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EESSÕNA 

 

Igal lapsel on õigus turvalisele lapsepõlvele ja tema vajadustele vastavatele arengutingimustele. 
Kui lapsevanemad või hooldajad ei suuda oma laste eest igakülgselt vastutada, peavad sekkuma 
avalikud institutsioonid, kelle ülesandeks on laste toetamine ja kaitsmine, keda vastasel korral 
ohustavad ebasoodsad arengutingimused. Peamiseks abi pakkujaks perele, juhtumi 
korraldajaks ja ka juhtumikorraldusliku töö eest vastutajaks on kohalik omavalitsus (KOV).  

Last, kelle heaolu on ohustatud, tuleb märgata võimalikult varakult – et ta saaks õigeaegset ja 
asjakohast abi.  

Käesolev lapse heaolu hindamise käsiraamat on koostatud selleks, et toetada KOV-e lapse 
abistamisel. Siin kirjeldatakse lastekaitsetöö ühte olulisemat osa – juhtumimenetlust. 
Käsiraamat sisaldab üldisi suuniseid lapsi puudutavate küsimuste menetlemisel ning annab 
juhiseid lastekaitsetöö tegijatele, aga ka teistele laste ja peredega tegelevatele spetsialistidele 
ja ametnikele.  

Käsiraamatu ja selle juurde kuuluva abimaterjali eesmärgiks on tugevdada laste ja perede 
kaasatust lastekaitsetöös ning luua üle Eesti ühtsed alused ja arusaam lapsest lähtuvaks 
juhtumikorralduseks (sh heaolu hindamine, meetmete ja tegevuste planeerimine ning 
järelseire). 

Käsiraamat koosneb kolmest osast: olulisemad põhimõtted, juhtumikorralduslikud suunised 
ning lapse heaolu hindamise juhend. Juhend selgitab iga osa olulisemaid teemasid ning annab 
praktilisi suuniseid juhtumimenetluse läbiviimiseks. Käsiraamatust leiate ka näidisküsimused, 
mida saab lapse ja pere heaolu välja selgitades arvesse võtta. 

Lihtsuse mõttes kasutatakse käsiraamatus termineid (lapse)vanem ja (lapse)vanemad, kuid 
termini all on mõistetud nii lapse bioloogilisi vanemaid kui ka teda reaalselt kasvatavat isikut (nt 
kasuvanem, eestkostja).  

Käsiraamatu koostamisel on aluseks võetud Rootsi BBIC (Barns Behöv i Centrum, Socialstyrelsen 
2015) käsiraamat ning kasutatud Lapse ja pere hindamise juhendit (Sotsiaalministeerium 2009), 
Juhtumikorralduse käsiraamatut (Sotsiaalministeerium 2006), STAR juhendmaterjale ning 
juhendmaterjale Sotsiaalkindlustusameti kodulehel. 

Käsiraamat toetub Eesti Vabariigi seadusandlusele: Lastekaitseseadus (LasteKS), 
Perekonnaseadus (PKS), Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) ning Lapse õiguste konventsioonile.  

 

Loodame, et käsiraamat on abiks lapse heaolu terviklikul hindamisel ning soovime head 
kasutamist! 

  

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/lapse_ja_perekonna_hindamine_2009.pdf
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/juhtumikorralduse_kasiraamat.pdf
http://www.sm.ee/et/juhendid-ja-koolitused
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lastekaitse-abimaterjalid-spetsialistile#Juhendmaterjalid
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016024
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016012
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016021
https://www.riigiteataja.ee/akt/24016
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PÕHIMÕTTED 

Lapse heaolu hindamise käsiraamatu aluseks on hulk põhimõtteid, mis kirjeldavad kolme 
peamist perspektiivi lastekaitsetöös: lapse õigused, heaolu ja hüvang, tervikvaade ja koostöö 
ning enda oskuste kasutamine ja oma töö järgimine pidades silmas valdkonna arengut. 
 

1.1 Lapse õigustest lähtumine 
Töö lapse heaolu hindamise käsiraamatuga lähtub lapse õigustest. Olulisim rahvusvaheline 
lapse õiguste alane dokument on lapse õiguste konventsioon, mis ratifitseeriti Eestis 20. 
novembril 1991. Lapse õiguste konventsioon on Eestis otsekohalduv – see tähendab, et kõik 
avaliku- ja erasektori isikud ja asutused peavad seda järgima. 
 
LasteKS §5 kohustab lapse õiguste ja heaolu tagamisel lähtuma järgmistest konventsiooni 
aluspõhimõtetest: 

1) igal lapsel on sünnipärane õigus elule, ellujäämisele ja arengule; 
2) igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele ilma igasuguse diskrimineerimiseta; 
3) kõigis last puudutavates ettevõtmistes tuleb esikohale seada lapse huvid; 
4) igal lapsel on õigus iseseisvaks seisukohavõtuks kõigis teda puudutavates küsimustes 

ning õigus väljendada oma vaateid. 
 

1.2 Lapse huvidest lähtumine  
Last mõjutavate otsuste tegemisel peab erilist tähelepanu pöörama lapse huvidele. Lapse 
parima huvi väljaselgitamiseks tuleb välja selgitada konkreetse lapse olukord ja arvamus.  
 
Lapse parima huvi väljaselgitamisel tuleb arvesse võtta nii objektiivset kui ka subjektiivset 
vaatenurka: 

 Objektiivne vaatenurk – lastekaitsetöötaja selgitab välja lapse abivajaduse ja hindab selle 
põhjal, mis on konkreetses olukorras lapsele parim  

 Subjektiivne vaatenurk – lastekaitsetöötaja uurib lapselt, mis on lapse arvates temale parim 
ning võtab otsuste tegemisel arvesse lapse kogemusi ja soove 

 

1.3 Igale lapsele võrdsete võimaluste tagamine 
Laps peab saama võimaluse parimaks võimalikuks arenguks lähtuvalt tema enda 
individuaalsetest vajadustest ja eeldustest. Võrdsete võimaluste tagamine tähendab, et kõiki 
lapsi austatakse, väärtustatakse ja nende õigusi austatakse, aga see ei tähenda, et lapsi 
koheldakse täpselt samal moel ilma nende individuaalseid vajadusi arvestamata. 
 
Lapse õiguste konventsiooni kohaselt tuleb laste õigusi austada, kaitsta ja tagada – seda 
sõltumata lapse või tema vanemate päritolust, nahavärvist, soost, keelest, usust või 
erivajadustest. 
 

1.4 Lapsest ja tema olukorrast tervikvaate omamine 
Iga last tuleb näha just selle konkreetse lapse elu kontekstis ja last abistades tuleb arvestada ka 
ressurssidega, mis on lapse ümber olemas. Laps areneb koostoimes teda ümbritseva 
keskkonnaga, kus ilmneb palju erinevaid tegureid, mis võivad last ja tema vajadusi mõjutada. 
Lapse arengut mõjutavad nii tema individuaalsed omadused kui teda ümbritsev kultuur ja 
sotsiaalmajanduslik keskkond. 
 



6 
 

Laps on mõjutatud mitmetest erinevatest teguritest – nt eakaaslased, lasteaed ja kool, 
vanemate töökoht, ühiskonna struktuur ja normid. Samuti võib lapse enda käitumine mõjutada 
seda, kuidas vanemad last kasvatavad, mis omakorda võib mõjutada lapse käitumist. 
 

1.5 Lapse, perekonna ja tugivõrgustiku kaasamine 
Lastekaitsetöö keskmes on laps ning lisaks lapsele teda ümbritsev tugivõrgustik ja perekond. Nii 
laps ise kui tema tugivõrgustik ja perekond peavad olema teadlikult ja aktiivselt kaasatud kogu 
juhtumi protsessis ning olema informeeritud. Lapse kaasamiseks ei ole vanuse alampiiri. 
Osalemise määr tuleb otsustada igal üksikul juhul vastavalt lapse vanusele ja küpsusele. 
 
Laps peab saama kogu olulise info selle kohta, mis on toimumas, milliseid hinnanguid ja otsuseid 
on tehtud ning mida kavandatakse teha. Iga last puudutava otsuse puhul peab olema 
dokumenteeritud, kas ja kuidas on lapse arvamust küsitud ja sellega arvestatud. Samal ajal tuleb 
meeles pidada, et laps ei tohi oma kogemustest ja soovidest rääkides tunda, et ta peab võtma 
vastutuse selle eest, milline otsus tehakse. 
 

1.6 Koostöö erinevate spetsialistide ja asutustega 
LasteKS § 8 sätestatakse lapse õiguste ja heaolu tagamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse 
üksuste ametiasutuste ja nende ametiisikute ning avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste 
isikute vaheline valdkondadeülene koostöö kohustus kõigi lastele suunatud meetmete 
planeerimisel, rahastamisel ja rakendamisel, kaasates sellesse lapsi, lapsevanemaid, last 
kasvatavaid isikuid, huvirühmi ja avalikkust. 
 

1.7 Parimale olemasolevale informatsioonile ja teadmistele tuginemine 
Parimale olemasolevale informatsioonile tuleb tugineda nii abivajaduse hindamise kui selle 
rahuldamiseks kohaldavate meetmete planeerimisel ning rakendamisel. Tagamaks teadlikku ja 
süsteemset lastekaitset, on tähtis püüelda võimalikult tõenduspõhise tegutsemise suunas – see 
tähendab, et lastekaitsetööd tehakse tuginedes parimatele saadaolevatele teadmistele ja 
praktikatele, mille toimimine on uuritud ja tõendatud. Teadmistepõhine praktika eeldab 
kriitilist hindamist, läbipaistvat otsustamist ja pidevat õppimist. 
 

1.8 Probleemide vähendamine ja tugevuste toetamine 
Lapse heaolu hindamise käsiraamatus tuuakse näiteid võimalikest riski- ja kaitseteguritest – 
selleks, et neid saaks kasutada abivahendina, mõistmaks paremini lapse olukorda ja pakkumaks 
lapsele parimal moel sobivat tuge ja kaitset. 
 
Et selgitada välja ja mõista lapse vajadusi, peavad lastekaitsetöötajal olema teadmised lapse 
arengust, vanemate võimekusest ja sellest, kuidas erinevad kaitse- ja riskitegurid perekonnas ja 
keskkonnas lapse olukorda mõjutada võivad. Mida parem ülevaade lastekaitsetöötajal nendest 
asjaoludest on, seda paremini saab ta ette näha edasisi muutuseid lapse arenguprotsessis, 
vanemate võimekust teatud olukordades toime tulla ning vajadust rakendada toetavaid 
meetmeid. 
 
Laps satub lastekaitse huviorbiiti negatiivsete asjaolude tõttu, seetõttu kipub ka olukorra 
hindamine paratamatult keskenduma probleemidele. Hindamise protsessis on oluline meeles 
pidada hindamise tasakaalu põhimõtet ning tunda ära ja kirjeldada ka lapse ja pere tugevusi – 
see aitab kaasa ka lapse ja pere ning lastekaitsetöötaja vahelise usaldusliku koostöösuhte 
loomisele. Probleemile lahendust otsides on tähtis mitte ära unustada lapse keskkonnas 
esinevaid tugevusi ja ressursse – nt lapse tugev suhe vanemate, õdede-vendade, sugulaste vt 



7 
 

lähikondlastega. Iga kaitse- ja riskitegur võib last mõjutada otseselt või kaudselt mitmel erineval 
moel. 
 

1.9 Süsteemne järelevalve ja tulemuste mõõtmine 
Süsteemne järelevalve tähendab, et töö iga kliendiga dokumenteeritakse. Nii on võimalik aja 
jooksul jälgida, milline muutus on lapse ja pere olukorras toimunud ning selle põhjal hinnata 
töö ja rakendatud meetmete tulemuslikkust. Püsivate muutuste saavutamiseks, on vaja 
süstemaatiliselt tegevusi kavandada ja tulemusi seirata. Süsteemne andmete kogumine annab 
võimaluse saada usaldusväärset informatsiooni uurimistööks ning tulemuse mõõtmiseks. 
Tõenduspõhise laste- ja perede hoolekande arendamine eeldab kvaliteetsete andmete 
olemasolu.  
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JUHTUMI MENETLEMINE 

 

 

I. MENETLUSE ALGATAMINE 

LasteKS § 27 p 1 ja p 2 kohaselt on kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast lapsest, 
kohustus abivajavast lapsest teavitada. Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku 
omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116111.  
Teade abivajavast lapsest võib jõuda kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajani vabas vormis 
avaldusena, suulise teatena (nt telefoni teel) või muul viisil. Teade, sõltumata selle vormist, 
registreeritakse kohaliku omavalitsuse dokumendihaldussüsteemis ja teate andmed kantakse  
STAR programmi („Muu pöördumine“ -> “Muu probleem“, kui ei ole olemasolevate teemade 
seas ei leidu sobilikku). Teate fikseerimine tagab teadete menetlemise lastekaitseseaduses 
ettenähtud tähtaja jooksul: LasteKS § 29  kohaselt peab kohalik omavalitsus kümne päeva 
möödumisel abivajavast lapsest teada saamisest tegema otsuse juhtumikorralduse 
algatamiseks või algatamata jätmiseks või juhtumi edastamiseks pädevale ametiisikule. 
Ühtlasi on lastekaitsetöötaja kohustatud abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata 
hindama lapse abivajadust ja pakkuma lapse abistamiseks meetmeid.  
 
Teate vastuvõtmisel tuleb saada juhtumist võimalikult kiiresti nii selge ülevaade kui võimalik.  
Lastekaitsetöötaja võib esitada teatajale lisaküsimusi, et saada täiendavat teavet kaalutletud 
otsuse tegemiseks, kas algatada juhtumimenetlus või mitte. 
 
Võimalikud küsimused abivajavast lapsest teate saamisel  

 Mis pani Teid helistama/avaldust esitama just nüüd? 

 Kas Teie arvates on laps otseselt ohus? Kui jah, siis milles oht seisneb? 

 Kus laps praegu viibib? 

 Kas peres on teisi lapsi? Kui jah, täpsustage ja lisage vanus. 

 Kas on midagi erilist, mida peaksime teadma enne, kui võtame lapse või hooldajatega 
ühendust? 

 Kas laps teab, et Te tema pärast meiega ühendust võtate? 

Menetluse 
algatamine

•Teate vastuvõtmine

•Olukorra esmane hindamine / Informatsiooni kontrollimine

•Otsus juhtumikorralduse algatamise kohta

Abivajaduse 
hindamine

•Hindamise planeerimine

• Informatsiooni kogumine ja fikseerimine

•Informatsiooni analüüs sh kaitse- ja riskitegurite kaardistamine

•Sekkumise planeerimine sh kaitse- ja riskitegurite analüüs, eesmärkide seadmine

Tegevuskava

•Tegevuskava koostamine

•Tegevuskava elluviimine ja jälgimine

•Tegevuskava vahehindamine

•Meetmete tulemuslikkuse hindamine

Menetluse 
lõpetamine

•Riskitegurite järelhindamine

•Juhtumikorralduse lõpetamine

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/teade_abivajavast_lapsest.docx
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/poorduja_avaldus_kov.docx
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 Kas olete valmis osalema kohtumisel, et arutada lapse olukorda koos lapse ja tema 
vanemaga? 

 Kas olete seoses murega selle lapse pärast varem kellegi poole pöördunud?    
                              

Olukorra esmane hindamine ja informatsiooni kontrollimine 
 
Esialgse hindamise eesmärk on saada esmane ülevaade lapse abivajadusest ning kui kiiresti 
peab sekkuma. Mõnel juhul võib olla olukord nii kriitiline, et tegutseda tuleb juba enne, kui 
lapse abivajadust on jõutud kõigis selle aspektides hinnata. Esialgne hüpotees lapse abivajaduse 
kohta tekib juba teate vastuvõtmisel. Saadud informatsiooni alusel peab lastekaitsetöötaja 
viivitamatult määratlema, kas laps on hädaohus või abivajav. Esialgne otsus juhtumikorralduse 
algatamise või algatamata jätmise kohta tuleb teha, tuginedes saadud teatele ning võimalikule 
varasemale teadaolevale informatsioonile pere ja lapse kohta. Oluline on silmas pidada vahetut 
ohtu ning võimalikku (ennustatavat) ohtu tulevikus. Esialgsel hindamisel lähtutakse 
olemasolevast infost lapse ja pere kohta ning tehakse vajadusel täiendavaid infopäringuid 
haridus-, tervishoiu-, õiguskaitse- ja sotsiaalasutustesse. 
 
Hindamisel on abiks Lapse heaolu kolmnurk. Lapse vajadus kohesele kaitsele võib tuleneda 
lapsevanemate puudulikust võimekusest või vanemlikest oskustest, perekondlikest teguritest 
ja keskkonnast või lapse enda hetkeseisundist ja arengust. Kui ilmneb, et lapse heaolu on ohus, 
tuleb reageerida koheselt ning peale seda alustada juhtumikorraldusega ning lapse heaolu 
põhjaliku hindamisega. 
 
 
Abivajav laps  

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on kahtlus väärkohtlemise, 
hooletusse jätmise või muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes ja laps, kelle käitumine ohustab 
tema enda või teiste isikute heaolu. Teade abivajavast lapsest registreeritakse STAR-is 
lihtmenetlusena. Kui lapse abivajadust saab rahuldada ühekordse meetmega (nt perele toetuse 
maksmisega), juhtumimenetlust ei algatata. Kui lapse heaolu tagamiseks on vaja sekkuda 
intensiivsemalt, algatatakse juhtumikorralduslik töö. 
 
Hädaohus olev laps 

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras ja laps, kelle 
käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. Hädaohus oleva lapse juhtumite 
puhul tuleb viivitamatult sekkuda, pakkuda lapsele vajalikke meetmeid (nt turvakoduteenus, 
haigla) ning kõrvaldada viivitamatult lapse elu või tervist ohtu seadnud olukord. Hädaohus oleva 
lapse abistamist reguleerivad lastekaitseseaduse §-d 32 ja 33. Vajaduse korral võib hädaohus 
oleva lapse toimetada ohututesse tingimustesse kuni ohu möödumiseni, küsimata selleks 
lapsevanema nõusolekut. 
 
Hädaohus oleva lapse toimetab ohututesse tingimustesse lapse viibimiskoha järgse kohaliku 
omavalitsuse lastekaitsetöötaja või politsei. Hädaohus olev laps paigutatakse ohututesse 
tingimustesse selleks sobivat teenust osutava sotsiaal-, tervishoiu- või haridusasutuse või isiku 
(edaspidi teenuseosutaja) või lapse jaoks turvalise isiku juurde sõltuvalt lapse olukorrast ja 
vajadustest. Kui hädaohus olevat last ei ole võimalik üle anda lapse vanemale, võib lapse 
ajutiselt paigutada teenuseosutaja juurde sobiva teenuse saamiseks või lapse jaoks turvalise 
isiku juurde kui on olemas lapse vanema nõusolek.  
Nõusoleku puudumisel või lapse vanemaga kontakti mittesaamisel, teeb lastekaitse töötaja 
põhjendatud haldusotsuse, mille alusel võib lapse eraldada perekonnast ning vajaduse korral 
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määrata lapse ja lapse vanema suhtluskorra enne hooldusõiguse piiramise kohtumäärust, kui 
lapse jätmine perekonda või lapse vanema ja lapse vaheline suhtlus ohustab lapse tervist või 
elu.  
 
Lastekaitsetöötaja teeb otsuse hädaohus oleva lapse ajutiseks perekonnast eraldamiseks 
järgmistel juhtudel: 
1) lapse ohtu sattumise on põhjustanud lapse vanem oma tegevuse või tegevusetusega; 
2) lapse vanem keeldub lapse ajutisest paigutamisest teenuseosutaja juurde sobiva teenuse 

saamiseks. 
 
Hädaohus olev laps eraldatakse lastekaitsetöötaja otsuse alusel perekonnast ja määratakse 
tema viibimiskoht ning vajaduse korral lapse ja vanema suhtluskord kuni 72 tunniks alates lapse 
perekonnast eraldamisest. 
 
Lastekaitsetöötaja peab hindama lapse olukorda ja abivajadust 72 tunni jooksul ning arvestades 
lapse parimat huvi pöörduma kohtusse hooldusõiguse ja vajaduse korral suhtlusõiguse 
piiramiseks. Lastekaitsetöötaja peab arvestama hindamisel ja kohtusse pöördumisel, et esialgse 
õiguskaitse korras lapse perest eraldamise kohtumäärus peab valmis saama 72 tunni jooksul. 
Seega tuleb jätta kohtule hindamise ja otsustamise aeg ning soovituslikult võiks 
lastekaitsetöötaja kohtusse pöörduda esimese 24 tunni jooksul. 
 
Kui lapse ohtu sattumist ei põhjustanud lapse hooldusõigust teostava isiku tegevus või 
tegevusetus või temast tulenev oht on lõppenud, antakse hädaohus olnud laps üle vanemale. 
Enne lapse üle andmist peab lastekaitsetöötaja olema veendunud, et oht lapsele on möödas. 
Lapse turvalisuse tagamise toetamiseks võib lastekaitsetöötaja teha lapsevanemaga kirjalikke 
kokkuleppeid. Enamikel juhtudel, kui laps on olnud hädaohus, viitab see sügavamatele 
probleemidele, millega tuleb tegeleda. Ennetamaks lapse edasist sattumist hädaohtu, tuleks 
lapse ja perega tegeleda juhtumikorralduse raames edasi ning algatada peale lapse üleandmist 
tavapärane lapse abivajaduse hindamise protseduur. 
 
Kui hädaohus olev laps tuleb ise või satub muul viisil otse teenuseosutaja juurde, peab 
teenuseosutaja viivitamata võtma ühendust kohaliku omavalitsusega ning taotlema 
lastekaitsetöötaja otsust lapse ajutise perekonnast eraldamise kohta.  
 
Eelnevalt läbi viidud hindamised ja taustainfo  

Esialgse abivajaduse hindamisel võib omada suurt kaalu lastekaitsetöötajale varasemast ajast 
teada olev informatsioon – võimalikud juhtumi- ja lihtmenetlused. See informatsioon võib olla 
abiks otsustamisel, kas sel korral peaks juhtumi algatama või mitte. 
 
Kontaktid esialgse hindamise ajal 

Kõige olulisem kontakt heaolu hindamisel on laps. Lisaks võib lastekaitsetöötaja olukorra 
esialgse hindamise käigus võtta ühendust isikuga, kellelt teavitus laekus ning spetsialistidega, 
kes on lapsega kokku puutunud. Ühenduse võtmine erinevate isikute ja spetsialistidega võib 
anda täiendavat infot otsustamaks, kas tegemist on hädaohus oleva või abivajava lapsega ning 
kas juhtumikorraldus algatada või mitte. Vajadusel võib juba eelhindamise ajal viia läbi ka 
võrgustiku ümarlaua, et koguda täiendavat informatsiooni. 
 

Otsus juhtumikorralduse algatamise kohta 
Tuginedes lapse kohta varem laekunud ning esialgse hindamise käigus saadud informatsioonile, 
teeb lastekaitsetöötaja otsuse, kas alustada juhtumikorraldust või mitte. Lapse ja pere kohta 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/hadaohus_oleva_lapse_perest_eraldamise_otsus_kov.doc
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/avaldus_kohtule_hooldusoiguse_piiramiseks.doc
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/avaldus_kohtule_hooldusoiguse_piiramiseks.doc
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/hadaohus_oleva_lapse_perest_eraldamise_taotlus.pdf
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/hadaohus_oleva_lapse_perest_eraldamise_taotlus.pdf
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varem laekunud informatsiooni arvestamine on oluline, kuna sel ajal ei pruukinud olla vajadust 
juhtumikorralduse alustamiseks, kuid uues olukorras võib ka varasemast ajast teadaolev 
informatsioon omada olulist tähtsust otsuse langetamisel. Otsustamisel on abiks lapse heaolu 
kolmnurga küljed, valdkonnad, kaitse- ja riskitegurid ning toetavad küsimused. 
 
Kohalik omavalitsus peab kümne päeva möödumisel abivajavast lapsest teada saamisest 
tegema otsuse juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks.   
Kui lapse abivajadust ei saa rahuldada ühekordse meetmega, algatatakse juhtumimenetlus.  
Lapse vajadus kohesele kaitsele võib tuleneda lapsevanemate võimetusest, vanemlike oskuste 
vähesusest, perekondlikest teguritest ning keskkonnast või lapse enda terviseseisundist ja 
arengutasemest.  
 
Juhtumikorralduse algatamise otsustamisel võivad olla hindajale abiks järgmised küsimused: 

 Kas on teavet või märke, mis viitab lapse arengu ohustatusele? 

 Kas on teavet või märke, mis viitab vanemate vähesele suutlikkusele? 

 Kas on teavet või märke, mis viitab ohtudele lapse perekonnas ja kasvukeskkonnas? 

 Kas laps ja pere on nõus neile osutatava abiga? 
 
Otsus juhtumikorralduse algatamata jätmiseks on põhjendatud juhul, kui lapse heaolu 
tagamiseks ei ole vaja sekkuda lastekaitsetöötajal. Mõnel juhtumil jõutakse sellisele järeldusele 
seetõttu, et vanemad on võimelised lapse vajadused ise rahuldama. Isegi kui menetluse käigus 
pole perele meetmeid pakutud, võib olla juhtunud, et juba menetluse läbiviimine iseenesest tõi 
kaasa muutused positiivses suunas.  
Otsus juhtumikorralduse algatamise, algatamata jätmise või juhtumi edastamise kohta tuleb 
fikseerida STAR-is. Kui juhtumikorraldust ei algatata, tuleb menetlusele lisada toiming liigiga 
Lastekaitse - KOV otsus juhtumikorralduse algatamata jätmise kohta ning märkida toimingu 
kirjelduse väljale põhjendus. 
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II. ABIVAJADUSE HINDAMINE 

Abivajaduse hindamine peatükk koosneb järgmistest teemadest:  
1. Hindamise kavandamine 
- Planeerimine ja koostöö 
- Hindamise eesmärk ja küsimuste püstitamine 
2. Lapse heaolu kolmnurk 
- Teabe kogumine 
- Lapse ja perekonnaga kokku puutunud spetsialistide kaasamine 
- Eelnevalt olemasolev informatsioon lapse ja pere kohta 
3. Kogutud teabe analüüs ja hindamine 
- Riski, vajaduste ja vastuvõtlikkuse hindamine 
- Laps vahetab hindamise ajal elukohta 
- Perekonnast eraldatud lapse kaitse 
 
Enne abivajavale lapsele sobiva meetme kohaldamist tuleb lapse abivajadust hinnata. Lapse 
abivajadust hindab lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik, välja arvatud vabatahtlikus 
tegevuses, asendusteenistuses teenides, tööturuteenustel osaledes või praktikandina lapsega 
vahetult kokku puutuv isik, kaasates selleks vajaduse korral asjaomase spetsialisti (LasteKS § 28 
lg 1). 
 
Lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik peab lapse abivajaduse hindamisse kaasama lapse ja 
lapse vanema või lasteasutuse, kus laps viibib (LasteKS § 28 lg 3). 
 

Planeerimine ja koostöö 
Esmane vastutus lapse õiguste ja heaolu tagamise eest on lapse vanemal. Riigi ja kohaliku 
omavalitsuse ametiasutused ja nende ametiisikud ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud 
juriidilised isikud peavad vastavalt oma pädevusele toetama lapse vanemat lapse õiguste ja 
heaolu tagamisel. 
 
Hindamine on analüüsiprotsess, mille vältel püütakse mõista juhtumi tähendust ning 
koondatakse üksikasjad, sündmused ja muud asjaolud loogiliseks tervikuks, et oleks võimalik 
jõuda sobivate sekkumismeetodite valikuni. Hindamise kavandamisel on oluline lähtuda lapse 
vajadustest. 
 
 
Hindamise kavandamine hõlmab vastuste otsimist järgmistele küsimustele: 

 Mida ma lapse ja probleemi kohta juba tean? 

 Mida on vaja välja selgitada? 

 Millistest allikatest ja mis meetoditega teavet koguda? 
 
Hindamise kavandamisel ja hindamisprotsessi selgitamisel lapsele ja perele soovitame lähtuda 
lapse heaolu kolmnurgast, mis hõlmab endas lapse arenguvajadusi, lapsevanema suutlikkust 
neid vajadusi täita ning perevõrgustiku ja keskkonnategurite mõju lapsele ja lapsevanema 
suutlikkusele. Seeläbi saab lastekaitsetöötaja selgitada, millele tavapäraselt hindamisprotsessis 
keskendutakse ning millised valdkonnad ja tegurid on olulised just sellel konkreetsel juhul. 
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Koostöö  lapse ja vanemaga 
Hindamise protsess tuleb kavandada koostöös lapse ja tema vanemaga. Lastekaitsetöötaja 
tegevus peab olema lapse, tema perekonna ja teiste lapse jaoks oluliste isikute jaoks võimalikult 
selge ja läbipaistev. Lapse, perekonna ja lastekaitsetöötaja koostöö on protsessis määrava 
tähtsusega. Hea kontakti ja usaldussuhte loomine perega on edasise eduka koostöö aluseks. 
 
Enamasti tunnevad lapsevanemad oma last ja tema käitumist kõige paremini ning annavad 
lapse kohta kõige rohkem informatsiooni. Hindamisel tuleb kaasata lisaks lapse vanematele ka 
teisi lapse jaoks olulisi isikuid (nt vanema elukaaslane, vanavanemad, lapse õed või vennad). 
 
Hindamine peab lähtuma lapsest ning tema olukorrast. Hindamise keskmes peab olema 
koostöö lapsega ning laps peab olema protsessi kaasatud. See võib hõlmata nii lapse vaatlemist, 
individuaalset vestlust lapsega, vestlust koos olulise täiskasvanuga kui ka igasugust muud 
suhtlemist lapsega. Vestlus lapsega tuleb läbi viia delikaatselt ja paindlikult, võttes arvesse lapse 
vanust ja arengutaset. Lapsel tuleb lasta ise rääkida oma olukorrast, tunnetest ja soovidest. 
Lapsele ei tohi peale suruda oma seisukohta ega panna teda liiga keeruliste valikute ette. 
Lapsele tuleb anda temale mõistetaval viisil ja piisaval määral selgitusi, mida ta võib vajada 
selleks, et kaasa rääkida. Lapsega suhtlemisel suuniste saamiseks on võimalik kasutada näiteks 
Anneli Liivamägi-Hitrov ja Kristjan Kask (2016) koostatud „Lapse küsitlemise käsiraamatut“. 
 
Teatud juhtudel (nt kui oht lapsele tuleneb lapsevanema tegevusest või tegevusetusest) võib 
lapsevanema aktiivne kaasamine olla lapse huve kahjustav, kui selleks on põhjendatud kahtlus 
või teadmine võib lapsega vestelda ilma lapsevanema nõusolekuta. Isegi kui lastekaitsetöötaja 
vestleb lapsega lapsevanema nõus- või juuresolekuta, tuleb sellest lapse vanemat teavitada.  
 
Lapsevanem keeldub koostööst 

Lapsevanem võib nii enda võimekust kui ka lapse vajadusi teisiti mõista kui laps ise või 
lastekaitsetöötaja. Kui seisukohad olulistes küsimustes erinevad, võib see viia konfliktse 
olukorrani ja otsese keeldumiseni koostööst. Koostöö vältimiseks võivad lapsevanemad 
kasutada ka passiivseid strateegiaid, nt mitte vastata kirjadele ja telefonikõnedele ning mitte 
pidada kinni kokkulepetest. Sellises olukorras peab lastekaitsetöötaja püüdma konflikti 
maandada ja leidma võimalused koostöö jätkamiseks, keskendudes lapse huvidele.  
 
Kui lapsevanem keeldub koostööst või väldib seda, ei pruugi see olla lõplik – lastekaitsetöötajal 
tuleb leida võimalus rääkida lapsevanema hirmudest ja pahameelest ning korrata 
koostööettepanekut. Mõnel juhul ei pruugi koostöö vaatamata lastekaitsetöötaja poolsetele 
pingutustele õnnestuda ning tuleb rakendada meetmeid vastu lapsevanemate tahtmist. Kõik 
sellised problemaatilised asjaolud peavad olema fikseeritud ning ilmnema juhtumiga seoses 
kogutud ja koostatud materjalis (sh lisatud toiminguna STAR-is). 
  
Lastekaitsetöötajal on õigus teha lapsevanemale ettekirjutusi abivajava lapse kaitseks ja 
kohustada lapsevanemat tegema koostööd lastekaitsetöötajaga (LasteKS § 40 lg 2). Kui 
lapsevanem ei tee jätkuvalt koostööd, siis on lastekaitsetöötajal võimalik pöörduda kohtusse. 
Kohus võib lapse heaolu ohustatuse korral teha vanema asemel lapse kohta hooldusõigusest 
tulenevaid otsuseid, teha hoiatusi ja ettekirjutusi ning kehtestada keelde, samuti kohustada 
vanemaid järgima kohtu määratud asutuse hooldusjuhiseid (PKS § 134 lg 3). 
 

  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/lapse_kusitlemise_kasiraamat_2016_0.pdf
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/ettekirjutus_2016.doc
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Valdkondadeülene koostöö ja terviklik lähenemine 
Kui laps ja pere vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis 
hõlmab ka vajadust koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel, kasutatakse 
juhtumikorralduse põhimõtet. Mida keerukamad on perekonnas esinevad probleemid, seda 
tihedam peab olema valdkondadeülene koostöö. Mõne juhtumi puhul võib lapse ja tema pere 
kohta olla juba olemas piisavalt teavet, kuid seda teavet on vaja täiendavalt analüüsida. 
Spetsialistide ülesandeks on toetada lastekaitsetöötajat hindamisel oma spetsiifiliste 
teadmistega. 
 
Lapse ja perekonnaga kokku puutunud isikute ja spetsialistide kaasamine 

Lapse olukorra paremaks mõistmiseks on vaja omada head ülevaadet lapse vajadustest, tema 
vanemate suutlikkusest neid vajadusi rahuldada ning laiema perevõrgustiku ja 
keskkonnategurite mõjust lapse vanemate suutlikkusele. Lapse heaolu igakülgseks hindamiseks 
on vaja teiste spetsialiste või ametiasutuste abi. Spetsialistide all mõistame eelkõige 
valdkondadeüleseid võrgustikupartnereid, kes on lapse ja perekonnaga varem kokku puutunud 
(nt tervishoiu-, hariduse- ja õiguskaitse valdkonna spetsialistid). 
 
Vajaliku informatsiooni saamiseks tuleb võtta ühendust last ja perekonda isiklikult tundvate 
inimeste (teatud juhtudel nt lähisugulased või naabrid) ning lapse või perega kokku puutunud 
spetsialistidega. Kaasatud isikud ja spetsialistid saavad anda lapse osas informatsiooni erinevate 
lapse heaolu kolmnurga valdkondade lõikes olenevalt enda kokkupuutest ja erialast. Kuigi ühest 
küljest tuleb kaasata piisavalt erinevaid isikuid, et saada lapse abivajadusest igakülgne 
ülevaade, tuleks samal ajal hoiduda põhjendamatult paljude eri inimeste kaasamisest.  
 
Teave, mida lastekaitsetöötaja võrgustikupartneritelt palub, peab aitama kaasa lapse 
abistamise eesmärgile ja hõlmama üksnes neid andmeid, mis selle eesmärgi täitmiseks vajalikud 
on. Et lastekaitsetöötajal on seaduse alusel õigus lapse abistamiseks ja kaitseks vajalike 
isikuandmete töötlemiseks, võivad võrgustikupartnerid (kool, lasteaed, haigla, perearst, muid 
teenuseid pakkuv asutus või organisatsioon) last ja tema peret puudutavaid andmeid 
lastekaitsetöötajale edastada lapse ja lapse vanema nõusolekuta. Samadel põhimõtetel võib 
toimuda isikuandmete jagamine lastekaitsetöötajate omavahelises suhtluses ja näiteks 
koostöös politseiametnikega. Lastekaitsetöötaja omaltpoolt võib võrgustikupartneritele lapse 
isikuandmeid edastada üldjuhul ainult lapse ja lapse vanema nõusolekul (Abivajavast lapsest 
teatamine ja andmekaitse – Lasteombudsmani juhend) – välja arvatud juhul, kui andmeid on 
vaja edastada hädaohus oleva lapse abistamiseks – sellisel juhul võib ka lastekaitsetöötaja 
teistele osapooltele infot edastada ka ilma nõusolekuta. 
 

Hindamise eesmärk ja küsimuste püstitamine 
Lapse heaolu kolmnurk annab ülevaate, millistest aspektidest tuleb lähtuda abivajaduse 
hindamisel. Hindamise käigus tuleb hoolikalt uurida erinevate aspektide vastastikust mõju ning 
seda, kuidas erinevad asjaolud just konkreetse lapse puhul avalduvad. 
 
Lapse abivajaduse põhjused on sageli keerukad ja mitmekülgsed. Lapse heaolu kolmnurga 
küljed ja nende valdkonnad aitavad lastekaitsetöötajal läbi mõelda, mida on vaja täpsemalt 
uurida. Näiteks võivad teate põhjuseks olla probleemid koolis, kuid hindamine näitab, et 
kooliprobleemide põhjused on seotud lapsevanemate suutlikkusega. Lastekaitsetöös on 
korraga mitme erineva probleemi esinemine pigem reegel kui erand. Näiteks küsimus, kas 
esineb vägivalda või ainete kuritarvitamist, tuleb tõstatada ka siis, kui esialgses abivajava lapse 
teates seda ei mainita. Kui laps satub lastekaitsetöötaja vaatevälja tema enda problemaatilise 
käitumise tõttu, on vaja uurida, kas lapse kodus esineb probleeme, näiteks vägivald või 

http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Abivajavast%20lapsest%20teatamine%20ja%20andmekaitse%20-%20juhend.pdf
http://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/IMCE/Abivajavast%20lapsest%20teatamine%20ja%20andmekaitse%20-%20juhend.pdf
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sõltuvust. Enamasti hõlmabki hindamine erinevaid aspekte kolmnurga mitmelt küljelt või kõigilt 
külgedelt. See ei tähenda aga, et iga juhtumi puhul oleks vaja süvitsi hinnata kõiki valdkondi. 
 
Hindamise kavandamisel tuleb püstitada sellised küsimused, millele vastuste saamine 
võimaldaks otsustada, kas laps või tema vanem vajab toetavaid meetmeid. Hindamiskavas 
olevad küsimused annavad ülevaate sellest, mida on vaja lapse olukorda ja abivajadust hinnates 
välja selgitada. Iga lapse olukord on unikaalne – seetõttu tuleb iga juhtumi puhul püstitada 
küsimused, mis on asjakohased just selles olukorras. 
Enamikul juhtudel on esialgu vaja esitada pigem üldisemat laadi küsimusi, mida on lihtne 
formuleerida lapse heaolu kolmnurga toel. 
 
Kui hindamise käigus ilmnevad asjaolud, mis vajavad tõenäoliselt sekkumist ja meetmeid heaolu 
toetamiseks, siis neid tuleb põhjalikult hinnata. Põhjaliku hindamisega selgitatakse välja, 
millistes olukordades, kui sageli ja kui ulatuslikult need abivajadust suurendavad tegurid 
ilmnevad ning milliseid tagajärgi need võivad lapse jaoks kaasa tuua. 
 
 
Hindamisallikate valimine 

Pärast esmaste küsimuste ettevalmistust tuleb välja selgitada, millisel viisil ja kellelt on võimalik 
saada vastused. Kui abivajaduse hindamises ei minda asjakohastes küsimustes piisavalt süvitsi, 
on oht, et see viib ebaõigete või ebasobivate otsusteni, mis omakorda tähendab olulist kahju 
nii lapsele ja perele kui laiemalt ühiskonnale. Samas ei tohiks teabe kogumine olla piiritlemata. 
Isikuandmete kaitse seaduse § 6 järgi tuleb lähtuda järgmistest põhimõtetest: 
 

 eesmärgikohasus – isikuandmeid võib koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste 
eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda viisil, mis ei ole andmetöötluse 
eesmärkidega kooskõlas; 

 minimaalsus – isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud 
eesmärkide saavutamiseks, kuid piisavalt, et määratletud eesmärk saavutada;  

 andmete kvaliteet – isikuandmed peavad olema ajakohased, piisavad ning vajalikud seatud 
andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks. 

 
Andmete kogumisel, pere elusituatsioonist ülevaate saamisel ja teiste isikute või spetsialistide 
kaasamisel on keskse tähtsusega see, kuidas tehakse perega koostööd. Kui hindamise protsessi 
on vajalik kaasata pereväliseid isikuid, tuleb sellest rääkida lapse ja vanematega. 
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Lapse heaolu kolmnurk 

 
 
Lapse heaolu kolmnurk on mudel nii lapse vajaduste uurimiseks kui ka nende jälgimiseks. 
Kolmnurgal on kolm külge - Lapse arenguvajadused, Vanemate suutlikkus ning Pere ja keskkond 
 
Kolmnurga keskmes on laps ja tema heaolu. Kolmnurga abil hinnatakse lapse heaolu, vaadates 
lapse arenguvajadusi seostatult vanemate suutlikkuse ning pere ja keskkondlike teguritega. 
Lapse arenguvajaduste hindamine on uurimise alguspunkt. Kogu protsessis on väga oluline 
lapsega vestlemine ja vanemate kaasamine. Lapsele tuleb eakohasel viisil selgitada vestluse 
eesmärki ning tutvustada hindamiskolmnurka. Lapsel on õigus olla informeeritud toimuvast, 
esitada küsimusi ning väljendada oma mõtteid ja kogemusi. 
 
Lapse heaolu kolmnurga kolmel küljel on kokku 13 valdkonda, mis keskenduvad olulistele 
tahkudele lapse elus. Neid uurides saame otsustada, missugused riski- ja kaitsetegurid on igas 
valdkonnas ning kas esineb märke, et lapse heaolu on ohus. 
 
Kaitsetegurid on lapsest, tema vanematest ja neid ümbritsevast keskkonnast tulenevad 
positiivsed, lapse arengut soodustavad ja toetavad tegurid.  
Riskitegurid on lapsest, tema vanematest ja neid ümbritsevast keskkonnast tulenevad lapse 
arengut negatiivselt mõjutavad  või ohustavad asjaolud. Riskitegurid süvendavad lapse 
abivajadust hetkeolukorras või seavad ohtu lapse heaolu pikemas perspektiivis. 
Tegurid võivad olla kas dünaamilised –  see tähendab, et neid on võimalik mõjutada –  või 
staatilised ehk muutumatud. Enamik riski- ja kaitseteguritest on pigem dünaamilised. 
 

LAPS 

PERE JA KESKKOND 

PERE AJALUGU JA  
PRAEGUNE 
OLUKORD 

SOTSIAALNE  
VÕRGUSTIK 

ELUTINGIMUSED MAJANDUSLIK 
OLUKORD 

TERVIS 

TUNDEELU JA 
KÄITUMINE 

PERE- JA 
PEREVÄLISED SUHTED 

IDENTITEET 

HARIDUS 

ESMANE HOOLITSUS 

JUHENDAMINE JA 
PIIRIDE SEADMINE 

EMOTSIONAALNE 
KOHALOLEK 

TURVALISUS 
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Kolmnurga iga valdkonna juures on toodud välja näidisküsimused. Neid ei tuleks käsitleda 
valmis intervjuuküsimustena – need on pigem abivahendiks lastekaitsetöötajale, kes saab valida 
küsimustest välja konkreetsel juhul sobivad ning neid kohandada.  
Kui on tuvastatud kaitse- või riskitegureid erinevates valdkondades, on oluline uurida, millistes 
olukordades, kui sageli ja kui ulatuslikult need esinevad ning kuidas nad mõjutavad lapse elu. 
Lastekaitsetöötaja peab konkreetsest lapsest lähtuvalt otsustama, mida täpsemalt tuleks uurida 
või jälgida. Konkreetsel juhtumil võivad mitmed käesolevas  juhendmaterjalis käsitletavad 
asjaolud olla üleliigsed, kuid võib esineda juhtumeid, kus tuleb tegeleda asjaoludega, mida 
käesolevas juhendmaterjalis ei sisaldu. Eesmärgiks peab alati olema jõuda võimalikult tervikliku 
pildini konkreetsest juhtumist. 
 
Lapse arengu ning lapse ja pere olukorra eri tahkude mõistmiseks ei pruugi lastekaitsetöötaja 
ettevalmistus olla piisav. Sellisel juhul tuleb paluda abi teistelt ametiasutustelt või 
spetsialistidelt, näiteks lastepsühhiaatrilt, eripedagoogilt või sõltuvusprobleemidega 
tegelevatelt spetsialistidelt.  
 
Lapse heaolu hinnates ei tohi käsitleda tema vanemaid ühe üksusena. Näiteks küsimuse „Kas 
vanematel on positiivne suhtumine kehalise karistusega kasvatusse?“ puhul tuleb välja 
selgitada, kas see kehtib mõlema vanema või ainult ühe vanema puhul. Lapsel võib näiteks olla 
positiivne ja lähedane suhe ühe vanemaga, kuid ta võib karta teist. 
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Lapse arenguvajadused  
Lapse arenguvajadused jaotub viieks valdkonnaks (sulgudes on toodud soovitus, mille alla 
kirjeldada valdkond STARi juhtumimenetluse raames): 
 

1. Tervis (STAR→ tervislik seisund ja elustiil/ eluase ja elukeskkond) 
2. Haridus (STAR → töötamine ja õppimine) 
3. Identiteet (STAR→ tervislik seisund ja elustiil/ suhted sotsiaalvõrgustikuga) 
4. Pere- ja perevälised suhted (STAR→ suhted sotsiaalvõrgustikuga) 
5. Tundeelu ja käitumine (STAR→ tervislik seisund ja elustiil/ suhted sotsiaalvõrgustikuga) 

 
Need 5 valdkonda käsitlevad meditsiinilist, psühholoogilist, pedagoogilist ja sotsiaalset 
perspektiivi lapse arengus. Peamine küsimus, mida uuritakse, on: kuidas on lapse 
arenguvajadused rahuldatud? Nt tervise valdkonnas on välja toodud küsimused lapse 
toitumise, une, puhtuse jms kohta. Iga valdkonda uurides tuleb välja selgitada lapse arusaam 
oma olukorrast ning tema isiklikud vajadused ning vanemate arusaam lapse olukorrast, 
vajadustest ning suutlikkus need tagada. Iga lapse arenguvajaduse valdkonna hindamine algab 
lapse olukorra hindamisega ning seejärel hinnatakse lapsevanemate suutlikkust lapse vajadusi 
rahuldada. 
  
Iga valdkonna juures on välja toodud erinevaid kaitse- ja riskitegureid. Sh esineb erinevat sorti 
riski- ja kaitsetegureid: 

 Tegurid, mis on seotud lapse isiksusega (nt lapse temperament, meeleolud, motivatsioon) 

 Tegurid, mis on tekkinud väärkohtlemise, ebapiisava hoolitsuse või lapse ennast kahjustava 
käitumise tagajärjel (nt terviseprobleemid, õpiraskused, käitumisprobleemid). 

 Last mõjutavad keskkondlikud tegurid (nt mittetoetav koolikeskkond, juurdepääs 
tervishoiuteenustele). 

 

1. Tervis 
Lapse hea tervislik seisund on lapse heaolu ja arengu eelduseks. Valdkonda hinnates on kasulik 
teada laste pikkuse, kaalu ja füüsilise arengu normidest (nt kasvu- ja kaalukõverad). Tähtis on 
vanemate kontakt perearstiga ning ülevaate omamine lapse senisest arengust ja erivajadustest. 
Seoste loomisel tervise valdkonna ja vanemate suutlikkuse vahel on oluline eristada vanemate 
suutlikkust ja keskkonnatingimuste mõju – nt kas lapse tervislikus heaolus on riske, kuna 
vanemad ei pea tervise eest hoolitsemist oluliseks ega otsi lapsele vigastuste korral abi või ei 
ole arstiabi seal piirkonnas kättesaadav. 
 
Hindamisprotsessi käigus loob lastekaitsetöötaja ülevaate, missugune on lapse üldine tervislik 
seisund ja kuidas selle eest hoolitsetakse: kas laps on käinud regulaarselt tervisekontrollis, 
saanud vajalikku arstiabi ja on vaktsineeritud; millised on lapse füüsiline aktiivsus ning kas lapsel 
on piisav teadlikkus seksuaalsuse, sõltuvuse jm küsimustest. Lisaks lapselt ja lapsevanematelt 
info kogumisele tuleb kvaliteetse informatsiooni saamiseks kaasata ka lapse perearst või 
pediaater ning vajadusel eriarst. Meditsiini valdkonna spetsialisti kaasamine on eriti oluline 
sellistel juhtudel, kui lapse tervislik seisund vajab põhjalikumat uurimist. 
 

Toetavad küsimused 

 Kas laps on kantud perearsti nimistusse? 

 Kas laps on osalenud perearsti/koolitervishoiu tervisekontrollides vastavalt tervisekontrolli 
ajakavale ja vaktsineeritud vastavalt riiklikule immuniseerimiskavale (vt Kuni 18-aastaste 
laste tervisekontrolli juhend)? 

https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/0-18%20tervisekontroll04012010_l6plik.pdf
https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/0-18%20tervisekontroll04012010_l6plik.pdf
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 Kas lapsele on määratud puue? 

 Kas laps on üldiselt terve? 

 Missugune on lapse üldine seisund (hügieen, toitmine)? 

 Kas lapsega käiakse regulaarselt perearsti või pediaatri vastuvõtul? 

 Kas laps nutab palju (eriline tähelepanu imikute puhul)? 

 Kas laps tunneb vanemate lähedusest heameelt? 

 Kas laps on sageli väsinud? 

 Kas lapsel on regulaarsed uneajad ning kas uni on piisav? 

 Kas laps saab kodus piisavas koguses eakohast, mitmekülgset ja toitainerikast toitu? 

 Kas lapsel on regulaarsed söögiajad? 

 Kas laps sööb kodus ja koolis või lasteaias sooja toitu? 

 Kas lapsel esineb söömishäireid (nt anoreksia või buliimia)? 

 Kui palju viibib laps õues ja missugustel aegadel (kas ja kuidas on vastavalt vanusele tagatud 
järelevalve)? 

 Missugused on lapse liikumisharjumused?  

 Kas lapsel on õiges suuruses ja ilmastikule vastavad riided? 

 Kas laps on sageli pesemata ja lõhnab halvasti? 

 Kas laps on sageli haige: külmetushaigused, mis võivad viidata stressile ja vähenenud 
vastupanuvõimele? 

 Kas kuulmine ja nägemine on korras? 

 Kas lapsel on astma, allergia, ekseem või mõni muu püsiv terviseprobleem, mis vajab 
järjepidevat ravi? 

 Kas lapsel on hästi hooldatud ja terved hambad, terve suu ja neel? 

 Kas lapsel on sageli pea- või kõhuvalu? 

 Kas lapsel on või on olnud enurees või enkoprees? 

 Kas lapsel on vigastusi (nt verevalumid, kriimustused, punetused, luumurrud, suguhaigused), 
mis võivad viidata väärkohtlemisele? 

 Kas laps on tarvitanud alkoholi, narkootikume vt psühhotroopseid aineid või on kujunenud 
välja sõltuvusprobleem? Kui jah: kui kaua see on kestnud? 

 Kas lapse vanemad suitsetavad lapse juuresolekul või laps ise suitsetab? 

 Kas laps on füüsiliselt eakohaselt arenenud (nt kas laps on ala- või ülekaalus)? 

 Kas lapsel on tavapärane motoorsete oskuste areng? 

 Missugused on lapse teadmised tervislikest eluviisidest: tervislikust toidust, füüsilisest ja 
vaimsest tervisest (olenevalt tema vanusest)? 

 Kas lapsel on piisavad teadmised sellest, mis on seksuaalne väärkohtlemine? 

 Kas laps teab, kuidas ja kus saab vajadusel esmaabi, perearsti abi,  tuge emotsionaalsete ja 
psüühiliste probleemide korral või kuhu pöörduda sõltuvusprobleemide küsimustes? 

 Millised on lapse teadmised seksuaalsusest, ohutust käitumisest seksuaalsuhetes, 
suguhaigustest ja rasedusest ning kuhu pöörduda küsimuste või mure korral? 

 
 
Peamised kaitsetegurid: 

Hea tervislik seisund. 
Laps on üldiselt terve, magab hästi, erinevaid valusid (pea-, selja-, kõhu-) on harva, ei ole puuet. 
 
Lapsega käiakse regulaarselt tervisekontrollis, vanemad teevad meditsiinitöötajatega koostööd, 
järgivad saadud soovitusi lapse ravimisel ja hooldamisel. 
Lapsevanema kontakt tervishoiusüsteemiga on oluline kaitsetegur. Perearsti või pediaatri 
juures hinnatakse regulaarselt lapse arengut, hindamine võib näidata arengumahajäämust. 
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Kooliealise lapse tervislikku seisundit (nt nägemise kontroll) hinnatakse ka kooliõe- või arsti 
juures, lapsevanema kontakt kooli tervishoiuspetsialistiga võib olla oluliseks kaitseteguriks. 
 
Hea juurdepääs tervishoiuteenustele- ja asutustele 
Lapsel on võimalik saada temale sobivaid tervishoiuteenuseid, sh koolitervishoid, vanem on 
huvitatud ja teeb koostööd tervishoiuteenuse osutajatega. Lapse jaoks, kellel on pikaajaline 
haigus või puue, on oluliseks kaitseteguriks regulaarne kontakt oma raviarsti ja teiste teenuste 
(nt rehabilitatsiooniteenuse) osutajatega. 
 
 
Peamised riskitegurid: 

Lapsel on terviseprobleemid, erivajadus või puue. 
Lapse pidevad haigestumised, uneprobleemid, toitumishäired, sagedased pea-, kõhu- jm valud, 
vaimse tervise probleemid on olulised riskitegurid. Mitmed tervisega seotud tegurid võivad 
tuleneda nii ebapiisavast hoolitsusest kui ka lapse enda käitumisest. Vaja on hinnata, kas 
ebapiisav hoolitsus võib lapse tervist veelgi halvendada. Erilist tähelepanu vajab püsiva 
haigusega või puudega laps. 
 
Puudulik ligipääs tervishoiuteenustele. 
Lapse jaoks on oluline riskitegur see, kui ta ei saa oma vajadustele vastavaid tervishoiuteenuseid 
– eriti juhtudel kui lapsel on tõsine terviseprobleem või puue. Riskiteguriks on ka see, kui lapse 
vajadustele vastav tervishoiuteenuse osutaja asub elukohast kaugel või vanemal ei ole võimalik 
(nt majanduslike probleemide või transpordi puudumise tõttu) teda sinna viia või vanem ei pea 
seda oluliseks. 
 
Füüsilised vigastused, mille puhul on kahtlus, et need on saadud vägivalla tagajärjel (nt 
verevalumid, tursed, näpistamis- või põletusjäljed, vigastused suus, neelus või suguelunditel). 
Nii vigastused kui ka õnnetused võivad sõltuda lapsevanematest.  Lapsevanem võib olla olnud 
ise lapse suhtes vägivaldne või võib väärkohtlemine olla aset leidnud selle tõttu, et lapsevanem 
ei taganud piisaval määral lapse turvalisust. 
 
Lapsel on vaimse tervise probleemid, millega kaasnevad nt impulsiivne ja agressiivne käitumine, 
masendus, hirm, depressioon või ennastkahjustav käitumine. 
Need probleemid võivad olla põhjustatud nii puudulikust hoolitsusest või vägivallast või olla ka 
lapse enda aina kasvanud destruktiivse käitumise tagajärg. Sageli esinevad põhjused 
kombineeritult – nt lapse agressiivne käitumine võib kaasa tuua vanemapoolse vägivalla. 
 
Sõltuvusainete tarvitamine. 
Sõltuvusprobleemidega lapsel võivad suureneda vaimse tervise probleemidega seonduvad 
riskid. Sõltuvusainete tarvitamine võib kaasa tuua õigusrikkumised, käitumisraskused koolis, 
koolikohustuse mittetäitmise, aga ka seksuaalse riskikäitumise. Tuleb välja selgitada, kas peres 
on varasemalt esinenud sõltuvusainete tarvitamist või sõltuvust. 
 
 

2. Haridus 
Haridus võib olla oluline kaitsetegur, mis hoiab ära psühhosotsiaalsete probleemide tekkimise. 
Olulised puudujäägid hariduses võivad olla riskiteguriks ja viidata teistele riskiteguritele. Näiteks 
võivad väärkoheldud lastel olla võrreldes teiste lastega õpitulemused madalamad või 
puudulikud. Väärkoheldud laps vajab erilist abi ja toetust nii lasteaias kui koolis. Kui 
lastekaitsetöötajale või lastega töötavale isikule (lasteaia- või üldhariduskooli õpetajale) selgub, 
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et lapse nägemine, kuulmine või kõne ei ole eakohased, tuleb suunata laps eriarsti, logopeedi, 
psühholoogi või muu spetsialisti vastuvõtule. 
 
Hariduse omandamine võib olla raskendatud nt teismelistel lapsevanematel. Võib juhtuda, et 
kool ei toeta raseda või lapsevanemaks saanud õpilase edasiõppimist samas koolis. 
Lastekaitsetöötaja saab sellisel juhul koostöös lapsevanemast õpilase, õpetajate, kooli 
juhtkonna ja tugipersonali ning õpilase vanematega leida paindlikke võimalusi õpingute 
jätkamiseks. 
 
Hindamisprotsessi käigus tuleb saada ülevaade, kuidas toetavad ümbritsev keskkond ja last 
ümbritsevad inimesed lapse mitmekülgset arengut ja õppimist (sh mäng, huvitegevused, lapse 
olukord ja toimetulek koolis või lasteaias). Lisaks lapse ja lapsevanemate nägemusele lapse 
toimetulekust lasteaias või koolis võib olla vajalik uurida ka pedagoogilise kompetentsiga 
spetsialistide nägemust. Lisaks lapse õpitulemustele ja koolikohustuse täitmisele on oluline 
tähelepanu pöörata ka lapse toimetulekule õpikeskkonnas ning suhetele eakaaslaste ning kooli 
või lasteaia personaliga.  
 
Näidisküsimused, mis võivad olla abiks haridusvaldkonna kaasamisel: 

• Kuidas lapsel koolis või lasteaias läheb? Kuidas toetab kool last õppetöös eesmärkide 
saavutamisel? 

• Kas laps vajab täiendavat abi, nt logopeedi, eripedagoogi või psühholoogi näol? 
• Missugused on lapse suhted oma klassi- või rühmakaaslaste ja õpetajatega? 
• Kas lapse käitumine on viimasel ajal oluliselt muutnud (nt laps on passiivsem, agressiivsem, 

endassetõmbunud, ärritub kergesti või esinevad vihahood)? 
• Missugune on lapse vanemate koostöö kooli või lasteaiaga? 
• Kas on märgatud murettekitavaid asjaolusid lapse riietumise, hügieeni või toitumise osas? 
  
 

Toetavad küsimused: 

 Mis tüüpi haridusasutuses laps käib (nt lasteaed, põhikool, gümnaasium, erikool)? 

 Kas laps elab, ööbib kooli ajal kodus või mujal, nt õpilaskodus? 

 Missugune on lasteaia või kooli keskkond (nt rühma või klassi suurus, õpetajate arv, ruumid 
ja väliskeskkond)? 

 Missugune on lapsevanemate koostöö lasteaia ja kooliga? 

 Mil määral osalevad lapsevanemad lasteaia- või kooli üritustel (nt isadepäev, aktused), 
koosolekutel ja arenguvestlustel? 

 Kas laps on (mitu korda) vahetanud lasteaeda või kooli? 

 Kas lapse kõne ja keele areng on eakohane? 

 Kas laps omandab uusi oskusi eakohaselt? 

 Kas imik reageerib adekvaatselt helidele ja inimhäälele? 

 Kas imik jälgib huviga ümbrust, inimesi või mänguasju? 

 Kas väikelaps reageerib lihtsatele juhistele? 

 Kas väikelaps huvitub pildiraamatute vaatamisest üksi ja koos täiskasvanuga? 

 Kas laps tunneb end lasteaias või koolis hästi? 

 Missugused on lapse õppetulemused? 

 Kas kõik õppeained on lapsele jõukohased ja meelepärased? 

 Millised õppeained lapsele ei meeldi ja miks? 

 Kas laps on mingil alal eriti andekas? 

 Kas lapsel on õpiraskusi? 
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 Kas lapsel on raskusi uute teadmiste ja oskuste omandamise ja juhiste järgimisega? 

 Kas lapsel on raskusi ülesannete alustamise, lõpetamise või nendele keskendumisega? 

 Kas lapsel on diagnoositud düsleksia, düsgraafia või düskalkuulia? 

 Kui lapse emakeel ei ole sama, mis lasteaia või kooli õppkeel: kas laps saab sel juhul lasteaiast 
või koolist vajalikku tuge? 

 Kas laps vajab eraldi kohandamist või tuge lasteaias või koolis (nt individuaalõpe, tugiisik); 
kas lapsele on tagatud tema vajadustele vastav tugi? 

 Missugused on kooli ootused lapse sooritustele? 

 Kas laps tunneb vastutust õppimise ees? 

 Kuidas on korraldatud koduste ülesannete tegemine? Kas laps vastutab ise oma koduste 
ülesannete tegemise eest? 

 Kas lapse arvates saab ta piisavalt abi koolitöös vanematelt ja koolist? 

 Kas laps täidab korrektselt koolikohustust, kas esineb põhjuseta puudumisi? 

 Kas laps on jäänud klassikursust kordama? 

 Kas lapse põhihariduse omandamine on katkenud; kui jah, siis mille tõttu? 

 Kas lapsel on huvisid, mis on talle eriti tähtsad? 

 Kas laps mängib mitteeakohaseid mänge? 

 Kas laps osaleb regulaarselt lasteaia või kooli vabaajategevustes (nt väljasõidud, spordipäev, 
talgud vms) koos teiste lastega? 

 Kas esineb takistusi, mille tõttu laps ei saa osaleda vabaajategevustes? 

 Kas noorukil on mõtteid või unistusi enda edasiste õpingute, ametikoolituse või töö suhtes? 

 Kas nooruk teab, kuhu pöörduda õpingute- või tööalaseks nõustamiseks? 

 Kas noorukil on teadmised hariduse saamise kohta (kutsekoolis, gümnaasiumis), mis vastaks 
tema võimetele ja teadmistele?  

 Kas noorukil on oskused töö otsimiseks (nt CV kirjutamine ja tööintervjuule minek)? 

 Kas nooruk teab, mida tavaliselt töökohal oodatakse (nt enda tutvustamine, aegadest 
kinnipidamine, oma ülesannete täitmine)?  

 
Peamised kaitsetegurid: 

Laps käib lasteaias või koolis ning saab sealt konstruktiivset tagasisidet. 
Haridusasutusel on lapse arengus oluline mõju, eriti juhul, kui vanemate suutlikus on nõrk. 
Positiivne side haridusasutusega võib vähendada lapse psühhosotsiaalsete probleemide 
süvenemist ning tugevdada suhteid eakaaslastega ning teiste täiskasvanutega. 
 
Lapsel on head õpioskused ja motiveeritus õppetööks 
Head kognitiivsed võimed, keskendumisoskus ja tähelepanuvõime on kaitseteguriteks. Edukus 
õppetöös suurendab omakorda õpimotivatsiooni ja loob paremad võimalused lapse arenguks. 
 
Positiivsed tulemused koolis  
Head õpitulemused on tugev kaitsefaktor, mis säästab last tulevikus tekkivate 
psühhosotsiaalsete probleemide eest.  
 
Võimalus ja oskus mängida ning tegeleda harrastuste ja huviharidusega 
Kaitseteguriks on ka positiivse ja arendava tegevusega tegelemine. Neuropsühhiaatriliste 
probleemidega lapsele või lapsele, keda kodus piisavalt ei toetata või julgustata, võib positiivne 
harrastus osutuda  tähtsaks kaitsefaktoriks.. 
 
 
  



23 
 

Peamised riskitegurid: 

Laps on pikalt eemal lasteaiast või koolist või ei täida koolikohustust 
Haridusasutusest eemal viibimine võib olla seotud ebapiisava hoolitsuse või ka lapse enda 
käitumisega. Põhjuseks võib olla näiteks sagedane elukoha ja lapse haridusasutuse vahetamine 
või puudumine vanemate loal või käsul, et hoolitseda noorema õe või venna eest.  
Koolikohustuse mittetäitmiseni võib viia ka see, kui kool ei taga piisavalt last toetavaid 
meetmeid koolikeskkonnas või kui lapsele antakse liigselt negatiivset tagasisidet, teda 
positiivselt ergutamata ja toetamata. 
 
Täiskasvanute (sh haridusvaldkonna spetsialistid) ootused ja tugi lapse haridusele ei ole 
vastavuses lapse võimekusega. 
Koolipersonalil võivad olla eelarvamused lapse suhtes, kes elab sotsiaalselt haavatavas 
perekonnas või asendushooldusteenusel. Sellistel juhtudel võib laps otsida ja  leida toetust 
hoopis teiste laste juurest, kellel on sarnased probleemid – mis võib mh viia üksteise kahjuliku 
käitumise võimendamiseni.  
 
Puudulikud tulemused koolis ja õpiraskused 
Nõrgad õpitulemused vähendavad motivatsiooni ja suurendavad riskitegureid, mis võivad viia 
tõsiste probleemideni koolikohustuse täitmisel. Hiljem võib puudulik või nõrk haridus hakata 
mõjutama lapse suutlikkust tööturul toime tulla. Õpiraskuste põhjused võivad peituda lapse 
enda madalates kognitiivsetes võimetes, psüühilistes probleemides vms või  tuleneda 
vanemate suutmatusest märgata lapse abivajadust ja tagada õppetööks vajalikud vahendid, 
negatiivsest suhtumisest haridusasutusesse või keskkonnast, kus ei pakuta lapsele vajalikku 
tuge, sidistatakse teda oskamatuks, rumalaks jne.  
Nõrgad õpitulemused võivad viia rahulolematuseni koolis ja koolist põhjuseta puudumiseni.  
 
Puudulikud võimalused mänguks ja huvidega tegelemiseks 
Lapsel puuduvad sobivad võimalused mänguks ja lapse arengut ei stimuleerita. Last ei suunata 
huviharidusega tegelema või ei saa pere seda lubada materiaalsete probleemide tõttu.  
 

3. Identiteet 
12-18 elukuul areneb lapsel arusaamine, et ta on „mina” - st eraldi indiviid. Positiivse 
enesehinnangu arenguks on lapsel vaja tunda end armastatu ja väärtuslikuna. Lapsed, kes 
kasvavad stressi ja pereprobleemide õhkkonnas, vajavad seda enam positiivseid sõnumeid ja 
tunnustust väljaspool peret, et neil ei areneks madal enesehinnang ja negatiivne minapilt. 
Lapse „mina“ kujunemisega paralleelselt areneb ka tema iseseisvus – laps õpib järk-järgult 
tundma teda ümbritsevat keskkonda, inimesi ja iseennast. Lapse psühhosotsiaalsele arengule 
tuleb kasuks, kui lapsevanemad lubavad tal turvaliselt kogeda ja avastada uusi asju ning 
austavad lapse vajadust privaatsusele. 
 
Toetavad küsimused: 

• Kas väikelaps reageerib oma nimele? 
• Kas 2-aastane laps teab oma nime ja sugu? 
• Kas 3-4-aastane laps teab oma vanust ja oskab eristada lähedasemaid sugulasi? 
• Kas 5-6-aastane laps teab oma täisnime, aadressi ja sünnipäeva?  
• Kas laps tunneb end kodus hästi? 
• Kas laps tunneb end perekonnas ja ühiskonnas aktsepteerituna? 
• Kas lapsel on usk enda võimetesse ja ta on uhke oma edusammude üle? 
• Kui laps on adopteeritud: millised on lapse teadmised ja suhtumine oma päritolusse? 
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• Kui laps on perest eraldatud: millised on lapse teadmised ja suhtumine oma päritolusse? Kas 
laps teab põhjust, miks ta ei saa oma perega koos olla? 

• Kas laps on täiskasvanutega suheldes enesekindel ja sobivalt avatud? 
• Kas laps räägib julgelt oma kodust ja sõpradest, samas olemata võõrastega liiga avameelne? 

Kas laps on võimeline seisma oma arvamuse ja tahte eest täiskasvanu ja sõprade ees? 
• Kas laps on sõprade poolt kergesti mõjutatav? 
• Kas laps oskab hinnata oma sõprade positiivseid ja negatiivseid omadusi? 
• Kas laps saab  hakkama eakohase eneseteenindamisega – olmetoimingud, söömine, 

riietumine jne? 
• Kas laps hoolib endast – ohtlike olukordade ja tegevuste vältimine: vigastused, mürgistused, 

sõltuvus, kahjustavad suhted, enesevigastamine või muul moel ennastkahjustav käitumine? 
• Kas laps on oma välimusega rahul? 
• Kas laps on kindel oma identiteedis ja kuuluvuses? 
• Kas lapse käitumises ilmneb mässumeelsust, hälbimist kehtivatest normidest või 

kuritegelikke jooni? 
• Kas lapse käitumine on sünnis ning ühiskondlikke norme järgiv: laps ei võta võõraid asju, ei 

kahjusta võõrast vara, ei kasuta sündsusetuid väljendeid? 
• Kas laps mõistab (sõltuvalt east), et ümbritsevad inimesed kujundavad oma suhtumise selle 

põhjal, kuidas nad tajuvad tema välimust ja käitumist (seltsivus, sõbralikkus, agressiivsus, 
provokatiivsus, manipuleerimine).   

• Kas nooruk aktsepteerib oma soolist kuuluvust ja seksuaalset orientatsiooni? 
• Kas laps kuulub kodanikuühendusse või organisatsiooni või tunnistab kindlat religiooni? 
• Kas nooruk suudab otsida ja kasutada kogukonna ressursse?  
• Kuidas vanemad toetavad lapse identiteedi kujunemist ja iseseisvumist? 
• Kas lapse arvates arvestavad teised  tema seisukohtade ja arvamusega?  
 
Peamised kaitsetegurid: 

Laps on oma identiteedis kindel, ta usaldab ennast ja tunneb end aktsepteerituna. 
Tugeva kaitseteguri loob see, kui laps on endaga rahul, usaldab ennast ja teisi ning on kindel 
oma identiteedis ja kuuluvuses perekonda, kogukonda. Oluline on, et lapsel on tema enda 
isiksusega, seksuaalse orientatsiooni ja soolise kuuluvusega seotud positiivsed emotsioonid 
ning tunne, et teda perekonnas ja kogukonnas aktsepteeritakse. 
Laps mõistab, et ümbritsevad inimesed kujundavad oma suhtumise selle põhjal, kuidas nad 
tajuvad tema välimust ja käitumist. 
 
Lapse iseseisvus on eakohane ja vanemate poolt toetatud. 
Lapse eakohane iseseisvuse areng ja hakkama saamine (eelkooliealisel iseseisvalt riietumise ja 
mängimise oskus, kooliealisel üksi koju mineku ja õppimise oskus jne) on tema arengus oluline. 
  
 
Peamised riskitegurid: 

Lapse käitumine väljendab antisotsiaalseid ja kriminaalseid hoiakuid ning suhtumist. 
Identiteet, mis on kujunenud mässumeelsetel, antisotsiaalsetel hinnangutel ja suhtumistel, on 
üks riskitegureid antisotsiaalse käitumise tekkeks ning pikaajalistele psühhosotsiaalsete 
probleemide arenguks. Kui laps arvab, et sooritada seadusevastaseid tegusid on normaalne ja 
veelgi enam, soovitatav või staatust tõstev, on antisotsiaalse käitumise risk selgelt kõrgendatud. 
 
Ebapiisav või liigne iseseisvuses. 
Laps on liigselt iseseisev, nt peab vastutama oma nooremate õdede-vendade eest või elab üksi. 
Liigne iseseisvus tuleneb sageli vanema vähesest hoolitsusest ning laps ongi pidanud ise võtma 
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vastutuse, teadmata, kas need valikud on tema parimates huvides. Teisest küljest võib laps olla 
väga sõltuv või abitu, nt väikelaps ei suuda iseseisvalt süüa, nooruk ei suuda iseseisvalt teha 
oma elu puudutavaid valikuid.  
 
 

4. Pere- ja perevälised suhted 
Südamlikud ja kaitsvad suhted perekonnas on lapse jaoks oluline kaitsetegur. Läbi selle, kui 
lapse tundeid märgatakse ja nendega arvestatakse, areneb lapsel empaatia ka teiste vastu, ta 
õpib asju nägema teiste inimeste vaatenurgast. Lapse ja vanemate vaheline tugev 
kiindumussuhe kujuneb siis, kui vanemad on emotsionaalselt kohal ja vanemlik käitumine on 
järjekindel. Lapsel võib kujuneda tugev kiindumus mitme hooldaja vastu.  
Väga olulised on lapse suhted õdede-vendadega ning lähisugulaste lastega. 
Kui laps on asendushooldusel, tuleb hinnata tema suhteid nii asenduspere kui bioloogiliste 
vanematega, ja ka bioloogiliste vanemate pädevust lapse kasvatamisel ning väljavaateid last 
edaspidi kasvatada. 
 
Vägivalla, kuritarvitamise ja ärakasutamise  oht on olulisteks psühhosotsiaalsete probleemide 
riskiteguriteks. Sageli lapsed varjavad nende suhtes toimunud vägivallatsemist. See võib 
tuleneda sellest, et laps tunneb hirmu, segadust, lojaalsust, süüd või häbi väärkohtleja suhtes. 
Seetõttu on risk, et need riskid jäävad tähelepanuta või neid märgatakse ainult osaliselt.  
 
Toetavad küsimused: 

 Millised on lapse suhted ja kontakt oma vanematega? 

 Kas imik väljendab kiindumust vanemate suhtes? 

 Kas väikelaps eristab tuttavaid ja võõraid inimesi? 

 Kas väikelaps mängib eakaaslastega? 

 Kui lapse vanemad elavad lahus: milline on lapse kontakt lahuselava vanemaga ja tema 
perega (vanema elukaaslane, lapse õed-vennad)? 

 Kas laps tunneb, et ta saab oma vanematelt armastust, soojust ja hellust või peab laps 
vanemaid rangeteks ja tõrjuvateks? 

 Kas laps tunneb, et vanemad kuulavad, kaitsevad, lohutavad ja toetavad teda? 

 Kas laps saab vanematega rääkida oma muredest, mõtetes ja küsida abi? 

 Kas laps saab vanemate või kellegi teisega avatult rääkida oma perekonnaga seotud 
muredest? 

 Millised on lapse suhted pereliikmete, vanavanemate ja teiste sugulastega? Kuidas laps 
nendega koos olles käitub? 

 Kas laps usaldab ja kuulab täiskasvanuid, keda ta on õppinud tundma (nt õpetajad)? 

 Milline ülevaade on vanematel lapse internetikäitumisest? 

 Kas laps tunneb, et vanemad hoolivad tema tegemistest internetis, kuid samas austavad 
tema privaatsust? 

 Kas laps tunneb, et vanemad seavad talle ebamõistlikult suuri nõudmisi või ei sea neid üldse? 

 Kas vanemad piiravad last tema valikutes (nt sõprade või huviala valik)? 

 Kas lapsel on kerge leida sõpru; kas lapsel on lähedasi sõpru (nn südamesõber)? 

 Kas lapsel on raske luua püsivaid suhteid eakaaslastega? 

 Millised on lapse suhted sõprade, poiss-sõbra või tüdruk-sõbra ja teiste tähtsate isikutega 
lapse elus ja kuidas tajutakse neid suhteid peres? 

 Kas lapsel on võimalik suhelda sõpradega ja neid omale koju külla kutsuda? 

 Kas midagi on hiljuti muutunud lapse suhetes teiste lastega? 

 Kas laps vastutab ebamõistlikul määral õdede-vendade, igapäevaste kodutööde või muude 
praktiliste asjade eest? 
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 Kas laps peab end emotsionaalselt vastutavaks oma vanemate eest (nt vanemate 
lohutamine, vanemate või teiste täiskasvanute vahelise konflikti vahendamine)? 

 Kui laps elab keskkonnas, kus esineb uimastite tarbimist või sõltuvust: kas laps näeb tarbimist 
või selle tagajärgi pealt? 

 Kas laps võtab endale vastutuse vanemate uimastitarbimise eest, nt valab alkoholi ära, 
viskab tabletid või ravimid minema, peidab ära raha söögi jm vajaliku jaoks? 

 Kas last kiusatakse kodus, lasteaias, koolis või sotsiaalmeedias? 

 Kas last diskrimineeritakse või tõrjutakse (nt soo, soolise identiteedi, etnilise kuuluvuse, 
religiooni, seksuaalse orientatsiooni või puude tõttu)?  

 Kas laps kiusab või tõrjub teisi?  

 Kas laps on sattunud kuriteo ohvriks? 

 Kas laps hoiab distantsi täiskasvanutega, keda ta ei tunne? 

 Kas laps on olnud emotsionaalsete kannatuste, halvustamise või alandamise ohver? 

 Kas lapse ja teiste pereliikmete vahel esineb tõsiseid konflikte? 

 Kas laps on tundnud hirmu oma vanemate või teiste pereliikmete ees (nt on last ähvardatud 
vägivallaga)? 

 Kas laps on olnud tunnistajaks vanemate või teiste isikute vahelisele vägivallale? Kuidas laps 
nendes olukordades tegutses (nt püüdis vahele minna, kutsus abi, läks peitu)? 

 Kas lapse seksuaalset enesemääramist on rikutud (nt seksuaalsed vihjed; keegi on ennast 
lapse ees paljastanud; laps on näinud pornograafilist filmi)? 

 Kas laps on näinud pealt seksuaalakte näinud või nendes  osalenud (nt seksuaalsed silitused, 
masturbeerimine täiskasvanul või täiskasvanu silme all iseendal)? 

 Kas laps on kokku puutunud oraalse, vaginaalse või anaalse seksiga? 

 Kas keegi on fotografeerinud või filminud last seksuaalsel eesmärgil? 

 Kas keegi on last seksuaalselt ekspluateerinud (nt inimkaubandus, seksuaalsed tegevused 
tasu eest, lapspornograafia)? 

 
 
Peamised kaitsetegurid: 

Usaldusväärsed, ettearvatavad ja püsivad suhted vanematega. 
Püsiv ja stabiilne suhe vanematega on tugev kaitsetegur lapse arenguks ja vähendab 
psühhosotsiaalsete probleemide teket. Laps vajab stabiilsust ja kindlustunnet perekonnas. 
Lapse kogemused suhetest vanemate ja teiste täiskasvanutega panevad aluse suhetele, mida 
ta ise oma elus looma hakkab. Vanuse kasvades suureneb lapse vajadus vanematest eemalduda 
ja saada iseseisvamaks. Lapsed vajavad iseseisvumiseks vanemate austust, tuge ja julgustust. 
 
Prosotsiaalsed pere- ja perevälised suhted. 
Prosotsiaalsetena mõistetakse suhteid, millega väljendatakse heasoovlikkust teiste inimeste 
suhtes: aitamine, jagamine, koostöö. Omakasupüüdmatu prosotsiaalne käitumine põhineb 
empaatial. Prosotsiaalsed suhted vähendavad riski psühhosotsiaalsete probleemide arenguks 
ja võivad toimida kaitsefaktorina teiste riskide, nt koduses keskkonnas esinevate puudujääkide 
vastu. Kaitseteguriks võivad olla prosotsiaalsed suhted erinevate inimestega – olgu siis 
eakaaslaste, naabrite, õpetaja, treeneri või vanavanemate või kellegi teisega.  
Kui laps kasvab üles vanematega, kellel on raske lapsevanema rolliga toime tulla, siis tugi mõnelt 
sugulaselt või teiselt lähedaselt inimeselt aitab seda puudujääki kompenseerida. 
 
 
 

  



27 
 

Peamised riskitegurid:  

Ambivalentne ja ebajärjepidev suhe vanematega. 
Lapse arengut kahjustavad ebapüsivad ja ebausaldusväärsed suhted oma vanematega. 
Põhjuseks võivad olla mitmed: vanemate vaimse tervise probleemid, sõltuvusprobleemid, 
peresisene vägivald või lapse jätmine tähelepanu ja hoolitsuseta. 
 
Pidevad konfliktid lahus elavate vanemate vahel 
Vanemate lahkuminek võib suurendada lapse riski psühhosotsiaalsete probleemide arenguks. 
Reaktsioonina vanemate lahkuminekule võivad lapsed lahkuminekuprotsessi ajal olla kurvad, 
murelikud, rusutud, kannatada kõhuvalu käes ja magada halvasti. Lapsevanemad võivad ise 
kriisis olles lapse emotsionaalsed vajadused tähelepanuta jätta ning laps võib seetõttu tunda 
end hüljatuna. Vanemate lahkuminek on lapse jaoks raske ja  lahkuminekuga kaasnevad 
vanematevahelised konfliktid teevad olukorra lapse jaoks veelgi raskemaks. Kui konfliktid on 
pikad ja destruktiivsed, võib laps jääda haigeks ja tal võivad areneda psüühilised või 
psühhosomaatilised sümptomid. Lahkumineku ajal on äärmiselt oluline vanematevaheline 
koostöö ning püüdlemine positiivse kaasvanemluse suunas. Lapse heaolu on tõsiselt häiritud, 
kui vanemad ei keskendu lapse huvidele, vaid peavad lahingut hooldusõiguse, elukoha või 
ühisvara üle. 
  
Probleemid suhetes eakaaslastega; koolikiusamine 
Suhtlemisprobleemid eakaaslastega ja koolivägivald suurendavad riski psühhosotsiaalseteks 
probleemideks ja võivad lapse jaoks tuua kaasa raskusi edaspidi positiivsete suhete loomisel ja 
hoidmisel. Suur osa kiusamisest võib toimuda interneti või telefoni teel nt sotsiaalmeedia ja 
tekstsõnumite kaudu. Ahistamine, kiusamine ja vägivald koolis põhjustab lapsele stressi ning 
võib mõjutada nii vaimset kui füüsilist tervist. Tähelepanu tasub pöörata ka sellele, et kiusamisel 
koolis võib olla seos koduse olukorraga (laps kiusab ise kedagi kodus või teda kiusatakse). 
 
Füüsiline ja vaimne vägivald 
Füüsiline ja vaimne vägivald esinevad sageli koos – füüsiline vägivald kahjustab last ka 
hingeliselt. Vaimse vägivalla all peetakse silmas seda, et last koheldakse (sageli pika aja jooksul) 
alandaval moel: halvustatakse või tekitakse tahtlikult emotsionaalseid kannatusi. See võib 
hõlmata ebamõistlikke karistusi või lapse tahtevastast isoleerimist sotsiaalsetest suhtlusest või 
eakohasest tegevusest. Füüsilise vägivalla all peetakse silmas teise inimese poolt lapsele 
põhjustatud kehavigastusi, haigust, valu või jõuetust või muud sarnast seisundit. Vägivallaakte 
võib olla erinevaid: löömine, tutistamine, näpistamine, tõukamine, põletamine tule, kuuma vee 
või esemega, lämmatamine, hammustamine jms. Iga kehalist karistamist loetakse füüsiliseks 
vägivallaks. Lisaks on vaimse või füüsilise vägivalla vormiks lapsele haigussümptomite välja 
mõtlemine. See tähendab, et lapsevanem pöördub korduvalt arstide poole lapsel esinevate 
väljamõeldud või ise põhjustatud haiguste või sümptomitega. See võib viia lapsele valulike 
uuringute või kahjuliku ravini. 
 
Vägivalla pealt nägemine ja kogemine 
Vägivalda pealt näinud laps on samuti vägivalla ohver. Vägivaldses perekonnas üleskasvamine 
võib ohustada lapse vaimset, füüsilist ja sotsiaalset arengut. Lapsel, kes on vägivalda pealt 
näinud, on suurem oht ka ise vahetu vägivalla ohvriks langeda juba seetõttu, et viibides samas 
ruumis, võib ta saada vigastada või olla emotsionaalselt häiritud. 
 
Survestamine ja kuuluvusega seotud vägivald  
Sõltuvat lapse kultuurilisest taustast võib teda ohustada ka auga seotud vägivald või surve, mis 
eristub teiste hulgast sellega, et on kollektiivne tegevus. See võib hõlmata erinevaid tegevusi – 
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alates suhteliselt igapäevastest piirangutest elus, mis puudutavad riiete ja sõprade valikut kuni 
kogu elu mõjutavate otsusteni nagu kooli ja partneri valik.   
Lapsi, keda vanemad ei luba kultuurilistel või religioossetel põhjustel osaleda ühisüritustel, 
spordiüritustel või seksuaalkasvatuse tundides võib ohustada tõrjutus, rõhumine või auga 
seotud vägivald (nt pereliikmed ei luba tütrel osaleda kehalise kasvatuse tundides, kuna trenni 
tegemine koos poistega ei ole pere jaoks väärikas ning riivab au). 
 
Oht seksuaalsele kuritarvitamisele või ärakasutamisele 
Mõiste seksuaalne kuritarvitamine sisaldab seksuaalse tegevuse või seksuaalse tähendusega 
olukorra kõiki vorme, kus last teise isiku poolt sunnitakse või ahvatletakse. Seksuaalset 
kuritarvitamist võib olla mitut erinevat viisi, sh nt verbaalsed seksuaalsed vihjed, enese 
paljastamine lapse juuresolekul või koos lapsega pornograafilise filmi vaatamine. Samuti võib 
tegu olla seksuaalsete hellitustega või sellega, et last pannakse sooritama masturbatsiooni 
täiskasvanule või lapsele endale täiskasvanu juuresolekul ning vaginaalset, anaalset või oraalset 
suguakti. Seksuaalse kuritarvitamisega võib kaasneda füüsiline vägivald, nt kui sunnitakse last 
alistuma. Kuritarvitamist lapse suhtes võib ka esineda tema enda poiss- või tüdruksõbra poolt. 
Ärakasutamiseks loetakse lapse kauplemist seksuaalsel eesmärgil, seksuaalset tegevust tasu 
eest, seksuaalsete piltide/videote tegemist või lapse ärakasutamist seksuaalseks poseerimiseks 
(lapspornograafia). Eakohase ja murettekitava seksuaalse käitumise eristamiseks on abiks 
Murebaromeeter. 
 

5. Tundeelu ja käitumine 
Lapse normist erinevad tundeväljendused ja käitumine võivad, kuid ei pruugi olla ebapiisava 
hoolitsuse või vägivalla või kuritarvitamise ilmingud. Lapse ulatuslike käitumisprobleemide 
korral tuleb välja selgitada probleemi põhjus välistamaks, et tegemist on ebapiisavast 
hoolitsusest või vägivallast ja kuritarvitamisest põhjustatud tagajärjega. 
 
Toetavad küsimused: 

 Kas laps on enamasti rõõmus ja rahul? 

 Kas väikelaps on mängualdis? 

 Kas laps on hulljulge (nt ? 

 Kas laps on tihti vihane? 

 Kas laps on masenduses, kurb, ärevuses või hirmunud? 

 Kas laps on hüperaktiivne? 

 Kas laps on impulsiivne? 

 Kas laps on ärev või vanemate külge klammerduv? 

 Kas lapse jaoks on oluline vanemate tähelepanu ja heakskiit? 

 Kas laps julgeb pöörduda vanemate poole, kui ta on mures, hirmunud või kurb? 

 Kas vanemad lohutavad last, kui ta on õnnetu? 

 Kas laps on üksildane, ei huvitu kontaktist teistega, hoidub kõrvale ka suhtlusest 
vanematega? 

 Kas laps kardab ühte või mõlemat vanemat? 

 Kuidas toimib lapse ja vanemate koostöö? 

 Kuidas tegutseb laps lasteaias või koolis erinevates olukordades (nt õppetunni ja vahetunni 
ajal, lõuna ajal)? 

 Kas laps suudab oma tunnetega eakohaselt toime tulla? 

 Kas lapsel on hoiakuid ja väärtushinnanguid, mis toetavad vägivalda ja kuritegevust või on 
vaenulikud? 

 Kas laps käitub vägivaldselt, vaenulikult või seadusevastaselt? 

 Kas laps hoolib teistest inimestest ja loomadest? 

http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/murebaromeeter_probleemse_ja_normaalse_seksuaalkaitumise_tunnused.pdf
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 Kas lapsel on eakohane empaatiavõime?  

 Kas lapsel on raske näidata kahetsust või süütunnet? 

 Kas lapsel on positiivne väline imidž (nt puhtad riided, hea hügieen, on viisakas)? 

 Kas lapsel esineb tugev trotslik käitumine? 

 Kas laps satub sageli konfliktidesse? 

 Kas laps lahkub kodust vanemate teadmata, hulgub ja viibib sageli õhtuti kaua väljas? 

 Kas lapsel esineb agressiivne käitumine (nt ähvardab, rebib, kakleb vms)? 

 Kas laps valetab või manipuleerib oma tahtmise saamiseks või  probleemi vältimiseks? 

 Kas laps pühendab ühele tegevusele liiga palju aega, nii et sellel on negatiivne mõju tema 
elule üldiselt (nt veedab palju aega arvuti või nutiseadmetega, teeb liigselt trenni)? 

 Kas laps kohtub isikutega, kes tarbivad liigselt alkoholi, kasutavad narkootikume või panevad 
toime süütegusid? 

 Kas laps käitub seaduse- või normivastaselt? 
 
 
Peamised kaitsetegurid:  

Laps on heatahtlik, oskab probleeme lahendada ja järgib ühiskondlikke käitumisnorme. 
Lapse oskus lahendada probleeme ning toime tulla keerulistes ja stressirohketes olukordades, 
on oluline kaitsetegur. Head suhted eakaaslaste ja lähedaste täiskasvanutega toetavad lapse 
oskust tulevikus positiivseid suhteid luua. Positiivsed suhted koolis toetavad õppeedukust. 
  
Lapsel on turvaline side mõne täiskasvanuga. 
Turvaline seotus, armastus, soojus ja hellus vähemalt ühe täiskasvanuga on lapse jaoks 
äärmiselt oluline ning on eelduseks, et laps suudaks hilisemas elus luua püsivaid suhteid ja tulla 
toime elus ettetulevate raskustega. Kui laps on oma vanemast lahutatud, kompenseerib selle 
turvaline side kasuvanemaga. Side vanemaga või vähemalt ühe muu täiskasvanuga on lapsele 
vajalik vastsündinueast kuni iseseisvumiseni. 
 
Elurõõm, rahulolu ja oskus oma tundeid eakohaselt kontrollida. 
Rõõmus ja rahulolev laps on tervem ning suudab probleemidega toime tulla. Selleks, et oma 
tundeid juhtida, peab lapse tundeelu olema tasakaalus. Vanemad peavad toetama oma last 
tunnete (nt viha, pahurus, kurbus) väljendamisel – eriti oluline on see väikelapse puhul. 
 
 
Peamised riskitegurid: 

Lapse tõrksus, hulljulgus või vihameelsus. 
Kui laps elab koos vanematega, kes tarvitavad sõltuvusaineid või on vägivaldses suhtes, võib see 
mõjutada tugevalt lapse oskust väljendada positiivseid tundeid. Sellist last tajutakse 
ebaviisakana, mis omakorda suurendab riskitegureid ning lapsel on veel raskem luua häid 
suhteid eakaaslaste ja täiskasvanutega. 
Kergesti ärrituv, sageli vihastav või raevutsev laps satub kergesti konfliktidesse, samas olemata 
omandanud nende lahendamise oskusi. Halvimal juhul võib raev viia tõsise vägivallani. 
 
Riskikäitumine  
Antisotsiaalne käitumine (nt agressiivsus; seaduserikkumised) võib takistada lapse sotsiaalset 
arengut mitmel moel näiteks mõjutab agressiivne käitumine lapse suutlikkust luua püsivaid 
sõprussuhteid. Kui lapse riskikäitumisse sekkutakse varakult ja adekvaatselt, saab ennetada 
selle süvenemist. Lapse riskiv käitumine ja õigusrikkumiste toimepanemine võivad suurendada 
ohtu, et laps langeb ise kuriteo ohvriks. Probleemse käitumisega kaasneb sageli ka probleemide 
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varjamine, valetamine ja manipuleerimine, mis teevad tegelike probleemide avastamise 
keeruliseks. 
Samad sügavamad probleemid võivad mõnel lapsel viia riskiva käitumiseni, mõnel teisel lapsel 
aga olla suunatud hoopis sissepoole, väljendudes hoopis endassetõmbumisena ja 
eemaldumisena tavapärastest suhetest.  
 
Ebakindlad ja kaootilised suhted. 
Laps, kes on peresisese vägivalla tunnistajaks, võib olla emotsionaalselt kaitsetu. Kui inimene, 
kes peab lapse elus tekitama turvatunde hirmutab või ähvardab last või pereliiget vägivallaga,  
on lapse jaoks tegemist tõsise traumaatilise kogemusega. Tuleb jälgida, kas laps on liigselt (ja 
mittekohaselt) klammerdunud ühe vanema külge ja otsib ainult temalt lohutust ja tähelepanu 
– see võib viidata probleemidele teise vanemaga. 
  
Pidev hirmutunne või ohutunde puudumine. 
Iga laps tunneb hirmu veidi erinevalt. Probleemiks on see, kui laps tunneb hirmu pidevalt või tal 
puudub üldse ohutunne. 
 
Rusutus või masendus. 
Endassetõmbunud ja eraklik laps võib olla rusutud või masendunud. Rusutus või masendus võib 
tuleneda mingist tõsisest sündmusest lapse elus, lapse enda hetkeolukorra tõlgendusest või 
tulevikunägemusest. Rusutus ja masendus võivad väljenduda ka magamisraskustes, 
enesehävituslikus käitumises või ängistuses muutuste ees. 
 
Hüperaktiivsus, impulsiivsus või keskendumisraskused. 
Hüperaktiivse käitumismustriga lastel on sageli raskusi rahulikult olla või paigal istuda. Neil on 
tihtipeale raske teha asju rahulikult ja vaikselt, nad jooksevad ringi, on rahutud või pidevas 
liikumises (nt motoorne rahutus). Lapsel, kes on impulsiivne, on raske järgida juhtnööre ja ta 
võib kergesti ülesande täitmise pooleli jätta. Puudulik impulsside kontroll võib kaasa tuua selle, 
et laps käitub mõtlematult ega näe oma tegevuse tagajärgi. Lapsed, kellel on 
keskendumisraskused, võivad olla detailide suhtes teistest vähem tähelepanelikud või teha 
palju hooletusvigu. Neil võib olla raskusi tähelepanu säilitamise, ülesannete lahendamise ja 
süsteemse tegutsemisega. See võib kaasa tuua väljakutsete vältimise. Tähelepanu võib 
kergemini hajuda, nad võivad kas olulisi asjaolusid unustada  või siis kaotada asju, mis on 
ülesande sooritamiseks vajalikud. 
Hüperaktiivsus, impulsiivusus ja keskendumisraskused võivad olla ka koduse olukorra või 
vanemate suutmatuse tagajärg. 
 
Puudulik probleemilahendamise oskus, põhjendamatu negatiivne suhtumine ja olukorra 
tõlgendamine. 
Probleemse käitumisega laps ei pruugi mõista, miks teised võivad tõlgendada nende käitumist 
agressiivse või kohatuna. Osaliselt võib lapsel olla vaenulik tõlgendamisstiil, mis tähendab seda, 
et nad tõlgendavad teiste inimeste tegevust ja arvamusi vaenulike ja kuritahtlikena, kuigi teistel 
selliseid arvamusi tegelikult ei ole. Negatiivse või destruktiivse käitumisega lapsel võivad  
esineda seadusevastaseid tegusid või vägivalda toetavaid hoiakuid.  Nad võivad käituda 
antisotsiaalselt või rikkuda seadusi seetõttu, et nad peavad seaduste rikkumist ja vägivalda 
heaks,  aktsepteeritavaks või hädavajalikuks, oskamata muul viisil keerulisi ja stressirohkeid 
olukordi lahendada. 
 
Raskused kaastunde, süü või kahetsuse väljendamisega 
Lapse empaatiavõime vähesus; süü või kahetsuse mittetundmine juhul, kui ta on kellelegi halba 
teinud, on tõsine riskifaktor. See võib tähendada, et lapsel on raskusi mõistmisega, millised on 
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tema käitumise tagajärjed teistele inimestele. See võib kaasa tuua olukorra, kus laps arvab, et 
temal ei ole vaja võtta vastutust omaenda käitumise ja selle tagajärgede eest. Sellised raskused 
võivad kaasa tuua teise inimeste negatiivse reaktsiooni lapsele, mis omakorda tekitab raskusi  
püsivate positiivsete suhete loomisel ning laps võib hakata seltsima teiste sarnaselt käituvate 
inimestega. 
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Vanemate suutlikkus 
Vanemate suutlikkus hõlmab nelja valdkonda (sulgudes on toodud soovitus, mille alla kirjeldada 
valdkond STARi juhtumimenetluse raames): 
 

 Esmane hoolitsus (STAR → muu teave) 

 Juhendamine ja piiride seadmine (STAR → muu teave) 

 Emotsionaalne kohalolek (STAR → muu teave) 

 Turvalisus (STAR → muu teave)  
 
Riski- ja kaitsetegurid, mida Vanemate suutlikkuse juures kirjeldatakse esinevad peamiselt 
vastastikusel koostoimel lapsega. Need tegurid on dünaamilised – neid võib olla võimalik muuta 
ja seeläbi vähendada lapse väärkohtlemise ja psühhosotsiaalsete probleemide tekkimise või 
süvenemise riski. 
 

6. Esmane hoolitsus 
 
Vanemate suutlikkus oma lapse eest hoolitseda mõjutab lapse arengut nii lühikeses kui ka pikas 
perspektiivis. Lapsel, keda jäetakse hooletusse, on suurenenud risk haiguste ja 
psühhosotsiaalsete probleemide tekkeks. 
Lapsevanemate võimekuse hindamisel on tähtis, kuidas lapsevanemad koos oma lastega 
igapäevaelu korraldavad ja kuidas nad on võimelised hoolitsema lapse vajaduste rahuldamise 
eest kogu tema üleskasvamise vältel. 
 
Toetavad küsimused: 

 Kas vanemad on suutelised lapse eest hoolitsema ning mõistma lapse vajadusi (nt söögi, 
joogi ja aastaajale vastava riietuse osas)? 

- Kas vanemad veedavad koos lapsega piisavalt aega? 
- Kas lapsel on oma magamiskoht puhaste voodiriietega? 
- Kas vanemad jälgivad, et laps saab piisavalt magada ja puhata? 
- Kas vanemad ärkavad öösel, kui laps nutab? 
- Kas vanemad hoolitsevad lapse hügieeni eest (nt vahetavad beebi mähkmeid, tagavad 

lapse igapäevase pesemise, tavahügieeni)? 

 Kas vanemad toetavad last vastutuse võtmisel hügieeni eest (nt õpetavad last hambaid 
pesema ning teostama muid igapäevaseid hügieenitoiminguid)? 

 Kas vanemad hoolitsevad, et lapse tervisevajadused on rahuldatud (sh hambahooldus)? 
- Kas vanemad otsivad vajadusel abi või küsivad nõu (nt pere- või eriarstilt)? 
- Kas vanemad hoolitsevad, et lapse tervisevajadused (sh hambahooldus) on rahuldatud? 
- Kas vanemad järgivad spetsialistidelt saadud nõuandeid ja soovitusi? 

 Kas vanematele on pakutud ja kas nad on osalenud tugiteenustes (nt vanemlike oskuste 
koolitused)? 

 Missugune on lapse päevakava? 
- Kas lapse päevaplaan on stabiilne ja ettearvatav? 
- Kas vanemad tagavad, et laps jõuaks õigeaegselt kooli või lasteaeda ning tulevad lapsele 

õigel ajal järele? 

 Kas vanemad toetavad lapse iseseisvat toimetulekut? 
- Kas vanemad lasevad lapsel end aidata kodustes töödes viisil, mis on vastavuses lapse 

vanuse ja arengutasemega? 
- Kas vanemad panevad ebamõistlikult suure osa olmevastutusest kodus lapsele? 
- Kas vanemad lasevad lapsel võtta ebamõistlikult suure vastutuse õdede-vendade,vanemate 

või teiste täiskasvanute eest, kellega laps koos elab? 
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 Kas laps on vanemate tülides vahendaja rollis?  
 
 
Peamised kaitsetegurid: 

Lapsevanemad hoolitsevad lapse eest hästi (sh loovad kodus lapse vajadustele vastavad 
tingimused, tagavad, et laps saaks vigastuste ja haiguste korral arstiabi). 
Lapsevanemad hoolitsevad lapse eest hästi ja loovad talle kodus head tingimused. 
Lapsevanemad peavad tagama, et lapse põhivajadused oleksid rahuldatud. Hea hoolitsus on 
kaitseteguriks nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. Kaitseteguriks võib olla ka see, kui 
lapsevanemad tunnistavad oma puudujääke lapse eest hoolitsemisel ning otsivad asjakohast 
abi. 

 
Lapsevanemad loovad ja säilitavad toimiva ning piisavalt ettearvatava igapäevarutiini. 
Lapsevanemate võimekus säilitada mõõdukas regulaarsus igapäevaelus mõjutab lapse arengut 
positiivselt. Reeglid ja rutiin igapäevaelus loovad lapsele turvatunde. 
 
Vastutustundlikud lapsevanemad. 
Lapsevanemad tulevad iseenda eludega piisaval määral toime, et mitte panna lapsele vastutust 
enda probleemide eest ning mõistavad, et vastutus lapse ja tema heaolu eest on ennekõike 
nende, ja mitte lapse õlul. Lapsevanem asetab lapse vajadused enda omadest ettepoole. Samal 
ajal annab vastutustundlik lapsevanem lapse vanuse kasvades lapsele aina enam sõna- ja 
otsustusõigust ning toetab lapses vastutustunde tekkimist. 
 

  
Peamised riskitegurid: 

Lapsevanemad ei hoolitse lapse eest piisavalt (hooletussejätmine). 
Hoolitsus on ebapiisav, kui lapse põhivajadused ei ole rahuldatud. Hooletussejätmine  on 
riskiteguriks nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis – see võib mõjutada nii lapse arengut, 
haridust, tundeid, käitumist kui ka sotsiaalseid suhteid. Eriti ohustatud on imikud ja väikelapsed, 
kuna hooletussejätmine ohustab nende neurobioloogilist arengut ning nad ei suuda ise end 
aidata või abi otsida. 
 
Lapsevanemad ei võimalda lapse vigastuste ja haiguste korral arstiabi. 
Riskitegur on ka see, kui vanemad ei märka lapse tervislikku seisundit ega otsi lapsele abi või ei 
järgi tervishoiutöötajate juhtnööre. Sagedasti juhtuvad õnnetused või vigastused võivad viidata 
sellele, et laps jäetakse järelevalveta või tema suhtes on kasutatud füüsilist vägivalda. 
 
 

Need olukorrad võivad viidata füüsilisele vägivallale:  

 Vigastuse suurus ja liik ei sobi selgitusega kokku. 

 Selgitus, kuidas vigastus tekkis, on ebamäärane või nii detailne, et ei tundu tõenäoline. 

 Selgitus muutub, pereliikmed pakuvad erinevaid seletusi või süüdistavad üksteist. 

 Vigastustele otsitakse leevendust või ravi korduvalt ja erinevatelt spetsialistidelt. 

 Laps jääb korduvalt arstile tulemata või visiit tühistatakse 
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Lapsevanemate vähesed oskused stabiilse igapäevarutiini loomisel ja säilitamisel. 
Puudulik ja kaootiline argipäev on lapse arengule riskiks nii lühikeses kui ka pikas perspektiivis. 
See võib mõjutada nii lapse esmaste vajaduste (nt toitumine, uni, füüsiline aktiivsus) kui ka 
hariduslike vajaduste (nt koolis või lasteaias käimine)rahuldamist. 
 
Lapsevanemad ei kanna vanemlikku vastutust ja lasevad lapsel võtta ebamõistlikku vastutust. 
Lapsevanema puudulik vastutusvõime ja ebamõistlikud nõudmised lapsele on riskiks lapse 
arengule ja võivad viidata hooletusse jätmisele. Ebamõistlikud ootused lapsele  võivad 
tähendada nt seda, et laps on liigselt koormatud majapidamistöödega, pereliikme 
hooldamisega (nt laps tunneb end vastutavana psüühiliselt haige või sõltuvusprobleemiga 
vanema eest) või pere nooremate laste hoidmisega. Lastes tööharjumuste ja vastutustunde 
arendamiseks on laste kaasamine majapidamistöödesse ja väiksemate laste hoidmisse vajalik, 
kuid see ei tohi muutuda lapse peamiseks ülesandeks ja koormaks. Liigne hõivatus koduste 
kohustustega takistab eakaaslastega suhtlemist, hobidega tegelemist ja õppimist.  
Lapse arengut ohustavad ka  lapsevanemad, kes on ülikaitsvad või kelle  vastutus ilmneb liigses 
kontrollimises. 
 
Vanemlik järelevalve on puudulik. 
Puudulik järelevalve lapse tegevuse üle ja puudujäägid turvalisuses kodus, liikluses, avalikel 
üritustel või rannas suurendavad võimalust, et laps satub õnnetustesse. Õnnetuste ja vigastuste 
kõrge esinemissagedus võib olla märgiks, et last ohustab füüsiline vägivald või hooletusse 
jätmine. 
 
 

7. Juhendamine ja piiride seadmine 
 
Laps vajab oma vanematelt toetust ja julgustamist, et oma võimeid igati arendada. Lastel, keda 
nende arengus piisavalt ei stimuleerita, võib tekkida arengus mahajäämus, mis omakorda võib 
suurendada psühhosotsiaalsete probleemide tekkimise riski. 
 
Toetavad küsimused: 

 Kas vanemad suudavad lapsele pakkuda piisavalt uusi kogemusi ja julgustada teda 
tegutsema ning katsetama uusi asju, mis võiks lapse vanust arvestades olla talle 
võimetekohased? 

 Kas vanemad seavad lapsele ebamõistlikult kõrgeid või  madalaid nõudmisi või ei sea 
neid üldse? 

 Kas vanemad suudavad juhendada ja kasvatada last tema vajadusi arvestaval viisil? 

 Kas vanemad lasevad lapsel arendada oma iseseisvust igapäevaelus ja sotsiaalsetes 
suhetes (nt ea- ja võimetekohased ülesanded majapidamises,  sõpradega omal käel 
kohtumine) ning kaasavad last pereelu puudutavate otsuste vastuvõtmisse? 

 Kas vanemad vaatavad lapse järele või teavad, kus laps viibib? 

 Mil määral ja kuidas näitavad vanemad huvi lapse tegemiste vastu koolis või lasteaias? 
Kuidas on vanemad kaasatud lapse kooli- või lasteaiaellu (nt osalemine lastevanemate 
koosolekutel, arenguvestlustel)? 

 Kas vanemad aitavad last õppimisel ja toetavad last lähtuvalt tema vajadusest koolis? 

 Kuidas soodustavad vanemad lapse suhtlemist sõprade ja teiste lapse jaoks oluliste 
inimestega? 

 Kas vanemad aitavad lapsel leida ja hoida vaba aja tegevusi, mis sobivad lapse vanuse ja 
huvidega? 



35 
 

 Kas vanemad huvituvad lapse tegemistest (sh internetis)?  

 Kas vanemad on hankinud lapsele eakohaseid ja lapse jaoks meeldivaid mänguasju või 
muid vaba aja veetmise vahendeid? 

 Milliseid kasvatusstrateegiaid vanemad kasutavad? 

 Missugune on vanemate hoiak lapse kehalise karistamise osas? 

 Kas vanemate kasvatusmeetodid on ranged ja karmid (nt ähvardused või karistused)? 

 Kas vanemad toetavad üksteist ja on valdavalt järjekindlad lapsele reeglite 
kehtestamisel? 

 Kas ja kuidas on vanemad suutelised toime tulema konfliktse olukorra lahendamisega? 
 
Peamised kaitsetegurid 

Lapsevanemad osalevad lapse elus ning jõustavad tema arengulist edasijõudmist. 
Lapsevanematel on lapsele realistlikud ootused. 
Kui lapsevanematel on realistlikud ja lapse arengutasemele vastavad ootused, aitab see lapsel 
kujundada enda suhtes realistlikke ootusi. Lapsevanemate kaasatus kooliellu ning lapse 
toetamine koolitöödes toetab lapse motiveeritust ning õppeedukust. 
Lapsed vajavad mängimist ja seltsimist teiste lastega ning võimalust erinevate harrastuste 
katsetamiseks ja oskuste arendamiseks. Ka majandusliku kitsikuse korral on oluline, et vanemad 
julgustaksid last tegelema mõne huvialaga. Samas ei tohiks lapsel olla liiga palju harrastusi ning 
talle ei tohiks peale suruda harrastusi, mis talle tegelikult huvi ei paku. 
 
Lapsevanemate kasvatusstiil on selge ja empaatiline. 
Lapse arengule on kõige soodsam lapsevanemate selge, järjepidev ja empaatiline kasvatusstiil. 
See tähendab, et vanemad otsustavad lapse elus olulisi asju, kuid kuulavad ja arvestavad lapse 
arvamusega, nii palju kui see vähegi mõistlik ja võimalik on. Empaatiline kasvatusstiil ning 
füüsilise karistamise vältimine vähendavad oluliselt lapse edasise vägivalla ohvriks langemise 
riski. 
 
 
Peamised riskitegurid 

Lapsevanemad ei veeda koos lapsega aega ega erguta tema arengut. 
Lapse arenguks on oluline, et tema vanematel on aega ja võimalusi temaga tegeleda – nt koos 
mängida ja õppida, lapsega vestelda ja teda kuulata.  
 
Lapsevanematel on ebarealistlikud ootused lapse suhtes.  
Lapsel, kes kasvab üles vanematega, kes ei julgusta ega arenda teda ning ei tegele temaga 
piisaval määral, suureneb risk psühhosotsiaalsete probleemide arenguks. Samuti võib see 
tähendada, et lapse potentsiaali ei arendata välja ja lapse arengut mõjutatakse negatiivselt (nt 
võib juhul, kui vanemad ei pühenda lapsele aega, tema enesehinnang langeda). Lapse jätmine 
omapead ja piisava arendamiseta toovad lapsele kaasa püsivaid emotsionaalseid, käitumuslikke 
ja kognitiivseid raskusi. Eriti ohtlik on see imiku- ja väikelapseeas.  
 
Lapsevanemate kasvatusstiil on autokraatne ja ebajärjekindel või nende suhtumine lapsesse 
hoolimatu. 
Lapsevanematel on raskusi konfliktidega toime tulemisel ja piiride kehtestamisel. 
Autokraatne või ebajärjekindel kasvatusstiil, eriti kui puudub austus või huvi lapse arvamuste 
vastu, suurendab nii vägivalla ohvriks langemise kui ka psühhosotsiaalsete probleemide arengu 
riski. Autokraatse stiili all mõeldakse psühholoogilist survet ja rangeid kasvatusmeetodeid, 
millega karistatakse soovimatut käitumist. Ebajärjekindla kasvatusstiili puhul muudab 
lapsevanem sageli reegleid – seda, mis on vale ja mis on õige; mida  laps võib teha ja mida mitte. 
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8. Emotsionaalne kohalolek 
Emotsionaalsel kohalolekul on keskne roll vanemluses. Emotsionaalne kohalolek mõjutab lapse 
arengut ja psühhosotsiaalsete probleemide arenguga seotud riske.  
 
 
Toetavad küsimused: 

 Kas vanemad on suutelised toetama last tema emotsionaalses arengus? 

 Kas vanemad väljendavad lapse suhtes armastust, soojust ja hellust või on tema suhtes 
tõrjuvad? 

 Kas vanemad kallistavad last, võtavad teda sülle?  

 Kas vanemad on rõõmsad ja uhked lapse edusammude üle ning reageerivad positiivselt, 
kui keegi teine last kiidab? 

 Kuidas vanemad lapsega suhtlevad: kas nad vaatavad lapsele otsa; milline on nende 
hääletoon? 

 Kas vanemad aktsepteerivad lapse arvamust või ignoreerivad või tõrjuvad seda? 

 Kas laps räägib vanematele oma rõõmudest-muredest? 

 Kas vanemad mõistavad lapse vajadusi? 

 Kas vanemad suudavad last rahustada ja lohutada, kui laps on meeleheitel või vihane? 

 Kas vanemad koormavad last liigselt oma muredega? 

 Kas vanemad suudavad seada lapse vajadused enda omadest ettepoole? 

 Kas vanemad säästavad last liiga tugevatest tundeavaldustest, mis võivad last 
koormata? 

 Kas vanemad lasevad lapsel ennast lohutada? 

 Kas vanemad toetavad teineteist raskuste korral? 

 
 

Peamised kaitsetegurid: 

Lapsevanemad on suhetes lapsega usaldusväärsed, etteennustatavad ja järjepidevad. 
Lapse püsivad, stabiilsed ja lähedased suhted mõlema vanemaga moodustavad olulise 
kaitseteguri ning soodsa keskkonna arenguks. 
 
Lapsevanemad on emotsionaalselt kohal. 
Lapsevanemad, kes on  oma lapse jaoks emotsionaalselt kohal, pakuvad lapsele vajalikku 
kaitset. Lapsevanem, kes on ise enda tunnete peremees ja suudab enda tundeid juhtida, suudab 
arendada ka lapses tunnete juhtimise ja enese rahustamise võimet. 
 
Lapsevanemad toetavad last emotsionaalselt. 
Lapsevanema soojus ja hoolitsus mõjutavad lapse arengut ning turvalise kiindumussuhte 
tekkimist ja selle järjepidevust.  
 
 
Peamised riskitegurid 

Lapsevanemad käituvad lapsega ettearvamatult ja põhjustavad korduvalt emotsionaalse 
järjepidevuse katkemist 
Lapse arengut võivad mõjutada negatiivselt vanemad, kes ei suuda säilitada lapsega stabiilset 
kontakti, käituvad ettearvamatult ning hülgavad last korduvalt. Vanema võimet organiseerida 
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lapse elu stabiilselt ja järjepidevalt võivad mõjutada ka vanemate enda probleemid (nt vaimse 
tervise probleemid või sõltuvusprobleemid; lähisuhtevägivald). 
 
Lapsevanemate puudulik kontroll oma emotsioonide üle ja ebapiisav emotsionaalne tugi 
lapsele. 
Kui lapsevanem ei suuda toetada oma last emotsionaalselt ja pakkuda talle turvatunnet, võib 
see mõjutada negatiivselt lapse võimet oma emotsioone juhtida ja tekitada lapsele arengu- ja 
terviseriske. Lapsevanema võimekus pakkuda lapsele turvatunnet oleneb tihti sellest, kui 
ohustatuna lapsevanem ise ennast tunneb . 
Agressiivne, vägivaldne või segaduses ja akontaktne (nt mingi aine kuritarvitamise või psüühilise 
haiguse tõttu) vanem on lapse jaoks hirmutav ja kahjustab teda emotsionaalselt. 
 
Lapsevanemad jätavad lapse emotsionaalselt hooletusse. 
Emotsionaalne hooletussejätmine tähendab, et vanemad on kättesaamatud ja pole lapsega 
psüühiliselt lähedased. Emotsionaalne hooletussejätmine muudab lapse ja vanema vahelise 
kontakti ebaselgeks ja ebakindlaks, mille tulemuseks võib olla see, et laps ei  õpi ise mõistma 
oma tundeid ja impulsse ning tal ei arene välja piisav enesekontrolli võime. 
 

9. Turvalisus 
Kui vanemad ohustavad oma lapse heaolu vägivalla või ähvardustega, ei ole laps kaitstud ja 
toetatud. Lapsevanemate võimekus kaitsta oma last (nii neilt endilt kui mujalt tuleneda võiva) 
erinevat liiki vägivalla, kuritarvitamise ja ärakasutamise eest vähendab lapse arengu 
kahjustumise ja psühhosotsiaalsete probleemide arengu riski. Lapse kaitsmise eelduseks on see, 
et vanemad teavad, kuidas vägivald, kuritarvitamine ja ärakasutamine lapse arengut 
kahjustavad ning suudavad erinevaid ohte ennetada. Lapsevanemate võimekust kaitsta oma 
last füüsiliste vigastuste ja õnnetuste eest hinnatakse esmase hoolitsuse valdkonna raames. 
 
 
Toetavad küsimused: 

 Milline on vanematevaheline läbisaamine ja koostöö? 

 Kas vanemate vahel esineb tõsiseid konflikte? 

 Kuidas lahendavad vanemad omavahelisi konflikte lahendavad? 

 Kas vanemad mõistavad vägivalla kahjulikku mõju lapsele? 

 Kas üks vanematest kasutab pereliikmete suhtes füüsilist vägivalda või ähvardab 
vägivallaga? 

 Kas üks vanematest kasutab oma partneri või teiste pereliikmete suhtes psühholoogilist 
vägivalda (nt solvamine, alandamine)? 

 Kas üks vanematest rakendab sotsiaalset või majanduslikku kontrolli oma partneri üle: 
piirab oma partneri suhtlemis- või liikumisvabadust, ei luba tööle minna, haldab üksi 
perekonna rahaasju? 

 
 
Peamised kaitsetegurid: 

Lapsevanemad kaitsevad last füüsilise ja vaimse vägivalla eest. 
Lapsevanemad taunivad füüsilist karistamist ja teavad vägivalla kahjulikest mõjudest. 
Lapsevanemate vahel toimib koostöö ning teineteisemõistmine. 
Lapsevanemad kaitsevad last vägivalla pealt nägemise eest. 
Perekonnas, kus toimib vastastikune koostöö ning teineteisemõistmine, on lapsel väiksem 
tõenäosus näha pealt vägivalda. Lapsevanemad, kes on teadlikud vägivalla kahjulikest 
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mõjudest, hoiduvad vägivalla kasutamisest ning oskavad vägivalda kogenud või pealt näinud 
last toetada. 
 
 
Lapsevanemad kaitsevad last seksuaalse kuritarvitamise või seksuaalse ekspluateerimise ohu 
eest. 
Lapsevanemad on teadlikud seksuaalse kuritarvitamise või seksuaalse ekspluateerimise 
kahjulikest mõjudest ja lapse vajadusest toe ning kaitse järele. 
Oluliseks kaitseteguriks on vanemate teadlikkus võimalikest ohtudest internetis, nt tundmatu 
isiku kontakt lapsega, eesmärgiga last kuritarvitada (grooming) või katsed last interneti kaudu 
värvata. 
 
Lapsevanemaid kaitsevad last ärakasutamise eest. 
Lapsevanemad on teadlikud ärakasutamise kahjulikest mõjudest ja sellest, et laps vajab tuge. 
Vanematel on vaja oma lapsi kaitsta selle eest, et neid ei kaasataks või et nad ise ei otsiks 
kontakti sotsiaalsete ühendustega, kus võidakse neid ära kasutada. Nt võib olla tegu 
gruppidega, kus seadusevastast, vägivaldset või muul moel sotsiaalsetest normidest 
kõrvalekalduvat käitumist peetakse positiivseks.  
 
 
Peamised riskitegurid 

Lapsevanemad aktsepteerivad füüsilist karistamist ja ohustavad last vägivallaga või ei oska 
märgata ohte, mis võivad viia selleni, et laps satub ohvriks. 
Vaimne ja füüsiline vägivald, eriti kui see on korduv, ulatuslik või raske, on lapsele väga suureks 
riskiteguriks. Positiivne suhtumine karistamisesse tõstab riski, et vanemad kasutavad lapse 
suhtes vägivalda. 
 
Lapsevanematel on raskusi piiride seadmisega, nad on stressis, väsinud või mõjutatud alkoholist 
või narkootikumidest.  
Kui vanemad on stressis, väsinud või alkoholi või narkootikumide mõju all, ei suuda nad lapse 
vajadustele adekvaatselt reageerida ning see suurendab mh ka riski, et lapse vastu kasutatakse 
füüsilist või vaimset vägivalda. 
 
Lapsevanemate (või teiste pereliikmete) vahel esineb vägivalda. Perekonnas peetakse vägivalda 
ja tõsiseid konflikte tavapärasteks.  
Kui laps elab perekonnas, kus esineb täiskasvanute (või teiste pereliikmete) vahel vägivalda, on 
suur risk, et last ohustab korduv ja süstemaatiline vägivald. Lapsevanem, keda ohustab vägivald, 
kogeb sageli suurt stressi, mis võib omakorda kutsuda esile lapse suhtes füüsilise või vaimse 
vägivalla kasutamise. 
 
Intellektipuude või psüühikahäirega vanemad. 
Intellekti- või psüühilise puudega lapsevanemad võivad olla kergemini ärrituvad ja elada 
lihtsamini välja mistahes frustratsiooni. See toob kaasa suurenenud riski ohustada oma last 
ebapiisava hoolitsuse või füüsilise väärkohtlemisega. 
 
Lapsevanemad ohustavad last seksuaalse kuritarvitamise või seksuaalse ekspluateerimisega. 
Lapsel, keda ohustab seksuaalne kuritarvitamine või seksuaalne ekspluateerimine, on 
suurenenud risk psühhosotsiaalsete raskuste arenguks. Purunenud usaldus võib puudutada teo 
toimepanijat, aga ka lapsevanemat, kes küll ise last ei rünnanud, kuid kes ei kaitsenud last või 
ei uskunud teda peale teo avalikuks tulemist. 
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Lapsevanemad kasutavad last ära või ei märka lapse ohtu sattuda ärakasutamise ohvriks. 
Lapsevanemad, kes kasutavad last ära teda seadusevastasesse või sotsiaalsetest normidest 
kõrvalekalduvatesse tegevustesse kaasates, seavad ohtu lapse turvalisuse. Võib juhtuda, et 
lapsevanem sunnib last töötama, kerjama või sooritama seadusevastaseid tegusid. Lapsevanem 
võib ka jätta lapse kellegi juurde, kes kasutab last ära või võib lapsevanem muul moel mitte 
osata hoida last ärakasutamise eest kellegi poolt, nt inimkaubanduse näol. 
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Pere ja keskkond  
Pere ja keskkond jaotub neljaks valdkonnaks (sulgudes on toodud soovitus, mille alla kirjeldada 
valdkond STARi juhtumimenetluse raames): 
 

1. Pere ajalugu ja praegune olukord (STAR → suhted sotsiaalvõrgustikuga, muu teave) 
2. Sotsiaalne võrgustik (STAR → suhted sotsiaalvõrgustikuga) 
3. Elutingimused (STAR → eluase ja elukeskkond) 
4. Majanduslik olukord (STAR → majanduslik olukord)  

  
Abivajava lapse olukorra ja vajaduste hindamine on tihedalt seotud tema vanemate ja kogu 
perekonna hindamisega, kuid esiplaanil peab olema alati laps. Perekonna majanduslik heaolu, 
vanemate töökoht ja sissetulek, elutingimused, perekonna suhtlusring, vaba aja tegevused ja 
osalemine kogukonna ettevõtmistes mõjutavad tugevalt lapse elu. Kogu hindamisprotsessi 
vältel on vaja olla lapse jaoks olemas, last kuulata ja toetada. Lapse individuaalsed vajadused 
peavad olema vanematega tehtava töö keskmes. Perekonnas võib olla väga raskeid olukordi, 
kuid lapse mured ei tohi jääda täiskasvanud pereliikmete probleemide varju. Hindamisel tuleb 
olla tähelepanelik, et abikaasade või elukaaslaste vaheliste tülide, vanema alkoholi- või 
uimastisõltuvuse või olmeprobleemidega tegelemisel ei ununeks laps. Pere ja keskkonna 
valdkondasid hinnates tuleb jälgida pidevalt, kuidas pere- ja keskkonnatingimused last 
mõjutavad. 
 
Kolmnurga küljel Pere ja keskkond kirjeldatavad riski- ja kaitsetegurid on kaudsed tegurid – st, 
need mõjutavad lapse arengut ja vanemate võimekust kaudselt. Osa teguritest on staatilised 
ehk muutumatud. Staatilisteks teguriteks on nt varasemad sündmused perekonnas ja 
lapsevanemate lapsepõlvekogemused, mis võivad mõjutada perekonna praegust olukorda, 
lapse arengut ja lapsevanemate võimekust. Lapse heaolu hindamiseks tuleb selgitada välja nii 
varasemad sündmused (pere ajalugu) kui ka praegune olukord. Perekonna toimimise ja ajaloo 
hindamine hõlmab kõiki leibkonnas elavaid inimesi ja olulisi perekonnaliikmeid, sõltumata 
sellest, kas nad parajasti elavad koos lapsega. Oluline aru saada, kas ja kuidas mõjutavad laste 
kasvatamist vanemate enda lapsepõlvekogemused, sest eelmistelt põlvkondadelt võetakse üle 
nii negatiivseid kui positiivseid kasvatusvõtteid.   
 

10. Pere ajalugu ja praegune olukord 
 
Lapse kujunemisel isiksuseks omavad suurt tähtsust turvalised lähisuhted. Püsivad ja soojad 
suhted vanemate ja õdede-vendadega loovad aluse empaatia arengule. Lapsel on õigus teada 
ka oma päritolupere lugu. Aastatetagused sündmused perekonna elus võivad mõjutada 
hetkeolukorda. Pere ajalugu ja praegust olukorda hinnates on vajalik välja selgitada nii lapse kui 
teiste pereliikmete kogemused. Perekonna või iga üksiku pereliikme taust võib olla tähenduslik 
lapse arengule või psühhosotsiaalsete probleemide arengu riskidele, seda eriti juhul, kui 
negatiivsed kogemused mõjutavad jätkuvalt õhkkonda perekonnas ja vanemate võimekust (nt 
võib see, kui lapsevanem ise on kogenud väärkohtlemist või hooletusse jätmist, omada mõju 
veel palju aastaid hiljem). 
  
Juhtumikorralduses on äärmiselt tähtis järgida konfidentsiaalsusreegleid. Seejuures tuleb aga 
lähtuda põhimõttest (ja selgitada seda ka perele), et sotsiaaltöös on konfidentsiaalsus 
institutsiooniline, mitte individuaalne. Sotsiaaltöötaja lähtub seadustest ja oma asutuse või 
organisatsiooni eesmärkidest ja reeglitest ning on aruandekohustuslik. Seepärast pole 
sotsiaaltöötajal õigust kliendile lubada, et ta ei räägi tema asjadest mitte kellelegi. Lapsele ja 
vanematele on vaja neile arusaadaval moel selgitada, kellele infot edastatakse ja kellele 
kindlasti mitte. Peamine reegel, mida tuleb perele selgitada, on, et ilma nende teadmata 



41 
 

andmeid teistega ei jagata, välja arvatud eriolukorras, kus laps on tõsiselt kannatada saanud või 
hädaohus. Oluline on, et institutsiooni käes pere kohta olev info oleks korrektne ja faktipõhine 
ning et see sisaldab ka pere enda vaatepunkti ja selgitusi.  
 
Mineviku suhteid ja sündmusi kajastatakse vaid niipalju, kui see on vajalik oleviku ja tulevikuga 
tegelemiseks. Oluline on välja selgitada lapsevanemate kogemused nende endi lapsepõlvest 
ning varasemate juhtumite tähendus perekonnale. Pere tausta väljaselgitamiseks tuleb 
täpsustada pere arengulugu, kuidas pere tuleb toime tema jaoks oluliste sündmustega ja ka 
varem toimunuga. Hindamise eesmärgiks on aru saada pere ja lapse vajadustest,  mõista 
paremini lahendamist vajavaid probleeme ning leida ressursse probleemide lahendamiseks. 
 
 
Toetavad küsimused pere ajaloo väljaselgitamisel: 

 Kas vanematel on olnud valusaid kogemusi oma lapsepõlvest või noorusest: nt 
väärkohtlemine kodus või koolis, tõrjutus, vanematest lahutamine, vanemate lahkuminek, 
pereliikme surm, raske haigus? 

 Kas peres on põlvest põlve korduvat probleemset käitumist: nt õigusrikkumised ja 
sõltuvusprobleemid? 

 Kas lapsevanem on viibinud asendushooldusel või mõnes kinnises asutuses (nt erikool; 
vangla)? 

 Millised on perekonna senise elu olulisemad sündmused või pöördepunktid, nii head kui 
halvad? 

 Kas peres on olnud raskeid kaotusi või kriise, mis ohustavad või häirivad praegust 
toimetulekut? 

 Kirjeldage häid mälestusi ja õnnestumisi perekonna elus (lähedased südamlikud suhted, 
õnnestumine õpingutes või spordis vm positiivsed sündmused)?  

 
 
Peamised kaitsetegurid: 

Lapsevanemate enda negatiivsed kogemused lapsepõlvest ei mõjuta nende suutlikkust tagada 
lapse heaolu. 
 
 
Peamised riskitegurid: 

Lapsevanemad on olnud lapsepõlves ohustatud. 
Täiskasvanud inimese oskust olla lapsevanem võivad mõjutada mälestused tema enda 
lapsepõlvest (nt kasvamine vägivaldsete, hoolimatute või sõltuvusprobleemidega vanematega). 
 
Perekonnas on varem olnud traumaatilised juhtumid. 
Lapse või tema vanematega võib olla varem juhtunud midagi traumaatilist (nt tulekahju, 
pereliikme surm või suitsiid). Lapsevanema surm on lapsele üks dramaatilisemaid sündmusi – 
lisaks tavapärasele kriisi- ja leinareaktsioonile võib see mõjutada lapse psüühilist tervist või teise 
lapsevanema võimekust lapse eest hoolitseda.  
Kui tegemist on surmajuhtumiga, millega on seotud vägivald või enesetapp ning laps on olnud 
selle tunnistajaks, võib olla tekkinud ka posttraumaatiline stressisündroom. 
 
Laps või tema õed-vennad on varem jäetud hooletusse  
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Risk, et laps jääb mingis vormis hooletusse, on kõrgem lapse puhul, kes on varem kogenud 
hoolitsuse puudumist. Kui laps või tema õdede-vendade eest ei ole varem piisavalt hoolitsetud, 
võib see olla signaaliks, et vanematel on raskusi oma käitumist muuta. 
 
Praegune olukord 
  
Lapsevanemate ja õdede-vendade praegune käitumine ja tervis ning sotsiaalne võrgustik ja 
interaktsioon on enamikel juhtudel dünaamilised riski- ja kaitsefaktorid – see tähendab, et neid 
on teatud määral võimalik mõjutada ja muuta. 
Perekonna olukorral on lapse arengule ja psühhosotsiaalsete probleemide tekkimise riskile suur 
mõju. Pere koosseis mõjutab vanemate võimekust ning toimib lapsele eeskujuna 
perekonnamustrist. Last võivad mõjutada ka lapsevanema või õdede-vendade tervise- või 
käitumisprobleemid.  
 
Kui laps on pidevalt mures oma vanemate või koduse olukorra pärast, võib see negatiivselt 
mõjutada psüühilist tervist, koolitööd või suhteid eakaaslastega. Risk negatiivsetele 
järelmõjudele suureneb, kui lapsele ei selgitata, kuidas olukorda mõista ja kui tema tavapärast 
rutiini on tugevasti häiritud. 
 
 
Toetavad küsimused pere praeguse olukorra väljaselgitamisel:                                                                           

 Milline on lapse koht perestruktuuris? 

 Kas lapsele on seatud eakohast või mitteeakohast vastutust, nt vastutus nooremate õdede-
vendade, lemmikloomade vm eest? 

 Kas lapsel on kohustusi koduses majapidamises, pere majanduslikus tegevuses? 

 Kuidas pereliikmed iseloomustavad oma perekonda? 

 Kas pere koosseis on viimasel ajal muutunud? 

 Kui vanemad ei ela koos, siis kas laps saab suhelda lahuselava vanemaga regulaarselt? Kas ta 
soovib seda? Kuidas räägib kumbki lapsevanem lapse juuresolekul teisest vanemast ja kas 
toetab lapse kohtumist teise vanemaga ja püüab muuta selle võimalikult meeldivaks? 

 Kas vanemad vastutavad lapse eest võrdselt või on kumbki neist (või keegi teine) lapse 
peamine hooldaja? 

 Kas laps elab koos mõlema vanemaga, vaheldumisi vanematega või kellegi teise juures? 

 Kas pereliikmete hulgas on terviseprobleemidega või puudega isikuid? 

 Kas peres on keegi, kes vajab pereliikmete poolt pidevat hooldamist (nt vanavanemad, 
puudega pereliikmed)? 

 Mis on perekonnas hästi, mis on pere tugevad küljed jm kaitsvad asjaolud?  

 Kas kodus viibib sageli kõrvalisi isikuid? Kas sellistel juhtudel on lapse ohutus tagatud (nt ei 
tarvitata liigselt alkoholi ning laps on kaitstud vägivalla, seksuaalse väärkohtlemise või 
mitteeakohaste tegevuste eest?)  

 Kas pereliikmetel on kalduvus riskikäitumisele? 

 Mis võib ohustada perekonna toimimist ja vanemate toimetulekut?  

 Kuidas pereliikmed ise mõistavad probleeme, kujunenud olukorra põhjuseid ja oma 
tulevikuväljavaateid? 
  

 
Peamised kaitsetegurid: 

Laps elab koos mõlema vanemaga. 
Lapsel, kes kasvab üles mõlema vanemaga, on väiksem risk võimalike psühhosotsiaalsete 
probleemide arenguks või ebapiisava hoolitsuse kogemiseks. 
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Peamised riskitegurid 

Laps elab üksikvanemaga peres ning puudub teise vanema toetus. 
Lapsel, kes kasvab üles üksikvanemaga peres ning kellel puudub teise vanema toetus (nt üks 
vanematest kannab vanglakaristust vm põhjustel), on suurem risk ebapiisava  hoolitsuse 
kogemiseks ja psühhosotsiaalsete probleemide arenguks. 
 
Pereliikmel on käitumis- või terviseprobleem või puue. 
Haige või puudega pereliikme olemasolu peres seab sageli suurenenud emotsionaalsed ja 
praktilised nõudmised teistele pereliikmetele. Lapsel võib olla teadlik või ebateadlik vajadus 
võtta kodus suuremat vastutust, et kergendada vanemate koormat – mis võib viia selleni, et 
laps distantseerub enda tegevustest ja soovidest. 
 
 

11. Sotsiaalne võrgustik 
Lapse mõistmiseks tuleb tema sotsiaalseid suhteid hinnata kontekstis. Esmatähtsad on 
perekond, lähisugulased ja lähemad sõbrad, kuid lapse arengut ja heaolu mõjutab ka laiem 
keskkond, alustades suhetest eakaaslastega ning lõpetades paikkonnas või riigis valitseva 
majandusliku, sotsiaalpoliitilise või kultuurilise olukorraga. Lähem keskkond mõjutab last 
otseselt; kaudsemate tegurite mõju jõuab lapseni perekonna, kooli ja teiste institutsioonide 
kaudu. Osalus ja kuuluvustunne ka väljaspool perekonda toetab lapse arengut ja lapsevanemate 
võimekust. 
 
Toetav sotsiaalne võrgustik tugevdab lapse ja pere elus esinevaid positiivseid omadusi ja 
asjaolusid ning aitab vähendada negatiivseid. Laps vajab kasvades aina rohkem võimalusi 
iseseisvalt eakaaslastega suhelda ning sõbrad omandavad lapse elus aina tähtsama rolli. Teatud 
olukordades võib eakaaslaste mõju olla vanemate mõjust suurem nii positiivsete kui 
negatiivsete käitumisviiside omaksvõtmisel. Lastekaitsetöötaja peab uurima, kuidas näeb laps 
oma pere- ja pereväliseid suhteid ning hindama lisaks lapse suhetele perekonnas ja kogukonnas 
ka lapse suhteid eakaaslastega.  
 
Spetsialistide võrgustik on last ümbritseva süsteemi osa ning koosneb inimestest, kes on oma 
ameti tõttu ühe või mitme pereliikmega kontaktis. Sellisteks spetsialistideks võivad olla 
tervishoiuasutuse või haridusasutuse personal, lastekaitsetöötaja, või ka kriminaalhoolduse või 
mõne mittetulundusühingu töötaja. Spetsialistide võrgustik võib olla perele toeks, aga pere võib 
tajuda spetsialistide sekkumist ka koormana. 
 
Lisaks saab sotsiaalse võrgustiku all mõista ka kogukondlikke ressursse, teenuseid ja võimalusi: 
nt kool ja lasteaed, perearst ja apteek, sideteenused, sotsiaalteenused, kauplus, ühistransport, 
vaba aja veetmise võimalused (spordirajatised, mänguväljakud, kultuurikeskus), raamatukogu, 
kirik ja looduslikult kaunid kohad. Juurdepääs kogukonna ressurssidele hõlmab 
transpordivõimalusi, raha teenuste eest maksmiseks, lahtiolekuaegade sobivust jms. 
  
Valmisolek kogukonna ressursse kasutada on seotud ka sellega, kuidas perekond tajub enda 
staatust kogukonnas, näiteks võivad laps või vanemad mõnel juhul avalikest üritustest 
osavõtmist või ametiasutustest abi palumist peljata. 
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Toetavad küsimused: 

 Kes on lapse elus olulised isikud? 

 Milline on lapse kokkupuude sugulaste, sõprade ja naabritega? 

 Millised on lapse suhted vanematega ja kuidas laps neid hindab? 

 Millised on suhted õdede-vendadega ja kuidas laps neid hindab? 

 Millised on suhted eakaaslastega, lasteaia- ja koolikaaslastega?  

 Mida laps arvab, millisena näevad teda teised (nt sõbrad, kaaslased, ka täiskasvanud)? 

 Kuidas suhtuvad pereliikmed lapse sõpradesse? 

 Kas laps saab ja soovib kutsuda sõpru koju? 

 Kes pakuvad lapsele ja perele praktilist abi, kaitset ja tuge (nt lapse hoidmine) – kui hästi see 
toimib? 

 Kas perekond on elanud pikemat aega samas piirkonnas? 

 Missugused on perekonna suhted naabritega? 

 Kas perekond osaleb kogukonna ettevõtmistes, kas tuntakse ühtekuuluvustunnet? 

 Kas perekond tunneb end aktsepteerituna kogukonna poolt? 

 Kas pereliikmed kuuluvad mõnda organisatsiooni või kogudusse? 

 Kas lapsele ja perele on vajalik tugi ja abi kättesaadav (nt koolis, tervishoius)? 

 Kust leiavad vanemad infot vaba aja veetmise ja abi saamise võimaluste kohta oma kodu 
lähedal? 

 Kas vanemate ja spetsialistide või ametiasutuste vahel esineb last mõjutavaid konflikte? 

 Kas vanemad väldivad kontakti spetsialistide või teiste ametiasutustega? 

 Kas piirkonnas on piisavalt kättesaadavad erinevad tervishoiu-,  sotsiaal- ja haridusteenused 
(sh huviharidus ja sportimisvõimalused)? 

 Millised on perekonna kogemused kokkupuudetest abistavate süsteemidega? Millist abi on 
saadud? Kas pere on jäänud saadud abiga rahule?  

 
 
Peamised kaitsetegurid 

Last ümbritseb toetav sotsiaalne võrgustik 
Hästi toimiv ja toetav sotsiaalne võrgustik on kaitseteguriks ja võib aidata kompenseerida sea, 
kui vanemad ei tule oma rolliga toime. Lapsele, kelle peres esineb riske (nt vanemal on 
psüühikahäire või sõltuvusprobleem), võivad sugulased sageli olla oluliseks toeks ja kaitsjaks. 
Kogukond, kus peetakse oluliseks sotsiaalseid suhteid ja nende arengut, võib vähendada riske 
ohustatuseks ja psühhosotsiaalsete probleemide arenguks. 
 
Lapsele on tagatud tema vajadustest tulenev abi ja kaitse 
Lapse või pere jaoks, kes saab vajalikku tuge ja kaitset nt sotsiaalhoolekande- või 
tervishoiusüsteemist,  on saadavad meetmed kaitsvateks teguriteks, et vähendada ebapiisava 
hoolitsuse riski või psühhosotsiaalsete probleemide arengut. Selleks, et rakendatud meetmed 
täidaksid eesmärki, on oluline, et nad ei töötaks üksteisele vastu ning oleksid 
valdkondadeüleselt koordineeritud. 
 
Peamised riskitegurid 

Mittetoimiv või puuduv sotsiaalne võrgustik (sotsiaalne isolatsioon). 
Sotsiaalne isolatsioon suurendab riski ebapiisavaks hoolitsuseks ja psühhosotsiaalsete 
probleemide arenguks, kuna puudub sotsiaalne kontroll ja toetus. Sotsiaalse võrgustiku 
puudumine või puudulik või konfliktne sotsiaalne võrgustik võib lapsele kaasa tuua nii otseseid 
kui ka kaudseid riske – see võib mõjutada lapse sotsialiseerumist ning ka lapsevanema 
võimekust. 
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Laps ei saa vajalikku tuge ja kaitset. 
Kui lapsele ja perele pakutavad abimeetmed ei vasta nende tegelikule vajadusele, võib see 
moodustada kaudse riskifaktori. Sama kehtib ka juhul, kui lapsele või perele pannakse suured 
kohustused määratud meetme koordineerimisel. Ebapiisav või vajadustest mittelähtuv tugi 
suurendab lapsevanemate koormust, mis võib omakorda mõjutada lapsevanema võimekust 
tagada lapse heaolu (nt halvendades juba niigi stressirikast olukorda). 
 

12. Elutingimused 
Kasvukeskkond, elukoha stabiilsus ja kvaliteet mõjutavad nii lapse vaimset kui ka füüsilist 
arengut. Sage kolimine võib ühtaegu viidata nii sügavamate pereprobleemide olemasolule kui 
ka olla nende põhjustajaks. Lapsele tähendab uude kohta kolimine ja uude kooli või lasteaeda 
minek tihti sõprade,  tuttavate ja mängupaikade kaotust. On oluline uurida, kuidas laps ja pere 
neid ümbritsevas keskkonnas toime tulevad.  
Elutingimuste hindamisel tuleb tähelepanu pöörata viiele põhivaldkonnale: eluruumi kuuluvus, 
olmetingimused, ruumijaotus, tehiskeskkond (sisustus) ja piirkond. Elutingimused tuleks 
fikseerida eraldi dokumendis, nt kodukülastuse aktis. 
 
Toetavad küsimused: 

 Eluruumi kuuluvus 

 Mis tüüpi on pere eluruum (eramaja, korter, ridaelamu)? 

 Kas eluruumi üüritakse, kas on üürileping (tähtajaline, tähtajatu)? 

 Kas on olemas väljatõstmisoht?  

 Kas eluruum on seotud laenude/liisingutega? 

 Olmetingimused 

 Missugune on eluruumi seisukord (katus, aknad, uksed, põrandad, trepid, küttekolded, 
elektrisüsteem)? 

 Kas eluruumis on toimiv veevärk ja kanalisatsioon, kuidas saadakse sooja vett? 

 Missugused on eluruumi kütmisvõimalused ja nende seisukord (ja kütte varu)? 

 Missugused on pesemisvõimalused ja tualettruumi kasutamise võimalused ja nende 
seisukord? 

 Missugune on eluruumi valgustus? 

 Missugused on tingimused toidu valmistamiseks ja säilitamiseks? 

 Ruumijaotus 

 Kui palju isikuid elab koos, kas eluruum on ülerahvastatud? 

 Kas ruum sobib lapsele või tuleks seda kohandada? 

 Kas igal pereliikmel on piisavalt ruumi, vajadusel ka eraldumiseks? 

 Kas peres on lemmikloomi? 

 Tehiskeskkond (sisustus) 

 Kas majapidamises on vajalikud esemed (nt söögilaud-toolid, nõud ja köögiriistad, 
riidekapp)? 

 Kas igal lapsel on oma tuba või voodi, mängimis- või õppimiskoht (laud, tool, kapp/sahtel 
oma asjade hoidmiseks)? 

 Kas perel on esmavajalikud kodumasinad: tolmuimeja, pesumasin, elektroonikaseadmed?  

 Missugune on eluruumide puhtus? 

 Kas korteris suitsetatakse ? 

 Kas kodu on lapsele ohutu (kohandatud vastavalt vanusele)? 

 Piirkond 

 Kas eluase asub linnas või looduskeskkonnas?  

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/kodukylastus_akt.docx
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 Kas on oma hoov, kas lähedal asub park/ mänguväljak, kas on võimalus veeta vaba aega 
looduses? 

 Kas perel on maal suvitamise või muu looduses viibimise võimalus? 

 Kuidas tunnetavad laps ja vanemad heaolu ja turvalisust piirkonnas? 

 Kas piirkonda seostatakse kõrge kuritegevusega? 

 Milline on ligipääs teenustele ja ressurssidele (nt kauplus, mänguväljak, raamatukogu, 
lasteaed, kool, vaba aja veetmise asutus, polikliinik, apteek,  ühistransport)? 

 
Peamised kaitsetegurid: 

Stabiilne elukoht 
Lapsel, kes kasvab üles stabiilselt ühes kohas ja oma kodus, kus ta võib ennast tunda turvaliselt, 
kus tal on oma tuba või magamiskoht, omad asjad ja võimalus sõpru enda juurde koju kutsuda, 
on väiksem risk psühhosotsiaalsete probleemide väljakujunemiseks. 
 
 
Peamised riskitegurid: 

Laps elab puudulikes elamistingimustes või tal puudub stabiilne elukoht. 
Puudulikes elamistingimustes üleskasvamine suurendab riski ebapiisavaks hoolitsuseks ja 
psühhosotsiaalsete probleemide arenguks. Puudulikud elamistingimused tähendavad nt   
ülerahvastatust või lapse vajadustele mittevastavat elukeskkonda. Ümbruses, mis on 
ebaturvaline või vaenulik, puuduvad lapse arenguks vajalikud ressursid. 
 
  

13. Majanduslik olukord 
Majanduslik olukord on üks sotsiaalmajanduslikke tegureid, milles tulenevad riski- ja 
kaitsefaktorid mõjutavad ka lapse arengut.  Lapse väärkohtlemist, hooletusse jätmist ja 
kuritarvitamist ning lapse enda destruktiivset käitumist esineb ühiskonna kõikides kihtides, kuid 
risk ohustatuseks on suurim sotsiaalmajanduslikult nõrgemas keskkonnas.  
Sotsiaalmajanduslikud tegurid on seotud elukoha, vanemate töö ning lapse tervise ja arenguga. 
 
Lapse saamine võib seada vanemate majandusliku toimetuleku ohtu ka juhul, kui see oli enne 
stabiilne. Näiteks võib vanem kaotada töökoha seetõttu, et ei suuda ühitada lapse hooldamist 
ja tööd või on stressi tõttu käitunud tööl ettearvamatult. Väikeste laste vanemad või 
üksikvanemad võivad olla valiku ees, kas minna kodust eemale tööle ja jätta lapsed järelevalveta 
või elada vaesuses. Olulised on lapsevanema koostöövõime ja ka töökoha vastutulek 
lapsevanemate vajadustele: paindlik tööaeg, töötamine osakoormusega, võimalus sobitada 
töögraafikut või teha kaugtööd, helistamise võimalus töölt, lapsehoid töökohal, tööle ja koju 
sõidutamine, ametiauto jm.  
 
 
Toetavad küsimused:  

 Milline on vanemate töösuhe või tegevus (nt kindel töökoht, ajutine töökoht, täis- või 
osaajaga töökoht, ettevõtja, tööotsija, õpilane, pikaajaliselt haige või (eel)pensionil)?  

 Kas on töötamist takistavaid tegureid? 

 Millised on vanemate tööajad? 

 Kas vanemad soovivad töötada, on töökohaga rahul või vahetavad sageli töökohti või ei soovi 
tegelikult töötada? 

 Kas tööd otsivad pereliikmed saavad toetust, nõustamist või koolitust? 

 Kas üks või mõlemad vanemad töötavad elukohast kaugel või ebasobiva töögraafikuga? 
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 Kuidas on tagatud laste hoidmine või koolilaste eest hoolitsemine, kui vanemad töötavad või 
õpivad?  

 Milline on perekonna majanduslik olukord lühemas ja pikemas perspektiivis (sissetulekud, 
toetused, väljaminekud, rahalised kohustused)? 

 Kas pere vajab toimetulekuks kõrvalist abi? Kas ja kust ta seda saab? 

 Kas pere sissetulek on piisav, pere eelarve on tasakaalus ja tulud katavad kulutused? 

 Kas pere eelarves arvestatakse piisavalt laste vajadustega? 

 Kas eluasemekulude eest tasutakse õigeaegselt; kas on tekkinud võlgu? 

 Kas pere oskab majandada oma võimaluste piires? 

 Kas perel on võlgu/laene/liisinguid? Ebamõistlikke laene, tasumata trahve? 

 Kas mõne pereliikme vastu on algatatud võlgade sissenõudmine? 

 Kas pere vajab täiendavaid toetusi?  

 Kas perel on tagatisi (varandus, pärandus, hoiuarve, kindlustus).  

 Kas pere kogeb majanduslikku stressi? 

 Kas pere kardab ootamatuid kulutusi (nt mõne kodumasina remont, õnnetusjuhtumid)? 

 Kas laps saab taskuraha, osaleda huvitegevuses, uusi riideid?  

 Kas lapsel on oma pangakonto? 

 Kas laps on pere rahaasjadesse kaasatud, kas talle õpetatakse igapäevast rahakasutamist? 
 
  

Peamised kaitsetegurid 

Lapsevanemad on kõrgema haridusega ja kohanevad tööturul hästi. 
Lapsel, kes kasvab üles haritumate ja tööturul paremini kohanevate vanematega, väheneb risk 
ebapiisavaks hoolitsuseks ja psühhosotsiaalsete probleemide arenguks. Lapsevanemate 
haridus ja töö on tähtsad  majandusliku turvalisuse tagamiseks. Samuti on oluline, et 
pereliikmed tunneks ühtsust ja kokkukuuluvust ülejäänud kogukonna ja ühiskonnaga. 
 
Perekonna majanduslik olukord on turvaline. 
Lapsevanemad oskavad majandada ning perekonna sissetulekuid ja väljaminekuid 
eelarvestada.  
 
Perekonna sotsiaalmajanduslik staatus on kõrge. 
Lapsel, kes kasvab üles vanematega, kes suudavad tagada turvalise ja stabiilse majandusliku 
olukorra, on väiksem risk kannatada ebapiisava hoolitsuse või psühhosotsiaalsete probleemide 
käes. Kõrge sotsiaalmajanduslik staatus (hea majanduslik olukord ja kõrgem haridus) on seotud 
hea kohanemisega tööturul ja hea tervisega vanematekodus ja võib seeläbi avaldada mõju ka 
sellele, kuidas laps ise suudab hiljem luua endale stabiilse elukoha ja leida endale sobivaid 
tegevusi ühiskonnaelus osalemiseks. 
 
Peamised riskitegurid  

Lapsevanemad on madala haridustasemega ja tööturul nõrga kohanemisvõimega. 
Lapsel, kes kasvab üles madala haridustaseme või hariduseta ja töötute vanematega, suureneb 
risk ebapiisavaks hoolitsuseks ja psühhosotsiaalsete probleemide arenguks. Perekonna 
problemaatiline majanduslik olukord ja elustandard võivad tuua kaasa ka selle, et sidemed 
ülejäänud ühiskonnaga on nõrgad.  
 
Perekond on majanduslikus stressis või laps elab vaesuses. 
Pered, kes elavad toimetulekupiiril, saavad endale lubada vaid hädapäraseid kulutusi. Isegi kui 
kõik hädavajalik on olemas, võivad lapsed kogeda, et neid on millestki olulisest ilma jäetud. 
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Puudustkannatavate perede lapsed võivad sageli tajuda kaaslaste halvustavat suhtumist ning 
muutuda ebakindlaks ning tõrjutuks. Kui vanematel kulub palju aega ja energiat pere 
majanduslike küsimuste lahendamisele võib lastega tegelemiseks jääda liiga vähe tähelepanu. 
Pere majanduslikud probleemid on sageli teiste sotsiaalsete probleemide tekkepõhjuseks.  
 
Lapsevanematel puudub oskus arvestada lapse ja pere rahaliste vajadustega. 
Lisaks tööga hõivatusele on oluline ka lapsevanema majandamisoskus. Vanem võib teenida 
piisavalt, kuid kulutada kogu tulu ebamõistlikult või vaid enda vajaduste rahuldamiseks.   
  
Perekond elab madala sotsiaalmajandusliku staatusega piirkonnas. 
Majanduslik stress, pikaajaline vaesus ja majanduslik ebakindlus võib omada kahjulikku mõju 
lapse füüsilisele ja vaimsele tervisele. Vaesusel on seos rea muude teguritega (nt üksikvanemaks 
olemine, töötus, abirahadest sõltumine, ühiskonnaga nõrkade sidemete hoidmine)  võivad 
üheskoos raskendada lapsevanemaks olemist ning kahjustada vanemate võimet tagada lapsele 
vajalik hoolitsus ja turvatunne.  
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Teabe kogumine 

Lapse abivajadust hinnates peab lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik uurima lapse heaolu 
kolmnurga valdkondi ning koguma informatsiooni, mida analüüsides selgitada välja otsesed ja 
võimalikud kaitse- ning riskitegurid. Lapse heaolu kolmnurk on lastekaitsetöötajale 
abivahendiks, et olulised hindamist vajavad valdkonnad ei ununeks. Iga juhtumi puhul tuleb 
otsustada, milliseid valdkondi oleks vaja täiendavalt hinnata. Sõltumata valdkondade ja 
informatsiooni hulgast on oluline,  et oleks selgelt välja toodud, kust kogutud teave pärineb. 
 

Eelnevalt olemasolev informatsioon lapse ja perekonna kohta 
Lapse heaolu hindamisel tuleb selgitada välja, kas lapse ja perekonna kohta on olemas juba 
varasemalt kogutud informatsiooni. Selline informatsioon peaks eelkõige sisalduma STAR-i 
sissekannetes, kuid juhul, kui varasemalt ei ole STAR-i sissekandeid tehtud, võib see info leiduda 
ka lastekaitsetöötajal muus formaadis – nt lapse isiktoimikus. 
 
Varasem dokumentatsioon 

Kui lapse ja pere abivajadust on eelnevalt hinnatud, siis on mõistlik võtta selle hindamise 
tulemused aluseks, täiendades ja vajadusel parandades seda infot ajakohasemaga. Seejuures ei 
peaks perelt uuesti küsima andmeid, mis lastekaitsetöötajale juba teada on (nt pere elukoht, 
lapse kool), kuid kahtluse korral, et olemasolevad andmed ei pruugi kehtida, tuleb need 
kindlasti üle kontrollida. Kui selgub, et lapse ja pere abistamiseks on varasemalt meetmeid 
pakutud, on vajalik pöörata tähelepanu sellele, kas neid meetmeid ka tegelikkuses rakendati 
ning mis oli nende rakendamise tulemuslikkus.  
 
Lisainformatsioon teistelt võrgustikupartneritelt 

Juhtumi menetlemise ja teabe kogumise käigus võib selguda, et laps on juba seotud mõne teise 
pooleli oleva juhtumimenetlusega. Sellisel juhul tuleb kontakteeruda selle menetluse eest 
vastutajaga (teine lastekaitsetöötaja, kooli sotsiaalpedagoog vm spetsialist) ning juhtumi 
menetlemise käigus temaga koostööd teha. Sellistel juhtumitel on oluline võimalusel vältida 
dubleerivat tegevust nt lapse ja perega vestlemise või kodukülastuse osas. Tuleks vältida 
olukorda, kus eri ametiasutuste esindajad küsivad lapselt ja perelt samu küsimusi – selle asemel 
tuleks leida võimalusi ühisteks vestlusteks või vestluste tulemuste üksteisega jagamiseks. 
 
Kui lapsevanemal on majanduslikud raskused, õigusrikkumised, sõltuvus või muud lapse 
abistamist takistavad asjaolud, peaks lastekaitsetöötaja võtma ühendust selle spetsialistiga, kes 
vastavat juhtumikorraldust juhib (nt toetusi määrav sotsiaaltöötaja, töötukassa 
juhtumikorraldaja, kriminaalhooldaja, sotsiaalteenuse osutaja, haigla sotsiaaltöötaja). 
Perekonna toetamine igakülgselt ning hea koostöö spetsialistide vahel on oluline iga 
juhtumikorralduse puhul. 
 

Kogutud teabe analüüs ja hindamine 
Pärast teabe kogumist peab lastekaitsetöötaja kogutud materjali tervikuna hindama ning info 
STAR keskkonnas dokumenteerima. Käsiraamatu lisas 2 toodud tabelis on näidatud, kuidas 
seostuvad omavahel LasteKS-is, käsiraamatus ning STAR juhtumimenetluses toodud lapse 
heaolu hindamise valdkonnad. See tabel on lastekaitsetöötajale abivahendiks lapse heaolu 
kolmnurgast lähtuvalt hinnatud valdkondade raames kogutud informatsiooni paigutamisel 
STAR-i hindamisraamistikku. 
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Lapse heaolu hindamist tuleb teha süsteemselt ja eesmärgistatult ning tuleb meeles pidada, et 
abivajaduse hindamine on protsess, mitte ühekordne sündmus. See tähendab, et abivajaduse 
hindamisega paralleelselt saab juba hakata lapsele ja perele pakkuma nende abistamiseks 
toetavaid tegevusi ja teenuseid valdkondades, kus täiendava toe vajadus on selge. Oluliste 
tegurite muutumisel tuleb olla valmis abivajaduse hindamist aina uuesti läbi viima. 
 
Analüüsi käigus selgitab lastekaitsetöötaja välja lapse vajadused. Hindamise jooksul selgunud 
tugevused ja puudujäägid peavad lõppkokkuvõttes saama lahenduse juhtumiplaani 
tegevuskavas sisalduvate tegevuste kaudu. Analüüsi käigus tuleb need erinevad selgunud 
asjaolud siduda üheks tervikuks, mh tuleks vaadata, kuidas lapse heaolu kolmnurga erinevad 
küljed üksteist mõjutavad. Lapse abivajaduse hindamisel tehtud sammud ja kogutud materjal 
olema dokumenteeritud, pöörates erilist tähelepanu lapse arvamuse ja parima huvi 
väljaselgitamise dokumenteerimisele.  
 
 
Valdkonna uurimisel võib kasutada järgmist struktuuri: 

1. Lapse arvamus 
2. Lapse vanema arvamus 
3. Lapsele olulise isiku/last tundva isiku arvamus 
4. Spetsialistide arvamused 
5. Lastekaitsetöötaja tähelepanekud 
 
 
See struktuur aitab lastekaitsetöötajal meeles pidada, et ülevaade lapse heaolu valdkondadest 
tuleb anda objektiivselt, ilma omapoolsete tõlgendusteta. 
 
Järgnevas tabelis on selle viiepunktilise struktuuri kasutamine näitlikustatud hariduse 
valdkonna näitel: 

Haridus Üldinfo valdkonna kohta – näiteks millises koolis ja mis klassis 
laps käib, õpetaja nimi ja kui kaua laps on selles koolis käinud. 

Lapse arvamus Kirjeldus sellest, mida laps arvab õppimisest, koolist, oma 
toimetulekust ja suhetest koolikaaslastega. 

Lapse vanema arvamus Kirjeldus sellest, kuidas vanemad lapse haridust näevad – 
näiteks  missugused on lapse tugevused, kus ta vajab rohkem 
abi. 

Lapsele olulise isiku 
arvamus 

Kui mõni muu isik (nt tugiisik või sugulane) mängib olulist rolli 
lapse hariduse osas, võib tema arvamuse dokumenteerida siin 

Spetsialistide arvamus Ülevaade valdkonna ekspertide, nt lapse õpetaja arvamusest. 
Siin võib viidata ka olemasolevale dokumentatsioonile lapse 
kooliskäimise kohta. 

Lastekaitsetöötaja 
tähelepanekud 

Objektiivsed valdkonnaga seotud tähelepanekud, mitte 
lastekaitsetöötaja enda seisukohad. Näiteks võib selliseks 
tähelepanekuks olla see, kui lastekaitsetöötaja on märganud, et 
lapsel on raskusi lugemisega või kui laps vajab lisatuge hariduse 
omandamisel. 

 
Lapse heaolu kolmnurga valdkondade uurimise struktuuri alusel on loodud hindamise tabel (lisa 
1), kuhu saab kirjutada kogutud teabe, selgunud kaitse- ja riskitegurid ning analüüsi. Hindamise 
tabeli kasutamine ei ole kohustuslik, kuid võib olla abiks terviklikuks informatsiooni 
fikseerimiseks.  

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/lapse_arvamuse_valjaselgitamine.docx
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Analüüs ja meetmete planeerimine 

Lapse abivajaduse hindamise käigus tuvastati erinevaid kaitse- ja riskitegureid. Järgmise 
sammuna tuleb välja selgitada, millistes olukordades, kui sageli, millises ulatuses ja milliste 
tagajärgedega need tegurid lapsele ja perele  heaolu mõjutavad ning mil määral on vaja 
olukorra parendamiseks sekkuda. Seda tehakse riski, vajaduste ja vastuvõtlikkuse hindamise 
käigus. Pärast seda, on võimalik pakkuda lapse ja pere vajadustele vastavaid, neid kõige 
tõenäolisemalt toetavaid ja riskitegureid neutraliseerivaid meetmeid.  
Järgnev analüüs toimub kolmes etapis: 

1. Riski hindamine 
2. Vajaduste hindamine 
3. Vastuvõtlikkuse hindamine 
 

Riski hindamine 
Sellest, kui kõrged on lapsega seonduvad riskid, oleneb, kui intensiivseid ja ulatuslikke 
meetmeid pakkuda tuleb. Mida rohkem erinevaid riskitegureid last ohustavad, seda kõrgem on 
risk tervikuna. Mitmete riskitegurite puhul tuleb neid kaaluda koos kaitseteguritega. Ühe või 
mitme kaitseteguri olemasolu võib tähendada, et vaatamata riskitegurite olemasolule ei ole 
lapse areng ohus. Analüüs seisneb selles, et riskitegurite ulatust ja tõsidusastet vastandatakse 
kaitsetegurite ulatuse ja toimivusega. 
 
Riski hindamise abiskaala 

Riski hindamise abiskaalat kasutatakse kõigi kaitse-ja riskitegurite tervikuna hindamiseks, mitte 
igaühe kohta eraldi. Skaalat saab kasutada nii hetkeolukorra hindamiseks kui hindamaks, 
milliseks võib olukord edaspidi kujuneda.  
 

Riskitase Selgitus 

Ei ole teada Riskihindamist ei ole võimalik teostada, kuna informatsioon 
puudub, on ebapiisav või ebausaldusväärne. 

Risk puudub või on madal Riskitegurid puuduvad võib esineb üksikuid riskitegurid, mis ei 
ole ulatuslikud ega tõsised. Kaitsetegureid on mitu ja need on 
ulatuslikud. 

Veidi kõrgenenud risk Esinevad ulatuslikud ja/või tõsised riskitegurid, mida samas 
tasakaalustavad kaitsetegurid. 

Kõrge risk Ulatuslikud ja/või tõsised riskitegurid. Kaitsetegurid puuduvad 
või on ebapiisavad ohu ärahoidmiseks. 

Väga kõrge risk Mitu ulatuslikku ja tõsist riskitegurit või esineb oht lapse elule 
ja tervisele. Kaitsetegurid puuduvad või on marginaalsed. 

 

Vajaduse hindamine 
Eelneva hindamise käigus võib olla tuvastatud mitmeid erinevaid riskitegureid. Muutuste 
saavutamiseks ei tule aga tingimata kohaldada meetmeid nende kõigi maandamiseks. Mõned 
tegurid võivad olla ebaolulised või iseenesest mööduvad. Tegurid, millega tegelemine on oluline 
lapse ja pere olukorra parandamiseks, moodustavad kokku vajadused. 
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Vajaduste väljaselgitamiseks tuleb tuvastada  
1. Püsivad riskitegurid, mida on võimalik mõjutada – riskitegurid, mis põhjustavad 

probleemide jätkumise (nt kui lapsevanemad jätavad lapse jätkuvalt emotsionaalselt 
hooletusse, võib eeldada, et probleemid koolis jätkuvad) 

2. Probleeme neutraliseerivad kaitsetegurid –kaitsetegurid, mis neutraliseerivad 
probleeme/riskitegureid (nt vanemad jätavad lapse hooletusse, kuid laps saab tuge 
perevõrgustikult – võib eeldada, et see mõjutab positiivselt ka lapse toimetulekut 
koolis). 

 
 
Näidisküsimused, mis võivad olla abiks vajaduste hindamisel:  

 Millised on püsivad riskitegurid, mida on vaja muuta? 

 Millised on kaitsetegurid, mida on vaja tugevdada? 

 Kas laps või pere vajavad tuge, et muutus saaks aset leida? 

 Kas tuge saab pakkuda perekonna enda tugivõrgustik või on vajalik lastekaitsetöötaja 
sekkumine? 

 Kui lastekaitsetöötaja sekkumine on vajalik: Mida soovitakse meetmete rakendamisega 
saavutada? 

 
 

Vastuvõtlikkuse hindamine 
Vastuvõtlikkus tähendab seda, et lapsele ja perele pakutakse meetmeid, millel on konkreetses 
juhtumis tõenäoliselt suurim positiivne mõju. Meetmete planeerimine ja otsuse tegemine 
käivad sageli käsikäes. Meetmeid tuleb pakkuda sellisel viisil, et neist oleks lapsele ja perele 
võimalikult suur kasu. Kui perekond osaleb meetmete kavandamisel, aitab see kaasa perekonna 
vajadustele vastavate ja sobivate meetmete planeerimisel. Sellisel juhul tugineb meetmete 
kavandamine nii lastekaitsetöötaja teadmistel, kui ka perekonna enda ettepanekutel. Lapse ja 
perekonna enda motiveeritus ning tahe ja valmisolek muutusteks on sageli otsustavateks 
teguriteks, kas muutused saavad toimuma. Seepärast tuleb välja selgitada lapse ja perekonna 
enda soovid, motivatsioon, ressursid ja suhtumine kavandatavatesse meetmetesse. Meetmete 
kavandamisel on vaja võtta arvesse kogu perekonna olukord. Tuleb uurida, kas lapsel ja 
perekonnal esineb erivajadusi, mida tuleks meetmete planeerimisel arvesse võtta (nt õpi- või 
kõneraskused, puue). Uute või täiendavate meetmete pakkumisel tuleb ka hinnata, kuidas on 
toiminud lapsele või perele varem kohaldatud meetmed. 
 

Koostöö võrgustikupartneritega 
Meetmete sobivuse hindamisel peab lähtuma lapse parimatest huvidest.  Lapse parimate 
huvide tagamiseks, peab lastekaitsetöötaja analüüsima erinevate meetmete tõenäolisi 
tagajärgi lapsele. Lapse vajadustele enim sobivate meetmete väljaselgitamisel on oluline kaal 
lapse ja lapse vanema arvamusel.  
 
Lastekaitsetöötaja saab koos lapse, vanemaga ja juhtumivõrgustikuga planeerida lapse 
abivajaduse vähendamiseks erinevaid meetmeid. Juhtumivõrgustiku peab kindlasti järgima 
konfidentsiaalsusreegleid. Siiski võib juhtuda, et laps või lapsevanem ei usalda 
võrgustikuliikmete konfidentsiaalsust ning koostöö juhtumi osas katkeb. Seetõttu on soovitatav 
esmane võrgustikukohtumine planeerida ilma lapse ja vanemata, et spetsialistidel oleks 
võimalus selgitada rolle juhtumimenetluse raames ning teha vastavaid kokkuleppeid. Seejärel 
saab kaasata lapse ja vanema, et minna edasi juhtumimenetluse sisulise poolega. 
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Võrgustikukohtumised tuleb protokollida. Protokollija lepitakse kokku kohtumise alguses, 
soovitavalt ei ole see lastekaitsetöötaja, sest tema on juhtumikorraldaja ja kohtumise juht. 
Protokoll ei peaks sisaldama detailselt võrgustikupartnerite ütlusi, vaid ainult fakte, mis on 
seotud konkreetse lapse abivajadusest lähtuvate meetmete planeerimisega (nt peamised 
toetamist vajavad probleemid, mis on selgunud hindamise käigus). Protokoll peab sisaldama ka 
kokkuleppeid, sh selle kohta, kes vastutab tegevuskavas meetmete täitmise eest. Protokollis, 
või eraldi lehel, peaksid olema ka võrgustikukohtumisel osalenute allkirjad.  
 

Kohaliku omavalitsuse üksuse juurde võib vajaduse korral moodustada nõuandva organina laste 
ja perede komisjoni (LasteKS § 18 lg 2), mis võib tegutseda mitmes rollis, nt: 

 lisatoena juhtumimenetluse käigus tehtavate keeruliste otsuste langetamisel ning 
olulise täiendusena  lisaks juhtumipõhisele võrgustikule; 

 valdkondadeülese strateegilise võrgustikuna, mis toetab laste õiguste ja heaolu tagamist 
sektoriteüleselt, tagab tõhusama ennetuse ning aitab vähendada tegevuste killustatust 
ja dubleerimist kohalikul tasandil; 

 osaleda kohaliku omavalitsuse arengukava planeerimisel, hinnates laste ja perede 
heaolu kohalikul tasandil (nt „Laste ja perede heaoluprofiili“ abil) ning toetades 
kohalikku omavalitsust arengukavas sisalduvate lapse õiguste ja heaolu tagavate 
põhimõtete järgimisel. 

  
Lapse mitmekülgne ja sügav abivajadus  

Mitmekülgse ja sügava abivajaduse puhul võib osutuda vajalikuks pakkuda meetmeid erinevate 
teenuseosutajate või spetsialistide poolt. Erinevaid meetmeid tuleb koordineerida selliselt, et 
perekond nendest kokkuvõttes maksimaalselt kasu saaks. Lapse ja perega tegelevad 
spetsialistid peavad pere abivajaduse hindamisel, meetmete planeerimisel ning rakendamisel 
tegema omavahel koostööd. Lapsele abi osutamisel on võrgustikutöö äärmiselt oluline.  
  
Näidis küsimused, mis võivad olla abiks vastuvõtlikkuse hindamisel:  

• Millised on lapse soovid, mida laps peab oluliseks ja miks? 

• Millised on vanemate soovid, mida nad peavad oluliseks ja miks? 

• Kas meetmete valikul on vaja arvestada paindlikke võimalusi, milliseid? 

• Kelle poolt tuleks meede rakendada, et see oleks võimalikult tulemuslik? 

• Millisel viisil pakutavad meetmed oleks kõige tõhusamad lapse heaolu tagamisel? (nt kas on 
võimalik saavutada sama häid tulemusi, kui laps peab teenusele minema, või oleks 
tulemuslikum, kui teenus tuleks koju kätte) 

• Milliseid alternatiivseid meetmeid on võimalik pakkuda? 

• Kas laps ja vanemad nõustuvad pakutud meetmega? Kas nad nõustuvad ainult formaalselt 
või on koostöövalmid? 

 

Laps vahetab hindamise ajal elukohta 
Mõnikord võib tekkida olukord, kui lapse elukoht hindamise ajal vahetub. Kui pere ja 
lastekaitsetöötaja vahel on tekkinud hea koostöö, uus elukoht ei asu eelmisest väga kaugel, võib 
hindamist alustanud lastekaitsetöötaja viia hindamise lõpuni koostöös lapse uue elukoha järgse 
lastekaitsetöötajaga. Sellisel juhul peavad lastekaitsetöötajad omavahel kokku leppima, kuidas 
lapse abivajaduse hindamise läbi viiakse ning selle järgselt annab senine juhtumikorraldaja 
menetluse üle lapse elukohajärgsele lastekaitsetöötajale.  
 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/vorgustiku_kohtumise_protokoll.doc
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/noustamisteenus-kohalikele-omavalitsustele-ja-partneritele#Laste%20ja%20perede%20heaolu%20kohalike%20omavalitsuste%20arengukavades
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Olukordades, kus lapse rahvastikuregistri järgne aadress ja tegelik elukoht erinevad, on 
lastekaitsetöötaja roll selgitada lapse vanemale tegeliku elukoha kandmise vajalikkust 
rahavastikuregistrisse. Kui lapse vanem ei muuda lapse registrijärgse elukoha andmeid, elades 
lapsega tegelikult teises omavalitsuses, peavad mõlemad lastekaitsetöötajad omavahelist 
koostööd jätkama. 
  
Sotsiaalkaitse paremaks korraldamiseks on hüvitisi andvatel asutustel ja isikutel kohustus teha 
koostööd (sotsiaalseadustiku üldosa seadus § 9 lg 1). Isikule on kohustatud sotsiaalteenuste, 
sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist korraldama isiku rahvastikuregistrisse 
kantud elukoha järgne kohalik omavalitsus. Väljaspool oma rahvastikuregistrisse kantud 
elukohta viibivale isikule võib sotsiaalteenuste ja muu abi andmist korraldada see kohaliku 
omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib, kooskõlastatult isiku 
rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgse kohaliku omavalitsusega (sotsiaalhoolekande 
seadus § 5 lg 1-3). 
 

Perekonnast eraldatud lapse kaitse 
Lastekaitsetöötaja peab perekonnast eraldatud lapsele eestkostja valimisel, lapsendamiseks 
nõusoleku andmisel, hoolduspere sobivuse hindamisel ja lapse asendushooldusele 
paigutamisel lähtuma lapse üleskasvatamise järjepidevusest, arvestades lapse etnilist, usulist, 
kultuurilist ja keelelist päritolu. Lastekaitsetöötaja koostöös lapse vanema või lasteasutusega, 
kus perekonnast eraldatud laps viibib, on kohustatud andma lapsele teavet tema päritolu, 
perekonnast eraldamise põhjuste ja teda puudutavate edasiste hooldusküsimuste kohta ning 
võimaluse korral säilitama ja toetama perekonnast eemal viibiva lapse ja tema perekonna 
vahelisi suhteid. Õdede ja vendade lahutamine pärast perekonnast eraldamist võib olla vaid 
äärmuslik abinõu olukorras, kus nende kokku jäämine ohustab oluliselt nende heaolu või õigusi.  
 

Juhtumiplaan 
Juhtumikorralduse läbiviimine toimib ühel moel olenemata sellest, kas hindamine on algatatud 
avalduse, teavitamise või muul moel laekunud informatsiooni alusel. STAR-is tuleb menetlus 
algatada kõigil juhtudel, kui tegemist on abivajava või hädaohus oleva lapsega. Lapse 
abivajaduse hindamine ja analüüs on juhtumiplaani olulised osad, lastekaitseseaduse alusel 
tehtud abivajaduse hindamise ja lapse heaolu kolmnurga valdkonnad tuleb juhtumiplaani 
täitmisel siduda STAR-is olevatega. 
 
Juhtumikorraldusel võivad abiks olla: Juhtumikorralduse käsiraamat ja Juhtumikorralduse juhis  
 

Lähtepunktid juhtumiplaani kasutamiseks 
Juhtumimenetlus algatatakse eesmärgiga lapse olukorda põhjalikumalt hinnata ning koostada 
tema probleemi lahendamiseks tegevuskava. Juhtumiplaan koostatakse kindlaks ajaperioodiks 
alati ühele konkreetsele isikule. 
 
Kui tegemist on vanematevahelise vaidlusega hooldusküsimustes ja vanemad elavad erinevates 
omavalitsustes, siis korraldab lapse juhtumit linna või vallavalitsus, mille territooriumil laps 
valdavalt elab. Teine omavalitsus algatab vajadusel oma toimingute tegemiseks STAR-is 
lihtmenetluse. 
 
Lastekaitsejuhtumi menetlus algatatakse liigiga Muu pöördumine. Pöördumisel täpsustatakse 
täiendavalt pöördumise teema, kuid seda saab vajadusel ka hiljem korrigeerida (menetluse sakk 
Pöördumised). 
 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/juhtumikorralduse_kasiraamat.pdf
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/juhtumikorralduse_juhis_2016.pdf
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Lastekaitsemenetluse subjekt on üldjuhul abivajav laps (lapsed, kui menetlus puudutab pere 
mitut last). Menetluse subjektideks märgitakse kõik pereliikmed, kellega menetluse käigus 
tegeldakse. 
 
Juhtumimenetlus võib olla läbi viidud ühe isikuga, kuid kui lapsega seotud probleemide ring 
puudutab mitut isikut, on otstarbekam ja soovitatavam luua ka mitme subjektiga menetlus 
STAR-is, mille käigus tehakse toiminguid, suunatakse liikmeid erinevatele teenustele ning 
jälgitakse tegevuskavas seatud eesmärkide täitmist kompleksselt. Sel juhul ei ole samu andmed 
vaja dubleerivalt süsteemi kanda igale isikule eraldi menetlust algatades, vaid piisab andmete 
kandmisest ühte menetlusse ning nende sidumisest vajalike isikutega. Juhtumiplaani saab luua 
iga isiku põhiselt sama menetluse raames. 
 
Kuna juhtumiplaani võidakse edastada ka teistele lapse ja perega kokku puutuvatele 
spetsialistidele, tuleb juhtumiplaani koostamiseks lapse vanemalt küsida nõusolek 
isikuandmete töötlemiseks ja nõusoleku andmed ka süsteemis fikseerida. Lapse vanema 
keeldumisel koostööks saab kasutada piisavate selgituste ja põhjendatud kaalumise järel 
hindamisjuhendi punktis 2.2 toodud võimalusi. 
 
Juhtumimenetlus tähendab, et lastekaitsetöötaja jälgib pidevalt lapse käekäiku ja teeb 
vajadusel toiminguid. Juhtum lõpetatakse lapse täisealiseks saamisel  või järelhoolduselt 
väljumisel, juhtumi eesmärkide saavutamisel või probleemi äralangemisel. 
 
Juhtumimenetluse lõpetamise aluseks ei saa olla abivajava lapse paigutamine 
asenduskoduteenusele, perekonda hooldamisele või eestkostele. 
 
Juhtumiplaan vaadatakse üle vähemalt kord aastas, see tähendab ka tegevuskava täitmise 
hindamist ning vajadusel tegevuskava täiendamist. Pärast muudatuste tegemist tuleb 
tegevuskava uuesti kinnitada. Kui abivajava lapse abistamiseks algatatakse juhtumimenetlus, 
siis ei algatata lapsele teenuse osutamiseks eraldi menetlusi. Abinõu rakendamised tehakse 
olemasoleva juhtumimenetluse raames.  
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III. TEGEVUSKAVA 

Käesolevas peatükis kirjeldatakse, kuidas lastekaitsetöötaja kavandab tegevusi, mis aitavad 
hindamise käigus tuvastatud abivajadust rahuldada. Tegevuste planeerimine on hõlpsam, kui 
laps ja lapse vanem osalevad kava koostamisel ning neile tutvustatakse erinevaid abisaamise 
võimalusi, tegevuste eesmärke ja ka vastutust kava elluviimisel. 
 
Tegevuskava koostatakse lapse abivajaduse hindamise tulemuste alusel, ning selles peavad 
sisalduma Sotsiaalkaitseministri 09.02.2016.a. määruses nr 10 „Juhtumiplaanis sisalduvate 
andmete loetelu“ toodud andmed: 
 
1. juhtumi tegevuskava eesmärgid; 
2. tegevuskava eesmärkide saavutamist takistavad tegurid; 
3. tegevuskava eesmärkide saavutamiseks vajalikud tegevused ja teenused; 
4. tegevuste elluviimise eest vastutajad; 
5. tegevuskava elluviimise aeg; 
6. tegevuskava täitmise hindamise aeg ja tulemus; 
7. soovitused edasiseks tegevuseks. 
 

Tegevuskava koostamine 
Lapsele, kelle toimetulekut takistavad probleemid, mida ei ole võimalik lahendada üksnes ühe 
abimeetmega ning laps vajab mitmekülgset abi erinevate teenuste ja meetmete näol, 
rakendatakse juhtumikorraldust. Lähtuvalt eelnevast abivajaduse hindamisest, koostatakse 
abimeetmete tagamiseks STAR keskkonnas tegevuskava. Eesmärgiks on osutada lapsele ja tema 
perele abi  individuaalsetele vajadustele vastavas mahus ja vormis ning koordineerida abi 
osutajate tegevust. Tegevuskava täitmise takistusteks ja ressurssideks on abivajaduse 
hindamise käigus selgunud kaitse- ja riskitegurid.  
 
Lastekaitsetöötja tegevused 

 Koostada tegevuskava, milles on etapiliselt määratletud lapse vajadustest lähtuvad 
eesmärgid ja soovitavad muutused. Määratletud eesmärgid tagavad lapse heaolu 
valdkondadeüleselt. 

 Kaardistada lapse ja tema pere kaitsetegurid, mis toetavad eesmärkide saavutamist; 

 Hinnata riskitegureid ja takistusi, mis raskendavad eesmärkide saavutamist. 
 
Lastekaitsetöötaja selgitab lapsele ja tema vanemale abimeetmete rakendamist ja eesmärke, 
kuulab ära lapse ja lapse vanema arvamuse ning täiendab vajadusel juhtumiplaani. Lapse ja 
tema vanema kaasamine abimeetmete planeerimisse on oluline, kuna esmane vastutus lapse 
õiguste ja heaolu tagamise eest on lapsevanemal. 
Tegevuskava koostamise protsessis tuleb selgitada välja ka lapse arvamus ning lisada see 
juhtumiplaanile. Kõigi last mõjutavate otsuste tegemisel ja meetmete kavandamisel tuleb 
lähtuda lapse huvidest, sh võimalikult palju ka lapse arvamusest. 
Lastekaitsetöötaja kooskõlastab kavandatavad tegevused läbiviijatega (nt kui laps vajab 
psühholoogi teenust, on teenuse läbiviijaks psühholoog). Tegevuskava elluviimiseks ja 
eesmärgini jõudmiseks tuleb teha koostööd lapse võrgustikuga ja erinevate teenuste 
osutajatega valdkondadeüleselt. Lastekaitsetöötaja roll juhtumikorraldajana on tegevusi 
koordineerida. 
 
Tegevuskava allkirjastavad lastekaitsetöötaja ning lapse seaduslik esindaja. Tegevuskava teised 
olulised osapooled peavad olema teadlikud oma kohustustest. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/111022016020
https://www.riigiteataja.ee/akt/111022016020
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/lapse_arvamuse_valjaselgitamine.docx
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Eesmärkide seadmine ja tegevuste kavandamine 
Tegevuskava eesmärk on osutada lapsele abi tema individuaalsetele vajadustele vastavas 
mahus ja vormis ning koordineerida teenuseosutajate, abimeetmete pakkujate ja lapse või 
lapsevanema tegevust kindlaks määratud ajalises raamistikus. 
 
Tegevuskava koosneb eesmärkidest, alaeesmärkidest, tegevustest ja nende täitmise 
tähtaegadest, millele hiljem lisanduvad ka tegevuskava täitmise hindamise andmed. 
Tegevuskava eesmärk on kirjeldada olukorda, mida püütakse seoses konkreetse juhtumiga 
saavutada. Eesmärk tuleb seada nii, et see on konkreetne ja selle tulemuslikkus mõõdetav 
alaeesmärkide hindamiste kaudu. Eesmärk võib väljendada otstarvet, tulemust, sihti või 
tulevikuplaani. Eesmärgi püstitamisel lähtutakse lapse vajadustest, soovidest ja valmisolekust. 
 
Tegevuskava alaeesmärk väljendab muutusi, mida on vaja lühikeses perspektiivis saavutada, et 
jõuda pikaajalise eesmärgi saavutamiseni. Ühe juhtumi raames saab püstitada mitu eesmärki ja 
alaeesmärki. 
 
Seatud eesmärgid ja alaeesmärgid tuleb meetmete (tegevused, teenused, toetused jm) abil ellu 
viia. Tegevus kirjeldatakse ülesande vormis, ning antakse teostajale täitmiseks. Meetmed 
peavad lähtuma lapse vajadustest, toetama lapse ja tema vanemate suhteid ja sotsiaalset 
toimetulekut ning olema kättesaadavad, õigeaegsed, tulemuslikud ja pikaajalise positiivse 
mõjuga.  
 
Lapse arengu ja kasvu loomulikuks keskkonnaks on perekond. Kohaliku omavalitsuse 
lastekaitsetöötajad peavad vastavalt oma pädevusele lapsevanemat lapse heaolu tagamisel 
toetama. Tegevuskavas tuleb planeerida esmajärjekorras vähem intensiivseid abimeetmeid. 
 
Eesmärgiks ei ole kõikide meetmete läbiproovimine – mõnel juhul võib olla selge, et need ei 
oleks antud lapse puhul tõhusad või lapse eripärast või olukorrast johtuvalt võimalikud. Nt, kui 
laps tarbib igapäevaselt narkootilisi aineid ja ei ole ilmunud kordagi kohale ühelegi teenusele, 
mida talle senini pakutud on, ei ole põhjendatud määrata talle veel mõnda meedet, mille 
saamine eeldab iseseisvat kohaletulekut. Samas aga näiteks juhul, kui lapsele oli varem 
määratud vestlus psühholoogiga, kuhu ta ilmus ühel korral kohale, kuid seejärel enam mitte, 
põhjendusega, et ta tundis, et ta ei saa seda psühholoogi usaldada, on tõenäoliselt põhjendatud 
uue psühholoogi määramine, selle asemel, et järeldada toimunust, et lapse abistamine antud 
teenusega pole üldse võimalik. Tegevuskava koostamisel tuleb püüda leida meetmeid, mis 
suurima tõenäosusega  tekitaks positiivse muutuse lapse olukorras.  
 
Tegevuskava koostamisel STAR keskkonnas on abiks koolitusmaterjal Juhtumimenetluse 
läbiviimine ja juhtumiplaani haldamine. 

 

  

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/juhtumimenetlus_ja_juhtumiplaan.pdf
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Sotsiaalteenused/Abiks_spetsialistile/juhtumimenetlus_ja_juhtumiplaan.pdf
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Tegevuskava elluviimine ja jälgimine 
 
Juhtumikorralduslik menetlus ja selle raames rakendatavad meetmed võivad mõjutada lapse 
igapäevaelu olenevalt konkreetsest juhtumist kas rohkemal või vähemal määral. Olenemata 
sellest, kui ulatuslikud valitud meetmed on, peab lastekaitsetöötaja tagama, et need lähtuvad 
lapse vajadustest, toetavad lapse ja tema vanemate suhteid ja sotsiaalset toimetulekut ning on 
kättesaadavad, õigeaegsed, tulemuslikud ja pikaajalise positiivse mõjuga. 
 
Lastekaitsetöötaja peab hindama kogu menetluse protsessi. Hindamine hõlmab tegevuskava 
täitmise jälgimist, vajadusel tegevuskavas vastavate muudatuste planeerimist ja rakendamist 
ning kogu menetluse järelhindamist. 
 
Hindamise käigus vaadatakse püsitatud eesmärke ja hinnatakse eesmärkide saavutamiseks 
kokku lepitud tegevuste tulemuslikkust. Hindamise protsessis planeeritakse vajalikke 
muudatusi ja tegevusi ning püstitatakse uued eesmärgid eelseisvaks perioodiks. 
 

Tegevuskava vahehindamine 
Vahehindamise eesmärk on selgitada, kas rakendatud meetmed on andnud tulemust. Kuidas 
on meetmed toiminud ja millises ulatuses on eesmärk täidetud või eesmärgi täitmisel edasi 
liigutud? Selle põhjal on võimalik hinnata rakendatud meetmeid ja otsustada, kas nende 
meetmete jätkamine on vajalik. 
 
Tavaliselt on kõige olulisem kirjeldada, millised muutused on toimunud alates eelmisest 
vahehindamisest. See võib näiteks olla tagasivaade kolmele kuni kuuele kuule. Mõnikord võib 
olla otstarbekas kirjeldada muutusi, mis on aset leidnud meetme rakendamise alustamise 
hetkest. 
 
Näidisküsimused, mis võivad olla abiks tegevuskava vahehindamisel 

 Mis on lapse jaoks toiminud hästi, mis halvasti (arvestades mh, mida laps ja vanem ise 
arvavad)? 

 Kas ja kuidas on kokkulepitud tegevusi ellu viidud? Millised on olnud raskused tegevuste 
täitmisel? 

 Kas tegevuskava täitmise ajal on tekkinud mõni uus mure või abivajadus? 
 
 

Tegevuskava täitmise jälgimine 
Jälgimise eesmärgiks on koostöös lapse, lapsevanema ja juhtumivõrgustiku osapooltega tagada, 
et meetmete rakendamine toimib eesmärgi- ja plaanipäraselt. Lastekaitsetöötaja jälgib 
tegevuskava rakendamise protsessi ning teeb juhul, kui tegevuskava rakendumisel peaks 
tekkima probleeme, kohe jooksvalt tegevuskavas vajalikke muudatusi ja täiendusi. Tegevuskava 
täitmist tuleb juhtumimenetluse kestel jälgida järjepidevalt. 
 
Lastekaitsetöötaja on kontaktis lapse ja/või abiosutajaga ning jälgib tegevuskava rakendamise 
protsessis järgmist: 

1) kas laps ja pere saavad kätte neile ette nähtud abi; 
2) kas tegevused aitavad liikuda loodetud tulemuste suunas (muutused, edusammud, lapse ja 

pere rahulolu); 
3) kas lõpptulemuse huvides oleks vaja sisse viia muutusi tegevusplaanis. 
 
Lastekaitsetöötaja sekkub ja tagab lapse õiguste kaitse, kui: 
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1) on tarvis teha muudatusi abi osutamisel või teiste teenustega kombineerimisel või 
asendamisel; 

2) tegevuskava täitmise protsessis tekivad probleemid. 
 
Lastekaitsetöötaja teavitab juhtumi lahendamisse kaasatud abiosutajaid ja mitteformaalse 
võrgustiku liikmeid tegevuskavas toimunud muutustest. 
 

Rakendatud meetmete tulemuslikkuse mõõtmine 
Meetmete hindamiseks on mitu erinevat võimalust. Ükski neist ei ole tingimata sobiv kõigi 
võimalike meetmete hindamiseks – igal üksiku juhtumi puhul tuleb otsustada, kuidas selle 
tulemuslikkust kõige asjakohasemalt mõõta. 
Kui rakendatud meede on seotud näiteks koolikohustuse täitmise ja õppeedukusega, võib 
osutuda vajalikuks hindamise läbiviimine koos lapse, lapsevanema ja kooliga. Kui meede on 
valitud igapäevase toimetuleku toetamiseks, võib asjakohaseks meetodiks olla vaatlus või 
vestlus. Kui tegemist on sõltuvusprobleemide või lapse arenguga seonduva hindamisega, võib 
olla asjakohane kaasata spetsialist, kelle pädevuses on kasutada spetsiifilisi hindamismeetodeid 
(nt hinnata meetme asjakohasust koostöös psühholoogiga). Olenemata, milline meetod 
eesmärgi täitmise mõõtmiseks valitakse, saab tegevuskava vahehindamisel abivahendina 
kasutada järgmist neljaastmelist skaalat: 
 
Muutuse mõõtmise skaala 

 Toimunud on positiivne muutus ja eesmärk on täidetud  

 Toimunud on positiivne muutus, kuid eesmärk pole täidetud 

 Muutust pole toimunud 

 Toimunud on negatiivne muutus 
 
 

Hindamiskoosolek 

Koordineeritud hindamiskoosolekute läbiviimine on hea moodus, kuidas lastekaitsetöötaja 
saab anda lapsele, lapsevanematele ja neile, kes tegevuskavas kokkulepitud tegevuse täitmise 
eest vastutavad, võimaluse saada regulaarselt informatsiooni, olla ära kuulatud ja rääkida kaasa 
selles, kuidas meetmeid rakendatakse. See ei asenda regulaarset tegevuskava vahehindamist 
ega kõigi seotud isikutega eraldi ühendust võtmist, vaid võib olla menetluse protsessis 
täienduseks. 
 

Eesmärgid eelseisvaks perioodiks 

Kui meetmete senised tulemused on hinnatud, on aeg suunata pilk edasisele. Kui hindamisel 
selgub, et lapse vajadused on täidetud ning edaspidisteks tegevusteks ja uute meetmete 
rakendamiseks puudub vajadus, lõpetatakse juhtumimenetlus. Kui aga mõni eesmärk jääb 
täitmata, tuleb nendega tööd jätkata. Vajadusel saab eesmärgid jagada vahe-eesmärkideks, et 
nende saavutamise üle paremini järge pidada. 
 

IV. JUHTUMIKORRALDUSE LÕPETAMINE 

Enne juhtumikorralduse lõpetamist tuleb tegevuskava uuesti hinnata, kui hindamisest selgub, 
et lapse vajadused on rahuldatud (seatud eesmärgid on saavutatud ja uusi eesmärke ei ole vaja 
püstitada) ja lapse olukord ei vaja enam juhtumipõhist sekkumist, juhtum lõpetatakse.  Juhtumi 
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lõpetamise põhjuseks võib olla ka see, et pere ei soovi koostööd jätkata – sellisel juhul võib 
juhtumi lõpetada aga ainult siis, kui  juhtumi lõpetamine ei sea ohtu lapse elu ja tervist. Samuti 
võib juhtumi lõpetamise põhjuseks olla elukohavahetus, kuid kui lapse heaolu tagamiseks on 
jätkuvalt vajalik lastekaitsetöötaja poolne sekkumine, tuleb juhtum üle anda lapse 
elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. 
Juhtumi lõpetamise põhjuseks ei ole lapse paigutamine asenduskoduteenusele, perekonda 
hooldamisele või eestkostele, kuna asendushooldusteenusele paigutamisega ei pruugi kaduda 
lapse abi-, ning sellega seonduvalt, teenuste saamise vajadus. 
 

Riskitegurite hindamine 
Lapse abivajaduse hindamise käigus tuvastati  kaitse- ja riskitegurid ning mõõdeti riskitaset nii 
hindamise hetkel kui ka pikemas perspektiivis. 
Meetmete lõpetamise kaalumisel on sobiv hetk viia riskitegurite hindamine uuesti läbi.  
Eesmärgiks on näha, kas meede on lapse riske vähendanud või on jäänud riskid samaks või 
suurenenud. See on tähtis mitte ainult menetluses oleva juhtumi jaoks, vaid selle abil on 
võimalik koguda andmeid ka edasiseks selle kohta, millised meetmed aitavad tagada lapse 
vajadusi ja abivajadust vähendada ning millised mitte. 
  



LISA 1: LAPSE HEAOLU HINDAMISE TABEL 

 

Lapse heaolu hindamine 

 

Lapse andmed Ema/hooldaja      ☐  elab lapsega samal 

aadressil 

Isa/hooldaja           ☐ elab lapsega samal 

aadressil 

Nimi: Nimi: Nimi: 

Isikukood: Isikukood: Isikukood: 

Elukoht: Elukoht: Elukoht: 

Telefon/e-post:  Telefon/e-post: Telefon/e-post: 

Õppeasutus:  

Kontaktisik: 

 

Õed/vennad 

Nimi: Isikukood: Elukoht: 

Nimi: Isikukood: Elukoht: 

 

Teise olulised inimesed lapse elus 

Nimi: Suhe lapsega: Kontakt: 

Nimi: Suhe lapsega: Kontakt 

   

Olulised võrgustikuliikmed 

Nimi: Asutus/amet: Kontakt: 

Nimi: Asutus/amet: Kontakt: 

 

Juhtumikorralduse algatamine 

Juhtumikorraldaja  

Informatsioon/teade saadud  
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Informatsiooni/teate sisu  

Otsuse tähtaeg ja selgitus juhtumikorralduse 
algatamise või algatamata jätmise kohta 

Tähtaeg: 
Selgitus: 

Lapse arenguvajadused 
Tervis → STAR tervislik seisund ja elustiil 

Kogutud informatsioon  

Lapse arvamus  

Lapse vanema arvamus  

Spetsialisti arvamus  

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Haridus → STAR töötamine ja õppimine 

Kogutud informatsioon  

Lapse arvamus  

Lapse vanema arvamus  

Spetsialisti arvamus  

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Identiteet → STAR tervislik seisund ja elustiil/suhted sotsiaalvõrgustikuga 

Kogutud informatsioon  

Lapse arvamus  

Lapse vanema arvamus  

Spetsialisti arvamus  

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Pere- ja perevälised suhted → STAR suhted sotsiaalvõrgustikuga 

Kogutud informatsioon  
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Lapse arvamus  

Lapse vanema arvamus  

Spetsialisti arvamus  

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Tundeelu ja käitumine → STAR tervislik seisund ja elustiil/suhted sotsiaalvõrgustikuga 

Kogutud informatsioon  

Lapse arvamus  

Lapse vanema arvamus  

Spetsialisti arvamus  

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Vanemate suutlikkus  
(Vanema või last kasvatava isiku omaduse ja oskused, mis mõjutavad tema võimet reageerida adekvaatselt lapse vajadustele) 

Esmane hoolitsus 

Kogutud informatsioon ja vanemate suutlikkus 
vajaduse tagamisel 

 

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Juhendamine ja piiride seadmine → STAR muu teave 

Kogutud informatsioon ja vanemate suutlikkus 
vajaduse tagamisel 

 

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Emotsionaalne kohalolek → STAR muu teave 
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Kogutud informatsioon ja vanemate suutlikkus 
vajaduse tagamisel 

 

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Turvalisus → STAR muu teave 

Kogutud informatsioon ja vanemate suutlikkus 
vajaduse tagamisel 

 

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Pere ja keskkond 

Pere ajalugu ja praegune olukord → STAR muu teave 

Kogutud informatsioon  

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Sotsiaalne võrgustik→ STAR suhted sotsiaalvõrgustikuga 

Kogutud informatsioon  

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Elutingimused→ STAR eluase ja elukeskkond 

Kogutud informatsioon  

Kaitsetegurid  

Riskitegurid  

Analüüs  

Majanduslik olukord → STAR majanduslik olukord 

Kogutud informatsioon  

Kaitsetegurid  
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Riskitegurid  

Analüüs  

  

Analüüs 

Hindamise käigus kogutud informatsiooni ja 
selgunud riski- ning kaitsetegurite analüüs. 

 

Võimalikud meetmed  

  

Otsused 
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LISA 2: LASTEKS, KÄSIRAAMATU JA STAR HINDAMISVALDKONNAD 

 

Lastekaitseseadus Lapse heaolu kolmnurk  STAR 

Füüsiline heaolu Elutingimused Eluase ja elukeskkond 

Tervislik heaolu Tervis Tervislik seisund ja elustiil 

Psühholoogiline heaolu 
Emotsionaalne heaolu 

Identiteet, tundeelu ja käitumine Tervislik seisund ja elustiil/Suhted 
sotsiaalvõrgustikuga 

Kognitiivne heaolu Töötamine ja õppimine 

Sotsiaalne heaolu 
Pere- ja perevälised suhted 
Sotsiaalne võrgustik 

Suhted sotsiaalvõrgustikuga 

Hariduslik heaolu Haridus Töötamine ja õppimine 

Majanduslik heaolu Majanduslik olukord Majanduslik olukord 

Last kasvatava isiku vanemlikud oskused 

Vanemate suutlikkus alamvaldkonnad:  
esmane hoolitsus, juhendamine ja piiride 
seadmine, emotsionaalne kohalolek, 
turvalisus 
 
Pere ajalugu ja praegune olukord 

Muu teave / hinnata eraldi iga lapse heaolu 
aspekti raames ning märkida vastavalt STARi 
 
 
Muu teave 



 

LISA 3: MÕISTED 

Abivajadus – normaalseks elutegevuseks ja arenguks vajalike tingimuste mittepiisavuse 
tajumine, mis ajendab puuduva poole püüdlema. Inimese füsioloogilised, materiaalsed, 
vaimsed, emotsionaalsed vajadused. 

Abivajav laps – laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste 
isikute heaolu (LasteKS § 26). 

Antisotsiaalne käitumine – teiste suhtes vaenulik või agressiivne käitumine ning seaduse ja 
ühiskonna normide vastane käitumine.  

Aspekt – vaatekoht, seisukoht, millest lähtudes midagi hinnatakse 

Auga seotud vägivald – perekonnas, suguvõsas või kogukondades toimuv vägivald, mis on 
ajendatud vajadusest taastada pere väärikus, kui see on pere hinnangul ohustatud vägivalla 
ohvri käitumise tõttu.  

Eestkoste – lapse või piiratud teovõimega täisealise isiku õiguste ja huvide kaitse, mis seatakse 
kohtu poolt perekonnaseaduse alusel. 

Eestkosteasutus – kohalik omavalitsus 

Hooldusõigus – vanemate võrdsed õigused ja kohustused oma alaealise lapse ees. 
Hooldusõigus hõlmab õigust hoolitseda lapse isiku (isikuhooldus) ja vara (varahooldus) eest 
ning otsustada lapsega seotud asju (Perekonnaseadus § 116). 

Hädaohus olev laps – laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle 
käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist (LasteKS § 30). 

Juhtum – on kliendimenetlus, mille ülesanne on isiku probleemide kompleksne lahendamine 
võrgustiku liikmete kaasamise ning abinõude järjepideva ja süsteemse rakendamise 
tulemusena ühe juhtumikorraldaja poolt 

Juhtumi eesmärk – on olukord, mida püütakse saavutada konkreetse juhtumi lahendamise või 
tähtaja lõpuks. 

Juhtumi probleem – selgitatakse välja ning kaardistatakse isiku, sotsiaaltöötaja ja võrgustiku 
liikmete koostöös ning see tuleb juhtumi menetluse käigus lahendada. 

Juhtumikorraldus – teenuste osutamise ja koordineerimise protsess, mille eesmärk on tagada 
kliendile individualiseeritud abi, mis lõppkokkuvõttes tooks kaasa ressursside efektiivsema 
kasutamise (Juhtumikorralduse käsiraamat, Sotsiaalministeerium 2006). 

Juhtumivõrgustiku liige – lapsega seotud isikud: pere, erinevate valdkondade spetsialistid. 

Kaitsetegur – eelkõige lapse ja lapse vanemate tugevused ning neid ümbritseva keskkonna (sh 
sotsiaalne keskkond, kogukond) positiivsed ja toetavad tegurid. 

Kohaliku omavalitsuse üksus – kohaliku omavalitsuse volikogu. Kohaliku omavalitsuse üksuse 
ülesanded delegeeritakse  kohaliku omavalitsuse valla- või linnavalitsusele, sest ülesannete 
täitmise olemus eeldab ametniku igapäevaseid tegevusi ja otsuseid.  Valla- või linnavalitsuse 
lastekaitsetöötajale on ülesanded sätestatud ametijuhendis ja hädaohus oleva lapse perest 
eraldamise juhtumite puhul, mis vajavad erakorralist otsustamist, on see õigus delegeeritud 
valla- või linnavalitsuse poolt. 

Konfidentsiaalsus – informatsiooni ja andmete käitlemine seadusest tulenevate ülesannete 
täitmiseks ning nende mitteavalikustamine kõrvalistele isikutele. 
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Laps – iga alla 18-aastane isik. Kui isiku vanus ei ole teada ja on põhjust arvata, et ta on alla 18-
aastane, käsitatakse isikut lapsena, kuni ei ole tõendatud vastupidist (LasteKS § 3 lg 2). 

Lapse arvamus – lapse arvamus või nägemus mingist olukorrast või otsusest, lapse arvamus on 
oluline komponent lapse parimast huvist ning see tuleb lapse abivajaduse hindamisel ja abi 
osutamisel välja selgitada (LasteKS § 29 lg 5). 

Lapse heaolu – lapse arengut toetav seisund, milles lapse füüsilised, tervislikud, 
psühholoogilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, kognitiivsed, hariduslikud ja majanduslikud 
vajadused on rahuldatud (LasteKS § 4). 

Lapse parim huvi – hõlmab kõiki ühiskonnatasandeid, tegevusi ja liikmeid ning sellel on 
konkreetsed, kirjeldatud etapid (huvide hindamine, sh tasakaalustamine; kindlaksmääramine; 
esikohale seadmine) ja kaks kandvat aluspõhimõtet: lapse parimate huvide kindlaksmääramisel 
tuleb arvesse võtta kõiki lapse õiguste konventsioonis sätestatud lapse õigusi ning lapse õigust 
väljendada vabalt oma arvamust (Juridica VI 2015). 

Lapsevanem – lapse ema või isa. Lihtsuse mõttes kasutatakse hindamisjuhises termineid 
(lapse)vanem ja (lapse)vanemad, kuid termini all on mõistetud nii lapse bioloogilisi vanemaid 
kui ka teda reaalselt kasvatavat isikut (nt kasuvanem, eestkostja). 

Lastekaitsetöötaja – kohaliku omavalitsuse üksuse või Sotsiaalkindlustusameti kes täidab talle 
lastekaitseseaduses või muus õigusaktis sätestatud ülesandeid lapse õiguste ja heaolu 
tagamisel (LasteKS § 18 lg 1). 

Lihtmenetlus – on menetlus, mille käigus toimub kliendi abistamiseks ühe konkreetse abinõu 
rakendamine 

Meede – tegevused, toetused, teenused ja muu abi, mis lähtuvad lapse vajadustest, toetavad 
lapse ja teda kasvatavate isikute suhteid ja sotsiaalset toimetulekut ning on kättesaadavad, 
õigeaegsed, tulemuslikud ja pikaajalise positiivse mõjuga. 

Neutraliseerima – iseloomuliku omaduse või tunnuse erapooletuks, kahjutuks tegemine. 

Noor – seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline isik (Noorsootöö seadus § 3 lg 1). 

Pere – ühiselt majandavate ja enamasti ühist eluaset jagavate inimeste hulk, sh hoolduspere. 

Posttraumaatiline stressihäire – ärevushäire, mis tekib seoses läbielatud traumaga (nt sõda, 
vägivald, õnnetus), sagedamini kui trauma on juhtunud inimese endaga, kuid ka mõne 
lähedasega juhtunud või pealt nähtud traumeeriva sündmuse tagajärjel. 

Prosotsiaalsed suhted – suhted, mille korral inimene kasutab oma ressursse selleks, et 
saavutada positiivne tagajärg teiste inimeste jaoks. 

Pöördumine – on haldusasutusele elektroonilise, kirjaliku või suulise avalduse esitamine 

Riskitegur – tegurid, mis mõjutavad negatiivselt või ohustavad lapse heaolu. Riskitegurid 
süvendavad lapse abivajadust hetkeolukorras või omavad olulist tähtsust lapse võimalikus 
abivajaduse suurenemisel pikemas perspektiivis. 

Seaduslik esindaja – lapse hooldusõiguslik vanem (Perekonnaseadus § 120). 

Seksuaalne ekspluateerimine – on tegevus, mille abil isik(ud) saavad teise inimese seksuaalsust 
kuritarvitades isiklikku majanduslikku kasu või seksuaalset rahuldust, rikkudes samas tema 
inimväärikust ja õigust võrdsusele, sõltumatusele ja kehalisele ning vaimsele heaolule. 
Seksuaalne ekspluateerimine hõlmab seksuaalset ahistamist, vägistamist, insesti, pornograafiat 
ja prostitutsiooni. 

Seksuaalne kuritarvitamine- e. lapse seksuaalne väärkohtlemine on väärkohtlemise vorm, mille 
puhul täiskasvanu või nooruk kuritarvitab last seksuaalse stimulatsiooni eesmärgil.  Lapse 
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seksuaalse kuritarvitamise vormide seas on lapse kutsumine seksuaalsesse tegevusse või tema 
sundimine selleks (sõltumata tulemusest), suguelundite paljastamine lapse ees, pornograafia 
näitamine lapsele, seksuaalne kontakt lapsega, füüsiline kokkupuude lapse suguelunditega, 
lapse suguelundite vaatamine ilma füüsilise kokkupuuteta, ja lapse kasutamine 
lapspornograafia valmistamiseks 

Sotsiaalmajanduslik staatus – inimese haridustasemest, sissetulekust või ametist lähtuv 
positsioon ühiskonnas.   

Sotsiaalmajanduslikud tingimused (tegurid) – sotsiaalsed ja majanduslikud asjaolud, mis 
mõjutavad inimese staatust ja toimetulekut ühiskonnas.  

Sotsiaalne seisund – kirjeldab isiku sotsiaalset hõlmatust (N: töötab, õpib, on kodune, on 
pensionär). 

Sotsiaalne võrgustik – lähi- ja professionaalsete suhete võrgustik, mis ühel inimesel on teiste 
inimestega ja nendest moodustunud gruppidega 

Sotsiaalne võrgustik – suhete võrgustik, mis ühel inimesel on teiste inimeste ja gruppidega.  

Sotsiaalsed suhted – pere- ja perevälised suhted, mis ühel inimesel on teiste inimestega. 

Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) – riigi keskne andmekogu/infosüsteem, 
mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö (sh lastekaitsetöö) 
korraldamiseks. 

Stimuleerimine (virgutamine, innustamine) – tegevusse virgutama, tõuget andma muutusteks 

Valdkond – ainevaldkond, tegevus- või käsitluspiirkond, ala 

Vanemlikud oskused – lapse füüsiliste, tervislike, psühholoogiliste, emotsionaalsete, 
sotsiaalsete, kognitiivsete, hariduslike ja majanduslike vajaduste rahuldamine läbi oma 
igapäevase tegevuse lapse kasvatamisel. 
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