
Asendushooldusel oleva lapse külastamise meelespea 

lastekaitsetöötajale 
  
Allpool on toodud olulisemad teemad, mida asendushooldusel oleva lapse külastamisel 
käsitleda. Teemad ja küsimused ei ole ammendavad ja lastekaitsetöötaja käsitleb olenevalt 
konkreetse lapse ja pere olukorrast ja vajadustest ka teisi teemasid. Teemadering on sarnane nii 
hooldusperes, perekodus kui ka asenduskodus elava lapse puhul. 
  
Külastamise käigus suhtleb lastekaitsetöötaja nii last kasvatava isikuga (asendus- või perekodu 
puhul vajaduse korral ka teenuseosutaja ametliku esindajaga) kui ka lapsega, sh lapsega ilma 
juuresviibijateta.  
 

Lapse arenguvajadused 

 
Tervis 
• Milline on lapse tervislik seisund? Kui lapsel on teadaolevaid terviseprobleeme, siis millised 

muutused on toimunud? Kas laps vajab (lisa) raviteenuseid? 
• Milline on lapse tervisekäitumine, sh toitumine, liikumine, uni, sõltuvusained? Kas 

hoolduspere/perevanem/kasvataja pöörab tähelepanu tervislike eluviiside edendamisele? 
 
Haridus 
• Kuidas lapsel läheb lasteaias/koolis? Kas laps on õppetööst puudunud? 
• Kas lapsel esineb seoses lasteaia/kooliga probleeme? Kuidas on need lahendatud 

(tugiteenused)? 
• Milline on hooldusvanemate/perevanemate/kasvatajate koostöö lasteaia/kooliga? 
• Millised on lapse huvid ja anded? Kuidas on neid arendatud? 
 
Identiteet 
• Kas laps tunneb ennast hooldusperes/asenduskodu või perekodu peres aktsepteerituna? 
• Milline on lapse enesehinnang? Kas laps hoolib endast? Milles see väljendub? 
• Kas lapsel on infot tema päritolupere ja mineviku kohta? Kas see on lapsele piisav või vajab 

laps lisainfot? (Vastava info andmine on lastekaitsetöötaja ülesanne) 
• Kas laps saab vabalt jagada kellegagi oma mõtteid ja tundeid seoses bioloogilise perega ja 

perest eraldamisega? Kas teda toetatakse oma kogemuste mõistmises ja mõtestamises? 
• Millised on lapse mõtted oma tulevikust? Mida ta soovib tulevikus teha? 
 
Suhted hooldusperes/asenduskodu või perekodu peres 
• Millised on lapse suhted hooldusvanemate/perevanemate/kasvatajatega ja teiste selle pere 

liikmetega? Mida koos tehakse? 
• Kellega laps oma muresid jagab? 
• Kas laps tunneb, et hooldusvanemad/perevanemad/kasvatajad toetavad teda? Milles see 

väljendub? 
• Kas ja milliseid konflikte on lapse ja hooldusvanemate/perevanemate/kasvatajate vahel 

esinenud? Kuidas on need lahendatud? 
 
Suhted bioloogilise perega 
• Millised on lapse suhted bioloogiliste vanemate ja teiste bioloogilise pere liikmetega? 

Sugulastega? 
• Milline on bioloogilise perega jt sugulastega suhtlemise korraldus? Kuidas on kohtumised 

läinud? 
• Milline on suhtlemise/kohtumiste mõju lapsele ja tema käitumisele? 



• Millisena tunnetab laps hooldusvanema/perevanema/kasvatajate suhteid oma bioloogiliste 
vanematega ja teiste lähedastega? 

• Millisena tunnetavad hooldusvanemad/perevanemad/kasvatajad lapse suhteid oma 
bioloogiliste vanemate ja lähedastega? 

 
Tundeelu ja käitumine 
• Milline on lapse meeleolu vestluse ajal? 
• Millal tunneb laps ennast õnnelikuna? Mis tekitab viha või kurbust?  
• Milline on lapse käitumine kodus ja koolis? Kas laps mõistab oma käitumise tagajärgi? 
• Kas lapsel on esinenud murettekitavat käitumist? Millistes olukordades ja kuidas see 

väljendub? 
• Kuidas on hooldusvanem/perevanem/kasvatajad sellele reageerinud? 
• Kas laps on kogenud kiusamist? On ise teisi kiusanud? Kuidas on sellised olukorrad 

lahendatud? 
 

Hooldusvanemate, perevanemate ja kasvatajate suutlikkus 

 
Lapse eest hoolitsemine 
• Milline on hooldusvanema/perevanema/kasvataja meeleolu vestluse ajal? 
• Kas hooldusvanem/perevanem/kasvataja mõistab lapse tundeid ja vajadusi ning on suuteline 

nendega toime tulema? 
• Kellelt on hooldusvanem/perevanem/kasvataja (asendus- ja perekodus samuti 

juhtimistasand) abi otsinud? Kas abi on olnud piisav? Millisest abist on puudus? 
 
Juhendamine ja piiride seadmine 
• Kuidas toetab hooldusvanem/perevanem/kasvataja lapse iseseisvuse arengut igapäevaelus 

ja sotsiaalsetes suhetes? 
• Kuidas hooldusvanem/perevanem/kasvataja last tunnustab? Kuidas annab tagasisidet lapse 

ebasobiva käitumise puhul? 
• Millised on digiseadmete kasutamise reeglid? Milline on lapse digiseadmete tegelik 

kasutamine? 
• Kuidas tuleb hooldusvanem/perevanem/kasvataja toime konfliktse olukorra lahendamisega? 
 

Pere ja keskkond 

 
Olukord hooldusperes/perekodu või asenduskodu peres 
• Milliseid muutusi on hooldusperes/perekodu või asenduskodu peres toimunud alates 

viimasest külaskäigust (sh majanduslikus olukorras)? Milline on muutuste mõju lapsele? 
• Millised on hooldusvanemate/perevanemate/kasvatajate omavahelised suhted? Kuidas 

lahendatakse konflikte? 
 
Sotsiaalne võrgustik 
• Kellega laps suhtleb väljaspool hooldusperet/perekodu või asenduskodu peret? Kas lapsel on 

lähedasi sõpru? Kes nad on ja mis neid seob? 
• Kas lapse sotsiaalses võrgustikus on toimunud mingeid muutusi? Milline on nende mõju 

lapsele? 
 
Elutingimused 

• Kas lapse elutingimused vastavad lapse vajadustele? Kas midagi vajab lahendamist või 
parandamist? 

 



Paigutuse periood 

 
Ajutise või lühiajalise paigutuse korral vestleb lastekaitsetöötaja hoolduspere/perevanema/ 
kasvataja (asendus- või perekodu puhul vajaduse korral ka teenuseosutaja ametliku esindajaga) 
ja lapsega (eakohasel viisil) lapse edasise elukorraldusega seotud plaanidest. 
 
Kodukülastuse väljund 
Vestluse lõpuks teeb lastekaitsetöötaja kokkuvõtte olulistest – nii positiivsetest kui 
negatiivsetest – tähelepanekutest ning arutab need koos lapse (kui kohane) ja 
hooldusvanemaga/perevanemaga/kasvatajaga läbi. Ühiselt kavandatakse järgmised sammud, 
määratakse tegevuste tähtajad ja vastutajad. Lastekaitsetöötaja lisab kavandatud tegevused 
lapse juhtumiplaani ja saadab selle hooldusvanemale/perevanemale/kasvatajale teadmiseks. 
Juhul kui laps või hoolduspere/pere- või asenduskodu per vajab täiendavat tuge, võtab 
lastekaitsetöötaja ühendust vastavate teenusepakkujatega ning korraldab sobiva teenuse/toe. 
 
Kui tegu on noorega, kes hakkab peagi saama täisealiseks (16-aastane või vanem), pöörab 
lastekaitsetöötaja eraldi tähelepanu noore valmisolekule iseseisvaks toimetulekuks. Täpsemad 
juhised selleks (sh olulised teemad ja näidisküsimused) leiab juhendmaterjalist  
Asendushooldusel täisealiseks saavate noorte iseseisvumise ja elluastumise toetamine 
ning järelhooldusteenuse planeerimine ja korraldamine. Soovituslik juhend kohalikule 
omavalitsusele.  
 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/Noustamisteenused/jarelhoolduse_soovituslik_juhend_kohalikele_omavalitsustele.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/Noustamisteenused/jarelhoolduse_soovituslik_juhend_kohalikele_omavalitsustele.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/Noustamisteenused/jarelhoolduse_soovituslik_juhend_kohalikele_omavalitsustele.pdf

