülesande 
täitmine seisneb, tehes sh viited asjakohastele õigusaktidele/nõuetele, millele tee-
nus peab vastama; kui õigusakt sätestab teenuse saajatele esitatavad nõuded, siis 
on soovitatav määratleda ka teenuse saajate ring; samuti on soovitatav andme-
töötlusega seotud küsimusi reguleerida].

2.  Haldusülesande täitmise rahastamine

2.1 Lepingu esemeks oleva haldusülesande täitmiseks eraldatakse rahalised vahen-
did igal aastal valla/linna eelarvest järgmiselt:

2.1.1 vald/linn tasub MTÜ-le iga teenust kasutava isiku eest [summa] eurot;

2.1.2 arveldamine toimub MTÜ poolt vallale/linnale esitatud lisas 1 toodud 
aruande ja selle põhjal koostatud arve alusel kord kuus. Aruanne ja arve 
tuleb esitada iga kuu [aeg] kuupäevaks. Vald/linn tasub [aeg] kalendripäe-
va jooksul aruande ja arve saamisest;

2.1.3 vallavalitsus/linnavalitsus säilitab järgmiste aastate eelarvete plaanimisel 
teenuse rahastamise lepingu punktis 2.1.1 nimetatud tasemel ning teavi-
tab MTÜ-d iga järgmise aasta eelarve esitamisel vallavolikogule eelarves 
teenuse osutamiseks plaanitavatest summadest. Kui vallavolikogu otsus-
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tab eelarve vastuvõtmisel vähendada plaanitavat summat, mis toob kaasa 
lepingu punktis 2.1.1 nimetatud summa vähenemise, sõlmitakse käesole-
va lepingu lisa, millega ühtlasi vaadatakse üle vastavas mahus MTÜ poolt 
lepingu punktis 1 nimetatud pakutavate teenuste hulk.

2.2 Lähtudes [õigusakti nimetus, mis lubab teenuse saajalt võtta tasu haldusülesande 
täitmise eest] võtab MTÜ teenuse saajalt tasu. Tasu arvestamise alused on järgmi-
sed: [kirjeldus, kellelt, millistel arvestamise alustel ja mis korras tasu nõutakse].

3.  MTÜ kohustused ja õigused

3.1 MTÜ kohustub:

3.1.1 täitma lepingus sätestatud haldusülesannet vastavalt õigusaktidele, lepin-
gule ja selle lisadele;

3.1.2 tagama haldusülesande täitmiseks kasutatavate [ruumide, tehnika, abiva-
hendite vms] ja töötajate vastavuse õigusaktide ja lepinguga kehtestatud 
tingimustele [vajaduse korral võib nõudeid täpsustada, nt nõuded teenuse 
osutamiseks kasutatavate töötajate haridustasemele, läbitavatele koolitus-
tele (nt haldusmenetlusealane vms) jne];

3.1.3 edastama vallale/linnale haldusülesande täitmiseks kasutatavate töötaja-
te kohta järgmise teabe: nimi, sünniaeg, haridus, läbitud koolitused, ame-
tijuhend, tööaja graafik. Teave edastatakse [aeg] kalendripäeva jooksul 
lepingu jõustumisest või toodud andmetes muudatuste toimumisest; 

3.1.4 kehtestama haldusülesande täitmise eeskirja [vajaduse korral võib nõu-
da täpsemalt teatud kindlate eeskirjade kehtestamist, millest juhindudes 
MTÜ teenust osutama peab, nt isikuandmete töötlemise; teabenõuetele 
vastamise; kaebuste lahendamise; teenustasu vastuvõtmise, säilitamise ja 
kontrollimise vms kord; samuti võib nõuda eeskirja(de) eelnevat kooskõlas-
tamist valla/linnaga];

3.1.5 hoidma saladuses nii lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast lepingu lõppemist 
talle haldusülesande täitmise tõttu teatavaks saanud teavet, mille saladu-
ses hoidmise kohustus tuleneb seadusest;

3.1.6 tagama haldusülesannete täitmisega seotud varade ja kohustuste ning 
tegevuste eraldatus muudest varadest ja kohustustest ning tegevustest;

3.1.7 esitama iga kuu [aeg] päevaks aruande haldusülesande täitmise kohta. 
Aruande vorm on kehtestatud käesoleva lepingu lisana 1;

3.1.8 esitama vallale/linnale igal aastal majandusaasta aruande [aeg, nt 30. juu-
niks, kuu aja jooksul aruande kinnitamisest vms];

3.1.9 teavitama valda/linna viivitamatult olukorrast, kus talle pandud haldus-
ülesannete täitmine osutub või võib osutuda oluliselt raskendatuks või 
võimatuks;
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3.1.10 teavitama valda/linna igast tema vastu haldusülesande täitmisest tulene-
valt alustatud halduskohtumenetlusest ning kandma halduskohtumenetlu-
sega seonduvad kulud;

3.1.11 andma vallale/linnale tema nõudmisel teavet haldusülesande täitmise käi-
gu kohta [aeg, nt valla/linna määratud tähtaja jooksul vms];

3.1.12 muutma haldusülesande täitmisega seonduvat lähtudes valla/linna ettepa-
nekutest, mis valla/linna hinnangul aitavad kaasa haldusülesande täitmise 
parendamisele.

3.2 MTÜ-l on õigus:

3.2.1 saada vallalt/linnalt haldusülesande täitmiseks vajalikku teavet.

4.  Valla/linna kohustused ja õigused

4.1 Vald/linn kohustub:

4.1.1 rahastama haldusülesande täitmist lepingu punktis 2.1 sätestatut järgi
des;

4.1.2 andma MTÜ nõudmisel haldusülesande täitmiseks vajalikku teavet [aeg, nt 
MTÜ määratud tähtaja jooksul vms];

4.1.3 teavitama MTÜ-d viivitamatult kõigist asjaoludest, mis võivad mõjutada 
haldusülesande täitmist;

4.1.4 hoidma saladuses nii lepingu kehtivuse ajal kui ka pärast lepingu lõppemist 
MTÜ-lt lepingu sõlmimise ja täitmisega seoses saadud teavet, mille sala-
duses hoidmise kohustus tuleneb seadusest.

4.2 Vallal/linnal on õigus:

4.2.1 teostada haldusülesande täitmise üle järelevalvet, lähtudes lepingu punk-
tist 5;

4.2.2 esitada ettepanekuid, mis valla/linna hinnangul aitavad kaasa haldusüles-
ande täitmise parendamisele.

5.  Järelevalve 

5.1 Haldusülesande täitmise üle teeb järelevalvet [valla/linna asutuse või organi nimi]. 
Lepingu punktides 5.2.1 ja 5.2.2 nimetatud õiguste teostamiseks võib järelevalve 
tegija volitada valla/linna ametnikku.

5.2 Järelevalve tegijal on järgmised õigused: 

5.2.1 esitada järelepärimisi haldusülesande täitmisega seotud küsimustes, nõu-
des teavet ja/või dokumentide esitamist. Järelepärimisele tuleb vastata 
järelepärimises määratud tähtaja jooksul, mis peab olema mõistlik; 
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5.2.2 kontrollida ette teatamata haldusülesande täitmiseks kasutatavaid [ruume, 
tehnikat, abivahendeid vms]; 

5.2.3 teha ettekirjutusi.

5.3 Järelevalve tegija nõusolek on vajalik järgmisteks toiminguteks: [loetelu on esi-
tatud HKTS § 15 lõikes 1; kindlasti tuleb halduslepingus sätestada, mis juhtu-
del on vajalik nõusolek MTÜ vara võõrandamiseks, investeerimiseks või laenu 
võtmiseks].

5.4 Lepingu punktis 5.3 nimetatud nõusoleku annab järelevalve tegija [aeg, mis ei või 
olla lühem kui 10 päeva taotluse esitamisest].

6.	 	Poolte	vastutus	ja	tagatised

6.1 Kui üks pool rikub lepingut, võib teine pool kasutada kõiki seadusest tulenevaid 
õiguskaitsevahendeid ulatuses, milles ei ole lepingus teisiti kokku lepitud.

6.2 Lepingu mittetäitmine või mittenõuetekohane täitmine loetakse põhjendatuks, 
kui see on tingitud vääramatust jõust – asjaolust, mida pooled ei saanud mõjutada, 
ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud neilt oodata, et nad lepingu sõl-
mimise ajal selle asjaoluga arvestaksid või seda väldiksid või takistava asjaolu või 
selle tagajärje ületaksid, kusjuures pooled on kohustatud võtma koheseid meet-
meid, et ära hoida või vähendada teisele poolele kahju tekitamist ja tagada või-
maluste piires oma lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.

6.3 Kui vald/linn viivitab lepingu punktis 2.1 sätestatud tasu maksmisega, maksab 
vald/linn MTÜ-le esimesel nõudmisel viivist [viivise suurus] % võlgnevusest iga 
viivitatud kalendripäeva eest. 

6.4 Lepingu täitmise tagatis on [summa] eurot. MTÜ esitab vallale/linnale lepingu 
allakirjutamisel lepingu tagatise olemasolu tõendamiseks valla/linna kasuks nõu-
tava krediidi või finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi tagasivõtmatu garan-
tiikirja, mis kehtib lepingu kehtivusaja lõpuni.

6.5 MTÜ ei vähenda oma põhikirja muutmisel käesolevast lepingust tulenevaid õigusi 
ja kohustusi.

6.6 Vallal/linnal on õigus nõuda MTÜlt leppetrahvi summas kuni [summa] eurot järg-
mistel juhtudel: [loetelu MTÜ-poolsetest rikkumistest, millistel juhtudel võib tek-
kida leppetrahvi maksmise kohustus]. Leppetrahv on mõeldud täitmisele sundi-
miseks, mitte kohustuste täitmise asendamiseks. Leppetrahvi nõue tuleb esitada 
[aeg] jooksul rikkumisest teada saamisest.

7.  Lepingu jõustumine ja tähtaeg 

7.1 Leping jõustub kolmandal päeval pärast tema väljapanekut valla- või linna-
kantseleis. 
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7.2 Lepingu tähtaeg on [kuupäev või sündmus].

8.  Lepingu muutmine ja lõpetamine

8.1 Vald/linn võib halduslepingu ühepoolselt lõpetada, teatades sellest [aeg] kalend-
ripäeva ette, kui: 

8.1.1 MTÜ on lepingut või haldusülesande täitmist reguleerivat muud õigusak-
ti rikkunud korduvalt või oluliselt ja see on põhjustanud olulise kahju kol-
mandale isikule või tema varale;

8.1.2 MTÜ on jätnud korduvalt täitmata järelevalve teostaja ettekirjutuse;

8.1.3 MTÜ ei vasta vähemalt ühele halduskoostöö seaduse § 12 lg 2 punktides 
1–3 loetletud tingimustest ega ole võimeline ettenähtud tähtaja jooksul 
puudust kõrvaldama. 

8.2 Vald/linn võib lepingut ühepoolselt muuta või halduslepingu lõpetada haldusme-
netluse seaduse § 102 lõikes 2 sätestatud alustel, teatades sellest [aeg] kalendri-
päeva ette.

8.3 MTÜ võib nõuda lepingu muutmist lähtudes haldusmenetluse seaduse § 102 lõi-
kest 4.

8.4 Lisaks lepingu punktides 8.1 ja 8.2 loetletule on poolel õigus leping üles öelda 
tsiviilseadustes sätestatud alustel ja korras, teatades sellest [aeg] kalendripäeva 
ette.

8.5 Lepingut võib muuta või selle lõpetada poolte kokkuleppel. Muudatused vormis-
tatakse kirjalikult lepingu lisana.

8.6 Lepingu muutmisel või lõpetamisel on MTÜ-l õigus ja kohustus:

8.6.1 teenuse saajate suhtes [toimingud ja tähtajad, mida MTÜ peab suhetes 
teenuse saajatega tegema, nt lõpetama pooleliolevad menetlused, teavi-
tama muudatustest (isiklikult vms), kandma makstud tasu tagasi teenuse 
saajale või vallale/linnale, kes jätkab teenuse osutamist jms]; 

8.6.2 anda vallale/linnale üle kogu haldusülesande täitmisega seonduv [doku-
mentatsioon, abivahendid, tehnika, jälgimisseadmestiku salvestised vms] 
[aeg] jooksul. 

9.  Esindajad ja teadete edastamine

9.1 Vald/linn määrab kontaktisiku lepinguga seotud küsimuste lahendamiseks ja 
MTÜle teabe edastamiseks. Valla/linna määratud kontaktisikuks on [nimi ja kon-
taktandmed] või tema äraolekul teda ametialaselt asendav ametnik.

9.2 MTÜ määrab kontaktisiku lepinguga seotud küsimuste lahendamiseks ja vallale/
linnale teabe edastamiseks. MTÜ esindaja on [nimi ja kontaktandmed].
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9.3 Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema kirjalikus vormis või elekt-
roonilises vormis, st digitaalselt allkirjastatud, välja arvatud, kui teade on informa-
tiivne ja selle edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. Teated edas-
tatakse teisele poolele lepingus märgitud aadressil. Aadressi muutustest on pool 
kohustatud viivitamatult informeerima teist poolt. 

9.4 Informatiivset teadet võib edastada suuliselt, telefoni, elektrooniliselt teadet digi-
taalselt allkirjastamata jm teel.

9.5 Teate edastamisel elektroonilises vormis saadab saaja teisele poolele viivitama-
tult kinnituse teate kättesaamise kohta. Kinnituses tuleb märkida teate kättesaa-
mise kuupäev ja kinnitus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

9.6 Teade (v.a informatiivne teade) loetakse kätteantuks, kui teade on üle antud 
allkirja vastu või teade on kohale toimetatud tähitud kirjaga teise poole 
kontaktaadressil.

10.	 	Muud	tingimused

10.1 Lepinguga reguleerimata küsimustes juhinduvad pooled seaduses sätestatust.

10.2 Lepingu täitmisel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkulep-
pe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi õigusaktides ette-
nähtud korras.

10.3 Leping on koostatud kahes identses eksemplaris, millest kummalegi poolele jääb 
üks eksemplar.

Poolte andmed ja allkirjad

[Vald/linn] [MTÜ nimi]

registrikood [nr] registrikood [nr] 

telefon [nr] telefon [nr] 

e-post [aadress] e-post [aadress] 

arvelduskonto [nr] arvelduskonto [nr]

[allkirjastaja nimi] [allkirjastaja nimi]

Valla/linna esindaja MTÜ esindaja 

[allkirjastamise kuupäev] [allkirjastamise kuupäev] 



rapla valla ja EELk rapla MaarjaMagdaleena 
koguduse koostöökokkulepe

Me elame lääne orientatsiooniga kristliku kultuuritaustaga maal. Oleme veendunud, et ise-
seisva riigina Euroopa Liitu kuuludes tuleb Eesti ühiskonna põliseid kristlikke väärtuseid aus-
tada. Selle saavutamiseks sõlmivad Rapla vald ja EELK Rapla Maarja-Magdaleena Kogudus 
kultuuri, hariduse, hoolekande, keskkonna ja avalike suhete valdkondades ühiseid huve fik-
seeriva koostöökokkuleppe. Ühistes huvides tehtava koostöö konkreetsetes lõikudes lepivad 
kogudus ja vald igal eelarveaastal eraldi kokku, mis vormistatakse põhikokkuleppe lisana või 
lepingutega.

KULTUUR

1. Rapla MaarjaMagdaleena kirik (1901) oma XVIII sajandi kunstiväärtusliku sisus-
tuse ja 1939. aastal ehitatud Kriisade kontsertoreliga ning ajalooline pastoraat 
Rapla vanima ehitusena (1774) on järeltulevatele põlvedele hoitud kui Rapla kul-
tuuriloolised sümbolid.

2. Rapla valla kultuurielu suursündmusena toimub iga-aastane rahvusvaheline kiri-
kumuusika festival.

3. Rapla kirik on aktiivselt kasutatav kontserdipaigana, kusjuures repertuaari ja esi-
nejate osas on kogudusel õigus esitada oma tingimused.

4. Rapla koguduse juures tegutsevad heatasemelised muusikakollektiivid, kes lisaks 
koguduse jumalateenistustele esinevad ka muudel avalikel üritustel.

5. Valla kooridel, ansamblitel, muusikakooli õpilastel jt on alati võimalus esineda 
Rapla kirikus.

6. Suvekuudel on kirikus võimalik eksponeerida sinna sobivaid kunsti, foto jne 
näituseid. 

7. Rapla pastoraadis toimub avalikkusele suunatud usu-, kultuuri- ja ajalooõppe ala-
ne tegevus. Üldkultuuriliste sündmustena tähistatakse kohaliku ajalooga seotud 
kiriku- ja isikuloolisi tähtpäevi.

8. Rapla pastoraati kujundatakse ekspositsioon Rapla koguduse ja kihelkonna 
ajaloost. 

HARIDUS

1.  Rapla valla koolides on soovijatel võimalik vastavalt riikliku õppekava nõuetele 
õppida usundiõpetust. 

2.  Lapsi ja noori õpetatakse austama rahva- ja kirikukalendri tähtpäevi.

3.  Koguduse juures tegutseb pühapäevakool ja toimub aktiivne noortetöö.
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HOOLEKANNE

1. Tehakse koostööd sotsiaalhoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooni valdkonnas.

2. Rapla pastoraadi ruumides saab võimaluse korral materiaalset ja hingeabi. 

3.  Liikumispuudega inimestele tagatakse ligipääs Rapla kirikusse. 

4. Rapla Hooldekeskuses on soovijatele võimaldatud vaimulik teenimine.

KESKKOND

1.  Rapla kirikule kuuluv maa-ala on üks osa Rapla linna keskel asuvast olulise täht-
susega haljasalast. Kirikut ümbritsevaid Rapla valla hallatavaid haljasalasid hool-
datakse ja arendatakse arvestades ühtset tervikut.

2.  Kiriku aias oleva Vabadussamba ja kalmistul paikneva Rapla lahingu memoriaali 
hooldamist toetatakse.

3. Kiriku juurde paigaldatakse teabealus sealsetest arhitektuuri, ajaloo ja kultuuri 
mälestusmärkidest ning Rapla kalmistu väravasse infotahvel tuntud inimeste hau-
dade kohta.

4. Kirikuhoone ja Vabadussammas on pimedal ajal valgustatud.

AVALIKUD SUHTED

1. Eesti Vabariigi aastapäeva 24. veebruaril tähistatakse pärgade asetamisega Vaba-
dussamba jalamile ja piduliku kontsert-jumalateenistusega kirikus.

2. Rapla kihelkonnapäeva tähistatakse 22. juulil avaliku sündmusena, mille juurde 
kuulub ringkäik kalmistul, jumalateenistus kirikus, jututuba pastoraadis.

3.  Rapla kirik on „Teeliste kirikuna” avatud suvekuudel juunist augustini ka näda-
la sees. Külastajad saavad koos tutvustavate materjalidega (fotod, voldikud jne) 
giiditeenust.

4.  Advendiaja algust tähistatakse 1. advendi eelõhtul kirikus jõulurahu väljakuulu-
tamisega ja advenditule saatmisega kihelkonna valdadesse. Rapla linna ja teiste 
valla keskuste jõulupuudel süüdatakse tuled.

5.  Koguduses toimuvat kajastatakse valla teabekanalites. 

Allkirjastanud:  Rapla valla volikogu esimees Erlend Tammenurm ja vallavanem Alar Mutli; 
EELK Rapla Maarja-Magdaleena koguduse õpetaja Mihkel Kukk  
ja juhatuse esimees Raivo Erm

24. veebruar 2012



Tugiisikuteenuse standard vanglast 
vabanenutele

I. TEENUSE SISU

Teenuse eesmärk

Teenuse eesmärk on vabatahtliku tugiisiku abil luua vanglast vabaneja ja ühiskonna vahel uusi 
kontakte või parandada varasemaid kontakte, et vabanemisel võimalikult kiiresti ja valutult 
taastuksid pere- ja töösuhted ning kogukonnasidemed. Keskendudes vabaneja vajaduste-
le, pakub tugiisik abi sotsiaalsete oskuste omandamisel ja seaduskuulekama käitumismudeli 
kujundamisel, luues seega soodsad eeldused retsidiivsuse vähendamiseks.

Teenuse sihtgrupp

Teenuse sihtgrupiks on vanglast vabanevad ja vabanenud isikud:

	 kinnipeetavad, kelle vangistustähtaja lõpuni on jäänud kuni 6 kuud ja kes on avaldanud 
soovi tugiisikuteenuse saamiseks;

	 kinnipeetavad, kelle vangistustähtaja lõpuni on jäänud kuni 6 kuud ja keda on tugiisiku-
teenuse saamiseks suunanud vangla sotsiaaltöötaja, kaplan või kriminaalhooldaja;

	 kinnipeetavad, kelle võimaliku ennetähtaegse vabanemise ettevalmistamisel esi-
tab vangla sotsiaaltöötaja või kriminaalhooldaja arvamuse tugiisikuteenuse sobivuse 
kohta;

	 kinnipeetavad, kes on vangistusest enne tähtaja lõppemist kohtu poolt tingimisi 
vabastatud;

	 vanglast vabanenud, kes tugiisikuteenuse saamiseks pöörduvad teenuse osutaja poole 
või keda suunavad avaliku või valitsusvälise sektori organisatsioonide esindajad.

Teenuse	osutamise	aluseks	olevad	õigusaktid

Sotsiaalhoolekande seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, kriminaalpoliitika aren-
gusuunad aastani 2018, vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010–2014.

Seotud teenused ja toetused

Teenuse osutamisel on oluline tugiisiku koostöövõrgustik: kohaliku omavalitsuse sotsiaalosa-
kond, riigiasutused, sh vanglad, kodakondsus- ja migratsioonibürood, Töötukassa, tugiisikud 
omavahel, pereliikmed, kogudused, kodanikuühendused jne. Lisaks on tugiisikuteenuse osu-
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tamisel oluliseks abiks toimetulekutoetus ja eluasemeteenused. Tugiisikuteenus on sarnane 
isikliku abistaja, nõustamis- ja hooldusteenusega. Teenuse osutamisel on oluline teenuse sisu 
kohaliku omavalitsuse õigusaktis ja/või teenuse osutamise lepingus kirja panna, et teenuse 
saaja, tugiisik ja rahastaja saaksid teenuse sisust ja eesmärkidest ühtemoodi aru. Isikule võib 
samaaegselt tugiisikuteenusega osutada ka muid tema toimetulekut arendavaid, säilitavaid, 
toetavaid ja parandavaid teenuseid.

Teenuse sisu kirjeldus

Tugiisikuteenus on eelkõige vanglast tähtaegselt vabanenutele mõeldud tugiisikute koordi-
neeritud tegevusel põhinev teenus. Tugiisikud on kinnipidamisasutusest vabanenud isikute-
le vabatahtlikult tuge pakkuvad inimesed, kes on läbinud vastava koolituse ning suudavad 
vahendada ja juhendada vabanejat suhtlemisel avalikku võimu teostavate asutuste, tööand-
jate ja perekonnaga.

Tugiisikute ülesanded on:

	 abistada vanglast vabanenud isikut jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste 
täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul igapäevases elukeskkonnas;

	 toetada ja motiveerida õigusrikkumisi toime pannud isikut elama õiguskuulekalt, soo-
dustades tema isiksuslikku, sotsiaalset, kutsealast ja hariduslikku arengut;

	 toetada endise kinnipeetava sotsialiseerumist ning aidata vältida tagasilangust kurite-
gelikule teele.

Tugiisik sõlmib peatselt vabaneva kinnipeetavaga hea tahte lepingu, mille alusel hakkab toi-
muma koostöö. Ta põhjendab oma tegevuse eesmärke ja selgitab kinnipeetavale tema või-
malusi ja kohustusi. Üheskoos kinnipeetava ja vajaduse korral ka vanglaametnikuga kaardis-
tatakse vabaneja probleemid seoses elukoha, töö ja perega ning seejärel pöördub tugiisik 
vastavate ametnike poole abi ja toetuste saamiseks, et vabanemisjärgselt võimalikult kiiresti 
saaks taastuda inimväärikas elukeskkond. Tugiisiku ja vabanejaga koostöös koostatakse vaja-
dustepõhine tegevuskava, pannakse kirja reeglid, käitumisjuhised ja ülesanded, mida kumbki 
pool endale kohustuseks võtab. Kava koostamisel arvestatakse vangla sotsiaaltöötaja riski-
hindamise tulemusi. Vabanemisjärgselt väheneb järjest enam tugiisiku roll asutustega suht-
lemisel ja suureneb vabanenu roll. Tugiisik on talle endiselt toeks, ent eelkõige peab ametni-
kega suhtlema vabanenu ise, et tekiks sellekohane harjumus. 

Tugiisik peab päevikut, mis annab ülevaate vabanenu olukorrast, edusammudest ja problee-
midest, toimunud tegevustest, rahalistest kulutustest teenuse pakkumisel, olulistest sünd-
mustest ja omavahelisest koostööst. Päevikus võiks kajastuda arvamused ja analüüs tugiisi-
ku enda mõtete ja arengu kohta ning kohtumised superviisoriga. Päevikus sisalduv info on 
saadud vabanenult, mistõttu ei ole tegemist delikaatsete isikuandmetega. Päeviku sisuga on 
kursis tugiisik ja tema piirkondlik koordinaator, kelle ülesandeks on jälgida teenuse kulgu ja 
koostöös tugiisikuga otsustada teenuse lõpetamise aeg.

Tugiisik teeb vahekokkuvõtteid iga 3 kuu järel, vaatab üle püstitatud eesmärgid ning hindab 
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koos vabanenuga nende täitmist. Tugiisik annab ülevaate piirkondlikule koordinaatorile ning 
vajaduse korral toimub nõustamine või supervisioon. Tugiisik käib regulaarselt piirkondliku 
koordinaatori juures tööjuhendamisel, mille eesmärk on analüüsida tugiisiku ja vabanenu 
tegevuse tulemusi ning otsustada teenuse jätkumise vajalikkuse üle. Abi saamiseks võib pöör-
duda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole.

Kui vabatahtlik pole 2–3 kuu möödumisel töö algusest oma kapteni või piirkondliku koordi-
naatoriga ise kontakti võtnud, võtab koordinaator initsiatiivi, et selgitada välja, kuidas teenu-
se osutamine sujub ning kas tegevused ja kohtumised vabanenuga toimuvad plaanipäraselt. 
Koostööd tehakse teiste kaptenite ja vabatahtlikega, vastavate ametkondade esindajatega, 
nõustajate ja psühholoogidega.

Teenuse osutamisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja/või teenuse osutaja välja töötatud 
teenuse osutamise korrast ning käesolevas standardis seatud nõuetest.

Teenuse osutamise maht

Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest. 
Reeglina on tugiisikuteenuse osutamine pikaajaline, kestes paarist kuust mitme aastani. Tee-
nuse osutamine algab 6–10 kontakttunnist vanglas, mille jooksul tugiisik suhtleb vahetult kin-
nipeetava, vangla sotsiaaltöötaja ja inspektorikontaktisikuga. Eesmärk on saada ülevaade 
kinnipeetava olukorrast, tema riskidest ja käitumise ohtlikkusest, koostada koostöös kinni-
peetavaga tegevusplaan vabanemisprotsessiks ning luua usaldusväärsed ja koostööd toeta-
vad suhted. Vabanemise järel kohtuvad vabanenu ja tugiisik vastavalt vajadusele ja kokku-
leppele. Tasulise teenuse kogumahu otsustab teenuse rahastaja.

Teenuse	kättesaadavus

Teenus peab olema kättesaadav kõikidele isikutele, kelle puhul on tuvastatud vajadus teenu-
se järele ning sobivaks teenuseks on hinnatud tugiisikuteenus, sh nt riskihindamise käigus. 
Samuti peab teenus olema kättesaadav juhul, kui kinnipeetav selleks ise soovi avaldab.

II. TEENUSE TAOTLEMISE JA OSUTAMISE PROTSESS

Teenuse taotlemine ja vastutav isik

Teenuse taotlemiseks tuleb isikul või tema lähedastel pöörduda vangla inspektori-kontakt-
isiku, sotsiaaltöötaja või tugiisikute koordinaatori poole, kes selgitab teenuse saamise tingi-
musi ja korda. Kuna kinnipeetavatel ei ole alati võimalik teenusepakkujatega ühendust võtta, 
võtab tugiisikute koordinaatoriga ühendust vangla inspektorkontaktisik, sotsiaaltöötaja või 
kinnipeetava lähedane. Saadud info annab koordinaator edasi tugiisikule, kes teeb esimese 
vanglakülastuse, et pakkuda peatselt vabanevale kinnipeetavale tuge. Teenuse osutamisel on 
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sageli määravaks vangla inspektorikontaktisiku või sotsiaaltöötaja initsiatiiv abivajajale tugi-
isikuteenust soovitada. Teenuse osutamise kvaliteedi eest vastutab teenuse osutaja.

Suunamine teenust saama

Suunamise aluseks on kinnipeetava või vabanenu sooviavaldus, mille edastab tugiisiku-
te koordinaatorile vangla inspektorkontaktisik, sotsiaaltöötaja või kinnipeetava/vabanenu 
lähedane.

Tugiisikuteenuse osutamiseks on soovitatav sõlmida kolmepoolne teenuse osutamise leping 
teenuse rahastaja, tugiisiku ja teenuse saaja vahel. Kolmepoolne leping soodustab kokkule-
pete sõlmimist, neist kinnipidamist ja info vahetamist osapoolte vahel. Leping sõlmitakse ka 
juhul, kui on tegemist vabatahtlikkuse alusel töötava tugiisikuga.

Vajalikud algdokumendid

Vajalike dokumentide loetelu kehtestab kohalik omavalitsus ja/või teenuse osutaja.

Menetluse pikkus

Lähtutakse avaliku teabe seadusest.

Teenuse osutamise koht

Teenust osutatakse vastavalt kinnipeetava asukohale, st esialgu vanglas ja hiljem vabanenu 
elukohajärgses piirkonnas. Tugiisik kohtub vabanenuga mõlemale sobivas kohas ning saadab 
teda vajaduse korral ametiasutustes jm. Tugiisik võib vabanenuga suhtlemiseks kasutada tele-
kommunikatsioonivahendeid sel määral, et see ei takista tal isiku olukorra õiget hindamist.

Teenuse	finantseerimise/maksumuse	põhimõtted

Tasulise teenuse hind on 10 eurot tunnis (vähemalt 12 töötundi – kohtumised vabanejaga, 
ametnikega, läbirääkimised elu- või töökoha võimaldajatega, nõustajatega, pereliikmetega).

Sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõike 1 alusel võib isikult võtta temale või tema perekonna-
le osutatava sotsiaalteenuse eest tasu. Võetav tasu oleneb teenuse mahust, maksumusest ja 
teenust saava isiku ning tema perekonna majanduslikust olukorrast. Isikult sotsiaalteenuse 
eest tasu võtmise otsustab teenust osutav või teenuse eest tasuv asutus.

Teenuse eest tasuvad vabaneja lähedased, kohalik omavalitsus või leitakse teenusele muul 
viisil rahastus. Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib tee-
nuse osutaja poole pöörduda ka otse ilma kohalikku omavalitsust kaasamata.
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III. TEENUSE OSUTAJA

Teenuse osutaja

Teenuse osutaja võib olla füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohalik omavalitsus ja riik 
täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu.

Nõuded personalile

Tugiisik vastab soovituslikult järgmistele nõuetele:

	 on täisealine isik;

	 on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga;

	 sobib teenuse saajaga.

Koolituse läbinud tugiisik omab ülevaadet restoratiivsest õigusest, kriminaalpoliitika arengu-
suundadest ja seadustest, sh sotsiaalhoolekande seadus, on saanud teadmisi psühholoogiast 
ja erinevatest suhtlemismustritest, kriisi ja ohvriabist, teab ja oskab suhelda ametiasutuste-
ga, kelle poole võib pöörduda eluaseme, töökoha, mitmesuguste toetuste ja psühholoogilise 
nõustamise vajaduse ilmnemisel, on kursis Töötukassa pakutavate tööturuteenustega.

Tugiisikutöös on väga olulised tugiisikule vajalikud isikuomadused ja suhtlemisoskus. Tugi-
isik peab olema aktiivse eluhoiakuga ja kiiresti reageerima muutustele või ootamatustele. Ta 
peab olema valmis rakendama oma jõudu ja energiat teenuse igakülgseks edukaks osutami-
seks. Kasuks tuleb rahulikkus, oskus kuulata ja realistlikke eesmärke seada, tunnustamisos-
kus ja optimism. Teenuse osutaja peab olema motiveeritud, et vabanejat igakülgselt toetada 
ja aidata. Tema eesmärk on aidata vähendada kuritegevuse riske, muuta ühiskonda seadus-
kuulekamaks ning tuua vangistatu tagasi kogukonda.

Teenuse kvaliteet sõltub suuresti tugiisiku võimest teha õigeid otsuseid, arvestades vabaneja 
vangistuses viibimisest tekkinud võimalikke psühholoogilisi kõrvalekaldeid ja suhtlemisrasku-
si, aidata taastada inimväärikust ning sisendada vabanenule eneseusku ja elujulgust.

Tugiisik peab hoidma ennast kursis vabanenu tegemiste, probleemide ja muredega, vajadu-
se korral pöörduma abi saamiseks spetsialistide poole, andes sellest eelnevalt vabanenule 
teada.

Nõuded teenuse osutamise ruumidele, inventarile

Teenuse osutamise ruumidele eraldi nõudeid ei ole.
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IV. KLIENDI TAGASISIDE JA JÄRELEVALVE

Kliendi tagasiside

Lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja/või teenuse osutaja välja töötatud teenuse osutamise 
korrast.

Teenuse väljundid

Lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja/või teenuse osutaja välja töötatud teenuse eesmärgist 
ja osutamise korrast, arvestades eelkõige kvaliteedi tagamise ja tulemuslikkuse hindamise 
süsteemi.

Kaebuste käsitlemine/menetlemine/järelevalve

Lähtutakse kohaliku omavalitsuse ja/või teenuse osutaja välja töötatud teenuse osutamise 
korrast. Teenust saavat isikut teavitatakse enne teenuse osutamist kaebuste esitamise või-
malustest ja protseduurist

Järelevalve

Sotsiaalhoolekande seaduse § 7 lõige 2 sätestab, et maavanem või tema volitatud isik teos-
tab järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt 
sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle. Järele-
valve paremaks korraldamiseks on välja töötatud juhend ja vormid:

http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/sotsiaalteenustejarelevalve.html.

Regulaarne ülevaate andmine kohalikule omavalitsusele isiku olukorrast ja teenuse mõjust 
ning regulaarsed arutelud tugiisiku ja sotsiaaltöötaja vahel on teenuse kestuse ja tugiisiku 
ülesannete võimaliku muutmise seisukohast vajalikud.

V. MUU INFO

Info teenusekirjelduse koostamise kohta

Teenusekirjeldus on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel www.sm.ee. Teenusekirjel-
duse muutmise ettepanekutega võib pöörduda Sotsiaalministeeriumi poole info|ä|sm.ee



Toetusfondid mittetulundusühendustele

		 Avatud	Eesti	Fond
  Eesmärk: toetada avatud ühiskonna kujunemist Eestis.  

Täpsem info: http://www.oef.org.ee/

		 Avatud	Eesti	Fond	–	Noortefond
  Eesmärk: toetada julgeid ja omanäolisi algatusi, mis julgustavad noori kaasa rääkima 

nende jaoks olulistel teemadel. Täpsem info: http://www.oef.org.ee/noortefond

		 Avatud	Eesti	Fond	–	Vabaühenduste	Fond
  Eesmärk: üldeesmärk on panustada kodanikuühiskonna arengusse ning sotsiaalse õig-

luse, demokraatia ja säästva arengu edendamisse. 
  Täpsem info: http://www.oef.org.ee/programmid/norra.html

		 Eesti	Kultuurkapital
  Eesmärk: kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite 

sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu. 
  Täpsem info: http://www.kulka.ee

		 EestiHollandi	Heategevusfond	„Päikeselill”
  Eesmärk: kõige enam pälvivad fondis tähelepanu projektid, mis on seotud inimeste ja 

mahajäänud väiksemate regioonidega. Fond eelistab toetada väiksemahulisi projekte, 
mis võivad omakorda kujuneda stimuleerivaks eeskujuks sarnases olukorras olevatele 
inimestele. Täpne info: www.paikeselill.ee

		 Eesti	Rahvuskultuuri	Fond	(ERKF)
  Eesmärk: heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase 

kogumise ja jagamise kaudu. Täpsem info: http://www.erkf.ee

		 Euroopa Komisjoni toetused
  Euroopa Komisjon annab toetuste vormis otseseid rahalisi eraldisi nende projektide ning 

organisatsioonide jaoks, kes edendavad ELi huvisid või aitavad kaasa mõne ELi program-
mi või poliitika rakendamisele. Toetuste taotlemiseks võivad asjast huvitatud vastata 
pakkumiskutsetele. Täpsem info: http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_et.htm

		 Euroopa Noored programm
  Eesmärk: toetada noorte aktiivseks kodanikuks kujunemist laiemas mõttes ning Euroo-

pa kodanikuks olemist kitsamalt.
  Toetada sallivat mõtteviisi noorte hulgas, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalse sidusu-

se suurendamisele Euroopa Liidus.
  Suurendada teineteisemõistmist erinevatest kultuuridest pärit noorte hulgas.
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  Panustada noorte ettevõtmisi toetavate tegevuste kvaliteedi arendamisse ja noorte-
valdkonnas tegutsevate organisatsioonide jätkusuutlikkuse tagamisse. Toetada koos-
tööd noortevaldkonnas Euroopas. Täpsem info: http://www.noored.ee

		 GRUNDTVIG programm
  Eesmärk: edendada täiskasvanuharidust ja koostööd partneritega teistest Euroopa rii-

kidest. Täpsem info: http://www2.archimedes.ee/hkk/index.php?leht=114

		 Hasartmängumaksu Nõukogu
	 	 Toetatakse	valdkonniti	prioriteetide	alusel:	
  Haridus- ja Teadusministeerium: noorsootöö-, keele-, haridus-, teadus-, elukestva õppe 

projektid 
  Kultuuriministeerium: spordivaldkonnas: olümpia ja mitteolümpiaalade projektid; kul-

tuurivaldkonnas: huvitegevus 
  Sotsiaalministeerium: sotsiaalhoolekande valdkonnas: laste-, eakate-, erivajadustega 

inimeste hoolekanne; vägivalla ohvrid; võrdsete võimaluste loomine; rahvatervise ja 
tervishoiu valdkonnas: rahvatervise teenused; tervise edenduslikud projektid. 

  Täpsem info: http://hmn.riik.ee

		 Integratsiooni	ja	Migratsiooni	Sihtasutus	„Meie	inimesed”	(MEIS)
  Eesmärk: aidata kaasa Eestis elavate inimeste ühiste väärtuste kujunemisele, aktiivsele 

osalemisele kodanikuühiskonnas ning erinevate rahvusrühmade võimalusele säilitada 
oma emakeelt ja kultuuri. Täpsem info: http://www.meis.ee

		 Keskkonnainvesteeringute	Keskus	–	Keskkonnaprogramm
  Missioon: hoida tervet elukeskkonda, väärtustada puhast loodust ning jätkusuutlikku 

arengut. Täpsem info: http://www.kik.ee

		 Kodanike Euroopa programm
  Eesmärk: anda kodanikele võimalus tegutseda koos ning seeläbi aidata kaasa Euroopa 

Liidu kodakondsuse arendamisele; arendada Euroopa identiteeti, mis põhineb ühisel 
väärtusel, ajalool ning kultuuril; aidata kaasa sellele, et kodanikud tunneksid Euroopa 
Liitu omasena; parandada vastastikust mõistmist Euroopa kodanike vahel, austades ja 
edendades kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning aidates samal ajal kaasa kultuu-
ridevahelisele dialoogile. Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=1167

		 Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK)
  Eesmärk: avalikes huvides tegutsevate kodanikuühenduste suutlikkuse tõstmine, koda-

nikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamine ja selle kaudu kodanikuühiskonna 
arendamine. Täpsem info: http://www.kysk.ee

		 Kodanikuühiskonna	Sihtkapital	–	Šveitsi	Vabaühenduste	Fond	(Šveitsi	VÜF)
  Alaeesmärk: arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd ava-

like teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, mis aitavad kaasa sotsiaalse sidu-
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suse suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. 
Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=464

		 Kodanikuühiskonna	Sihtkapital	–	Heade	ideede	konkurss
  Eesmärk: aidata kaasa Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodani-
kuaktiivsuse edendamisel. Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=168

		 Kodanikuühiskonna	Sihtkapital	–	Reisitoetused
  Eesmärk: aidata kaasa Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodani-
kuaktiivsuse edendamisel. Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=216

		 Kohaliku omaalgatuse programm (KOA või KOP)
  Eesmärk: kohaliku arengu ja piirkondade konkurentsivõime kasvu toetamine läbi 

kogukonna kaasamise ja tugevdamise. Täpsem info: http://www.kysk.ee/?s=1180

		 LEADER	MEEDE	–	Maaelu	Arengukava	2007–2013	4.	telg
  Eesmärk: maapiirkondade arendamine, hõlmatud 99% Eesti maapiirkonnast (alla 4000 

elanikuga asulad). Tegevusgruppide	ülevaade	ja	kontaktid:	
  http://www.maainfo.ee/index.php?page=66

		 Põhjamaade	Ministrite	Nõukogu	esindus	Eestis
  Eesmärk: tagada Põhja ja Baltimaade üleilmne konkurentsivõime ning muuta piirkond 

seeläbi maailmas atraktiivseks nii väärtuste kui ka innovatiivsuse poolest. 
  Täpsem info: http://www.norden.ee

		 Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm
  Eesmärk: parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti toetuse sihtgrupile. 

Täpsem info: http://www.eas.ee/avalikulejamittetulundussektorile/avaliketeenus-
te-arendamine/hasartmaengumaksust-regionaalsete-investeeringutoetuste-andmise-
programm/ueldjutt

Allikas:   Maakondlike Arenduskeskuste Infosüsteem (MAKIS), 
  http://www.arenduskeskused.ee/ 
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