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2019. aasta juulist kuni 2020. aasta novembrini katsetasid 8 kohalikku omavalitsust 

integreeritud tugiteenuste mudelit, kus kohaliku omavalitsuse (KOV) juhtumikorraldaja 

koostöös haridusasutuste, rehabilitatsiooniasutuste, Rajaleidja ja vajadusel terviseteenuse 

osutajatega määrab lastele ja peredele vajalikud teenused. Integreeritud teenuste 

korraldusmudelit testisid – Kambja, Kuusalu, Rakvere, Saaremaa, Väike-Maarja ja Võru 

vallad ning Tartu ja Haapsalu linnad koos partneritega Rajaleidjast ja rehabilitatsiooni 

valdkonna partneritega. 

Projektis kasutatakse mitme valdkonna tugiteenuseid vajavate laste puhul juhtumikorralduse 

mudelit, kus KOVi juhtumikorraldaja (enamasti lastekaitsetöötaja), teeb esmase hindamise ja 

pärast hindamist kaasab vajalikud spetsialistid. Seejärel teevad mitme valdkonna asjatundjad 

ühiselt kindlaks lapse ja pere toetusvajaduse. Juhtumikorraldaja roll oli tegevust 

koordineerida, infot vahetada ja tagada, et vajalik abi jõuaks lapse ja pereni ning hoiduda 

hindamiste ja teenuste dubleerimisest. Erinevate valdkondade asutused ja spetsialistid tegid 

projektis koostööd, kuid teenust rahastati seniste põhimõtete alusel. 

Raporti autorid on Kati Karelson, Eneli Siidoja ja Eva Liina Kliiman. 

Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond. 
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Projektile algselt seatud eesmärgid 

Lastele ja peredele osutatavate teenuste arendamisel ja integreerimisel on eesmärgiks 

saavutada olukord, kus: 

- on olemas toimiv töövahend, mille abil kaardistada, kas ja millistes valdkondades laps ja 

tema pere vajab tuge. 

- last ja tema perekonda vaadeldakse tervikuna ning abi on korraldatud eri valdkondade 

spetsialistide koostöös; 

- igale lapsele ja perele pakutakse teenuseid vastavalt reaalselt hinnatud vajadustele 

võimalusel seal, kus laps igapäevaselt kõige rohkem viibib (haridusasutuses või koduõppel 

olevate laste puhul kodus); 

- lastele, noortele ja peredele nende heaolu kindlustamiseks pakutavad teenused on 

kvaliteetsed, osutatud õigeaegselt, asjakohased, tulemuslikud ning kättesaadavad. 

Erivajadusega laste tugiteenuste korraldamine täna 

Erivajadusega laste teenuste korraldamine on killustunud erinevate valdkondade (tervishoid, 

sotsiaal, haridus) ja tasemete (KOV, riik) vahel. Praktikas peab lapsevanem võtma ise 

juhtumikorraldaja rolli, et tema perele oleks tagatud kõik vajalikud teenused. Samas on 

süsteemid keerulised ja nüansirikkad ning lapsevanem peab nägema palju vaeva, et 

terviklikult mõista erinevate süsteemide pakutavaid võimalusi ja oma lapse vajadusi. Eriti 

kehva olukorda paneb see lapsed, kelle vanemate vanemlikud oskused või/ja toimetulek 

asjaajamisel ülemäära kõrge pole. 

Erinevate asutuste läbiviidavad hindamised: 

 TERVIS: 

o Perearst, pereõde, kooliõde: terviseseisundi hindamine 

o Eriarst, ämmaemand, laste vaimse tervise keskuse spetsialistid: terviseseisundi 

hindamine (vajalikud uuringud) 

 HARIDUS: 

o Koolieelne lasteasutus: lapse alushariduse toetamine ja koolivalmiduse 

hindamine koolieelses lasteasutuses 

o Haridusasutus: haridusliku erivajaduse hindamine 

o Rajaleidja: koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tõhustatud või eritoe 

rakendamiseks 

 SOTSIAALVALDKOND: 

o Sotsiaalkindlustusamet (SKA): puude raskusastme tuvastamine 

o Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja: teenusevajaduse hindamine ja 

rehabilitatsiooniplaani koostamine 
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o KOV: lapse abivajaduse ja omavalitsuse korraldatavate teenuste vajaduse 

hindamine 

o Töötukassa: töövõime hindamine (alates 16-eluaastast) 

 

Erinevad teenused: 

 TERVIS: 

o Teraapiafond: kliiniline psühholoog, psühhoterapeut, logopeed, füsioterapeut 

o Taastusravi: füsioterapeut, tegevusterapeut, psühhoterapeut jne 

 HARIDUS: 

o Koolide tugispetsialistid: eripedagoog, logopeed, psühholoog, 

sotsiaalpedagoog 

o Lasteaedade tugispetsialistid: logopeed, eripedagoog või muud vajalikud 

tugiteenused 

 SOTSIAAL: 

o KOV: tugiisik, lapsehoiuteenus, sotsiaaltransporditeenus, üksikteenused 

(teraapiad, tugigrupid jne) 

o Sotsiaalne rehabilitatsioon: kompleksne lähenemine, mis koosneb järgnevatest 

teenustest – sotsiaaltöötaja, eripedagoog, logopeed, psühholoog, 

tegevusterapeut, füsioterapeut, loovterapeut, kogemusnõustaja, arst, õde 

+ erinevad erateenused 

Kuigi esmatasandi teenusekorraldaja on KOV, siis näiteks puude raskusastmega laste puhul ei 

pruugi omavalitsus omada ülevaadet puude raskusastmega lastest ja puudub ülevaade, 

milliseid rehabilitatsiooni või esmatasandi terviseteenuseid nad saavad.  

Erinevate valdkondade vaheline killustatus ei tähenda mitte ainult seda, et puudub terviklik 

ülevaade lapsele ja perele antavast toest, vaid tekitab lapsevanemates tihti ka tunnet, et nende 

muresid põrgatatakse erinevate asjaosaliste  vahel. Selle tagajärjena lüüakse käega, kui 

korraldamist on rohkem, kui reaalset abi ja uuesti abi otsitakse juba siis, kui probleemid kodus 

ja koolis on kuhjunud. 

Omavalitsuste praktikad lastele tugiteenuste korraldamisel on erinevad. Laiemalt jagunevad 

praktikad spektrile. Ühes spektri otsas pakub omavalitsus lisaks riiklikele teenustele ka 

abivajadusest lähtuvalt teraapiaid ja üksikteenuseid ning toetab rehabilitatsiooniteenuse 

rahastamist juhul kui riiklik sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse aastane limiit ei kata lapse 

teenusevajadust. Teises spektri otsas on omavalitsused, kus peale hariduslike tugiteenuste 

rohkem üksikteenuseid ei pakuta. Lisaks ei taga tänane olukord, et kõikides haridusasutustes 

oleks vajalikus mahus tugipersonal kättesaadav. Samuti ei ole levinud KOVides peredele ja 

lapsevanematele suunatud teenused ja programmid, kuna sotsiaalhoolekande seaduses ei ole 

need kohustuslike teenustena välja toodud. 
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Projektis rakendatud mudel 

Piloodi käigus rakendati mudelit, mis tugines juhtumikorralduse- ja võrgustikutöömudelile 

nii, et KOV juhtumikorraldaja haldas lapse ja perega seotud tuge valdkondade üleselt. See 

tähendas, et vastutus erinevate valdkondade võimalustest ja lapse ning pere vajadustest 

polnud mitte lapsevanemal, vaid seda aitas koordineerida KOV spetsialist.  

Projekti eelduseks olid järgnevad sammud lapsele vajaliku toe pakkumises: 

 Kui selgub, et lapsel oleks vaja toetust mitmes eri valdkonnas, suunab spetsialist, kes 

lapsega esimesena kokku puutub (KOV lastekaitsetöötaja, 

rehabilitatsioonimeeskonna liikmed, haridusasutuse või Rajaleidja keskuse esindaja, 

perearst), ta kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja juurde. 

 Juhtumikorraldaja teeb lapse, pere ja võrgustikuga suheldes kõigepealt selgeks, kas 

laps vajab valdkondadeülest lähenemist, ja kui see nii on, siis milliste spetsialistide 

abi laps vajab. Koos mudeliga testitakse ka töövahendit, mis peaks aitama 

juhtumikorraldajal välja selgitada probleemsed valdkonnad ja spetsialistid, kelle tuge 

laps vajab. 

 Seejärel kutsutakse last hindama spetsialistid, kes on juba tutvunud kogutud 

andmetega. Seejärel toimub esimene võrgustikukohtumine, kus spetsialistid ja 

lapsevanem(ad) lepivad kokku edasise tegevuskava. 

 Seega on kõik spetsialistid teenuste määramisel kursis lapse ja pere toetamisega igas 

valdkonnas. Teenuseid ei dubleerita ja vajalik tugi on lapsele tagatud süsteemide 

üleselt. Projekti raames ei ole puude raskusaste rehabilitatsiooniteenuse saamise 

eelduseks. Kokku lepitakse ka teenuste saamise logistika – need peavad olema lapsele 

võimalikult lähedal, vajadusel korraldatakse sotsiaaltransport. 

 Teenuste määramisega juhtumikorraldus ei lõppe. Juhtumikorraldaja suhtleb pere ja 

spetsialistidega, jälgib teenustel käimist ja on perele toeks ja kontaktisikuks.  

 Toimuvad vahekohtumised, kus vaadatakse üle, kas laps on teenuseid saanud, kas 

teenuste jm toetusmeetmete puhul on vaja midagi korrigeerida ja kas peret on 

toetatud vajalikul määral. 

Projektis oli erinevate KOVide lähenemine antud mudeli rakendamisele erinev ja olenevalt 

laste vanusest ning spetsiifikast olid kaasatud erinevad osapooled. 

Raportis kasutatud andmed 

Raporti analüüside jaoks kogusime nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid andmeid. 

Kvantitatiivse analüüsi jaoks kogutud andmed: 

 tööajatabelid 

 lapsevanemate tagasiside ankeedid 

 sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise andmed SKAIS-AE-s 

Kvalitatiivse analüüsi jaoks kasutatud andmed: 

 täidetud lapse esmahindamise töövahend 
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 ümarlaudade protokollid 

 laste tegevuskavad 

 lapsevanematega läbi viidud poolstruktureeritud intervjuud 

 projekti partneritega läbi viidud poolstruktureeritud intervjuud 

 partnerite SWOT-analüüsid 

 SKA korraldatud kogemuskohtumiste kokkuvõtted 

Selleks, et hinnata juhtumikorraldusele ja võrgustikutööle kulunud aega, täitsid projekti 

partnerid tööajatabeleid. Rõhutame, et väga keeruline on andmetest teha järeldusi tänase 

praktika ja katsetatud mudeli erisuste kohta, sest puuduvad võrreldavad andmed tänase 

praktika kohta. 

Lisaks tööajatabelitele täitis juhtumikorraldaja lapse kohta töövahendi (Lisa 1), 

dokumenteeris ümarlaudade arutelud ja vormistas kirjalikult valdkonnaülese tegevuskava. 

Projekti partnerid osalesid kahel kogemuskohtumisel. Kohtumistel arutatud küsimuste kohta 

toodud arvamused on kirjas raportis. Projekti lõpus täitsid osalenud omavalitsused SWOT-

analüüsi ja andsid soovitusi mudeli rakendamiseks. 

Projektis osalenud lapsevanemad täitsid 2020. aasta teises pooles tagasiside ankeedi (Lisa 2). 

Projektis osales 63 lapsevanemat ja 66 last, mõned pered olid projektis kahe lapsega. 

Tagasiside ankeedi täitis 55 lapsevanemat. Tagasiside ankeet oli suunatud kõigile osalenud 

vanematele. Lisaks ankeedi kaudu oma arvamuse avaldamisele oli neil lapsevanematel, kes 

sattusid valimisse, võimalik osaleda individuaalsel poolstruktureeritud intervjuul. Kantar 

Emor viis 2020. aasta oktoobris ja novembris läbi 16 intervjuud. Intervjueeritavad esindasid 

kõiki mudeli testimises osalenud omavalitsusi ja intervjueeritavate eelvaliku tegi SKA 

koostöös omavalitsustega. Kantar Emor transkribeeris intervjuud ja viis läbi temaatilise 

analüüsi tuginedes tellijaga kokku lepitud teemadele. 

Vahemikus detsember 2020‒veebruar 2021 viis SKA läbi poolstruktureeritud intervjuud 

partneritega, mis lindistati ja transkribeeriti: 

 omavalitsuste esindajatega (8 intervjuud) 

 rehabilitatsiooniasutuste spetsialistidega (5 intervjuud) 

 Rajaleidja keskuste spetsialistidega (3 intervjuud). 

Raportis on tsitaate kasutatud anonüümselt. Lapsevanemate tsitaatide puhul on intervjuust 

pärit tsitaadi puhul juures märge „lapsevanem“, juhul kui tegemist on lapsevanema kirjalikust 

tagasisidest pärit tsitaadiga, on see märgitud kui „Lapsevanem (ankeet)“. Spetsialistide 

tsitaatide puhul on eristatav, kas see on omavalitsuse esindaja intervjuust pärinev („KOV“), 

rehabilitatsiooniasutuse spetsialisti („SRT“) või Rajaleidja keskuse spetsialisti öeldu („RL“). 

Mudeli rakendusvõimaluste tabel põhineb peamiselt mudeli rakendajate poolsele tagasisidele. 

Järelduste sektsioon põhineb suuremal määral SKA poolsel tulemuste sünteesil. 
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Projekti tulemuste tõlgendamisel, tuleb arvestada järgnevate asjaoludega: 

 Projekti jooksul said lapsed riiklikule sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele vastavalt 

vajadusele, hoolimata sellest, kas neil oli puude raskusaste määratud või mitte, 

sealhulgas oli KOV see osapool, kes hindas, kas riiklikult rahastatud 

rehabilitatsiooniteenus on vajalik või mitte. Teenuse saamiseks vajaliku 

suunamisotsuse väljastamine käis pisut kiiremini kui tavapärases praktikas, kuid 

teenuseosutajate juures võisid olla ka järjekorrad teenustega alustamiseks. 

 KOVid sisenesid projekti koos partneritega rehabilitatsioonisüsteemist, see tähendab 

koostööd tehti konkreetsete rehabilitatsiooniasutustega, kellega olid koostöösuhted 

varasemalt välja kujunenud. 

 Projektis osalenud KOVide seas polnud ühtegi peamiselt vene keelt kõneleva 

elanikkonnaga omavalitsust. 

 Mudel oli riiklikul tasandil ettevalmistatud eeldusega, et on võimalik kaardistada lapse 

teekond alates lastekaitsetöötaja vaatevälja jõudmisest – reaalsuses olid projektis 

osalenud lapsed spetsialistidele varasemalt tuttavad, seega on lapse teekonna algus 

tegelikkuses hägusam. Mitmetel lastel olid enne piloteerimist olemas Rajaleidja 

keskuste poolt väljastatud haridussoovitused ja/või otsused. 

 Projekti sisenenud lapsevanemad andsid loa projekti partnerite vahel andmeid 

vahetada, mis lihtsustas andmevahetust ja võrgustikutööd. 

 Projekti tulemuste analüüsimisel ei tehtud intervjuusid meditsiinivaldkonna projekti 

partneritega ega koolide ja lasteaedade esindajatega, kes võrgustikutöös osalesid. 

 Projekti perioodi jäi eriolukord, kus lapsed saadeti distantsõppele ja teenuste 

osutamine kohati peatati, viidi üle kaugnõustamisele või viidi teenuseid läbi vabas 

õhus. 

 Eriolukorra tõttu lükkusid ümarlauad edasi  või neid korraldati videosilla teel. 
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LASTE TEEKOND TÄNA 

Lapse ja pere vaade 

Tänase päeva lapsevanema teekonna kirjeldamiseks tuleks kirjeldada sadu või tuhandeid 

erinevaid variante, kuidas abivajadust on märgatud, kuidas ja kelle juurest on lapsevanem abi 

otsinud ning kes ja kuidas on tuge pakkunud. Pole üht kindlat kohta, kus lapsevanem võiks 

abi terviklikult saada ja nii ongi paljude lapsevanemate kogemus abi otsimisest kirjeldatud 

ringi jooksmise ja segaduse kaudu. Ei lapsevanema ega ka süsteemi terviklikkuse mõttes ei 

ole tänasel päeval omavalitsuse spetsialisti juurde pöördumine alati  loogiline esimene samm. 

Tavapäraselt suunab esmalt omavalitsus lapse SKA juurde puuet taotlema – hetke süsteemis 

on see ka loogiline, sest puude raskusaste annab õiguse mitmetele soodustustele, toetustele ja 

teenustele, näiteks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele, sügava ja raske puude raskusastmega 

laste arvu järgi makstakse omavalitsustele toetust. Kui lapsele puude raskusaste määratakse, 

siis peab lapsevanem erinevate teenuste ja toetuste rägastikus jätkuvalt üksi hakkama saama ja 

kui ei määrata, siis peaks lapsevanem pöörduma omavalitsusse vajaliku toe saamiseks. Samuti 

võivad lapsevanemad jõuda erinevate hariduse tugiteenusteni hoolimata puude raskusastme 

olemasolust, Rajaleidjani või meditsiinisüsteemist taastusravi või teraapiafondi teenusteni, 

aga puudub mehhanism, mis tagaks, et nad jõuaksid just selle meetmeni (kui üldse), mis just 

nende lapsele ja perele on vajalik. 

„Jah, käidki seal psühholoogi juures ära, laps oli ka psühhiaatriahaiglas, pandi see diagnoos 

ära, aga see jäigi täpselt sinnamaani. Ela nüüd selle teadmisega, ta on hüperkineetilise 

käitumishäirega, aga see, kuidas ma sellist last kasvatama pean?“ (lapsevanem) 

„Üldse energiat võttis puude taotluse pikkus, et see kestis peaaegu kolmveerand aastat. 

Lihtsalt, paratamatult, kuna meil on tegemist psühhiaatritega, siis nende ajad on niivõrd 

pikaajalise välbaga, et sa nendele teenustele kiiresti ei saa. Ja enda teadmatus ka, kuhu 

pöörduda. Vot see on ka see koht, kus lapsevanem algselt ei tea, kuhu üldse pöörduda.  Me 

lähme ühte kohta, teise kohta, kolmandasse kohta, ei näe seda mingit probleemi, aga tegelikult 

oli tal psüühiline probleem, aga sinna me ei osanud üldse pöörduda, pärast üks teine arst ütles 

meile, et palun minge, te peaksite hoopis sinna minema ja sealt hakkas see kadalipp pihta. Aga 

jah, algselt oligi see üldse, kus sa lapsevanemana üldse oskaksid pöörduda, et sa saad aru, et 

midagi on viltu ja sa ei tea, kuhu minna. Vot selline probleemne koht oli meie jaoks väga 

suur.“ (lapsevanem) 

Paljud lapsevanemad kirjeldavad ka positiivseid kogemusi hoolivatest ametnikest 

omavalitsustes, kes on neid valdkonna üleselt juhendanud, juhtumikorraldusega aidanud 

Rajaleidja töötajatest, perearstidest, haridustöötajatest või rehabilitatsioonispetsialistidest. 

Samas süsteemset valdkonnaülest juhtumikorraldust enamik lapsevanematest just sellel 

hetkel, kui neil seda kõige enam vaja on olnud, pole kogenud. 

Laste jõudmine KOV vaatevälja 

Peamiselt jõuavad erivajadusega lapsed KOV vaatevälja läbi haridusasutuste, Rajaleidja, 

lasteabitelefoni või lapsevanemate pöördumise.  Harva tuleb teateid perearstidelt ja 

intervjuude põhjal oli KOV spetsialistide ja rehabilitatsioonispetsialistide kogemus eelkõige 

see, et perearst suunab esmalt puude raskusastet taotlema, mitte KOV juurde.  
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„Võib olla selle teadmise [et KOVist abi saab] viimine meditsiinisüsteemi, et ka nemad sellest 

teaksid ja oskaksid edasi toimetada. Et teaksid, et on see KOV ja siis võtavad ühendust ise. 

Aasta-aastalt koostöö meditsiini poolega paraneb, [kui küsime] saame info sealt alati, aga 

algus tundub, et paljudel arstidel ei ole teadmisi selle sotsiaalse poole pealt.“ (KOV) 

Sealjuures olid KOV spetsialistide hinnangud lapsevanemate pöördumiste proportsiooni 

hindamisel kõikide pöördumiste hulgast erinevad. Mõned omavalitsused on teadlikult loonud 

või nimetanud ümber ametikohti arvestades perede ebamugavust lastekaitsespetsialisti poole 

pöördumisel. Samas leiti eelkõige väikemates valdades, et viimasel ajal on 

lastekaitsespetsialisti kuvand perede seas paranenud ja julgetakse rohkem pöörduda. Mõned 

omavalitsused tõid välja, et esmane pöördumine või teade ei tähenda, et pere on päriselt nõus 

abi vastu võtma ja võib kuluda isegi aastaid, et lapsevanem suudaks toe vajadust 

aktsepteerida.  

„Mõni üksik vanem, aga see peab olema suur probleem alates sünnist.“ (KOV) 

„Vahest on ka hiljaks jäädud, kuna lapsevanem ei ole valmis märkama ega oska omaks võtta 

seda fakti, et lapsel on abi vaja. Mõni ei suudagi omaks seda võtta. See on vaikne, ajaga 

uuristatav.“ (KOV) 

„Lasteaed märkab reeglina, kui 2-3a on midagi valesti, siis aiast soovitatakse midagi ette võtta. 

Pooled lapsevanemad solvuvad selle peale ja siis jääb asi soiku.“ (KOV) 

Omavalitsused pidasid väga kasulikuks SKA poolt välja saadetud  puudega inimeste teavitust 

omavalitsustele (mille Õiguskantsler 2020. aasta algul õigusvastaseks kuulutas) – see andis 

esmakordselt info piirkonna laste kohta, kellel on abivajadus ja kes riiklikult tasandilt 

teenuseid ja toetuseid võivad saada. Tartu Linnavalitus saatis nimekirjade alusel inimestele 

infokirjad, mis soovitasid abi vajadusel KOV poole pöörduda. Mitmed projektis osalenud 

pered olidki sellesama teavituse tagajärjel omavalitsuse vaatevälja jõudnud.  

„Ei pruugigi teada, kuna SKA enam ei saada neid nimekirju. Sügava puudega lapsi teame 

üldiselt nii või naa. Raske puudega ehk u pooled ei jõuagi meieni.“ (KOV) 

Praktikas on aga laste jõudmine KOV vaatevälja sõltuvuses väga paljudest asjaoludest, mis 

võivad kohati juhuslikud olla. Piloodi juhtumid annavad aimduse, et mitmete laste puhul 

oleks varajane mitmekülgne sekkumine ära hoidnud hilisemad probleemid, mis avalduvad 

peamiselt koolis, näiteks koolikohustuse mittetäitmisena.  

„Jõuab siis kui koolis ei saa enam hakkama, ehk jõuab liiga hilja.“ (KOV) 

„Tegelikult on suunatud ka töötukassa poolt. Et see on kõige viimane asi mida me tahame 

teha. Laps vajab niipalju hooldust et vanem ei saa tööl käia.“ (KOV) 

„Jõuab info kui vajadus on täiendavate rahaliste vahendite järgi, aga meil ei pruugi olla 

abivajavatest lastest täit infot.“ (KOV) 

„Kurb on et lastakse enne juhtum hapuks kui aidatakse, et tavalise sekkumisega ei tee enam 

midagi.“ (SRT) 

Süstemaatilist koostööd omavalitsustel rehabilitatsioonimeeskondadega on tavapraktikas 

pigem vähe ja see on suurem neil, kes ise rehabilitatsioonimeeskondadelt üksikteenuseid 

ostavad või aktiivselt suunavad lapse riiklikule abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni 

teenusele. 
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Positiivse praktikana võib perede toetamise jätkusuutlikkuse seisukohast välja tuua selle, kui 

pere kolib teise piirkonda, siis eelmise piirkonna lastekaitsespetsialist teavitab omavalitsust 

uuest abi- ja toetusvajadusega perekonnast. 

Lapse jõudmine rehabilitatsioonimeeskonnani 

Formaalselt jõuavad lapsed rehabilitatsioonimeeskondadeni kahe suunamisliigi kaudu. Puude 

raskusastmega laste vanemad saavad ise rehabilitatsiooniteenust taotleda SKA. Juhul, kui 

SKA teeb lapsele suunamisotsuse, siis on lapsevanemal vaba valik erinevate lastega 

tegelevate teenuseosutajate vahel – sealhulgas võib valida teenuseosutaja ka kodust kaugemal, 

kuigi soovitus on valida asutus võimalikult kodu lähedal. 

Lapsed, kellel puude raskusastet tuvastatud pole, saavad riiklikule rehabilitatsiooniteenusele 

jõuda läbi kohaliku omavalitsuse abivajava lapse (lastekaitse seaduse mõttes) suunamise, 

mille saab KOV vormistada juhul, kui lapse hindamisel saadakse kokku vajalikud punktid 

määrus 69 lisa 1-s (nähtav siit)  sätestatud hindamisvahendis. Tavapäraselt peab omavalitsus 

lisaks kirjeldama, et on lapsele pakkunud varasemalt muid abimeetmeid, kuid erandkorras 

saab lapse põhjendatud juhul otse riiklikule rehabilitatsiooniteenusele suunata. KOV 

abivajava lapse suunamise korral saadetakse suunamisotsus omavalitsusele ja 

lastekaitsespetsialisti ülesanne on seejärel otsus lapsevanemale edastada. Asutuse võib ka 

selle suunamise puhul valida lapsevanem iseseisvalt, aga tihti annavad omavalitsuse 

spetsialistid oma soovitusi või suhtlevad ise otse asutustega teenuse korralduslikes 

küsimustes. Siinkohal lähevad praktikad lahku – mõned spetsialistid võtavad vastutuse ka 

selle eest, et laps suunamisotsuse järel rehabilitatsioonimeeskonnaga kokku viia. 

Puude raskusastmega laste puhul ei anta lastega rehabilitatsioonimeeskondadele kaasa infot 

lapse põhiprobleemide kohta ja asutustel on väga varieeruvad praktikad selles osas, kuidas ja 

kas perega tööd alustades eelinfot kogutakse, kuid siin on võtmeroll lapsevanemal. See 

tähendab omakorda ka seda, et palju oleneb lapsevanema vastutulelikkusest ja 

haldussuutlikkusest.  

„Infoallikas on ka täidetud ankeet, mida oleme aastast 2007 täiustanud.“ (SRT) 

 „Puudega lapse SRT suunamise roll on ikkagi vanemal rohkem. Oleme jäigad selles osas, 

selgitame korralikult ära, et me ei saa teha plaani lapsest lähtudes, kui me ei tea täpset 

probleemi. Meie jaoks on oluline teada, kas lapsel on üks või teine diagnoos. Kõik 

psüühikahäired ei käi ju ühtemoodi. Planeerides sekkumisi peame me teadma ja hetkel on vbl 

mõned üksikud, kelle käest me ei saa infot kätte. Me ei saa neid ära saata, kui nad ei too. Aga 

vanemat peab motiveerima, et ta oleks nõus infot oma lapse kohta näitama.“ (SRT)  

„Tavapäraselt on see erinev. Kui on lastekaitse poolt suunatud, siis saame neilt infot pere 

kohta. Muidu teenusele tulles vanemad täidavad eelinfo ankeedi. Erinev vanemati, osad 

jätavad palju kohti tühjaks, mõni vastab taas väga põhjalikult. Info mis klass, kool, mis 

teenuseid enne on saanud, mis arst, kas on terviseseisundi vigu, perega seoses küsimused, 

ootused rehateenustele. Erinev on palju nad infot annavad. Küsimustiku täidavad kõik, kes 

teenusele tulevad.“ (SRT) 

KOV abivajava lapse suunamise puhul tehakse suuremal määral koostööd lastekaitsega, kuid 

see on samuti varieeruv erinevate omavalitsuste ja asutuste lõikes. Mitmete projektis osalenud 

KOVide osas nägid rehabilitatsiooniasutused ka projektiväliste juhtumitega seotud suhtluse 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1070/1202/1003/Maarus%20nr%2069_Lisa.pdf
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kasvu ja koostöösuhete edenemist – näiteks suurema hulga KOV suunamiste tegemist 

teenusele ja eelinfo jagamist asutusega. Selle taga nähakse nii koostöösuhete üldist edenemist, 

pilootprojekti mõju kui ka SKA poolseid teavitustegevusi. 

 „Jaa natuke ikka, aga kahjuks tavaolukorras ega suurt infot spetsialistide poolt pole.“ (SRT) 

„Praegu tuleb [KOV] suunamisega SRT lapsega väga palju rohkem infot kaasa. [...] Nad 

tulevad korraliku infoga koos. Enne pilooti ei olnud meil praktiliselt mingit infot ja polnud ka 

KOVi poolset muid hinnanguid.“ (SRT) 

Mõned rehabilitatsiooniasutused võtavad perega tööd alustades lapsevanemat teavitades ise 

ühendust ka haridusasutustega, et sealt sisendit saada. Projekti võrgustikutöö komponenti 

silmas pidades tajuti, et projekti järgselt on ka meeskonna enda liikmetel suurem enesekindlus 

võrgustikutöö algatamiseks. 

„Piloodi sagedased kohtumised treenisid väga hästi meie uusi töötajaid, nüüd nad julgemad ja 

lepivad ise kokku kokkusaamisi. Julgus tuli piloodi käigus. See oli ressursina väga hea. 

Arenguhüpe spetsialistidele.“ (SRT) 

Lisaks osutavad rehabilitatsioonimeeskonnad omavalitsustele erinevaid rehabilitatsiooni 

üksikteenuseid, sealhulgas käiakse nõustamas ka haridusasutuste pedagooge. Siinkohal on 

praktikad seinast seina. Mõningate omavalitsuse spetsialistidel on võimalik määrata lastele 

erinevaid spetsialistide teenuseid vastavalt konkreetse lapse abivajadusele (arvestades ka 

teenuseid, mida haridusasutustes parasjagu kas pakutakse või ei pakuta) ja vastavalt 

vajadusele rahastada ka rehabilitatsiooniteenuseid, näiteks juhul, kui riiklik aastalimiit pole 

lapse ja pere vajadusi arvestades piisav. Samal ajal on KOV spetsialiste, kes saavad 

üksikteenuseid määrata vaid konkreetsest kinnisest teraapiate loetelust või kellel pole üldse 

võimalik üksikteenuseid omavalitsuse poolt pakkuda (lisaks neile, mis haridusasutustes 

kohapeal saada on) ehk puudub täielikult koostöö asutuste ja KOVi vahel, et saaks korraldada 

teenuseid riikliku rehabilitatsiooniteenuse väliselt. Seda sama varieeruvust teenuste 

ligipääsetavuse osas kohtavad rehabilitatsioonimeeskonnad tihti töötades lastega erinevatest 

KOVidest. 

Rehabilitatsiooniasutused, kes pakuvad ka muid tugiteenuseid nagu lapsehoiuteenus või 

osutavad teenuseid koostöös raviasutustega, saavad eelinfot või taustainfot teenuse osutamise 

käigus süstemaatiliselt laiemalt ringilt. 

Mitmed rehabilitatsiooniasutused on kujunenud ka kompetentsikeskusteks sihtgrupi 

spetsiifiliselt või kogukonnas laiemalt ja nende poole pöördutaksegi esmaselt. Sellisel juhul 

aidatakse lapsevanemal jõuda talle vajaliku toeni ja selgitatakse erinevate valdkondade 

võimalusi. Sama rolli võtavad asutused endale kohati juhul, kui lapsel saab suunamisotsus 

läbi, aga asutus tunnetab, et edasine teenusevajadus ei ole kadunud. Asutused tunnetavad seda 

väga vajaliku osana enda igapäevatööst ja tihti võib see võtta ka olulise osa tööajast. Oluline 

siinkohal on see, et riiklike rehabilitatsiooniteenuste raames selline tegevus tasustatud pole ja 

seda tehakse eelkõige missioonitundest. 

„Meie aitame, aga see ei ole meie töö, nö maailmaparanduslik panus.“ (SRT) 
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Lapse jõudmine Rajaleidjani 

Rajaleidja keskuste tegevus on hästi kokku võetud järgnevas tsitaadis: 

„Rajaleidja versus kool – tegelikult väga lihtne, kool või haridusasutus, nende tugiteenused on 

igapäevased, konkreetselt otse lapsega tegelemine. Kõik, mida tehakse koolis ja lasteaias 

kohapeal. Rajaleidjal on esimene asi keerulisematel juhtudel õppenõustamine. Meie tegeleme 

rohkem täiskasvanutega laste ümber. Hindame ja uurime ka lapsi, hindamisvahendid on 

teaduspõhised. Me teeme neist kokkuvõtte ja analüüsi, otseselt lapsega me ei tegele.[...] 

Kolmas asi, mis on oluline, on see, et kui on vaja haridussüsteemis juba suuremat tuge, siis 

haldusakti selle kohta teeb kooliväline Rajaleidja nõustamismeeskond.“ (RL) 

Seega on Rajaleidja tegevuse põhisuund lastega töötavate spetsialistide ja lapsevanemate 

toetamine. Haridusasutuste pöördumiste puhul tehakse nõustamisi, aga konkreetse lapsega 

seonduvalt saab konkreetseid soovitusi spetsialistide hindamiste põhjal anda juhul, kui 

lapsevanem pöördub (täisealise õpilase puhul peaks pöörduma õpilane ise). Lapsevanemal on 

võimalus Rajaleidjasse tulla õppenõustamisele või teha taotlus koolivälise 

nõustamismeeskonna soovituse saamiseks.  

Koolivälise nõustamismeeskonna soovitusega saab lapsele määrata tõhustatud või eritoe, 

juhul kui üldtugi pole olnud piisav. Rajaleidja meeskonna soovitus annab suunised, kuidas ja 

millist tuge täpsemalt rakendada.  

Tõhustatud tuge vajab eelkõige õpilane, kel esineb püsiv õpiraskus, kõnepuue, psüühika- ja 

käitumishäire või mõni muu puue või tervislik seisund, mille tõttu ta vajab pidevat 

tugispetsialistide teenust ja reeglina koostatakse talle individuaalne õppekava ühes, mitmes 

või kõigis õppeainetes. Reeglina on tõhustatud tuge vajavad õpilased kaasatud tavaklassi, aga 

neile rakendatakse osaajalist õpet individuaalselt või vastavas tasemerühmas, kus 

rakendatakse eripedagoogilise sekkumise põhimõtteid, mida järgitakse ka koosõppes 

tavaklassiga. Õpilast toetatakse tugispetsialistide poolt, vajadusel toetatakse õpilast klassis 

tugispetsialistide soovituste kohaselt individuaalselt õpetaja või abiõpetaja poolt. Kui koolis 

on piisav hulk ühes vanuses ja sarnasel arengutasemel olevaid õpilasi, kes vajavad spetsiifilist 

õppekorraldust, nt lihtsustatud õppe rakendamise puhul, siis on võimalik õpet läbi viia ka 

eriklassis eripedagoogi juhendamisel ja eriklassile koostatud õppekava alusel.1 

Erituge rakendatakse õpilasele, kes tulenevalt raskest puudest/liitpuudest või raskest ja 

püsivast psüühikahäirest vajavad väga spetsiifilist õppekorraldust ning ressursimahukaid 

tugiteenuseid ehk puudespetsiifilist õppekorraldust, õppekeskkonda, õppemetoodikat, 

õppevahendeid ja õppes osalemiseks järjepidevat ning süsteemset tugispetsialistide teenust 

lõimituna sotsiaal- ja/või tervishoiuteenustega. Kaasatuna tavaklassi vajavad nad osaajalist 

eraldi õpet individuaalselt või rühmas või pidevat individuaalset toetamist klassis. Õpet võib 

läbi viia ka eriklassi tingimustes.2 

                                                 
1 https://www.hm.ee/sites/default/files/pgs_eelnou_tuge_vajavate_opilaste_infomaterjal.pdf 
2 samas 

https://www.hm.ee/sites/default/files/pgs_eelnou_tuge_vajavate_opilaste_infomaterjal.pdf
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Rajaleidja otsus on lapsevanemale soovituslik, kuid kui vanem avaldab soovi otsust 

rakendada, siis koolile ja koolipidajale kohustuslik. Mõlema otsusega on seotud lisarahastus 

omavalitsusele. 

„Tegelikult meie jaoks on võtmeisik lapsevanem. Ta saab haridusasutusest sisendi, et minge 

Rajaleidjasse nõustamisele või on ta ise initsiatiivi võtja.“ (RL) 

Enamik lapsevanemaid jõuab Rajaleidjani haridusasutuse soovitusel. Vähesel määral 

soovitavad Rajaleidja spetsialistidega tehtud intervjuude põhjal lapsevanematel keskusesse 

pöörduda ka perearst, rehabilitatsioonimeeskonna või KOV spetsialist. Leidub ka vanemaid, 

kes otsivad ise abi ja leiavad Rajaleidjasse pöördumise võimaluse. 

„See teekond võib olla erinev, aga kuna oleme siin maastikul juba 6 aastat, siis üldiselt on 

haridusasutused ja KOVid hästi informeeritud meist. Teatakse üldiselt, mida me teeme. 

Üldiselt jõuab laps siia haridusasutuse kaudu. Või ka vanem ise hakkab otsima neid võimalusi, 

kust ta abi saaks. See info jõudmine vanemani ongi erinev, kas perearsti, kooli, lasteaia kaudu. 

Enamasti tulevad haridusasutuste kaudu. Esimese lapse puhul vanemad ei pruugi osata 

märgata oma lapse erivajadust, aga haridusasutuses õpetajad suudavad märgata spetsiifilisi 

vajadusi.“ (RL) 

„Rohkem on neid õpetajate poolseid ettepanekuid konsulteerimise osas, 1/3 on vanemate 

initsiatiiv.“ (RL) 

„Raske on nendega, kes on kooli kaudu tulnud, kuskilt keegi midagi märkas. See ei ole 

motiveeriv vanemale. Kui vanem ise probleemi tunnistab, siis on pool võitu. On olnud 

olukordi, kus nad ütlevad, et õpetaja käskis pöörduda, aga ise aru ei saa, miks pidid 

pöörduma.“ (RL) 

Rajaleidja suunab vanemaid esmalt tulema õppenõustamisele, mille viib läbi üks 

nõustamismeeskonna liikmetest (sotsiaalpedagoog, psühholoog, eripedagoog, logopeed) 

vastavalt lapsevanema pöördumise põhjusele. Juhul, kui õppenõustamisel selgub, et 

koolivälise nõustamismeeskonna hindamine on vajalik, siis peab lapsevanem täitma taotluse. 

„Meil on selged protsessid, oma õppenõustamise kord, kõik on seadustes sätestatud. Me ei saa 

teha erinevaid asju.“ (RL) 

Koolivälisesse nõustamismeeskonda peab kuuluma kolm erialaspetsialisti, meeskond 

moodustatakse vastavalt lapse probleemile. Spetsialist, kes esmalt juhtumiga kokku puutub 

(viib läbi õppenõustamise) saab lapse juhtumikorraldajaks. 

„Sõltuvalt pöördumise sisust, mõnikord kui me näeme pöördumise sisu põhjal, et võib tulla 

koolivälise meeskonna nõustamise otsus, siis proovime aega planeerida ja esmase pöördumise 

juurde kaasame ka mõne teise spetsialisti.“ (RL) 

Kui vanem esitab taotluse koolivälise nõustamismeeskonna soovituse saamiseks, siis algab 

Rajaleidja nõustamismeeskonnal andmete kogumisprotsess. Jällegi on siin võtmeroll 

lapsevanemal, kes võib taotlusega koos esitada lisadokumente nende olemasolul (tervise 

valdkonna uuringute tulemused, rehabilitatsiooniplaan, koolipoolsed hinnangud vms), mis 

annavad meeskonnale eelinfot lapse ja teda ümbritseva keskkonna kohta. Võrreldes 

rehabilitatsioonivaldkonnaga on Rajaleidjal kohustus (PGS § 47 lg 3) koguda infot ka lapse 

võrgustikku kuuluvatelt haridus-, sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialistidelt.  
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„Kui ta esitab taotluse, siis saab kodust selle teha ilma ühegi dokumendita. Meie jaoks on see 

nullpunktist alustamise lugu. Üldjuhul vanemad esitavad ka lisadokumente, nt rehaplaan, kooli 

kokkuvõte vms.“ (RL) 

„Seda, mis süsteemis olemas on. Me teame, et arvutissüsteemis on vanus, kool ja ka 

pöördumise põhjus. Vahest on lood nii, et laps on varasemalt ka meie süsteemist juba läbi 

käinud, mingi ajalugu on olemas juba. Või ta on olnud mõnes teises keskuses. [...] Mõningatel 

juhtumitel saadetakse ka dokumente, millega tutvume. Aga me ei helista ette ega küsi eraldi 

enne nõustamist koolist ega lastekaitsest. Me võtame siin nõusolekulehe ja toimetame siit 

edasi. Vanem peab olema teadlik, mida me tema lapse kohta üldse näeme.“ (RL) 

Rajaleidja meeskonna spetsialistid hindavad last Rajaleidja keskuses ja vajadusel käiakse 

lasteaias või koolis vaatlemas, seda eelkõige juhul, kui on vaja andmeid lapse käitumise kohta 

eakaaslaste seas või näha, kuidas keskkond last mõjutab. Vajadusel kutsutakse kokku ka 

ümarlaud, mis aitab lõplikku soovitust vormistada. Rajaleidja otsus on lapsevanemale 

soovituslik, kui vanem annab nõusoleku soovitust jõustada, siis muutub see haridusasutusele 

ja KOVile kohustuslikuks. Soovitus väljastatakse vanemale ja see on infosüsteemis 

haridusasutusele nähtav vaid juhul, kui vanem selleks nõusoleku annab. 

„Vanem saabki selle soovituse. Tema on see, kes peab otsuse jõustama. Kui tema ei anna oma 

nõusolekut, et asjad käiku läheks, siis nii jääbki.“ (RL) 
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PILOOT 

Projekti oli kaasatud kaks linna (Tartu ja Haapsalu) ja kaheksa valda, mis geograafiliselt 

teineteisest erinesid. See mõjutas ka projektist saadud osapoolte kogemusi ja tagasisidet. 

Näiteks tulid Võru ja Kambja vald üheskoos projekti koostöös Varajase Kaasamise 

Keskusega, mille tegevuspaigad asuvad mõlemast vallast väljapool ja asus projektis osalenud 

perede perspektiivist elukohast kaugel, kuna osadel juhtudel võis asuda teine 

rehabilitatsiooniasutus palju lähemal. Omaette väljakutseid pakkus projekti eesmärkide 

(teenuste viimine lapse igapäevakeskkonda) täitmisel ka Eesti suurimas omavalitsuses 

Saaremaa vallas. Lisaks oli piloodis osalenud omavalitsustel ka erinev varasem 

rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus. Rakvere valla puhul oli projekti algul Sõmeru 

Tervisekeskuses tööl partner Lumi Teraapia, kes projekti vältel kolis oma tegevuse Rakvere 

linna. Kuusalu vallas hakkas projekti partner, kes varasemalt polnud vallas tegutsenud, 

rehabilitatsiooniteenuseid pakkuma Kuusalu Tervisekeskuse ruumides. 

Kokku osales projektis 66 last. Enamik lapsi oli projekti sisenemisel vanuses 5-9 eluaastat 

(tabel 1). Poisse osales projektis 43 ja tüdrukuid 23.  

Tabel 1. Lapsed vanuse ja KOV järgi 

  0-4-a 5-9-a 10-15-a Kokku 

Haapsalu linn 1 3 8 12 

Kambja vald 3 3 0 6 

Kuusalu vald 1 5 4 10 

Rakvere vald 2 2 1 5 

Saaremaa vald 4 7 1 12 

Tartu linn 5 0 0 5 

Võru vald 2 4 0 6 

Väike-Maarja vald 2 5 3 10 

Kokku 20 29 17 66 

 

Projektis osalenud 66 lapsest 26-l oli puue määratud, neist viiel määrati see esmakordselt 

projekti ajal. Kahel lapsel oli kehtiv puude otsus projekti alguses, aga projekti lõpuks kehtivat 

puude otsust enam polnud. Puude liikidest kõige enam esines psüühikahäiret (tabel 2). 

Psüühikahäirega poisse oli üheksa ja tüdrukuid neli. Neist üheksast poisist neli ja neljast 

tüdrukust üks said esmakordse puude tuvastamise otsuse projekti käigus.  

Tabel 2. Lapsed puude liigi ja raskusastme järgi 

  keskmine raske sügav Kokku 

Keele- ja kõnepuue 1 1 0 2 

Liikumispuue 1 0 0 1 

Liitpuue 0 3 0 3 

Muu 3 3 1 7 

Psüühikahäire (v.a vaimupuue) 2 11 0 13 

Kokku 7 18 1 26 
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Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele suunamise otsuse tegi SKA projekti raames 57 lapsele ja 

ühele lapsele pärast projekti lõppu (seisuga 25.01.2021). Üks laps, kellele projekti raames 

suunamisotsus tehti, teenusele ei läinud ja suunamisotsus lõpetati. Projektis osalenud lastest 9 

rehabilitatsiooniteenuseid ei kasutanud – see tähendab, et lapsed said piisavalt abi KOV 

teenustest ja hariduse tugispetsialistidelt.  

Kõige tüüpilisemalt oli piloodis rakendatud tööprotsessi, kus juhtumikorraldaja viis läbi 

esmase hindamise projektis katsetatud töövahendiga (vt Lisa 1), andis omapoolse hinnangu 

spetsialistide ringile, kes võiks last erialaspetsiifiliselt põhjalikumalt hinnata või alternatiivselt 

teavitas rehabilitatsioonimeeskonda lapsest ja tema põhiprobleemidest ja SRT meeskond 

määras ise hindamiste läbiviijad. Esmasel ümarlaual olid hindamised juba valdavalt läbi 

viidud ja ümarlaual vaadati üle määratavad teenused ja haridussoovitused. Pärast 

kahetasandilist hindamist toimus osapoolte vahel ümarlaud, kus kooskõlastati ning kinnitati 

tegevuskava. Tegevuskavas oli seatud peamine eesmärk, alaeesmärgid, vajalikud teenused 

nende saavutamiseks ja haridussoovitused. 

 

Lisaks ümarlauale toimusid spetsialistide vahel formaalsed ja mitteformaalsed arutelud – 

juhtumikorraldaja arutas hindamiste läbiviimist partneritega või korraldati asutusesiseseid 

juhtumiarutelusid. Ümarlaual võis spetsialistide tähelepanekute põhjal selguda vajadus 

järgnevate spetsialistide kaasamiseks. 

Enamikes omavalitsustes viis lapse hindamise läbi juhtumikorraldaja, kuid ühes KOVis viidi 

lapse hindamine läbi ühiselt. Ühelt poolt oli niimoodi KOVis lapse ja perega kursis mitu 

spetsialisti, kes olid vajadusel valmis üksteist asendama. Teisalt väljendasid sellise hindamise 

läbinud lapsevanemad kartust, et katsetatud intensiivne juhtumikorraldus võib mitte toimida, 

kui lapsevanem tunneb, et tema privaatsusesse sekkutakse liialt (nt esmase hindamise viib läbi 

mitu spetsialisti) ja ei ole koostööks valmis. 

Ühes KOVis koosnes tööprotsess neljast ümarlauast, millest esimesel tutvuti lapse ja pere 

olukorraga (esmane hindamine oli juba tehtud ehk töövahend oli juba täidetud) ning otsustati 

ühiselt, kuidas ja millal toimuvad hindamised. Samal kohtumisel said mõned spetsialistid juba 

viia läbi ka hindamise, näiteks sotsiaaltöötaja. Järgmisel ümarlaual pandi paika tegevuskava, 

Juhtumi-
korraldaja viib 

läbi esmase 
hindamise

Saadab info 
partneritele

Partnerid viivad 
läbi vajalikud 
hindamised

Toimub 
ümarlaud 

(räägitakse läbi 
tegevuskava)

Teenused
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sealjuures olid mõne lapse puhul hindamised läbi viidud ühiselt, näiteks käis koolis last 

vaatlemas Rajaleidja spetsialist koos mõne rehabilitatsiooniasutuse spetsialistiga.  

Eriti laste puhul, kelle probleemid väljendusid koolikohustuse mittetäitmises või 

õigusrikkumistes, toimus ümarlaudasid (kuigi neid nimetati erinevalt) tegelikult rohkem kui 

kolm või neli ja neid võis toimuda ka iga paari nädala tagant, et jälgida, kuidas toimub 

tegevuskavas määratud teenuste ja kokkulepete täitmine ja vajadusel korrigeerida tehtud 

ettepanekuid. 

Juhtumikorraldus 

Juhtumikorraldaja on spetsialist, kes vastutab juhtumi koordineerimise eest. Projekti raames 

täitis juhtumikorraldaja rolli lastekaitsespetsialist või sotsiaaltööspetsialist. Ainult Saaremaa 

puhul oli juhtumikorraldajaks ainult juhtumikorraldusega tegelev spetsialist. 

Juhtumikorraldaja roll oli ka omavalitsuseti pisut erinev – erineval määral peeti vajalikuks 

lapsevanemaga regulaarselt ühendust võtta, panustada sellesse proaktiivselt, et laps ja pere 

teenustele jõuaks või võrgustikuliikmetega väljaspool ümarlauda suhelda.  

„Siis võrgustikutöö [ümarlaudade] väliselt käis ka infovahetus. Paari nädala regulaarsusega 

uurisin tagasisidet nii koolilt, vanematelt kui ka teenuseosutajatelt. Saatsime infot ka 

rehteenuseosutajale.“ (KOV) 

Mõnes omavalitsuses oli juba eelnevalt kokku lepitud, et kuigi juhtumikorraldust alustab 

KOV juhtumikorraldaja, siis pärast rehabilitatsiooniteenusele suunamist võtab 

rehabilitatsioonimeeskonna juhtumikorraldaja endale suurema rolli. 

Nii lapsevanemate ankeedid kui läbi viidud intervjuud näitasid, et lapsevanemate hinnangud 

olid oma KOV kontaktisiku suhtes positiivsed. Koostööd omavalitsuse juhtumikorraldajaga 

hindasid suur osa lapsevanemaid väga heaks.  

 48 oli täiesti nõus ja seitse (55st vastanust)  pigem nõus sellega, et projekti raames oli 

neil kindel kontaktisik KOV-is, kelle poole pöörduda lapsele teenuste ja abi 

taotlemisel. Samasugune oli väitega „KOV kontaktisik on mulle selgitanud, millised 

on minu ülesanded lapsele teenuste ja abi taotlemisel“ nõustujate osakaal.  

 54 lapsevanemale oli juhtumikorraldaja selgitanud oma ülesandeid lapsele teenuste ja 

abi taotlemise protsessis ja 53 vanemat kinnitasid, et KOV juhtumikorraldaja on neid 

hoidnud kursis lapsele teenuste ja abi korraldamisega.  

 Kõigi nelja väite peale, mis puudutasid koostööd KOV juhtumikorraldajaga, tuli 

keskmiseks vastuseks 3,8 (max=4,0). See tähendab, et lapsevanemad hindasid 

juhtumikorraldaja tööd info jagaja, protsessi toetaja ja suunajana kõrgelt.  

Ühe kontaktisiku olemasolu andis neile kindlustunde, et asjad  on korras ja kui neil tekib 

muresid, on neil alati üks inimene, kelle poole esimesena küsimustega pöörduda. 

„Nii, nagu selle projekti raames tegutseti, tuleks ka jätkata. See on väga oluline tugi 

abivajavate laste peredele. Sellisel moel juhtumikorralduslik töö toimib ja on abiks ka 

tegelikkuses, mitte ainult paberil.“ (Lapsevanem (ankeet)) 

„Meil on väga tore juhtumikorraldaja, /.../ helistas mulle vahel, et lihtsalt küsida, kuidas läheb. 

Pidevalt peeti mind meeles, eriti kevadise eriolukorra ajal, mil /.../ lasteaiad ja koolid kinni. 
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Minu soovidega arvestatakse igal sammul, lapse vajadusi võeti tõsiselt. Ta ütles alati väga 

selgelt, mis on minu ülesanded ja mis tema ära korraldab.“ (Lapsevanem (ankeet)) 

„See, et kuhu ma nüüd helistan, mis nüüd saab ja siis see ütleb, et helistage hoopis sinna ja too 

ütleb, et tema ei tea mitte midagi – see pool jääb juhtumikorraldaja puhul täiesti ära.“ 

(Lapsevanem) 

Hindamiste korraldamine 

Hindamiste korraldamine oli erinevates omavalitsustes koordineeritud erinevalt. Kui mõnes 

KOVis võttis juhtumikorraldaja hindamiste koordineerimise enda peale, siis teise variandina 

koordineeris hindamisi rehabilitatsioonimeeskonna koordinaator. Kusjuures esimese variandi 

puhul juhtus projektis vähemalt ühel korral, et tegelikult hinnati üht last sama eriala 

spetsialisti poolt (erinevates asutustes) kaks korda, aga sellest oldi tagantjärgi teadlikud. 

Juhtumikorraldaja koordineeritud hindamiste puhul oli ka siin erisusi, kas juhtumikorraldaja 

hoolitses selle eest, et oleks kokku lepitud, millise valdkonna spetsialist konkreetse hindamise 

läbi viib või koordineeris juhtumikorraldaja ka konkreetselt hindamiste läbiviimise koha ja 

aja. Seal, kus oli omavalituse spetsialistil suurem roll hindamiste koordineerimisel, tehti ka 

Rajaleidja ja rehabilitatsioonimeeskonna vahel hindamiste läbiviimisel suuremat koostööd. 

Koordineeritud hindamiste puhul oli juhtumikorraldaja jaganud võrgustikuga eelinfot juba 

varasemate tehtud hindamiste kohta – kõige sagedamini oli laps juba varasemalt käinud 

Rajaleidjas hindamistel. Kui Rajaleidjas tehtud hindamised olid jätkuvalt asjakohased, siis 

sama eriala spetsialistid last enam uuesti ei hinnanud, kui mitte, siis otsustati, kas uue 

hindamise viib läbi Rajaleidja või  rehabilitatsioonimeeskonnas töötav spetsialist, kelle 

hindamisele tuginedes tehti valdkonnaülene tegevuskava. 

„Ikkagi üldjuhul olin mina seal vahel, kes teenuseosutajate vahel infot jagasin. [Varasemalt 

läbi viidud] Rajaleidja hindamised jõudsid minuni ja saatsin neid vajadusel edasi.“ (KOV) 

„Rajaleidjal on väga põhjalikud kokkuvõtted, mida nemad teevad. Tegime seal, kus kiiremini 

sai. Enamasti Rajaleidjas.“ (SRT) 

Teise variandi puhul puudus KOV juhtumikorraldajal täpne teadmine, kes hindas ja pigem oli 

eeldus, et hindajad ise koordineerisid. Sellisel juhul puudus KOV spetsialistidel tagantjärgi 

kindlus, et kinnitada dubleerivate hindamiste puudumist. 

„Me ikkagi saime kuidagi õigel hetkel jaole. Ümarlaual lepiti kokku, et kes hindab. Natuke 

tekkis segadusi ka selle koordineerimisega.“ (KOV) 

Seoses hindamiste koordineerimisega kerkis ka küsimusi valdkondade vaheliste hindamiste 

sobivuses teineteist asendama, sealjuures ei nähtud seda mitte süstemaatilise probleemina (et 

riiklikult paika pandud hindamiste väljundi nõuded ei sobitu), vaid pigem konkreetse 

hindamise läbi viinud tiimi spetsiifika küsimusena. Lisaks on laste puhul hindamiste 

tulemused kohati kiirelt aeguvad ja praktikas võib ka aasta tagune hindamine olla vananenud 

– samas kui uue hindamise vajadus projekti alguses kerkis, kuigi näiteks aasta tagasi oli laps 

juba hindamisel käinud, siis lapsevanemad seda piloodi intervjuude ja tagasiside ankeetide 

põhjal probleemiks ei pidanud. Seda saab pidada ka hea kaasamise ja kommunikatsiooni 

tulemuseks, mida lapsevanemate tagasiside valdavalt demonstreeris. 
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„Nende [Rajaleidja] hindamine jäi rehaplaani koostamiseks väheseks ja seetõttu pidi 

rehameeskond üle hindama“ (KOV) 

„Need [Rajaleidja hindamised] on väga üldised ja tavaliselt hinnatakse üle.“ (SRT) 

„Mulle tundub, et me liigume nii erinevaid teid pidi. Meie nende andmeid kasutame küll, aga 

kas meie andmetest neile ka kasu on.... Meie vaatame last ja tema hariduslikku erivajadust. 

Muidugi me näeme muud ka, aga keskendume hariduse küsimusele eelkõige. Lastekaitse 

teemad saavad meilt küll sisendi, aga meie keskendume sellele, kuidas laps saab oma 

õppeprotsessis hakkama. Ma ei tunne sotsiaalvaldkonda piisavalt.“ (RL) 

Omavalitsustes, kus juhtumikorraldaja oli võtnud suurema rolli hindamiste planeerimisel ja 

koordineerimisel, nähti vähem takistusi ühe valdkonna hindamiste kasutamisele mõlemas 

valdkonnas. Lisaks mõjutas ka see, kas Rajaleidja hindamised olid lapsele tehtud juba enne 

piloodi algust või sai hindamisi n-ö algpunktis planeerida. 

„Ma arvan, et need hindamised ei erine väga. Me ei tee ülehindamisi. Kui lasteaia eripedagoog 

on teinud põhjaliku hindamise või nt rehameeskonna logopeed. Me ei hakka topelt hindamist 

rakendama. Me vaatame neid tulemusi ühe valdkonna spetsiifiliselt.“ (RL) 

 „Ja hindamine oli nii, et me leppisime esimesel kohtumisel kokku, et lastekaitsetöötaja oli 

oma hindamise ära teinud ja me kuulasime kõiki – kooli esindaja, lapsevanem, et millised 

mured neil veel on ja saime täiendavat infot, et võib-olla mõnda spetsialisti veel kaasata, keda 

lastekaitsetöötaja ei suutnud märgata, nt füsioterapeuti. Ja siis, kui olime kokku leppinud, et 

milliste spetsialistide juurde me suuname, siis panime ajad kinni ja hakkaski laps vastavalt 

sellele, kas lapsevanemaga käima või läksid spetsialistid kooli. Nt loovterapeut ja 

tegevusterapeut käisid paarikaupa koolis ja said seal ära tehtud.  Ja siis kui olid mitmel korral 

ka Rajaleidjaga see mure, et oli vaja laps sinna saata, aga et sealt tuli keegi kohale [kooli], oli 

super asi.“ (RL) 

Vähestel lastel, kellel oli vaja mitme valdkonna hindamisi, viidi hindamised läbi ühe päeva 

jooksul. Näiteks prooviti alla kolmeaastase lapse puhul rehabilitatsioonimeeskonna 

hindamised teha ära kodus ühe päeva jooksul, kuid tagantjärgi peeti seda pigem 

ebaõnnestunuks, kuna laps väsis kiirelt ja pere jaoks oli mitmete spetsialistide koju tulek 

ebamugavust tekitav. 

Hindamiste läbi viimist ühe päeva jooksul ei prioritiseeritud, näiteks keskenduti pigem 

igapäeva keskkonnas hindamistele (mis võis maapiirkondades tähendada spetsialistidele 

mitmetunniseid sõite) või ei peetud lihtsalt spetsialistide ajagraafikuid arvestades seda 

võimalikuks või kiireks lahenduseks.  

„Muidu on nii et lapsevanem peab ajad kinni panema ja eraldi minema, aga need asjad said 

kiiremini korraldatud. Ja selle hindamisega oli nii, et mõnel puhul tundus, et hindamine venis 

väga pikaks, aga noh kui me süvenesime et, miks ta tundus niimoodi pikk, siis polegi midagi 

teha, et Rajaleidas on oma järjekord, samuti psühhiaatri juures. Polegi midagi teha, et protsess 

lõpeb viimase hindamisega ja millal me selle saame. Nii et nii siis oligi ja siis saatsid kõik oma 

need spetsialistid oma hindamiskirjeldused milleni nad siis jõudsid ja siis me panime kõik 

kokku ning siis vaadati veel see üle.“ (SRT) 

Eriti selgelt tuli välja eriarsti ootejärjekordade probleem, mis võimendus eriti tugevalt 

kevadise eriolukorra ajal. 

Samas vanemad hindasid intervjuude põhjal projekti hindamiste korraldamist sujuvaks ja 

mõistlikuks. Peeti oluliseks pigem seda, et hindamised toimusid kodu lähedal – see tähendab 
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piloodi kontekstis ka seda, et sõideti näiteks valla keskusesse, aga varasemalt oldi käidud 

kaugemal keskuses. Paljudel vanematel, keda intervjueeriti, oli varasemalt kogemus näiteks 

diagnoosi saamisega või puude raksusastme taotlemisega ja sellele järgnevaga, kus tuli 

suhelda väga paljude erinevate osapooltega ja ise aru saada, millist abi võiks laps vajada. 

Intervjuude põhjal võib järeldada, et tagantjärele ei peeta hindamistega seotud tegevusi 

kuigivõrd koormavaks, kui lapsevanem tunnetab, et laps saab vajalikku abi ja tugivõrgustik 

töötab õige eesmärgi nimel.  

„Arsti aegade ootamine oli kõige pikem. Selleks, et saada rehabilitatsiooniplaani, on sul vaja 

saada puue ja selleks, et saada puude määramist, on vaja erinevate spetsialistide arvamust. See 

oli kõige keerulisem protsess. Ja et üldse aru saada, mida üldse vaja on. Üks arst ütleb nii ja 

teine arst ütleb naa. Seal on mingid logopeedi asjad väga segased. Arst ise ka ei saanud aru et, 

miks minu poole pöördutakse, mina ju ei oska seda öelda. Sotsiaalamet ütleb, et vaja on selle 

ja selle spetsialisti arvamust. Spetsialist seda üldse ei arva. Ütleb, et tema ei saa seda öelda 

tunni ajaga. See arstide asi oli kõige keerulisem.“ (Lapsevanem) 

„See oligi hea, sest kõik toimus ühes kohas. See päev oli küll pikk, aga kõik vajalikud 

toimingud said ära tehtud ühe koha peal. Nii on parem ju lapse jaoks. See oli hästi oluline, et 

ei pidanud kuhugile mujale minema.“ (Lapsevanem) 

„Pigem selle sama logopeedi kaudu tulid need ettepanekud, kuna tema taust on vist 

eripedagoog-logopeed, et natuke sealt tuli. Just et see füsioterapeut hindaks ja siis kokkuleppel 

selle projekti juhiga, kokku rääkides siis, sealt tuli see psühholoogi pool, et ta vaataks ja 

hindaks üle, kas on nagu seda just autismi poolt, et kas on vaja veel lisa midagi teenust. Ja siis 

minu meelest see projektijuht ise pakkus väga selle muusikaterapeudi, kuna sellel on väga 

head tagasisided olnud.“ (Lapsevanem) 

Intervjuudes osalenud lapsevanemad ei kogenud, et nad oleksid pidanud sama infot mitmetele 

erinevatele spetsialistile uuesti üle rääkima ja paljud lapsevanemad pidasid juhtumikorraldaja 

kui vahendaja ja selgitaja rolli väga oluliseks – eriti juhul, kui lapsevanematel oli varasem 

kogemus abi otsimisega.  

Lisaks ei tekkinud pilootprojekti käigus lapsevanematel seda segadust, mis tavapärases 

korralduses võib tekkida, et laps on hindamisel, aga soovitusi antakse ainult ühe valdkonna 

spetsiifiliselt. Näiteks tekitab lapsevanemates segadust, kui rehabilitatsioonimeeskond või 

Rajaleidja annab soovitusi muudesse valdkondadesse, aga näiteks KOV soovitatud teenuseid 

ei määra (tugiisikuteenus, lapsehoiuteenust vms). Piloodis katsetatud mudelis oli läbi ühe 

kindla kontaktisiku lapsevanemale ja võrgustikutöö, lapsevanem rohkem kaasatud ja jõustatud 

ning segadust tekkis vähem. 

Hindamiste läbiviimise koht 

Igapäevaelu keskkonnas hindamiste läbiviimise kohta hinnangute saamise raskuspunktiks 

kujunes erinev perspektiiv võrreldes sellega, mida see piloodi jooksul tähendas. 

Lapsevanemad, kes olid varasemalt sõitnud hindamistele pealinna või Rajaleidja keskusesse, 

aga said nüüd sõita vallakeskusesse, pidasid seda igapäevakeskkonnas hindamiseks. 

Haridusasutustes hindamiste puhul peeti seda olulisemaks lasteaialaste puhul, kellel võõras 

keskkonnas kohanemine aega võtab. Lisaks toodi välja ka seda, et kui probleemid avalduvad 

just tuttavas keskkonnas eakaaslastega suheldes, siis spetsialisti kabinetis probleemid ei 

avaldu ja neist selget pilti ette ei saa. Koolis hindamiste läbiviimine seostus mitmetel 
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lapsevanematel hirmudega, näiteks seoses stigmatiseerimisega eakaaslaste seas või sellega, et 

laps ei suuda koolikeskkonnas keskenduda. 

Spetsialistide vaates peetakse igapäevaelu keskkonnas hindamiste läbiviimist üheks 

tööriistaks, kuid pigem ei nähta, et see võiks olla prevaleeriv praktika. Kusjuures sellel 

seisukohal on hindamiste efektiivsuse ja tulemustega seotud põhjendusi, kui ka praktilisi 

kaalutlusi. 

„Kahe otsaga küsimus. Kui neid hindamisi teeb nt lasteaia oma tugispetsialist, siis on see 

täiesti okei. Aga see, et nad hakkavad minema keskusest inimesed erinevatesse kohtadesse, 

see võtab ajalist ja igasugust ressurssi oluliselt rohkem, sest mõni hindamiskomplekt võib olla 

kaks suurt kohvritäit asju ja meil on vaja kindlat ruumi. Neutraalsel pinnal on objektiivsem 

hinnata ka. Keskkonnaga seoses ette juba mingi hoiak.“ (RL) 

„Kui on vaja vaatlust teha, siis lähme kohapeale ka kooli või lasteaeda, aga üldiselt ikka 

Rajaleidjas, sest et kui seal on kindel standardiseeritud hindamisvahend, siis peab see olema 

kõigile tehtud ühesugustes tingimustes. Et saaks tulemusi skoorida ja võrrelda.“ (RL) 

„Esiteks ei ole ruume, see on suur probleem. Meil nt [kooli nimi] puhul käis logopeed 

hindamas ja ka teenust osutamas, aga polnud ruume ja oldi sööklas, kus potid-pannid kolisesid 

ja lapse tähelepanu kadus.“ (SRT) 

Üldine spetsialistide hoiak oli kooli või lasteaeda hindamisvahenditega hindamiseks kohale 

minemise suhtes pigem negatiivne – koolikeskkonnas mõjutavad last keskkonnategurid, raske 

on leida sobivaid ruume hindamiste läbiviimiseks või koolipäeva jooksul pole spetsialistidega 

kohtumiseks aega ja pärast tunde on laps juba liiga väsinud jne. Samas peetakse 

igapäevakeskkonnas (kodus, koolis-lasteaias, laagris, ühistranspordis) hindamiste läbiviimist 

siiski vajalikuks eraldiseisvaks meetodiks. Kodus hindamiste läbiviimiste puhul käis 

intervjuudest läbi ka mõte, et kuivõrd Rajaleidja ja rehabilitatsioonimeeskonna sekkumised on 

kodukeskkonnas pigem kitsendatud, siis peaks kodudes käimine olema eelkõige KOV 

spetsialistide rida (või koostöö KOV spetsialistidega). Palju saadakse ja usaldatakse ka infot, 

mis tuleb lasteaias ja koolis töötavate spetsialistide käest, aga on olukordi, kus erinevate 

osapoolte nägemus probleemist on erinev ja kohaleminek on vajalik. 

„Sõltuvalt probleemist. Kui käitumuslik pool on põhiprobleem, siis ma ei saa seda ilma teda 

keskkonnas nägemata hinnata. Individuaalselt hinnates ei saaks täit pilti. See puudutab 

ennekõike psüühikahäirega lapsi. Vaatlus annab palju juurde. Kõiki ei ole muidugi vaja.“ 

(SRT) 

„Meil ei ole põhjust minna veelkord üle hindama, see on ressursimahukas sinna lapse 

keskkonda, kuna me saame need hindamised esmatasandi spetsialistide käest.“ (RL) 

„Kodus või lasteaia keskkonnas on hindamised ikkagi erandid ja peakski nii jääma. Kodust 

väljaminek on juba terapeutiline.“ (SRT) 

 „Vanemale oli mugavam, et käisime kohapeal. Rajaleidja vaates on last neutraalsel pinnal 

hinnata parem kui koolikeskkonnas. Olukorrad, mis koolis olid, ei olnud mugavad. Vaevu 

astusime kooliuksest sisse, kui õpetaja hakkas lapse vigu ette lugema, siis see eelhinnang oli 

juba käes. Ruumide valik polnud ka kooli keskkonnas mugav.“ (RL) 

„Arutasime ümarlaudadel, et kuidas mahutada neid hindamisi koolipäevadesse, et lapsel oleks 

puhkehetki ka.“ (SRT) 
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Ümarlauad 

Projekti põhiliseks kohustuslikuks elemendiks olid ümarlauad. Ümarlaudade puhul erines 

KOViti ja erinevate juhtumite lõikes nii ümarlaudade arv, kui ka see, kas kaasati kõiki lapsega 

töötavaid spetsialiste või erinevate meeskondade esindajaid; kas ümarlaudadel osales ka 

lapsevanem/tugiisik ja laps ise; kas määrati teenused ja nende sagedused või arutati ka seda, 

mis päeviti on võimalik lapsevanemal lapsega teenustel käia või kuidas korraldada lapse 

teenustele jõudmine. 

Ümarlaudade korraldamine või neil osalemine ei ole midagi innovaatilist ja see on 

tavapraktika nii erinevates KOVides, Rajaleidja keskustes kui rehabilitatsioonimeeskondades. 

Küll aga eristus projekti puhul ümarlaudadel põhineva töömudeli süstemaatilisus – nii see, et 

seda rakendati kõigi laste puhul, kui ka see, et ümarlaud oli regulaarne ka pärast tegevuskava 

valmimist. Tavapraktikas kutsutakse ümarlaud kokku tavapäraselt selle osapoole poolt, kes 

probleemiga kõige enam kokku puutub ja seda pigem siis, kui olukord on juba eskaleerunud. 

Projektis võis mõne lapse puhul sekkumisi näha ka ennetavana (eelkõige nooremate), aga oli 

ka lapsi ja noori, kelle puhul oli juba enne projekti kutsutud kokku mitmeid ümarlaudu. 

Mitmed osapooled tõid intervjuudes välja, et just ümarlaudade kohustuslikkus ja piloodi 

formaat kindlustas selle, et juhtumikorraldaja rolli kandnud spetsialist juhtumiga tegeles ja 

juhtumil silma peal hoidis olukorras, kus tööd on pidevalt rohkem, kui ära teha jõuaks. 

Kasutatud mudelit kirjeldatigi ’nagu see töö peaks käima’ või kui juhtumikorralduse 

ideaalmudelit. Üldiselt peeti mudelit, projekti ja kokkuleppeid partneritega osapooltele, sh ka 

endale, positiivses mõttes distsiplineerivaks. 

„Tegelikult on ju väga hea, kui mingi kõrgem jõud näeb ette kohustuslikus korras paar 

ümarlauda teenusepakkujaga.“ (KOV) 

„Mida tasuks üle võtta on võrgustikukohtumiste osas teadlik lähenemine. [...] See annab hea 

ajaraami ja selle regulaarsuse kohtumistele, et sa tead, et nüüd on taas võrgustikukohtumine, 

kus saame infot vahetada. Kui seda teadlikult ei tee, siis läheb aeg väga kiiresti.“ (KOV) 

 „Ajamahukam oli. Ta [mudel] oli selline intensiivsem, just selline võrgustikutöö 

planeerimine, tegevuste planeerimine ja jälgimine. Kõik oli hästi tegevuskava järgi ära 

planeeritud. Kindel ajakava oli koguaeg ees, asju ei saanud edasi lükata. Kui tulevad uued 

ülesanded vahele, siis lükkad edasi. See, mis põleb, tuleb kohe ära teha. Oli selline hea 

kogemus ja värskendav, tegelikult näitas seda, kuidas töö peaks käima. Eriti raskemate lastega 

seoses kindlasti.“(KOV) 

„Kui võrgustik kokku kutsuda, siis pidi taustainfo kõik olemas olema.“ (KOV) 

Erinevad osapooled pidasid üldiselt positiivseks ühist infovälja, mille ümarlaud tagas ja seda 

peeti väga oluliseks just tegevuskava planeerimisel. Samas väljendas üks KOV ka seisukohta, 

et neile ümarlaud ja selline infovahetus kasulik ei olnud – pigem nägid nad, et kasu sai 

teenuseosutaja. 

„Meeldis see järjepidevus, et kuidas lapsel tänu teenustele läheb. Tavaliselt küsime, kuidas 

koolis läheb, aga siis me nägime rohkem ka seda poolt, mida ta kooli väliselt saab.“ (RL) 

„Ümarlaudade kasutegur – juhtumikorraldaja, teenuseosutajad, lapsevanem - kõik koos said 

lapsest parema ülevaate ja seda ühekorraga. Lisaks sai seltskond ühekorraga samasse infovälja 

ja said teada, mis lapsel viga on ja mida ta vajaks.“ (KOV) 
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„Ümarlauad andsid fookuse, et mis on ja kuhu me liigume, mitte et igaüks ajab oma rida ja siis 

me ei tea, kus meie teed lõpuks ristuvad. Ka lapsevanemale ei lähe siis tõlkes kaduma. Siis 

tekib ka ettekujutus, et kus, mida ja kuidas saame last kõige paremini aidata.“ (RL) 

Enamik kasutatud töömudelitest nägid ette ka lapsevanemate/tugiisikute kaasatust 

ümarlaudadesse. Esines ka negatiivseid kogemusi – näiteks spetsialistide eriarvamus lapse 

koolivalmidusest ümarlaual või haridusasutuse süüdistused lapsevanemale terve võrgustiku 

ees.  

„Meil oli paar korda, et kui vanem oli ka, siis olime väga erineval arvamusel. Sõneluse vahel 

oli vanem ja see oli väga halb. Sest kui spetsialistid ei ole üksmeelel, siis see ajab vanema 

hoopis segadusse ja teeb ärevaks. Meil peab olema oma üks mõte, mida minnakse vanemale 

tutvustama.  Me vähemalt ei vaidle tema nina all sõnavaras, millest ta aru ei saa.“ (SRT) 

Omavalitused, kes lapsevanemat kaasasid, pidasid seda aga väga oluliseks. Näiteks leiti, et 

ümarlaudadel osalemine mõjus lapsevanemale nii distsiplineerivalt kui võimestavalt – 

lapsevanem sai jagada, mida ta on spetsialistide soovitustest rakendanud. Intervjuudes toodi 

ka välja, et mitmete spetsialistide tagasiside muutis lapsevanema jaoks lapse probleemide 

tunnistamise lihtsamaks. Lisaks oli tänu juhtumikorraldaja rollile ja kasutatud mudelile väga 

oluline lapsevanemate vaates ka see, et erinevad vastuolud ja kommunikatsiooniprobleemid 

lasteaedade-koolidega said lahendatud ja neid tekkis vähem. 

„Piloot mõjus hästi ka lastevanematele, tagasiside oli ülimalt positiivne. Nii koolid kui ka 

lapsevanemad nägid muutust, teenustest oli kasu. [...] Vanem oli rohkem haaratud ja vanem 

sai ka eraldi kõikide spetsialistidega suhelda. Varasemalt olid kommunikatsiooniprobleemid 

sagedased.“ (KOV) 

„Need ümarlauad olid väga hea sellepärast, et paraku see kui lapsevanem saab aru, et ta peab 

tulema aru andma, siis hea küll ta esimene kord võib-olla ei reageeri, aga kui ta juba 

kolmandat korda tuleb, siis reageerib. Ja teine asi, et lapsevanem tajub paremini, et teda 

toetatakse, KOVis ei ole tema vaenlased, vaid ikka toetajad.“ (SRT) 

„Esimesena tekitab see muutust lapsevanemas, kes muidu on kuulnud ainult õpetaja 

murekohti, aga nüüd aitab paremini aru saada, milles mure on. Teiseks saab õpetaja kuulda, 

mida lapsevanem on  teinud, siis on ka kool oma hoiakuid muutnud. Kõige vähem muudab 

end KOV, aga kui ta juba on toetav, siis on ümarlaud väga hea koht, kus suhtumisi muuta. 

Kõik on inimesed ja kõik tahavad last aidata, mitte üksteisele ära panna. Väga võimas 

tööriist.“ (RL) 

Ka lapsevanemad ise pidasid katsetatud mudeli puhul enda ja suuremate laste puhul ka laste 

kaasatust ja kaasa rääkimise võimalust väga oluliseks. 

„Iga kord, kui oli teenuse pakkumine, küsiti, mida ema arvab sellest. Ikkagi arvestatakse väga 

palju vanema arvamusega.“ (lapsevanem) 

„Kõigega hoiti mind kursis ja küsiti, kas ma olen selle, selle või sellega nõus või tahan ma 

midagi teisiti lisada. See oli selles mõttes väga põhjalik selles osas.“ (lapsevanem) 

Ümarlaua läbiviimine peab olema struktureeritud ja eesmärgipärane. Juhul kui lapsevanem on 

ümarlauda kaasatud, on eriti oluline ümarlaua tonaalsuse hoidmine võimalikult 

hinnangutevabana ja konstruktiivsena. Ka juhtumikorralduse eest vastutanud spetsialistid ise 

tunnetasid seda, aga samas peeti seda ka kohaks, kus piloot hakkaski praktikat looma – ka 

võrgustikutööd on vaja harjutada. Nii omavalituse spetsialistid kui rehabilitatsiooniasutuse 
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spetsialistid tõid intervjuudes välja, et projekt õpetas, julgustas ja tekitas võrgustikutöö 

tegemise harjumuse. 

„Lapsevanemad on meil võrgustikuliikmed, koosolekutel on nad ka. Lapsevanemad vajavad 

kõige rohkem kriitikavaba suhtumist. Eriti kui lapsel on mingisugune kõrvalekalle, 

keskendumise või psüühikaprobleem - nad on lookas selle pinge all. Just see pool, vanemad 

just tahaks seda kriitikavabadust. Kuidas nad siis üldse julgevad midagi lapsest rääkida.“ 

(KOV) 

„Tunnen pärast võrgustikukohtumisi päris väsinuna end. Tonaalsuse hoidmine kurnab nii ära. 

Koguaeg pead pehmendama, hoidma positiivset fookust. Mitte kõikide koolide puhul, aga 

osade puhul on nii. [...] Need on rasked kohad ja vanemad lausa hanguvad ja siis see töö 

kuidagi lapsevanemaga on suur. Oleme helistanud ja püüdnud asju siluda.“ (KOV) 

„Et ei tohi laadaks minna ja see, kes seda veab, peab olema kompetentne.“ (RL) 

KOV spetsialistid tõid välja, et tänu ümarlaudadele ja võrgustikutööle said nad ka ise parema 

ülevaate sellest, mida on võimalik lapsele ja perele pakkuda. Näiteks saadi parem arusaam 

haridusasutuste ressurssidest. 

„Pilt osutatud teenustest oli selgem, mis lastele oli pakutud. Meile endale sai selgust selle osas, 

mida meil endal on võimalik pakkuda. Kuidas paremini mingeid asju korraldada majapõhiselt 

ja haridusasutuse põhiselt ka.“ (KOV) 

Piloodi kogemuse põhjal on süstemaatilise ja laiapõhjalise ümarlaua ning võrgustikutöö 

protsessi üks tugevusi ka see, et kui kaasatud on erinevad valdkonnad ja juhtumit 

koordineerib spetsialist, kes on teadlik erinevate valdkondade ressurssidest, siis on suurem 

kindlus, et laps ja pere saab antud situatsioonis optimaalse lahenduse, mitte juhusliku 

lahenduse sellest valdkonnast, kuhu lapsevanem sattunud on. Piloodi käigus tuli ette ka 

olukordi, kus lapse jaoks algselt määratud teenuseid ei olnud võimalik näiteks 

rehabilitatsiooniasutusest saada – samas puudus ka koolis konkreetsel hetkel vastav 

spetsialist. Kuigi ükskõik milline tegevusmudel ei suuda lahendada erialaspetsialistide 

puudust erinevates Eesti nurkades, siis vähemalt suudetakse teha kindlaks, mis ressursid on 

parasjagu võrgustikus olemas ja kuidas saaks võimalike ressurssidega lapsele parima 

lahenduse pakkuda. 

Kuigi valdav osa intervjueeritud osapooli nägi võrgustikutööd ja ümarlaudu katsetatud mudeli 

võtmekohana (ühe juhtumikorraldaja kõrval), siis nähti ka kitsaskohti. Näiteks peeti 

ümarlaudade arvu liiga suureks või arutleti selle üle, kas suure arvu spetsialistide osalemine 

ümarlauas oli mõistlik ajakasutus.  

„Erinev [tava töös] oli see, et me ei saa nii suures grupis kohtumisteks kokku. Ühe pere puhul 

ma tundsin, et see oli hea. Teine pere kohanes hästi ja nende puhul oli see kunstlik. Kõigile see 

kokkusaamine ei sobinud, oli nagu linnukese kirja saamine.“ (SRT) 

 „See on selline mõttekoht, et kuidas optimeerida neid võrgustikukohtumisi. Lõpuks kajastub 

see ka teenuste hinnas, sest need inimesed andsid panuse kohale tulemiseks.“ (KOV) 

„Seda kõike oli liiga palju. Oli raudselt hea, aga pole vaid vaja nii sagedasti ja need peaks 

olema vastavalt vajadusele. Kui me tunneme, et keerulisi lapsi on palju ja siis lepime ise ajad 

kokku. 10 inimest ümber laua ja kõikide aeg jooksis ja see ajakadu oli ebamõistlik. Kirja teel 

oleks olnud ka piisav.“ (SRT) 
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Samas tasub mainida, et kohati jäädi enda loodud mudelite juurde ilma neid vajaduspõhiselt 

korrigeerides, see tähendab, et kuigi pilootprojekti enda tingimused võimaldasid paindlikkust 

(ümarlaudade arv, ümarlaua läbiviimine videosilla või kirja teel, osalejate arv), siis lubatud 

paindlikkust alati ära ei kasutatud. Samamoodi võis ümarlaudadel osalejate arv olla väga 

erinev – kolmest osapoolest rohkem kui kümne osalejani. Siinkohal tekkis suur erinevus  

näiteks selles, kas osales üks kontaktisik kaasatud asutusest või eraldi spetsialistid. 

Andmete ja info jagamine 

Piloodis oli paika pandud tööprotsess, kus lapsevanem andis loa võrgustikutööks ja andmete 

töötlemiseks kaasatud osapoolte vahel. Tavapraktikas küsib iga partner selleks eraldi loa ja 

siinkohal on praktikad erinevad – kas võetakse kirjalik luba (taotluses, lepingus) või lepitakse 

see vanemaga suuliselt kokku. 

Projekti laste puhul tõid kõik osapooled (KOV, SRT, RL) välja, et võrreldes tavapärase töö 

alustamisega esmakordse pöördumise puhul, oli infot rohkem ja hindamisi ning teenuste 

planeerimist ja teenuste monitoorimist läbi viia oli kergem.  

„Mina olen nüüd tähele pannud, et piloodi läbi oli kergem infot saada.“ (KOV) 

Samas info ja andmete liigutamine oli manuaalne – krüpteeritud failide jagamine meili teel. 

See tähendas, et eraldi ressurss kulub nii info vahetamisele kui ka selle selgeks tegemisele, 

missugust infot on vajalik vahetada, kuigi info on sisestatud juba osapoolte enda 

infosüsteemidesse. Samuti ei peeta info vahetamist manuaalselt kuigi turvaliseks. Ühel juhul 

jagas rehabilitatsiooniasutus omavalitsuse spetsialistidega ligipääsu serverisse ja jagatavaid 

andmeid hoiti seal. 

Vähemalt ühel korral pöördus pere piloodi kestel Rajaleidjasse ilma, et Rajaleidjal oleks 

olnud eelnev info, et pere osaleb piloodis. Kuigi antud juhul oleks eelnev kommunikatsioon 

võinud olukorda ennetada, siis tegelikkuses viitab see süsteemsele puudujäägile. Avalikku 

teenust osutavad formaalse võrgustiku partnerid ei oma ligipääsu infole, kes võiksid pere 

formaalsesse võrgustikku veel kuuluda. 

 „Tuleb see lugu meelde, et meil on vanemaga läbi räägitud, aga vanem juba pöördub 

omaalgatuslikult ka juba Rajaleidjasse ja me ei ole infot veel nendega vahetada.“ (KOV) 

Intervjuude põhjal suhtuvad lapsevanemad andmete automaatsesse vahetamisesse positiivselt 

ja peavad seda hea teenuse planeerimiseks ja osutamiseks vajalikuks. Seda aga peamiselt info 

osas, mis ei puuduta põhjalikke terviseandmeid. Nad ei olnud üldjuhul vastu, et spetsialist 

oleks diagnoosist teadlik, kuid ei soovinud, et kogu terviselugu oleks n-ö iseenesest 

mõistetavalt avatud. Mitmed ütlesid, et vajadusel jagavad nad ise spetsialistiga lapse 

diagnoosi või terviseandmeid ehk seeläbi soovisid nende andmete liikumise üle kontrolli 

omada. Rõhutati, et jagada võiks ainult teenuste pakkumise seisukohalt olulisi andmeid ja 

neile võiks jääda ülevaade ja kontrollimise võimalus selle üle, kes mida näeb. 

Teenuste osutamine 

Võrreldes tavapraktikaga oli lastel võimalik rehabilitatsiooniteenusele saada ilma puude 

raskusastet taotlemata KOV spetsialisti kaudu ehk teenuse saamiseks ei pidanud tegema 



 

26 

 

taotlust mitte lapsevanem, vaid selle tegi juhtumikorraldaja. Ühel lapse puhul polnud ta 

varasemalt rehabilitatsiooniteenuseid saanud, sest lapsevanem ei olnud valmis puude 

raksusastet taotlema just puude sildi tõttu. 

Teenuste määramisel on näha, et omavalitsuste vahel on erisusi, kui palju kasutati hariduse 

tugiteenuseid ja kui palju osutati lapsele kõiki teenuseid rehabilitatsioonimeeskonna poolt. 

Mitmete laste puhul osutas sama teenust nii haridusasutuse spetsialist kui 

rehabilitatsioonimeeskonna spetsialist – seda eelkõige sekkumiste mahu tõttu.  

„Meil oli mitme kooliga nii et rakendasime kooli logopeedi ja ka meie logopeedi, sellepärast 

kooli logopeedil ei olnud nii palju mahtu, ta ei saanud pakkuda lapsele nii palju kui talle vaja 

oli. nad püüavad et paljud saaks midagi.“ (SRT) 

Lisaks oli paljude laste puhul oluline pakkuda teenuseid just vanematele, mistõttu oli 

rehabilitatsioonimeeskonna kaasamine oluline, hoolimata sellest, et esmalt võis hindamise 

tulemusel olla lapsel vaid nende spetsialistide vajadus, kelle teenused on ka koolis 

kättesaadavad. 

Teenuste osutamisel on projekti ümarlaudade protokolle analüüsides näha, et esimesed kuud 

peab rehabilitatsioonimeeskond koostöös juhtumikorraldajaga töötama selle nimel, et 

vanemaid koostööle saada, hoolimata sellest, kas vanem on tegevuskavaga nõustunud. Lisaks 

tuleb ümarlaua protokollidest välja palju juhuseid, kus teenust pole pikema perioodi jooksul 

toimunud, sest spetsialist ja vanem pole aegades kokku leppinud, laps ei jõudnud esimesele 

teenusele kohale vms. Enamasti on ümarlaua protokollides sellisel juhul fikseeritud ka 

edasine kokkulepe ja võrgustiku sekkumine, et laps ikka vajaliku toeni jõuaks (samas on 

protokollid erineva põhjalikkusega ja paljudel juhtudel ei ole võimalik sealt teenuste täpsemat 

kulgu tuvastada, seega saab seda öelda ainult nende protokollide põhjal, mis olidki 

põhjalikumad). 

Projektis kogutud andmete põhjal kulus projekti sisenemisest (lapsevanema nõusolekuankeedi 

allkirjastamine) kuni esimese ümarlauani keskmiselt 45 päeva. Selle aja sisse jäi enamike 

omavalitsuste kasutatud mudelite alusel nii esmane hindamine juhtumikorraldaja poolt, kui 

Rajaleidja ja/või rehabilitatsioonispetsialistide erialased hindamised. Ümarlaudade loogikate 

erisus, aga ka allkirjastamise hetk (mõnel juhul saadi formaalne nõusolek pärast tegevuste 

tegelikku algust) olid erinevad. Seega oli ka juhtumeid, kus juhtumi algus ehk lapsevanema 

nõusoleku andmise kuupäev, fikseeriti pärast esimest ümarlauda või ümarlauaga samal 

kuupäeval. Samamoodi mõjutab välja toodud keskmist ka see, et mõnede laste puhul võeti 

lapsevanema nõusolek suve algul, kuid tegevustega alustati sügisel. 

Projekti sisenenud lastest 55 said projekti jooksul sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid, sh oli 

lapsi, kelle puhul rehabilitatsiooniteenus lisandus projekti jooksul. 55 lapsest 65% olid kolm 

kuud pärast projekti sisenemist sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse suunamisotsuse saanud ja 

olid juba ka teenusel osalenud. Lisaks on oluline välja tuua, et keskmine aeg teenustega 

alustamise ja otsuse väljastamise vahel, oli alla kahe nädala – antud juhul võib selle põhjal 

eeldada, et kokkulepe teenusega alustamiseks oli juba enne suunamisotsuse saamist olemas, 

seega jäi ära n-ö asutuse enda järjekorras ootamise etapp, mis jääb tavapäraselt 

suunamisotsuse ja asutusse registreerimise vahele.  
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Kodulähedased teenused 

Paljude lapsevanemate vaates kogesid nad projekti jooksul kodulähedasi (kodulähedasemaid) 

teenuseid – samas mitmete teenuseosutajate perspektiivist ei pruukinud tegelikult midagi 

muutunud olla. Väga suur erinevus oli ka keskustes elavate laste ja maapiirkondade 

lastevanemate kogemus.  

Teenuseosutajate perspektiivist nähakse kohale sõitmist eelkõige küsimusena spetsialistide 

mõistlikust ajakasutusest – üldises spetsialistide puuduses ei tundu selline ajakasutus mõistlik. 

Samas projekti jooksul oli näiteid, kus mitmele samas lasteaias käinud lapsele 

teenuseosutamiseks lasteaias sõitis spetsialist kohale (ajakulu mitu tundi edasi-tagasi). 

Praktikas tekkis ka sellisel juhul tihti olukord, kus tegelikkuses polnud lapsed antud päeval 

lasteaias ja kohale sõitmine, mis kolme lapse perspektiivis oleks mõistlik tundunud, enam 

ühele lapsele teenuseosutamiseks nii polnud. 

 „Kaugemate kantidega oli see, et miks me sagedamini kohal ei käi. Aga see ei ole reaalne, et 

saaksime sagedasti saata oma spetsialisti kaugele välja. Ajakulu oleks meeletu.“ (SRT) 

„Teenuseosutaja käis ka kohapeal kui mitu last oli samas asutuses ja see oli perele väga 

suureks abiks, et nt psühholoog käis kohapeal tegelemas. Probleemiks just väikestes 

kohtades.“ (KOV) 

  „Et nemad ei peaks viima lapsi ühelt teenuselt teisele. Mõnel lapsel on teenusevajadus nii 

suur, et käivad mitu korda nädalas teenusel.“ (KOV) 

Siinkohal ei pruukinud tegelikult projektis osalev rehabilitatsiooniasutus olla ilmtingimata 

lapsele kõige lähemal asuv. 

Enamik lapsevanemaid rõhutasid koduläheduse mugavust, mis osade perede jaoks on üldse 

eelduseks, et oleks võimalik lapsega (mitmetel) teenustel käia. Siin mängib aga suurt rolli 

pere elukoht ja teenuste vajaduse maht. Lisaks on oluline projekti tagasiside tõlgendamisel ka 

see, et projektis osales väga vähe lapsi, kelle liikumine oli piiratud. 

„Vanema seisukohast jällegi, mis lähemal kodule või töökohale, seda parem. Kui oletame, et 

vanem ei tööta maakonna keskuses, ta on väljaspool maapiirkonda ja laps samamoodi.“ 

(lapsevanem) 

„Ikkagi sellel neutraalsel pinnal ja see, et on võimalikult kodu lähedal. Näiteks mulle ei oleks 

sobinud, kui oleks pidanud linnas käima. Siis ma ei oleks saanud osa võtta sellest. Minu 

kodust on 45 minutit sõitu sinna. Mul endal oleks liiga hulluks see asi läinud. Kui kahe 

lapsega minna ja kui ühel lapsel on 45 minutit ja teisega veel otsa 45 minutit. Ja kui õhtul kella 

viie ajal lähed, siis mis kellaks alles koju jõutakse. Aga see, et ta siin samas oli, oli väga hea.“ 

(lapsevanem) 

Lapsevanemate intervjuudes oli küsimuses, kas teenuseid võiks pakkuda lapse igapäevases 

keskkonnas (lasteaias, koolis) või spetsialisti juures, erinevaid arvamusi ja kõhklusi. 

Ennekõike just koolieelikute puhul leiti, et teenuste saamine lasteaias on parim variant, kuna 

(1) see on lapsele tuttav koht, ta avaneb kergemini ja võtab seega pakutud teenuseid paremini 

vastu ja (2) see on lihtsam ka lapsevanemale, kes käib tööl, kuna tööpäeva sees pakutavate 

teenuste puhul tuleb sageli tervest lasteaiapäevast loobuda.  

„Iseenesest lapsevanemale kõige mugavam on muidugi see, kui need teenused tulevad 

lasteaiaga koos. Siis saab lapsevanem tööl ka käia /…/ Nüüd kuna praegu lasteaeda tuleb ka 
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logopeedia teenus ja me võib-olla saame siis peale seda projekti kohe lasteaia juurest jätkata 

nii eripedagoogi kui logopeedi teenust, ma sain aru niimoodi. Siis see tundub nagu eriti 

mugav, kui ta nüüd lasteaia aja jooksul seal.“ (lapsevanem) 

„Minu eelistus oleks see, et ta ikkagi saaks selles keskkonnas, kus ta tegelikult igapäevaselt 

käib. See olekski tegelikult hästi suur küsimuse koht, et meile on siin erinevaid teenuseid veel 

pakutud, mida me saaksime näiteks haiglas kasutada, aga see hakkab teisi asju segama 

konkreetselt. A la et kui ta peaks tegelikult lasteaias olema, siis ma peaksin tegelikult 

teenusele minema. Iga päev seda ei ole lihtsalt võimalik teha, et mida rohkem ta saab seda 

omas keskkonnas, näiteks lasteaias kätte, seda kergem on lastevanematel ja lapsel ka kergem 

ehk ta ei vaheta kogu aeg piirkondi, kus ta nö käib, et erinevates kohtades.“ (lapsevanem) 

Tuttava ja turvalise keskkonna olulisust rõhutasid intervjuudes mitmed lapsevanemad. Selline 

keskkond väiksemate laste jaoks on sageli ikkagi lasteaed, kuid see võib olla ka  spetsialisti 

kabinet, kui laps on harjunud seal käima. Võõras keskkond ja võõras spetsialist aga võivad 

tingida seda, et palju väärtuslikku aega, millal laps võiks juba teenust saada, kulub 

tutvumisele ja  lapse avanemisele. Ka näiteks eriolukorra ajal virtuaalselt saadud teenuste 

puhul võis näha, et koduses keskkonnas on laps avatum ja töötab paremini kaasa. Mõnel juhul 

jätkati kaugnõustamisega ka pärast eriolukorda, sest see aitas kokku hoida transpordile 

kuluvat aega ja samas tundus toimivat. 

„See probleem on ikkagi, et need teenused ei jõua lapseni, kuna see võõras keskkond on 

ikkagi nii halb. See, et tulla näiteks lasteaeda teenuseid saama või midagi, see oleks väga hea, 

seal on ta oma keskkond.“ (lapsevanem) 

„Seda ma just vaatasingi, et kui oli läbi iPadi see muusikateraapia, siis see läks natuke ludinal 

… paremini. Laps oli avatum.“ (lapsevanem)  

„Tüdrukul on olnud päris mitu telefonivestlust temaga [psühholoogiga], et ei olegi olnud 

sellist asja, et sa pead kindlasti kuhugi kohale tulema. On täiesti Skype’i teel suhelnud, nad on 

telefonivestlusi pidanud ja tüdruk tunneb ennast samas hästi mugavalt niimoodi.“ 

(lapsevanem) 

Koolilaste puhul kaldus enamiku lapsevanemate eelistus intervjuude põhjal teenuste saamise 

kasuks mõnes „neutraalses“ paigas nagu tugi- või tervisekeskus, mitte koolis. Seda eeldusel, 

et tegemist ei ole juba koolis tegutseva spetsialistiga. Selle taga oli ühelt poolt argument, et 

laps keskendub siis paremini teenuse saamisele ning teisalt mõjutas eelistust ka senine 

harjumus. Neutraalse paiga argumenti teraapiate läbiviimisel toetasid intervjuude käigus ka 

mitmed rehabilitatsioonispetsialistid. 

„Ma ei näe, et ta peaks kusagil koolis olema, kui tugikeskus kui selline olemas on.“ 

(lapsevanem) 

„Koolis on ta nagunii, need teistsugused asjad võiksid ikka mujal toimuda minu meelest.“ 

(lapsevanem) 

„Kuna keskkonnaga või kohaga seostavad talle kindlad asjad.“ (lapsevanem) 

Kolmas argument spetsiaalselt spetsialistide juures käimise kasuks oli see, et oma ruumides 

on spetsialistidel olemas kõik vajalik varustus. Neljandaks toodi välja, et kui spetsialist tuleb 

lapse juurde nt kooli (või koju), siis kuluks palju tema aega, mida saaks lastele pühendada, 

sõidule.  

„Spetsialistil on oma varustus kõik juures olemas ja tal on mugavam tööd teha. Näiteks minu 

laps käib praegu kunstiteraapias ja ma ei kujutaks ette, et ta saaks terapeudiga kusagil mujal 
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kokku kui terapeudi kabinetis. Seal on õhkkond selline, kus laps tunneb end kuidagi 

turvalisemalt ja avatumana, et ta seal on. See on kindel koht, kus ta teatud tegevust teeb.“ 

(lapsevanem) 

„No koolis oleks ikka mugavam. /…/ Jah, põhimõtteliselt kooli ta nagu liiguks ise jah, aga see 

on võib-olla nagu liiga suur tahtmine või kuidagi … ma ei oskagi seda kirjeldada, selles 

suhtes, tal on ikkagi käed-jalad otsas ja nii palju kui mina saan teda aidata, siis ma saan teda 

ikkagi viia. Ma mõtlen, et kui need spetsialistid peaksid hakkama nüüd iga lapsega kuskile 

eraldi kooli sõitma, siis see võtab meeletu aja. Jah, ma arvan, et ei ole probleemi niimoodi viia 

hetkel.“ (lapsevanem) 

Seega põhinesid mitmed lapsevanemate kõhklused ja argumendid kogemustel ja teadmistel, 

kuidas täna on asjad toiminud.  

Tagasisideankeedis uurisime vanemate arvamust selle kohta, kas lapsele võiks erinevaid 

teenuseid osutada tema igapäevases keskkonnas, näiteks kodus või haridusasutustes (lasteaias, 

koolis). Üldine arvamus oli, et kodukeskkonnas teenuste osutamist näha ei soovita, kuid 

haridusasutuses võiks sotsiaalse rehabilitatsiooni ja hariduse tugiteenuseid osutada küll (tabel 

3). 

Teenuse osutamine lapse igapäevases keskkonnas (tabel 3) 

  

Ei ole või 
pigem ei ole 

nõus 

Pigem või 
täiesti nõus 

Teenuste osutamine kodus 80% 20% 

Teenuste osutamine koolis või lasteaias 10% 90% 

 

Paar lapsevanemat tõid intervjuude käigus välja oma senise kogemuse pealt lasteaias/koolis 

saadavate teenuste miinuspoolena, et kui ise juures ei viibita, siis ei saa vanem tingimata nii 

head ülevaadet, mida lapsega ette võetakse või ei saa hiljem last kodus õpitu najal edasi 

toetada.  

„Võib-olla tulemust annaks tõesti see rohkem, et kui oleks lapse enda keskkonnas need 

teenused. Ma ise mõtlen, et võib-olla see annaks arengule rohkem juurde, aga teiselt poolt on 

ju see ka, et noh, lapsevanem ise peab siis õppima selle … mina olin nende teenuste juures 

kogu aeg, ma õppisin ju neid meetodeid selle aja jooksul ja ma sain kodus edasi teha.“ 

(lapsevanem) 

„Ainuke pluss, mis ma leian, on see, et kui ma ise viin teda sinna teraapiasse, saan ise ka selle 

terapeudiga suhelda. Kooli transport on organiseeritud ja siis ma selle terapeudiga väga ei 

suhtleks.“ (lapsevanem) 

Juhtumikorralduse vajalikkus erinevatele lapsevanematele 

Piloodi laste vanemate hulgas oli väga suur varieeruvus lapsevanemate vanemlike oskuste kui 

ka haldussuutlikkuse osas. Oli nii heade vanemlike oskuste ja haldussuutlikkusega vanemaid, 

kui ka peresid, kus projekti vältel oli kõne all hooldusõiguste äravõtmine. Mitte üheltki 

lapsevanemalt ei tulnud ei intervjuude ega ankeetide kaudu tagasisidet, et juhtumikorraldaja 

oleks liiga palju sekkunud või ümarlaudu poleks vaja olnud. Üksikutel kordadel anti 

intervjuudes tagasisidet, et juhtumikorraldaja oleks võinud rohkem jooksvalt ühendust hoida. 
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Juhtumikorralduse vaates mõtestasid juhtumikorraldusega tegelevad spetsialistid oma rolli 

projekti jooksul erinevalt. Mõned juhtumikorraldajad tõid välja, et projekti alguses võeti enda 

peale rohkem ülesandeid (koostöös näiteks perele määratud tugiisikuga), aga arvestades 

töökoormust, hakati ülesandeid projekti jooksul suunama lapsevanemale või muule 

võrgustikule. Samas vajadusel sekkuti ja võeti lapsevanema roll üle kui lapsevanema 

tegevusetuse tõttu oleks laps näiteks kauaoodatud psühhiaatriuuringute aja maha maganud. 

„Osadele oli määratud ka tugiisik, kes koordineeris aegu jne. Pered muutusid iseseisvamaks ja 

hakkasid lõpuks ise käima ikkagi teenusel. See oli suur edasiminek. Meie õnneks kõik käisid 

teenustel. [...] Meil oli kõikide puhul edasiminek ja mõnele kohe hüppeline areng kvaliteedi 

osas. Läbi vanema toetuse muutus ka laps.“ (KOV) 

„Aga projektis tuli välja, et kui lapsevanemad ei olnud mingitele teenustele lapsi toonud, siis 

haridusasutusel oli hoiak, et KOV peaks lapsevanema rolli justkui üle võtma ja selle olukorra 

ära lahendama. Kui see tuleb tagantjärgi tarkusena, siis me saame sellest õppida ja hoida kätt 

pulsil, kui on selline lapsevanem, kes ei suuda last teenusele organiseerida. Saime siis pakkuda 

tugiteenuseid, et laps saaks ikkagi teenusele viidud. Aga kui lapsevanem ei ütle, siis niisama ei 

saa me ka aidata. Otseselt me lapsevanema rolli ei saa üle võtta, arvestades elanikkonda, aga 

kui saame aidata teenustega, siis jah. Projekt andis nägemuse, et erinevad on inimesed ja 

lähenemine peab ka erinev olema.“ (KOV) 

Dokumentatsiooni põhjal võib öelda, et enamike perede puhul, kus lapsevanemate 

vanemlikud oskused olid head, jõuti viimaseks ümarlauaks teatava tulemuseni. Oli ka peresid, 

kus sekkumiste tulemusel (siinkohal võib ka ümarlaudu pidada üheks sekkumise meetodiks), 

tehti elukorralduses muudatusi, mis lapse heaolusse märkimisväärselt panustasid. 

„Oleneb ka vanemast, mõni vanem on selline kellele annad juhtnööri kätte ja ta ise toimetab, 

väga ei tahagi torkimist. Teine on aga selline, kes helistab ja küsib kõikide asjade kohta. Pered 

on üsna toetustvajavad, siin ongi osad psüühikahäiretega või omal ajal lihtsustatud kava järgi 

õppinud, osadel on alkoholiprobleem jne. Nõustamist, et nad on õigel teel ja toimivad õigesti. 

Lisaks oli kahel perel ka tugiisik, kes toetas igapäevaselt.“ (KOV) 

Perede puhul, kus lapsevanemate vanemlikud oskused on madalad ja esineb muid 

riskifaktoreid, ei pruukinud sekkumised projekti aja jooksul tulemusi tuua, mis aga ei tähenda, 

et nende puhul antud mudel põhjendatud pole. Siinkohal on oluline see, et laps oma 

probleemidega n-ö ära ei kao – samuti nagu ka see, et regulaarne laiema võrgustiku 

kaasamine lapse heaolu monitoorimisse aitab tagada seda, et ka raskeid otsuseid ei lükataks 

liialt edasi. Ümarlaua protokollide põhjal võib lisaks öelda, et sekkumiste edukust võis 

mõjutada ka see, kuidas suhtuti takistustesse – kirjalikes protokollides on palju toodud välja 

erinevaid takistusi sekkumiste edukusele või tegevuskava järgmisele, aga on erisused selle 

suhtes, kas pandi kirja ka viis, kuidas takistusega toime tullakse. 

„Seal samas on sellised vanemad, kes on väga koostöövalmis, et ta kohe ahmib seda, mida 

pakud. Kõik võtavad vastu ja lähevad teenustele. Siis on sellised, et ütlevad, et jaa-jaa, aga 

ometi ei jõua alati teenustele. Suheldes võtab end kokku ja tegutseb. Kolmandad on need, kes 

eitavad, aja nuiaga taga. Pigem on vastu, mida rohkem laps tuge vajab, seda rohkem vanem 

vastu puikleb. Osadel on enda vaimne tase natukene lihtsam, ei saagi aru, et probleem on nii 

suur. Väidavad, et kodus on kõik hästi, aga mujalt tuleb infot, et on ikkagi probleeme.“ (KOV) 
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Juhtumikorraldaja profiil 

Intervjuude põhjal olid lapsevanemad üldiselt väga rahul enda juhtumikorraldaja või nendega 

tegelenud lastekaitsespetsialistiga, öeldes, et kontaktisik oli väga osavõtlik, empaatiline, 

asjalik ja inimlikult soe, mitte liialt formaalne ja ametlik. Nad said juhtumikorraldajalt alati 

loodetud abi ja tundsid, et juhtumikorraldaja on nende jaoks olemas, kui tekib muresid. 

Vanemad tundsid ka, et juhtumikorraldaja kuulab neid, võtab aega süvenemiseks ja arvestab  

nende arvamusega.   

„Minu arust oli ta täitsa super. Need harvad korrad, mis mul teda vaja läks, oli lahendus kohe 

olemas, ei olnud mingit jokutamist.“ (lapsevanem) 

„Mõned ametnikud võivad ju olla kuidagi sellised karmimad ja kritiseerivamad, tema on 

selline hästi tore ja ikkagi toetav, kui midagi on, kohe võin ühendust võtta. Teda ikka huvitab 

jah, et meil kõik hästi läheks.“ (lapsevanem) 

„On tunda, et läheb talle korda see lapse aitamine. Kuulab ja tunneb muret. Kui seda 

tunnetada, on inimestel juba lihtsam.“ (lapsevanem) 

Intervjuude põhjal ootavad lapsevanemad, et juhtumikorraldaja oleks ühtaegu empaatiline ja 

sõbralik, kuid samas ka väga professionaalne ja asjatundlik spetsialist, kes haldab ja tunneb 

teenuseid väga hästi ning on laialdaste teadmistega ja kogenud, et osata eri laadi muredega 

peredega tegeleda. Pilootprojektis osalenud juhtumikorraldajad vastasid neile ootustele väga 

hästi. Seda, et juhtumikorraldaja on kohalikust omavalitsusest, peeti teatud eeliseks, sest KOVil 

on üldjuhul rohkem infot ja taustateadmisi lapse ja pere kohta ning sel juhul ei lähe info 

juhtumikorraldaja ja omavalitsuse vahel kaotsi.  

Spetsialistide vaade juhtumikorraldaja isikuomadustele on sarnane lapsevanematega – kõige 

olulisem on hinnangutevaba suhtumine lapsevanemate lugudesse. Spetsialistide vaates on 

oluline veel erinevate valdkondade võimaluste ja ressursside tundmine. Lisaks mainiti oluliste 

kompetentsidena ka ümarlaudade läbiviimise võimekust. 

„Kõiki osapooli peab oskama kokku tuua, infot koguda ja hinnata ning teha valikuid, kuhu 

edasi suunata. Ta ei pea tegema seda, et ta võtab kõik valdkonnad enda kanda, ta peab teadma 

kuhu suunata. Tal ei pea neid kõiki kompetentse endal olema, ta peab neid manageerima 

osavalt lihtsalt. Ta peab oskama plaani koostada ja plaani tükid suutma paigutada. Mis 

ülesandeid üks või teine osapool täidab.“ (RL) 

Juhtumikorraldaja tööaeg 

Juhtumitesse panustasid oma tööaega KOV-ides nii juhtumikorraldajad, kes olid kas 

lastekaitsetöötajad või sotsiaaltöötajad ning lisaks teised KOV spetsialistid. Nendeks olid 

haridusspetsialistid, sotsiaalvaldkonda juhtivad inimesed KOV-ides, lastekaitse- ja 

sotsiaaltöötajad, kes ei kandnud pilootprojekti raames juhtumikorraldaja rolli. Keskmiselt 

kulus tööajatabelite andmetele tuginedes KOV-i töötajatel piloodis ühele juhtumile 13 tundi, 

millest kaks kolmandikku moodustasid juhtumikorraldaja töötunnid. 

Lõppraportit tutvustaval seminaril arutasime partneritega läbi nende tööaja tegevuste kaupa 

ning jõudsime järeldusele, et keskmiselt võttis neil rohkem aega protokollide, tegevuskavade 

jms koostamine ning täitmine STAR-is, kui see välja tuli nende esitatud andmete põhjal. 

Sealjuures olid erisused ka tööajatabelite täitmisel – kohati eeldati, et oma tavapäraseid 
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tööülesandeid, nagu juhtumiplaani täitmist, üles märkima ei pidanud. Seega suurendasime 

arutelude tulemusel kahe tunni võrra keskmist ajakulu nii, et juhtumikorraldaja ja teiste KOV 

töötajate tööaja proportsioonid jääksid samaks. Kokkuvõtteks on keskmine tööaja kulu 15 

tundi, millest juhtumikorraldaja tööaeg moodustab kümme tundi (joonis 1). 

 

Joonis 1. KOV spetsialistide keskmine tööaeg ühe juhtumi raames (tundi) 

Kolmandik tööajast kulus võrgustikutööle, keskmiselt kolm tundi hindamistega (sh 

kodukülastus) seotud tegevustele ja dokumentide koostamisele (juhtumiplaanid, protokollid 

jne). Nii ümarlauad kui ka töövahendi täitmine võtsid keskmiselt kaks tundi (joonis 2).  

 

 

Joonis 2. KOV spetsialistide keskmine tööaeg ühe juhtumi raames tegevuste järgi (tundi) 

Neid andmeid jälgides tuleb arvestada, et tööaega mõõtsime vaid piloodi raames, kuid 

juhtumid ei lõppenud piloodi lõpuga. Lisaks olid piloodis väga erineva vajadusega lapsed ja 

pered, kellega tegelemiseks kulunud tööaeg varieerus palju: kõige rohkem läks ühele 

juhtumile KOV spetsialistide tööaega 42 tundi ja kõige vähem alla kahe tunni. Üks selle 

erinevuse põhjustest võib olla ka mittetäielik andmeesitus. 
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teised linna-/vallavalitsuse töötajad juhtumikorraldaja
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3
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Rajaleidja spetsialistide tööaeg 

Rajaleidja oli seotud 47 piloodis osalenud lapsega. Keskmiselt osales protsessis kolm 

Rajaleidja töötajat. Pilootprojekti raames tegelesid Rajaleidja meeskonnad individuaalse 

nõustamise, vaatluse, meeskonnatöö, ümarlaudadel osalemise ja järeltegevustega. Keskmiselt 

kulus Rajaleidja meeskonnal ühele juhtumile 10,5 tundi, millest kolmandiku moodustas 

ümarlaudadel osalemine (joonis 4). 

 

 

Joonis 3. Rajaleidja meeskonna keskmine aeg ühele juhtumile (tundi) 

Võrreldes tavatööga oli Rajaleidja spetsialistide jaoks ebatavaline regulaarne ümarlaudadel osalemine. 

Samas väljendasid Rajaleidja spetsialistid rahulolu, et ümarlaudadel osalemine andis neile võimalusi 

jälgida, kuidas nende haridussoovitusi tegelikkuses rakendatakse ning võimaluse kaasa rääkida 

rakendamisega seotud kitsaskohtade lahendamises. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja aeg hindamistele ja ümarlaudadele 

Projekti jooksul mõõtsime sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajate juures töötavate 

spetsialistide aega hindamistele ja ümarlaudade-arutelude ettevalmistamisele ja 

võrgustikutööle (sh ümarlaudadel osalemine). 

Kokku oli 64 last, kellega seoses piloodi käigus täideti tööajatabel rehabilitatsiooni 

teenuseosutaja töö kohta, see tähendab, et ühe lapse puhul ei olnud rehabilitatsiooniasutuse 

kaasamine lapse võrgustikku vajalik. Rehabilitatsioonispetsialistide tööaeg varieerus juhtumiti 

väga palju: 2,5 tunnist 43 tunnini. Keskmiselt kulus ühele juhtumile teenuseosutaja kõigi 

kaasatud spetsialistide peale kokku 14 töötundi, millest ligikaudu kaks kolmandikku võtsid 

hindamised ja ülejäänud osa võrgustikutöö, mille hulka kuulus ka ümarlaudadele kulunud aeg 

(joonis 3). 

 

3,5

7

ümarlaud muud tegevused
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Joonis 4. SRT osutaja spetsialistide keskmine aeg ühele juhtumile tööajatabelite andmete põhjal 

(tundi) 

Kui vaadata eraldi, kes rehabilitatsiooniasutuste poolt hindamistes ja võrgustikutöös osalesid, 

siis esindatud oli seitse spetsialisti ning lisaks teenuseosutaja-poolne juhtumi koordinaator. 

Tabelis 4 on toodud üksikute spetsialistide keskmine aeg tööajatabelite põhjal. Enamik 

tööajast on läinud hindamistele välja arvatud koordinaatoril, kelle tööülesandeks on 

võrgustikutöö korraldamine ja selles osalemine teenuseosutaja esindajana. Koordinaatori 

puhul on oluline märkida, et tavapärane rehabilitatsiooniteenuse rahastus ei näe ette eraldi 

koordinaatorit, vaid koordinaatori rolli saab kanda mõni erialaspetsialist, tavapraktikas on 

selleks kas sotsiaaltöötaja või spetsialist, kelle teenusevajadus on lapsel kõige suurem. Seega 

võimaldas projekti rahastus kaasata koordinaatorina lisaks inimese, keda tavapärane 

rehabilitatsiooni rahastus ei võimalda. 

Tabel 4. SRT spetsialistide ajakulu  

  
Kokku, 
tundi 

Juhtumite 
arv 

piloodis hindamine 
võrgustikutöö, 

ümarlauad 
muu 

tegevus 

eripedagoog 6 33 55% 30% 15% 

füsioterapeut 3 23 84% 16% 0% 

koordinaator 6 23 19% 81% 0% 

logopeed 7 7 69% 31% 0% 

loovterapeut 4 5 100% 0% 0% 

psühholoog 3 29 87% 9% 5% 

sotsiaaltöötaja 5 40 45% 51% 4% 

tegevusterapeut 4 11 45% 55% 0% 

 

 

 
  

5

9

võrgustikutöö, sh ümarlaud hindamised
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MUDELI RAKENDUSVÕIMALUSED3  

Juhul, kui pilootprojektis kasutatud mudeleid rakendatakse igapäevatöös, siis KOV-ide siseselt toetaks/takistaks... 

  SISEMISED TUGEVUSED SISEMISED NÕRKUSED 

TÖÖPROTSESS 

Piloodile eelnes tööprotsesside analüüs ja ümber 
korraldamine. Juhtumikorraldaja ametikoht KOV-is. Oli 
KOV-e, kus on juhtumitega kursis mitu inimest. Selline 
töökorraldus lõi võimaluse vajadusel juhtumeid üle anda 
(tööülesanded on dubleeritud), et tagada tõrgeteta töö 
jätkumine kliendi jaoks. Tööprotsessi üks osa on 
potentsiaalsete abivajajateni jõudmine teavitustöö kaudu. 

KOV spetsialistide suur töökoormus juba olemasolevate 
ülesannetega. Mudeli "jõuga" surumine kehtivasse tööprotsessi. 
Mudeli tööprotsess ei olnud läbi mõeldud. Mudeli rakendamise 
eesmärkide selge formuleeringu puudumine. KOV teenuste ja 
võimaluste puudulik teavitus elanikkonna hulgas. 

INIMRESSURSS ja KOMPETENTSID Pikaajaline võrgustikutöö tegemise kogemus ja oskused. 
Hariduse tugispetsialistid jm spetsialistid on piirkonnas 
olemas. 

Erinevate spetsialistide  puudus ja olemasolevate suur 
töökoormus, mille tõttu nende võimalus osaleda võrgustikutöös on 
pärsitud (Rajaleidja keskuste varieeruv töökoormus, hariduse 
tugispetsialistid). 

KOOSTÖÖMUDELID 

Hea varasem koostöö erinevate osapoolte vahel (KOV, 
teenuseosutaja, haridusasutused, Rajaleidja) või toimivad 
eelkokkulepped partnerite vahel. Ühise infovälja olemasolu 
läbi juba pikalt praktiseeritud regulaarsete suhtlusvormide 
(ümarlauad jne). Hindamiste ja sekkumiste pakkumine 
kodu lähedal (tugiteenuste keskuses või haridusasutuses). 

Vähene suhtlus ja koostöö kokkulepete puudumine erinevate 
partnerite vahel, harv võrgustikutöö (näiteks KOV-haridusasutused 
jne) 

IT-KOMPETENTS ja TÖÖVAHENDID 
Vajalikud vahendid ja oskused on olemas kõigil partneritel, 
et võrgustikutööd korraldada erinevaid IT-võimalusi 
kasutades. 

Tehnilise toeta ei ole info jagamine partnerite vahel operatiivne ja 
on ressursimahukas. 

TEENUSTE KORRALDAMIST TOETAV 
STRUKTUUR KOV-is 

Osa KOV-e on loonud tugiteenuste kompetentsikeskused, 
kus lastel ja peredel on võimalik kodu lähedal (igapäevases 
keskkonnas või selle keskkonna lähedal) teenuseid saada. 

Teenuste kättesaadavust mõjutab asukoha spetsiifika ja vajaliku 
transpordi olemasolu/puudumine, eriti juhul, kui KOV-is 
teenuseosutajaid ei ole. 

   

                                                 
3 Antud tabelid esitlevad eelkõige partneritelt tulnud tagasisidet mudeli rakendusvõimaluste kohta. Järelduste sektsioon põhineb suuremal määral SKA poolsel sünteesil. 
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Kui pilootprojektis kasutatud mudelid oleksid osa riiklikust korraldusest... 

  VÕIMALUSED OHUD 

TERVIKVAADE KLIENDI/ KLIENTIDE 
VAJADUSTEST 

Kohalikul omavalitsusel on parem ülevaade oma piirkonna 
laste vajadustest. Osapooltel on parem ülevaade lapse ja 
pere vajadustest, kõik on kursis erinevate sekkumiste ja 
nende tulemustega. Teenuseosutajate ja valdkondade 
ülene meeskonnatöö ühiselt kokku lepitud eesmärkide 
nimel. 

Tervikvaade baseerub vaid ühistel kohtumistel meeskonnatöö 
raames. Digitaalset, regulaarset andmevahetust ei toimu ja 
juhtumi ajalugu jääb kõigile osapooltele kättesaamatuks 
(andmekaitse nõuded takistavad, it-arendused ei ühildu vms). 

TEENUSE DISAIN 

Tööprotsesside analüüs, parimate praktikatega tutvumine, 
optimaalsete lahenduste väljatöötamine ja edasiandmine 
rakendajatelt sisenejatele. KOV-ide omavaheline kovisoon. 

Mudeli rakendamine (kõikide osapoolte) praegusi tööprotsesse 
analüüsimata ja kohandamata. Ootuste ja kohustuste panemine 
omavalitusele ilma lastega tegelevatele spetsialistidele 
ressursside tagamiseta. 

STANDARDISEERITUS 

Sarnased põhimõtted abi osutamisel üle Eesti – abi 
kvaliteedi ühtlustumine. Suurem võimalus, et lapsed ja 
pered hoolimata konkreetsest omavalitsusest pääsevad 
vajalike ja kvaliteetsete teenuste ja toeni. 

Paindumatu, ebamõistlikult standardiseeritud tööprotsess. 
Liigne standardiseeritus ei anna võimalusi erisusteks juhtumiti 
või piirkondlike eripäradega arvestamiseks. Kliendi liikumise 
sujuvuse asemel tekib täiendavaid bürokraatlikke tõkkeid, mida 
ületada. 

ABI OSUTAMISE VÕIMALUSTE 
KOMMUNIKATSIOON 

Lapsevanemad teavad, kuhu pöörduda ja spetsialistid 
teavad, kuhu lapsevanemaid suunata – vähem segadust. 
Lapsed jõuavad varem vajaliku abini. 

Kommunikatsioon on hektiline, kaasatud ei ole kõik võimalikud 
osapooled. Ühtne kommunikatsioon puudub ja osapooled 
annavad erinevad infot  

INIMRESSURSS JA KOMPETENTSID 

Spetsialistide ressursi kokkuhoid hindamiste 
koordineerimise ja dubleerivate hindamiste (samad 
spetsialistid hindavad last erinevate teenuseosutajate 
juures) minimeerimine. Oluline on, et juhtumikorraldajal 
oleks tagatud piisav ajaressurss ja piisavad kompetentsid 
juhtumiga tegelemiseks. 

Kliendi teekonna sujuvuse tagamine toob spetsialistidele 
ebamõistlikult suure töökoormuse. Juhtumikorraldaja ei jõua 
piisaval määral juhtumi käiku monitoorida ega õigel ajal sekkuda 
– jätkub praegune olukord, kus lapsevanemal on vastutus ja 
juhul, kui lapsevanem seda vastutust tegelikult kanda ei suuda, 
jääb laps vajaliku toeta. 
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HOOLDUSKOORMUS 

 Väheneb lapsevanema halduskoormus – lapsevanem ei 
pea enam suutma olla see, kes aru saab, missuguste 
valdkondade sekkumisi tema laps või pere vajab ja kuidas 
neid täpsemalt saada. Potentsiaal ka lapsevanema 
hoolduskoormuse vähenemiseks, kui läbimõeldud 
teenuste pakkumisel suudetakse teenuseid osutada 
lasteaias-koolis või omavalituste teenuskeskustes. 

 Lapsevanema ja juhtumikorraldaja rollid ei ole selgelt piiritletud 
ning lapsevanema puhul süvendab mudel „õpitud abitust“, sest 
suurem vastutus on seatud juhtumikorraldajale. 

IT-LAHENDUSED 

 Läbimõeldud infosüsteem(id) ja toimiv automaatne 
andmevahetus võrgustikuliikmete vahel muudab 
protsessid vähem ressursimahukaks, infovahetuse 
süsteemsemaks ja teenuste planeerimise efektiivsemaks. 

Arendused ei toeta kliendi teekonna jälgimist ja info jagamist 
partnerite vahel. Tulemuseks on ebamõistlikult suur hulk 
dubleerivaid andmeid ja nende saatmiseks/edastamiseks tehtav 
käsitöö. Dubleerivad andmekandjad (näiteks 
hindamisvahendid), mida tuleb täita erinevates keskkondades 
või ka samas, kuid mis ei vaheta omavahel andmeid 
dubleerimise vältimiseks (ei ühildu). Mitmed erinevad 
hindamisvahendid erinevatele institutsioonidele. 

MUU 

KOV-ide omavahelise kovisiooni süsteemi loomine – 
piirkonnas üks staažikam mudeli kasutaja, kes nõustab 
teisi, alustajaid. Samamoodi teiste osapooltega – 
nõustamine ja parimate praktikate jagamine pikemaajalise 
kogemusega osapooltelt alles alustavatele.  

Aeg - muudatuste elluviimine kiirustades, eesmärgid ei ole kõigi 
osapooltega läbi arutatud, kokku lepitud ja selgelt 
formuleeritud. 
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JÄRELDUSED 

Üldiselt pidasid omavalitsused katsetatud töömudelit rakendatavaks, kuigi enamiku 

omavalitsuste spetsialistide seisukoht oli, et see nõuaks lisaressurssi. Kaasatud partnerid nägid 

samuti katsetatud mudelis potentsiaali, kuid nägid suuremal määral riske mudeli 

rakendatavuse aspektist olukorras, kus omavalitsuste võimekus ja võimalus tuge pakkuda, on 

väga varieeruvad. 

Suure abivajadusega lastel ja peredel on vaja valdkonnaülest juhtumikorraldajat. On 

loogiline, et juhtumikorraldaja on sellest institutsioonist, millega on seotud kõige enam 

abimeetmeid. Antud piloodi puhul on oluline siinkohal ka see, et KOV juhtumikorraldaja sai 

määrata riikliku rahastusega rehabilitatsiooniteenuse. Tänase lastekaitsespetsialistide 

arvuga sarnase mudeli järgi juhtumikorraldust tagada ei ole võimalik ja mõistlik oleks 

juhtumikorraldaja ametikoht eraldada teistest lastekaitsespetsialisti kohustustest. Vajab läbi 

mõtlemist, kuidas selgitada üle Eesti süsteemselt ja ühetaoliselt välja, kas lapsel on abivajadus 

mitmes valdkonnas. Teisest küljest on vajalikud selged kriteeriumid, millisel juhul laps ning 

pere juhtumikorraldust ei vaja. 

Hindamiste planeerimisel 

ei ole lapse ja lapsevanema 

seisukohast niivõrd oluline, 

et need toimuksid ühel 

päeval või ühes kohas, 

kuivõrd see, et need oleksid 

valdkonnaülesed, 

võimalikult vähese 

ooteajaga ja nende 

tulemusel määrataks 

terviklik sekkumine. 

Valdkonnaüleste 

hindamiste läbiviimine 

tänases süsteemis on 

võimalik, aga see vajab tugevat koordineerimist ja hindamise eesmärkide läbirääkimist 

võrgustikuliikmete vahel. 

Mudeli võtmekohaks on regulaarselt toimuv ümarlauad. Minimaalne ümarlaudade arv 

projekti kogemuse põhjal on kolm – alla selle ei ole minimaalselt tagatud, et sekkumised on 

jätkusuutlikud. Samas on enamike juhtumite puhul, kus on mitmeid pere riskifaktoreid, 

oluline sekkumiste monitoorimine mitme osapoole poolt pikema aja jooksul. Ilma 

standardiseeritud ootusteta ümarlaua osas, võivad juhtumid, mis parasjagu akuutseid 

probleeme ei tekita, jääda tahaplaanile ja kannatab ennetustöö. 

Sekkumiste planeerimisel on paljude laste puhul vajalik planeerida teenused pere 

seisukohast tervikuna – ei piisa teenuse osutamisest lapsele, kui kodune keskkond ei toeta 

lapse arengut ja heaolu. 

Mudeli rakendamine Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuses 

Alates 2019. aastast on tegutseb Saaremaal hariduse ja 

sotsiaalteenuseid koondav keskus, mis pakub lastele ja vanematele 

tuge seitsmes valdkonnas: logopeedi-, eripedagoogi-, 

sotsiaalpedagoogi-, psühholoogi-, perenõustaja-, perelepitaja ja 

juhtumikorraldaja teenusena. Juhtumikorraldajad töötavad 

peredega, kus on suurem abivajadus, kui ühekordse abi 

osutamisega saaks tagada. Juhtumikorraldaja  koordineerib 

teenuseid ja suhtleb teiste abi osutavate asutustega, samaaegselt 

igal sammul peret ja võrgustikku kaasates (vt tugikeskus.saare.ee). 

Võrreldes projektis rakendatud mudeliga on juhtumikorralduse 

senises praktikas toetutud eelkõige esmatasandi teenustele ja 

perede ning haridusasutuste jõustamisele. 
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Teenuste määramisel on oluline säilitada paindlikkus täpse teenuste loetelu suhtes. Laste 

vajadused muutuvad nii kasvades, kui ka elumuutuste tõttu.  

Töömudel ei lahenda fundamentaalseid probleeme seoses tugispetsialistide vähesusega, 

küll aga võimaldab võrgustikuülene koordineerimine tagada selle, et laps saab antud olukorras 

parima võimaliku sekkumise vastavalt võrgustiku ressurssidele ja lapsele õige abi pakkumine 

ei jää lapsevanema teadlikkuse või õige taotluse esitamise taha. 

Mudeli rakendamine eeldab tööprotsessi läbimõtestamist (teenusdisaini) – ilma 

muudatusteta osapoolte tööprotsessides jääb rakendumine poolikuks ja rakendamisele seatud 

eesmärke ei täida. Juhtumikorraldaja ülesanne ei ole erinevate osapoolte tööprotsesside 

juhtimine ja sobitamine juhtumikorralduslikku mudelisse. Projekt viidi läbi tingimustes, 

milles tänasel päeval rakendamine võimalik pole: riikliku rahastusega rehabilitatsiooniteenuse 

juurdepääsu üle otsustas KOV, projekti sisenenud lapsed said rehabilitatsiooniteenust 

omavalituse projektipartneri juures jne.  

Selget läbimõtlemist vajab teenuste (sealhulgas võrgustikutöö) rahastamine juhul, kui 

mudelit mingil kujul rakendataks. 

Lahendust vajab infosüsteemide ja andmete vahetamise temaatika. Praegused 

infosüsteemid ja andmete hoiustamine ei toeta võrgustikutööd. Vajab edasist analüüsi, kuidas 

võiksid andmed liikuda. Juhul, kui lapse formaalne võrgustik on paigas, peaks andmevahetust 

kindlasti olema võimalik automatiseerida jättes kõrvale krüpteeritud info saatmise e-postiga 

vms. 

Erinevate avalikke teenuseid osutavate osapoolte töövahendid, hinnangute vormid, 

tegevuskava funktsiooni täitvad dokumendid vajavad tööprotsessi vaates ühtlustamist. 

Teenuse disaini protsessis peaks kaaluma, kuidas on võimalik tänast vaba turu põhimõtetel 

toimivat sotsiaalse rehabilitatsiooni asutuste süsteemi panna juhtumikorralduse mudelisse ja 

kas tänane rehabilitatsioonikorraldus vajaks suuremal määral riigipoolset tellimust. 

Projektis puudus lapsevanematel rehabilitatsiooniasutuste valimise võimalus, mis tegelikus 

teenusekorralduses täna on – samas oleks keeruline ette kujutada, kuidas peaks tegema KOV 

juhtumikorralduses samaväärset võrgustikutööd juhul, kui lapsevanem valib 

rehabilitatsiooniteenust osutama asutuse näiteks 200 km kodust eemal. 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse juurdepääsetavus peaks senisest vähem sõltuma puude 

raskusastmest. 

Hoolimata mudeli rakendamisest vajab erivajadusega lastele teenuste ja toe pakkumine 

kommunikatsiooni. Sealhulgas võiks olla parem arusaam erinevatest teenustest nii lastega 

kokku puutuval võrgustikul kui ka jagada vanematele teadmist sellest, et omavalitsuse poole 

pöördumine on esimene loomulik samm abivajaduse korral. 

 



LISA 1

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend

Vastus Kommentaar

1.1 Isikukood

1.2 Ees- ja perekonnanimi

1.3 Vanus 

1.4 Peamine suhtluskeel

1.5 Registreeritud elukoha 

aadress

1.6 Tegeliku viibimiskoha 

aadress

1.7 Tegeliku viibimiskoha liik 

nt E-R

1.8 Leibkonna koosseis

1.8.1 ema

1.8.2 kasuema

1.8.3 isa

1.8.4 kasuisa

1.8.5 õed-vennad

1.8.6 kasuõed, -vennad

1.8.7 vanavanemad

1.8.8 muud sugulased

1.8.9 muu

1.8.9.1 palun täpsustage

A. ÜLDANDMED (LAPS ja 

LEIBKOND)

1. ÜLDANDMED



1.9 Lapse seaduslik esindaja

1.9.1 Seos lapsega

1.9.2 Elukoht

1.9.3 Telefon

1.9.4 E-post

1.9.5 Peamine suhtluskeel

1.9.6 Eelistatud suhtlusviis

1.10 Lapse kontaktisik

1.10.1 Seos lapsega

1.10.2 Telefon

1.10.3 E-post

1.10.4 Peamine suhtluskeel

1.10.5 Eelistatud suhtlusviis

2.1 Kas laps  ...

2.2 Haridusasutuse nimi

2.2.1 Kontaktisiku ees- ja 

perekonnanimi

2.2.2 Kontaktisiku 

ametinimetus

2.2.3 Kontaktisiku telefoni 

number

2.2.4 Kontaktisiku E-posti 

aadress

3.1 Perearsti andmed

3.1.1 Perearsti ees- ja 

perekonnanimi

3.1.2 Telefon

2. HARIDUS

3. TERVIS

1. ÜLDANDMED



3.1.3 E-post

4.1 Kas lapsele on määratud 

puude raskusaste?

4.2 Puude liik

4.3 Puude raskusastme 

kehtivuse algus  

(PP.KK.AAAA)

4.4 Puude raskusastme 

kehtivuse lõpp  

(PP.KK.AAAA)

4.5 Rehabilitatsiooniplaan

Heaolu valdkond Alavaldkond Hindamiskriteerium Vastus Skoor Kommentaar

SISSEJUHATUS 

VALDKONDADE 

HINDAMISSE

Miks on laps ja pere 

juhtumikorraldaja juurde sattunud?
Ei ole hinnatav

Millist abi ja hoolitust vajab laps 

rohkem kui mõni teine temavanune 

laps?

Ei ole hinnatav

Kas lapsel on PÜSIV haigus või 

terviseprobleem?
Ei ole hinnatav

Kas lapse ravivajadus on viimase 12 

kuu jooksul suurenenud?

Milline on lapse tervis üldiselt? Ei ole hinnatav

Kas laps kasutab abivahendeid? Ei ole hinnatav

 Hinnatavad heaoluvaldkonnad

Sissejuhatus

TERVIS

Üldinfo tervise kohta

4. PUUE JA 

REHABILITATSIOON

3. TERVIS



Kas laps suudab iseseisvalt või 

abivahendiga püsti tõusta ja liikuda 

siseruumides? 

Kas laps suudab käia iseseisvalt või 

abivahendiga välitingimustes?

Kas lapsel on probleeme kuulmisega?

Kas lapsel on probleeme nägemisega?

Kas lapsel on probleeme kõnelemise 

või kõnest arusaamisega?

Kas laps suitsetab, tarvitab alkoholi, 

narkootikume vt psühhotroopseid 

aineid või on kujunenud välja 

sõltuvusprobleem?

Kas lapsel esineb riskikäitumist, mis 

ohustab või võib ohustada tema enda 

ja/või teiste turvalisust? 

TERVIS KOKKU 0

Eluruum
Kas eluase vastab lapse vajadustele?   

                                               

Kasvukeskkond
Kas kasvukeskkond vastab lapse 

vajadustele?

Kas pere sissetulekud on stabiilsed ja 

piisavad lapse vajaduste katmiseks?
ELUTINGIMUSED

Pere majanduslik olukord

TERVIS

Üldinfo tervise kohta

Liikumine 

Tervist kahjustav käitumine

Meeleelundkonna 

funktsioonid



Kas vähemalt üks vanematest on 

pidanud lapse terviseseisundi tõttu 

muutma oma töökorraldust?

ELUTINGIMUSED KOKKU 0

Üldinfo peresiseste ja -

väliste suhete kohta
Kes on lapse elus olulised isikud? Ei ole hinnatav

Kas vanemad suudavad täita lapse 

baasvajadused?

Kas lapse ja vanemate vahel 

on lähedased ja hoolivad suhted?

Kas lapsele on kodus tagatud 

stabiilsus, järjepidevus, 

ettearvatavus, piiride seadmine ja 

juhendamine?

Kas lapsel on väljaspool kodu lähedasi 

ja positiivseid suhteid?

Kas perel on toetav võrgustik? 

Perekeskkonnast 

tulenevad riskid

Kas perekeskkonnas esineb olulisi 

riskitegureid, mis mõjutavad lapse 

arengut ja turvalisust või vanemate 

suutlikkust?

Ei 0

PERESISESED JA -VÄLISED 

SUHTED KOKKU
0

Peenmotoorsed oskused
Kas lapse peenmotoorsed oskused on 

eakohaselt arenenud?

ELUTINGIMUSED

PERESISESED JA -

VÄLISED SUHTED

Vanemate suutlikkus ja lapse 

suhted vanematega

Positiivne tugi ja 

suhtlusvõrgustik

Pere majanduslik olukord

IGAPÄEVAELUGA 

TOIMETULEK



Kas lapsel on raskusi sotsiaalse 

suhtlemisega?

Kas lapsel on raskusi alustatud 

tegevuste lõpule viimisega? 

Kas lapsel on raskusi oma tunnete ja 

emotsioonidega toimetulemisega?

Kas laps kasutab iseseisvalt tualetti? 

Kas laps märgab voodit une ajal? 

Kas laps vajab eakohasest rohkem 

järelvalvet väljas liikudes?

Kas laps vajab eakohasest rohkem 

järelvalvet kodus?

IGAPÄEVAELUGA 

TOIMETULEK KOKKU
0

Mis klassis/rühmas laps õpib? Ei ole hinnatav

Millise õppekava alusel laps õpib? Ei ole hinnatav

Kas haridusasutus on lapsele tuge 

pakkunud?
Ei ole hinnatav

EELKOOLIEALINE LAPS: Kas laps käib 

lasteaias või on tema areng toetatud 

kodus?

KOOLIKOHUSTUSLIK LAPS: Kas käib 

koolis? 

Rahulolu haridusasutusega
Kas lapsele koolis/lasteaias (hoius) 

meeldib? 

IGAPÄEVAELUGA 

TOIMETULEK

Tundeelu ja käitumine

Tualeti kasutamine

Järelevalve

HARIDUS

Üldinfo hariduse kohta

Koolis/lasteaias käimine



Areng ja edasijõudmine
Kas hinded on head? / Kas 

lasteaialapse areng on toetatud?

Suhted õpetajate ja kooli- 

või rühmakaaslastega

Kas lapse suhted eakaaslaste ja 

õpetajatega on head? 

HARIDUS KOKKU 0

KÕIK VALDKONNAD KOKKU 0

HARIDUS
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LISA 2 

 
 

Lapsevanema tagasiside ankeet  
kohaliku omavalituse juhtumikorraldusliku töömudeli pilootprojektis 

osalemise lõppemisel 
 

A. Lapse ja lapsevanema/hooldaja andmed 

1) Teie ees- ja perekonnanimi: ________________________________________ 

2) Teie isikukood: ___________________________________________________ 

3) Lapse isikukood: __________________________________________________ 

4) Kes Te olete programmis osalenud lapsele? 

1  ☐   vanem või kasuvanem 

2  ☐    muu pereliige või sugulane 

3  ☐    muu 

 

B. Koostöö kohaliku omavalitsuse kontaktisikuga 

5) Palun hinnake, kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega! Märkige sobivasse kohta X 

 

 
  

ei ole 
nõus     

1 

pigem ei 
ole nõus       

2 

pigem 
nõus                            

3 

täiesti 
nõus        

4 

väide 
ei sobi 
meie 
pere 
kohta        

9 

1) 
Mul on kindel kontaktisik kohalikus 
omavalituses, kelle poole pöörduda lapsele 
teenuste ja abi taotlemisel. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2) 
Kohaliku omavalituse kontaktisik on mulle 
selgitanud, millised on minu ülesanded 
lapsele teenuste ja abi taotlemisel. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3) 
Kohaliku omavalituse kontaktisik on mulle 
selgitanud, millised on tema ülesanded 
minu lapsele teenuste ja abi taotlemisel. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4) 
Kohaliku omavalituse kontaktisik on mind 
hoidnud kursis, kuidas toimub lapsele 
teenuste ja abi taotlemine. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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C. Teenuste planeerimine ja saamine 

6) Palun hinnake, kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega! Märkige sobivasse kohta X 

 

 
  

ei ole 
nõus     

1 

pigem ei 
ole nõus       

2 

pigem 
nõus                            

3 

täiesti 
nõus        

4 

väide 
ei sobi 
meie 
pere 
kohta        

9 

1) 
Olin kaasatud aruteludesse selle üle, 
milliseid teenuseid minu laps vajab. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2) Arutelude käigus küsiti minu arvamust. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3) Minu arvamusega arvestati. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4) 
Tean, mis on need põhjused, miks laps 
erinevaid teenuseid saab. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5) 
Teenustel käimise aegade kokkuleppimisel 
arvestati lapse ja pere ajagraafikuga. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

 

D. Teenuste saamise koht 

7) Palun hinnake, kuivõrd olete nõus järgmiste väidetega! Märkige sobivasse kohta X 

 

 
  

ei ole 
nõus     

1 

pigem ei 
ole nõus       

2 

pigem 
nõus                            

3 

täiesti 
nõus        

4 

väide 
ei sobi 
meie 
pere 
kohta        

9 

1) 
Minu lapsele võiks teenuseid osutada 
kodus. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2) 
Minu lapsele võiks teenuseid osutada 
haridusasutuses (kool, lasteaed). 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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8) Osalesite projektis, kus korraldati Teie lapsele vajalik tugi ja teenused nii, et Teil oli 
kindel kontaktisik kohalikus omavalitsuses. Kontaktisik kutsus kokku vajalikud 
spetsialistid, kes hindasid lapse abivajadust. Kontaktisik korraldas vajalikud 
tegevused, et Teie laps saaks talle vajaliku toe ja teenused.  

Kas soovitaksite sellist korraldust ka teistele abi vajavatele peredele? Hinnake 10-palli 
süsteemis, kus 5 on skaala keskpunkt!  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐  

Kindlasti mitte         Kindlasti soovitan 

 

 

E. Ettepanekud 

9) Mida soovite lisada? Siia saate kirja panna oma ettepanekuid, tähelepanekuid, 
tunnustust ja kriitikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suur tänu Teile tagasiside eest! 

Sotsiaalkindlustusamet 


