
Sotsiaaltöötajad ja dementsusega lähedased – küsitluse kokkuvõte 
 
Veebiküsitlus viidi läbi perioodil 19.04.-14.05.2022. Küsitlust levitati MTÜ Elu Dementsusega 
liikmeskonna seas nii e-posti kui ka sotsiaalmeedia vahendusel. Küsitlusele vastas 32 
inimest, 31 neist olid naissoost. Üle kahe kolmandiku vastajatest on vanuses 41-60 a, pea 
viiendik on vanuses 31-40 a. 90% vastajate puhul kõneldakse kodus peamiselt eesti keelt. 
Hooldamise staaži keskmine pikkus on 4,22 a, mediaanpikkus 4 a.  
 
Vastajaid oli pea igast maakonnast.  
 

Maakond Arv 

Harjumaa 11 (sh Tallinnast 10) 

Pärnumaa 8 (sh Pärnu linnast 3) 

Tartumaa 3 (kõik Tartu linnast) 

Võrumaa 3 

Järvamaa 2 

Ida-Virumaa 1 

Lääne-Virumaa 1 

Saaremaa 1 

Raplamaa 1 

Põlvamaa 1 

 

 
Oma elukohajärgse omavalitsuse abivõimalustega olid kursis veidi alla poolte vastajatest, 
ülejäänud pool kas ei olnud üldse kursis või pidasid oma teadmisi nendest ebatäielikuks.  

 
 



 
Veidi alla 2/3 dementsusega inimese lähedastest olid varasemalt pöördunud elukohajärgse 
KOVi poole abi saamiseks.  

 

 
Veidi üle poole vastajatest on abiotsimise teekonnal kokku puutunud sotsiaaltöötajaga, 
kusjuures vähemalt ühel juhul saab selle küsimuse juures öelda, et keelduti abi osutamisest.  

 
4. Enamasti oli sotsiaaltöötajaga kontakti otsimise ajendiks vajadus saada informatsiooni 
teenuste, toetuste ja muude abivõimaluste kohta, seda nii diagnoosimise eelselt kui ka 
peale seda. Allpool näiteid pöördumise ajenditest, sulgudes sarnase sisuga pöördumiste arv: 
 

 Abivajaduse hindamise vajadus eesmärgiga leida sobiv tugi (5) 

 Edasise info saamiseks Alzheimeri tõve diagnoosimise järgselt (1) 

 Puude taotlemine (1) 

 Koduteenused (1) 

 Sotsiaaltransport (1) 

 Hooldekodukoha leidmine (2), hooldekodusse siirdumine (1) ja elu hooldekodus (1) 

 Rahaline abi hooldekodukoha eest tasumiseks (1) 

 Info omastehooldajaks saamise kohta (1) 



 
Enam kui pooltel juhtumitest ei vastanud saadud abi pöörduja ootustele.  

 

 
1 tähistab väga halba ja 5 tähistab väga head hinnangut. Sulgude ees olev number tähistab vastajate arvu.  

 

Selle küsimuse kokkuvõtteks: pooled vastajatest hindavad oma kogemust heaks või väga 

heaks, veidi üle viiendiku peab seda aga halvaks või väga halvaks. Veidi üle neljandiku jääb 

kahevahele.  

 

 

 



 
Kokkupuudete küsimuse osas dementsusega inimese hooldamisega sai teha mitu valikut. Pea 

60% on hooldanud dementsusega inimest lähedasena. Veidi üle poole on seejuures olnud 

selles rollis ajal, mil dementsusega pereliige elas hooldekodus. Neljandik on töötanud 

hooldajana hoolekandeasutuses.  

 

Valitud tsitaate: 
 

+ +/- - 
Saadud info ja asjaajamise 
juhiste põhjal leidsin oma 

lähedasele sobiva teenuse. 

Saadud toe mõjul paranes mu 
lähedase elukvaliteet elu 

viimasel aastal märgatavalt. 
Lähedane ise ja tema perekond 

olime saadud teenusega väga 

rahul. 

 

„Esimene kokkupuude 
sotsiaalkindlustusametis 

töötajaga, kes pidi määrama 

minu dementsusega abikaasa 
rehabilitatsiooni vajadused, oli 

täiesti ebaprofessionaalne. 
Järgmine kokkupuude oli 

Marienthali sotsiaaltöötajaga ja 

see oli väga meeldiv.“ 

 

„Lootsin sotsiaaltöötajalt 
tuge, abi ja informatsiooni, 

aga vastuseks oli, et tal on 200 

omastehooldajat ja ta ei suuda 
kõiki teavitada.“ 

 

Sotsiaaltöötaja külastas haige 
kodu. Vestles emaga, kes elab 

isaga koos ja pakkus välja 
võimaluse isal päeval olla 

Eakate Avahoolduskeskuses 

(Üldhoolekandekeskus 
päevahoiuna). Oleme selle 

teenuse eest väga tänulikud. 

Inimesed, kes nendega 

igapäevaselt tegelevad (Eva ja 

Triin) on küll üliinimesed! 

 

„Sotsiaaltöötaja oli väga toetav, 
aga ta ütles otse välja, et 

riigipoolset abi minule kui 
emaga koos elavale inimesele 

pole ette nähtud. Valgustas 

eakate päevahoiu teema plusside 
ja miinuste osas. Töötajale ei ole 

mul ühtki pretensiooni. Riigile 

on.“ 

 

„Sotsiaaltöötajatest polnud 
tuge, tema kaasatus oleks 

pidanud olema süvenenum.“ 

„Palusin abi hooldekodu koha 
otsimisel. Sotsiaaltöötaja oli 

ääretult pädev ja abivalmis 
ning jagas infot,võttis osa 

suhtlemisest hooldekodudega 

enda peale.“ 

Soovisin infot ning võimalust 
arutada võimalikke lahendusi. 

Ma polnud teinud veel otsust 
jääda lähedast ise hooldama. 

Samuti oleksin tahtnud, et mind 

oleks rohkem kaasatud 
hindamise protsessi. 

„Vajasin abi oma pereliikmele 
hooldekodu leidmisel. Abi ei 

saanud, leidsin ise.” 



 
Sotsiaaltöötaja oli väga toetav 

ja abivalmis. 
Transporditeenust on vaja 

mitte ainult dementsusega 
inimesele, vaid igale eakale, 

kellel pole oma sõidutajat, 

kuna pereliikmed on tööl. 
 

Sotsiaaltöötaja peaks ise kursis 

olema kõigega, millised 
võimalused patsiendile olemas 

on ja seda mulle kui 
mitteteadlikule lähedasele 

selgeks tegema. 

 

„Sotsiaaltöötaja koostöö 

lähedastega oli olematu.“ 

 Alguses esinesid raskused abi 

saamisega, sotsiaalabitöötaja 
alguses ütles, et vaevalt selle 

hooldekodu eest saab 

kompensatsiooni. Oli vaja vaja 
sõprade julgustust, et jätkata abi 

palumise protsessi. Hiljem peale 

dokumentide korjamise 

komissjon mitme päevaga 

otsustas, et linn maksab ca 
kolmandiku hinnast. See on suur 

abi minu perele. 

 

„Kui leidsin ise 

hooldekodukoha, siis ainus, 
millega sotsiaaltöötaja 

"aitas", oli ähvardus, et kui 

haige inimene ise ei nõustu 
sinna minema, siis vägisi ei 

tohi sundida, mida me polegi 

teinud.“ 

 

 Haigla sotsiaaltöötaja edastas 
mulle kirjaliku 

hindamiskokkuvõtte. Soovisin 

lisainfot ning uurisin, kas oleks 
võimalik rääkida hinnangu 

koostanud geriaatriga. Nii 
geriaatri kui sotsiaaltöötaja 

suhtumine oli üsna tõrjuv ning 

minu küsimusele, kuidas oma 
lähedast paremini aidata, oli 

napp vastus: pange 

hooldekodusse; kui leiate, et 
suudate ise hakkama saada, 

hooldage ise. Suhtlus oli 
korrektne ja viisakas, kuid 

pealiskaudne. 

 

Sotsiaaltöötaja soovitas otsida 
kodus elamise toetuseks 

lahendusi internetist, ei olnud 

abi, mõjus kurvastavalt ja 
tekitas üksi jäämise tunde.  

 

  Väga ebameeldiv kogemus. 
Kuigi olen varasemalt kokku 

puutunud ka imearmsate ja 

abivalmis sotsiaaltöötajatega, 
siis kahjuks ei saa neid ise 

valida. 

 

  See esimene halb kogemus 

lükkas pikaks ajaks edasi 

toimingud, mis oleksid meie 
igapäevaelu kergendanud. 

Jäin oma murega üksi. 

  Tundsin ennast oma murega 
üksi.  

  „Soovisin saada 

omastehooldajaks.Väga 



ebameeldivad kogemused, kui 

soovisin infot ja abi.“ 
 
 
 


