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1. Mille pärast on vaja 
perekondi hinnata?
Vanematest ja kodust ilma jäänud lapsed on koge-
nud väärkohtlemist, hooletusse jätmist ja tihti 
korduvat paigutamist, mistõttu on neil lastel õi-
gus riigi erilisele kaitsele.  

Ilma kriitilise analüüsita võib laps sattuda pere-
konda, kus vanematel pole selleks piisavat emot-
sionaalset ja füüsilist võimekust. Selle tulemus 
võib olla lapse väärkohtlemine ja eraldamine pere-
konnast. Hästi läbi viidud pere hindamine kaitseb 
nii last kui perekonda.

2. Perekondi ju hinnatakse, 
milles siis probleem? 
Eestis koguvad ametnikud perede kohta hulganis-
ti delikaatset informatsiooni ja ilma tõenduspõhi-
se metoodikata pole võimalik tuvastada, kategori-
seerida ja analüüsida riskide ja kaitsvate faktorite 
olemasolu.

3. Mida annab tõenduspõhise 
metoodika kasutamine?
Aitab ennetada kahju tekitamist, kokku hoida 
aega, ressursside asjatut kulutamist ja jõupingu-
tusi ning annab kindluse, et me teeme parima 
võimaliku laste ja perede heaks. Standardiseeritud 

4. Kes osalesid uuringus? 
15 poolstruktureeritud intervjuud viidi läbi aas-
tatel 2012–2016 lapsendamisega tegelnud amet-
nikega (13 maakonnast). Kõik ametnikud olid 
kõrgharidusega, pikaajalise töökogemusega sot-
siaalvaldkonnas s.h lapsendamise korraldamisel. 

5. Millised olid uurimustöö 
tulemused?
Vaatamata sellele, et ametnikud koguvad kok-
ku suures mahus delikaatset infot perede kohta, 
muudab hindamise raskeks ja ebaefektiivseks 
tõenduspõhise metoodika puudumine. Hinnang 
jääb pigem subjektiivseks ja üldiseks ega võimalda 
tuua esile riske ja tugevusi. Samas on positiivne, 
et ametnike kvalifi katsioon võimaldab hindamise 
läbiviimist. 

Hindamise õnnestumise eeldusteks on nii tule-
vase lapsendaja kui ka ametniku omavaheline 
usaldus, avatus ja teadlikkus. Lapsendamist soo-
dustab perede poolne paindlikkus ja valmisolek 
abi küsida. Tähtsad tegurid on ka hea paarisuhe, 
lähivõrgustikku kuuluvate inimeste omavaheline 
suhete kvaliteet, positiivne ellusuhtumine ja pere-
konna stabiilsus

Lapsendamist takistavad lapsendada soovijate 
negatiivsus, skeptilisus ja hirm hindamise ees, mis 
on tihti põhjustatud informatsiooni puudumisest 
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hindamise ja sellest tuleneva hinnangu kohta. 
Lapsendamise võib välistada perekonna poolne 
informatsiooni varjamine, tervisekriitika puudu-
mine, liiga kõrged ootused lapsele, ebasobivad 
kasvatusmeetodid, kõrge riskikäitumine ja kriiti-
lised lähisuhted. Kuigi hindamise käigus võivad 
selguda asjaolud, mille tõttu perekond pole või-
meline lapsendama, siis Eestis puudub parktika 
negatiivse otsuse tegemise kohta. Nii võivad osad 
perekonnad jääda ootele pikaks ajaks.

6. E  ep anekud 
sotsiaalkindlustusame  le:
• Võtta sarnaselt Inglismaale ja/või Ameerikale 

kasutusele tõenduspõhine perede hindamis-
metoodika, mis võimaldab perede kohta kokku 
kogutud info põhjal tuua esile riskid ja tugevu-
sed.

• Koostada ja avaldada sotsiaalkindlustusameti 
kodulehel detailne info lapsendamise protsessi 
(s. h hindamise) kohta, et vähendada lapsen-
dada soovijate hirmu ja eelarvamusi hindamise 
ees.

• Viia läbi hindamisprotsessi puudutav uurimis-
töö lapsendada soovijate eelistuste ja väärtuste 
kohta, et saada teada kuidas hindamine mõju-
tab perede ettevalmistamist teistest vanematest 
sündinud lapse kasvatamiseks.

hinnangute tegemine on võti perede hindamiseks 
ning tagab lapse turvalisema paigutuse ja selgitab 
välja peredele vajamineva toetuse.

Tulevaste lapsendajate hindamise praktikad on 
riigiti erinevad: ulatus, sügavus ja fookuses olevad 
teemad, kuid baasteemad on siiski sarnased. Kõige 
levinumad meetodid, mida kasutatakse lapsenda-
japerede hindamisel, baseeruvad kiindumussuh-
tel. Usutakse, et lapsendajad on motiveeritud ja 
võimelised looma turvalisi kiindumussuhteid. Sa-
mas 82% raskustesse sattunud lapsendajaperedest 
on kiindumusstiili poolest kas raskustes või üks-
kõiksed ja ei suuda luua turvalisi kiindumussuh-
teid. Magistritöös kirjeldatud hindamismeetodid 
põhinevad kindlatel teooriatel ja uuringutel.
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Uue lastekaitseseaduse valguses 
tuleb lapse abivajaduse hindamiseks 
välja selgitada kogu lapsega seotud 
informatsioon, milleks on kahtlemata 
ka teave uue pere võimekuse kohta. 

Laste ja perede arengukava aastateks 
2012–2020 üks tegevussuundadest on 
teadmispõhise laste- ja pere polii  ka 
arendamine, mille üks alapunkt rõhutab 
tõenduspõhiste ja ennetavate sekkumiste 
valiku laiendamist ning teenusepakkujate 
selleteemalist suunamist. 
(Sotsiaalministeerium, 2011.)

Hiiu

Saare

Lääne
Rapla

Harju

Pärnu

Järva

Lääne-Viru Ida-Viru

Tartu

Valga
Põlva

Võru


