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PÄRNU LASTEKÜLA 

Teenuste tulemuste ja mõju raport 2015 

 

Organisatsiooni tegevuste eesmärk on sotsiaalhoolekande teenuste osutamine.  

Pärnu Lasteküla osutab järgmisi teenuseid:  

 asenduskoduteenus vanemliku hoolitsuseta lastele, eesmärgiks on laste põhivajaduste ra-
huldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, turvalise ja arenguks soodsa elu-
keskkonna loomine ning ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. 

 lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lastele, eesmärgiks on toetada lapsevanema, 
eestkostja või lepingu alusel lapse perekonnas hooldaja töötamist, õppimist, pere toimetule-
kut nii lühiajalise kui ka pikaajalise perioodina. Hooldamisest vaba aeg annab võimaluse vä-
hendada pereliikmetele hoolduskoormust.  

Kuidas meie organisatsioon ühiskonnas muutusi loob? 

Asenduskoduteenusele suunatud laps/noor kogeb peresarnaseid elutingimusi, kus eesmärk ei ole 
üksnes lapse/noore õiguste ja heaolu tagamine, vaid hõlmab muuhulgas tugivõrgustiku loomist (sh 
lapse bioloogiliste vanemate ja lähisugulastega, kui see ei kahjusta lapse huve), tervishoiu- ja 
rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavust, asenduskoduteenuselt ellu-astumist ja iseseisvumise 
toetamist. See omakorda aitab kaasa lapse täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks kujunemisele ja 
toimetulekule ühiskonnas. 

Lapsehoiuteenuse paindlik osutamine tagab pereliikmetele võimaluse elada täisväärtuslikku, 
aktiivset, ühiskonda panustavat elu, säilitades laste/noorte side perega. 

Indikaatorid –  

TEENUSE MAHT / LASTE ARV 
2013 2014 2015 Muutus 

Asenduskoduteenusel lapsed/noored 32 34 35 2,9% 

Lapsehoid/pikaajaline 7 8 7 8% 

Lapsehoid/lühiajaline   37 0% 

Lapsehoiuteenusele suunatud sügava ja raske puudega lapsel/noorel (pikaajaline periood) on 
võimalik lähtuvalt halduslepingus sätestatule nädala sees (1,5 nädala perioodina/ööpäevaringselt) 
viibida teenusel hoiukodus, nädalavahetustel (üle kahe nädala) ja suvel ühe kuu oma päritoluperes. 
Teenus on pikaajaline ja kestab lapse kooli lõpetamiseni, millega lõpeb tema lapsepõlve periood ja ta 
suundub tavapäraselt järgmisele hooldusteenusele, mida osutatakse täiskasvanud noortele, lähtuvalt 
tema võimekusest ja arengust (nt kogukonnas elamine, toetatud elamine või hooldus).  

Lapsehoiuteenuse teine vorm on samuti pere toetav (lühiajaline periood), töö ja pereelu ühildamise 
soodustamiseks ajutisema iseloomuga raske ja sügava puudega lastele/noortele osutatav lapsehoid. 
Lapsehoiuteenusel olevatele lastele on tagatud, võrreldes lasteaiaga, väiksem laste kollektiiv, suurem 
individuaalne tähelepanu ja on loodud erivajadustele vastavad tingimused. Teenus on paindlik ja 
võimalik kasutada päeval, õhtul, nädalavahetustel, riiklikel pühadel, ööpäevaringselt, 
koolivaheaegadel, paaritunni hoiuna ja erijuhtumitel vastavalt teenuse osutajaga kokkuleppele lapse 
kodus ja/või hoidja kodus.  
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Kuidas läheb meil organisatsioonina? 

Pärnu Lastekülale on tegevusluba kahe teenuse osutamiseks (kokku 48 kohta), mis on suunatud tava- 
ja erivajadustega lapsele/noorele. Meie finantsiline võimekus (kohtade täituvus) sõltub riiklikest 
korraldustest teenuse rahastamise kohta, MV- ja KOV-ide koostööst, lastevanemate aktiivsusest ja 
ühiskonna väljakujunenud arusaamadest, suuresti asutuse tuleviku nägemusest, organisatoorsest 
tegevusest, soovist ja tahtest panustada kestvaks arenguks. Eelarve kujuneb järgmiselt:  

 asenduskoduteenus on 100% riiklikult rahastatav teenus, mille hinna ning maksimaalse 
maksumuse lapse kohta kalendriaastas kehtestab Vabariigi Valitsus määrus. Hea koostöö 
KOV-ide, teiste samalaadsete organisatsioonidega, toetajatega ja asutuse projektides 
osalemise võimekus tagab võimalikud rahalised lisavahendid laste/noorte erivajaduste 
katmiseks. 

 lapsehoiuteenuse eest tasub üldjuhul lapsevanem. Raske või sügava puudega lapse seaduslik 
esindaja või hooldaja, kel on õigus riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele 402 € ulatuses aasta 
kohta, taotleb toetust läbi lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse. Kohalikud 
omavalitsused saavad toetada lapsevanemaid/pere lapsehoiuteenuse eest tasumisel 
vastavalt omavalitsuse kehtestatud korrale. 

Lapsehoiuteenuse hüvitamisele riigi poolt on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul 
esindajal (lapsevanem või eestkostja) või lapsele perekonnas hooldamise teenuse 
(sotsiaalhoolekande seadus § 252 lg 1) pakkujal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-
aastaseks, eeldusel et kui teenuse eest maksab riik või omavalitsus, otsustab teenuse hüvitamise 
suuruse rahastaja. 

Lisaks riiklikule ja omavalitsuse võimekusele taotleb/osaleb lasteküla erinevates projektides, 
eesmärgiga toetada lapsehoiuteenust vajavaid peresid, tagada teenuse jätkusuutlikkus, paindlikkus, 
arendustegevus.  

Indikaatorid 

KOGU TULU / TOETUSED 
2013 2014 2015 

Muutus 

(2013-2015) 

Asenduskoduteenuse kogutulu 

(eurot) 
353 507 402 133 398 965 12,97 % 

sh annetused (eurot) 2 239,77 2 766,25 5 440,44 243% 

Lapsehoiuteenuse kogutulu (eurot) 68 103 62 629 123 163 88,61 % 

Vabatahtlike arv 1 1 1 0% 

Asenduskoduteenuse soovitud mõju: ühiskonnas toimetulev kodanik. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIHTRÜHM 

      Asenduskoduteenusele   
       suunatud lapsed/noored. 

PROBLEEM 

Järelhooldusteenuse arendamise vajadus. 

Elluastujate kestev- toetav protsess. 

Tugiteenuste vähene kättesaadavus ,nii 

täisealiseks saanud noorte osas kui ka teenuse 

osutamise vältel  (sh erivajadustega  lapsed ; nt 

Pärnumaal  töötab ainult üks lastepsühhiaater;  

teenusel suurem osakaal erivajadustega 

lapsi/noori, sellest tingituna vajavad sisuliselt  

lapsed/noored  erihooldust ja üks ühele 

tähelepanu ning tegevusi - vajaka jääb 

kvalifitseeritud  tööjõust; teenuse rahastus      

ei kata spetsialistide tööle võtmise kulu ega loo 

turvalist teadmist asutusele leidmaks 

kvalifitseeritud tööjõudu.  

TEGEVUSED 

 Peresarnaste elutingimuste pakkumine, 
põhivajaduste katmine, ettevalmistused  
võimetekohaseks toimetulekuks täiskasva-
nuna; tugivõrgustiku loomine; lähedastega 
suhete arendamine kontakti hoidmine; 
elluastumise protsessi kujundamine, temale 
kohase  järelhooldusteenuse otsimi-
ne/leidmine ja elluastujate toetamine koos-
töös KOV-ide ja usaldusisikutega; asutuse  
teenuse arendamine. 
  

EELDUSED: nõuetele vastavad elutingimused 

lastele-noortele kõigis teda puudutavates 

eluetappides;  paindlikud töötingimused; 

kvalifitseeritud töötajad; koostöövõrgustiku  

loomine ja hoidmine; kõigi osapoolte ühised 

arusaamad teenusest,  osutamisest ja võim-

alustest; toetajate, koostööpartneritega ühi-

sed ettevõtmised, õnnestumised; asutuse 

kestev areng (sisehindamine/EQUASS). 

TULEMUSED JA MÕJU 

Toimetulev, iseseisev, haritud, tööjõuline 
kodanik, noor, kes omab lähivõrgustikku ja 
vaateid elule, meeskonnas töötamise  oskust;  
eneseteostuse võimalus – õigus vabalt 
määratleda poliitiline kuuluvus ja vabadus 
areneda majanduslikult, sotsiaalselt, 
kultuuriliselt; järelhooldusteenust vajaval 
isikul on kujunenud eluks vajalik tugiteenuste 
võrgustik, nii teenuse osutajal ja eestkostjal 
on vaated noore järgmiseks eluetapiks (hästi 
läbimõeldud ja sobivaid lahendid leitud 
üleminekuks asenduskoduteenuselt 
järgmisele hooldusteenusele). 
Mõju ühiskonnale:  
Peresarnaste tingimuste pakkumine annab 
nägemuse, teadmise, praktilise oskuse oma 
pere loomisel ja toimimisel. 
Antud teenused aitavad vähendada takistusi 
sihtgrupi osalemiseks tööturul.  
Asutuse sisehindamise tulem: pakutavad 
teenused on koordineeritud, hinnatud, 
nõuetega vastavuses, kestva arenguga ning 
seotud teenuste eesmärkidega.  

http://www.riigiteataja.ee/akt/117122014010
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Näide: Kaidi lugu  
"Kes ma olen täna ?"  

19 aastane Kaidi elab koos oma noorema õega 2010. 

aastast alates Pärnu Lastekülas. Õpib Pärnumaa 

Kutsehariduskeskuses puhastusteeninduse erialal. 

Asendusperes on üheksa last, noorim neist nelja ja 

vanim kahekümne aastane. Neiu on nõudlik, emot-

sionaalne ja kriitilise meelega, tegeleb aktiivselt 

treeninguga ja jälgib korrektselt toitumist ja tervis-

likke eluviise. Kaidi leiab võimalusi teenida lisaraha 

kas lapsehoidjana või puhastusteenindajana. Nii Kaidil kui ka teistel asenduskoduteenuse kasvandikel 

on võimalus elada lastekülas täisealiseks saamiseni ja/või kooli lõpetamiseni. 

Kaidi eraldati perekonnast (koos oma noorema õega) seoses ema alkoholiprobleemiga. Laste põhiva-

jadused olid rahuldamata, lapsed olid söömata, sageli tänaval, koolikohustust nad ei täitnud. Ema 

vahetas sageli elukohti ja elukaaslasi. 

Kaidi vaimsed võimed olid eakaaslastest oluliselt madalamad. Õppematerjali ja oskuste omandamine 

oli vaevaline. Puudus oskus luua seoseid, teha järeldusi. Samuti olid käelised tegevused nõrgad, ene-

sehügieen puudulik. Kaidi üritas ise probleemi lahendada sellega, et ööbis oma noorema õega majade 

trepikodades, hankides süüa naabrite käest. Ema vahetas sageli elukohta, töökohti ei suutnud hoida. 

See tähendas perele kesist toidulauda ja eluga toimetule-

matust. Viimases elukohas sekkus lõplikult kohalik kogu-

kond, mille tulemusel algatati ema suhtes menetlus laste 

eraldamiseks perekonnast. 

Asenduskoduteenusel sai Kaidi koos oma õega võimaluse 

ennast taaskord „leida“, kogeda peresarnaseid elutingimu-

si ja põhivajaduste kaetust, võtta ette haridustee ja lõpe-

tada 2012. aastal Pärnu Vene Gümnaasium lihtsustatud 

õppekavaga. Kaidil paranes eneseteenindus- ja väljendu-

soskus. Teadmiste, oskuste omandamine andis võimaluse peale LÕK-i lõpetamist alustada õpinguid 

gümnaasiumis, mis siiski katkes ebapiisava ettevalmistuse tõttu (puudusid piisavad õpioskused, õpi-

harjumused ja arusaam tavaõppes õppimisest). Peale aastat koolis vabakuulajana osalemist, suunas 

asenduskodu pere ta järgmist väljundit „haarama“ puhastusteenindusõppesse (LÕK).  

Esimene poolaasta läks ladusalt ja meelsasti, kuid siis otsustas Kaidi õpingud pooleli jätta, kuna 

võimalus iseseisvale elule minna tundus põnev ja „lihtne“. Kuid Kaidil on olnud kaitseingleid, kes teda 

senini on aidanud, nii oli ka seekord. Kaidi leidis endale tugipere ja suuresti toetasid õpingute jätka-

mist asenduskodu pereliikmed, k.a. tema õde. 

Peale võrgustikutöö ühiseid pingutusi on Kaidi täna kolmandal kursusel, saab heade hinnete eest 

stipendiumi ja lõpetab kevadel kooli. Ta loodab alustada oma eluga Pärnus, kus on tema uus lähi- ja 

tugivõrgustik, kus ta on leidnud usaldusisikuid, kellega arutada rõõme ja muresid. 

Kaidi on ise öelnud: “Olen õnnelik koos õega antud võimaluse eest – elada asenduskodus, sest kes 

teab, mis elu ma elaksin täna ja võib olla ma ei elakski!“ 
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Lapsehoiuteenuse soovitud mõju: endaga võimalikult iseseisvalt toimetulev 

kodanik, kelle seaduslik esindaja saab osaleda aktiivselt tööturul, tunneb end 

vajalikuna ühiskondlikus elus, andes täisväärtusliku panuse pere- ja tööelu 

ühildamisele. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näide: Tiidu lugu 

„Ka mina olen olemas“ 

Tiit on 16 aastane vaimse arengu mahajäämusega noormees, kellel esinevad sageli epilepsiahood. Ta 
saab krambivastast ravi. Lisaks on Tiit pikaajalisel lapsehoiuteenusel/ ülalpidamisel Pärnu Lastekülas 
2005. aastast. Hooldusperes elab peale tema veel seitse sügava vaimupuudega last. Kõik lapsed õpi-
vad Pärnu Toimetulekukooli hooldusklassis. Tiidu päritoluperes on veel kolm last, isa on surnud, ema 
kasvatab lapsi üksi. Teenusele saabumiseni veetis Tiit enamuse ajast kodus võrevoodis, sööki sõi peo-
ga, käia ei osanud.  

Tiidu toimetulekut takistab sügav vaimupuue. Perele tekitas see probleeme, kuna Tiit vajab järeleval-
vet 24/7. Sellest lähtuvalt ei saanud ema käia tööl, samuti ei jagunud tähelepanu pere teistele lastele. 
Pere on saanud pidevat toetust ja abi vallast, kus nad elavad. Valla poolse toega on pere teiste laste 
areng toetatud (huviringid jne). Tiit vajas lähtuvalt oma eripärast järjepidevat spetsialistide abi.  

Tiidu suunamine (lapsevanema avalduse alusel) osalisele riiklikule teenusele (pikaajaline lapsehoid), 
võimaldas hakata arendama Tiidu enesega toimetuleku oskusi (riietumine, söömine, liikumine 
jne). Teenus aitas tagada ka võimetele vastava hariduse saamise, hoida kontrolli all arsti poolt määra-
tud raviskeemi jälgimise (tüsistuste ärahoidmine) ja toetada tema arengut igakülgset. Samas võimal-
das Tiidu saamine teenusele emal naasta tööturule ja tegeleda oma pere teiste liikmetega.  

Seoses vaimse alaarenguga jääb Tiit alati sõltuma teiste inimeste abist ja vajama järelevalvet 24/7, 
kuid tema pere teised liikmed on saanud võimaluse kasvada ühiskonnas toimetulevateks, endaga 
hakkama saavateks kodanikeks. Toredate, koostööaldiste omavalitsuse töötajate, hea võimaluse 
pakkumise eest hoiukodus on laste ema väga tänulik. Kõige rohkem on uhke iseenda üle, et leidis 
selle miski - „jõu“ naasta tööturule ja tunda end vajaliku, hooliva ja toetavana teistele pereliikmetele, 
ühiskonnale ja tunda end taaskord naisena. 

 
SIHTRÜHM 

 Lapsehoiuteenusele  
suunatud lapsed/noored 

PROBLEEM 

Järelhooldusteenuse arendamise vajadus 
(järgmisele teenusele üleminek – valiku 
võimalus oma piirkonnas); tugiteenuste 
kättesaadavus raskendatud erivajadustega 
lastel/ noortel (palju paberimajandust, 
pikad ootejärjekorrad, kulub palju aega 
teadlikkuse tõstmiseks); kvaliteetse teenu-
se osutamise tagavad suuremalt jaolt 
projektides osalemised (lisarahastuse 
võimalus lapsevanemale), st lapsevanema 
maksejõuetust vajaliku teenuse kättesaa-
miseks;  erijuhtumid tõstavad KOV-ide, 
teenuse osutajate ja koostööpartnerite 
ressursi jaotamisel eelarvelist pinget; 
kvalifitseeritud ehk vajalike oskustega 
tööjõu leidmine ja hoidmine. 

TEGEVUSED 

  
Perede kogemusnõustamine; lapsehoiuteenuse 
osutamiseks perele parima lahendi leidmine; 
tugivõrgustiku loomine; lähedastega pidev 
kontakti hoidmine ja nõustamine; igapäevane 
hooldus, füsioteraapilised  tegevused, järel-
hooldus ja piisavate rahaliste vahendite leidmi-
ne; erinevates projektides osalemine; infopäe-
vade korraldamine, teenuse arendamine. 

EELDUSED: erivajadustega laste-

le/noortele paindlikud nõuetele vastavad 

hoiutingimused; kvalifitseeritud töötajad ja 

paindlikud töötingimused, motivaatorite 

leidmine, hoidmine; vajaduspõhine supervi-

seerimine; hea  projekti kirjutamise oskus; 

koostöövõrgustiku loomine, hoidmine; 

ühised arusaamad ja hea koostöö kõigi 

seotud osapooltega; sisehindamine. 

TULEMUSED JA MÕJU 

Teenuste  paindlik kättesaadavus   ja 
jätkusuutlikkus; lapsele/noorele (kuni 
18.eluaastat) vajaliku tugiteenuste võrgustiku 
hoidmine, üldharidus, füsioteraapilised 
tegevused on tagatud  teenuse osutamise 
ajal; kõigi osapoolte ühine arusaam ja hea 
koostöö tagab valutuma ülemineku teisele 
hooldusteenusele (18+ ); erivajadusega 
last/noort kasvataval vanemal on tööhõives 
osalemise võimalus, toetatud on ühtlasi ka 
õppimine, töötamine, pareneb toimetulek. 
 
Antud tugiteenused aitavad vähendada 
takistusi sihtgrupil tööturule jõudmiseks , 
püsimiseks ning annab lisaväärtust kõigile 
pereliikmetele. 


