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1.  SISSEJUHATUS
 

Riskikäitumisega laste puhul peavad spetsialistid sageli otsustama, millist abi või
sekkumist rakendada, et efektiivselt vähendada tõenäosust, et laps kahjustab
ennast/lähedasi või paneb toime oma esimese või korduva õigusrikkumise. Kas risk on
juba piisavalt suur, et piirata lapse tegevusvabadust ja õigusi või piisab esialgu leebemast
sekkumisest, näiteks regulaarsetest kohtumistest lapse ja lastekaitsetöötaja vahel? Kui
palju tähelepanu ja ressursse peaks antud olukorras lapsele pühendama? Kui
kiiresti/otsustavalt peaksime spetsialistidena tegutsema? Millistele teguritele lapse elus
tuleks eelkõige tähelepanu pöörata?

Nendest küsimustest ajendatuna on Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste
osakond hakanud oma teenustes rakendama PACT riskihindamist. Kuna nimetatud
osakond koordineerib just kõrge riskikäitumise ja suure abivajadusega lastele mõeldud
teenuseid (nt KLAT, MDFT ja abivajava lapse SRT ), on ülioluline veenduda, et konkreetsele
lapsele pakutavad teenused vastaksid just tema olukorrale ja vajadustele. Riskihindamine
on tööriist, mis aitab hinnata lapse hetkeolukorda ja vastavalt tema käitumise
riskitasemele valida sobiva intensiivsusega teenus(ed). Kui pakume lapsele teenust, mis ei
vasta tema vajadustele, võime teha talle rohkem kahju kui kasu. Näiteks laps, kes
suunatakse ennatlikult kinnisesse lasteasutusse, võib seal sõlmida uusi tutvusi ning
omandada uusi käitumismustreid ja harjumusi, mis tema arengule kaugeltki kasuks ei tule.
Liialt leebe sekkumisega kurnatakse seevastu last ja tema pereliikmeid hulga mittevajalike
teenuste ja tegevusega, mis raiskavad tarbetult kõigi osaliste aega ja ressursse, kuid ei
paku lapsele vajalikku ja piisavat tuge.

Riskihindamine on teaduspõhine tööriist, mis aitab lapse olukorrale adekvaatselt
reageerida ning teha efektiivseid valikuid erinevate võimaluste vahel lapse abistamiseks.
See annab spetsialistidele kindlustunnet, et nad on juhtumiga tegeledes teinud õigeid
otsuseid ning laps saab just talle sobivaid ning teda efektiivselt abistavaid teenuseid.

Antud juhend on mõeldud abivahendiks spetsialistidele PACT riskihindamise küsimustiku
täitmisel töös kõrge riskikäitumise ja suure abivajadusega lastega, kelle puhul kaalutakse
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna  teenuseid (nt. kinnise
lasteasutuse teenus, MDFT, võrgustikutöö mudel „Ringist välja“). Juhend annab ülevaate
põhjustest, miks riskihindamine on selle sihtrühma puhul oluline, kuidas mõtestada riski,
mida kujutab endast PACT riskihindamise ankeet (sh juhised küsimuste kaupa) ja kuidas
tõlgendada riskihindamise tulemusi.

 KLAT – kinnine lasteasutus; MDFT – mitmedimensiooniline pereteraapia (Multi-Dimensional Family
Therapy); Abivajava lapse SRT – abivajava lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus
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Mis on risk? 

 
Antud kontekstis mõistame riskide all lapse elu mõjutavaid tegureid, mis on seotud

tõenäosusega, et laps käitub õigusrikkuvalt ja/või vägivaldselt ning paneb toime oma
esimese või korduva õigusrikkumise, kui olukorda ei sekkuta.

 

Riskitegurid jagunevad dünaamilisteks ja staatilisteks. Dünaamilised riskitegurid (Dynamic
risk factors) ehk kriminogeensed tegurid (Criminogenic needs) on sellised tegurid lapse elus,
mida on võimalik sekkumisega muuta. Olulisteks dünaamilisteks riskiteguriteks on nt
puudulikud vanemlikud oskused, järjekindluse puudumine distsipliinis, sõltuvusainete
kuritarvitamine, halb õppeedukus ja antisotsiaalsed sõbrad. Dünaamiliste riskitegurite
kaasamine riskide hindamisse aitab mõõta ka muutuseid riskitasemes. Kuna dünaamilised
riskitegurid on mõjutatavad, võimaldab korduvhindamine aru saada, kas pakutud abil ja
teenustel on olnud riske maandavad tulemused.

Staatilised riskitegurid (Static risk factors) on sellised tegurid lapse elus, mida ei ole võimalik
sekkumise kaudu muuta ja mille mõju on lapse vanuse kasvades pigem negatiivselt
suurenev. Selleks on näiteks vanus esimese õigusrikkumise ajal, vanus esimest korda
alkoholi tarvitamisel, vanemate kriminaalne taust jne).

Lisaks võetakse riskihindamistes arvesse ka reaktiivseid tegureid (Responsivity factors),
mida ei arvestata riskitaseme arvutamisel, kuid mis on olulised toe ja teenuste valikul. Need
on sellised aspektid lapse elus, mis võivad mõjutada tema võimalusi saada abi/teenuseid. Nt
kognitiivne võimekus, elukoht (teenuste kättesaadavus), vaimne tervis jne.

Mis on riskihindamine?

Maailmas on kasutusel palju erinevaid meetodeid, mis võimaldavad hinnata riske erinevates
eluvaldkondades (nt tervishoid, turvalisus, ärimaailm jne). Antud juhend puudutab laste elus
esinevate riskide hindamist, mis viivad riskikäitumise ja/või õigusrikkumisteni.

          Riskihindamine on standardiseeritud tööriist, mis aitab spetsialistidel koguda ja     
 analüüsida lapse kohta informatsiooni, et hinnata lapse riskikäitumist ja õigusrikkumiste

tõenäosust.

2. RISIKIHINDAMINE -  MIS SEE ON?
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Miks on riskihindamine vajalik?

Tänapäevased riskide hindamise meetodid lähtuvad loogilisest ahelast risk-vajadus-
reageering (Risk-Need-Responsivity), mida järgides saab kindlustada, et lapsele pakutud abi
on efektiivne.

Riski põhimõtte kohaselt peab pakutud abi ja teenuste intensiivsus vastama lapse
riskitasemele. See tähendab, et kõrge riskitasemega lapsed peavad saama kõige
intensiivsemaid teenuseid ja olema pidevalt spetsialistide ja/või tugivõrgustiku vaateväljas,
samas madala riski puhul piisab vähem piiravatest teenustest ning vähemast toest. Kui
riskitase ja pakutud abi intensiivsus on omavahel vastavuses, suudame pakkuda lapsele
kõige efektiivsemat tuge. Vajaduse põhimõte viitab sellele, et oluline on keskenduda
teguritele lapse elus, mida on veel võimalik muuta (ehk dünaamilistele riskiteguritele). Lapse
abistamiseks ja toetamiseks ei piisa ainult tema mineviku ja toimunud sündmuste
analüüsimisest, vaid tuleb tegeleda nende sündmuste negatiivsete tagajärgede
leevendamisega ja toimetulekuoskuste parandamisega. Reageeringu põhimõtte kohaselt
peaks riskihindamisel keskenduma ka lapse omadustele, mis võivad mõjutada tema
suutlikkust abile reageerida ja sellest tulenevalt muutuda (nt motivatsioon, õpioskused ja -
harjumused, traumaatilised kogemused).

valida sobiva intensiivsusega teenuse(d), mis vastaks lapse käitumise riskitasemele;
 pöörata tähelepanu riskiteguritele, mida saab veel sekkumise teel mõjutada;
pöörata tähelepanu teguritele, mis võivad mõjutada lapse suutlikkust abi vastu võtta;
vähendab spetsialisti subjektiivsust ja eelarvamusi riskide hindamisel ja juhtumi
lahendamisel;
tagab ühise sõnavara, infovälja ja vastastikuse mõistmise erinevate spetsialistide vahel.

Riskihindamine aitab:
 

1.
2.
3.
4.

5.

Riskihindamise metoodika väljatöötamine on pikaajaline ja süstemaatiline protsess, kus
teadusuuringutele toetudes on välja toodud tegurid, mis on seotud laste sagedasema
riskikäitumisega, ning meetmed, mis aitavad neid riske maandada. Teguritest tulenevalt on
sõnastatud küsimused ja antud vastusevariandid, mis viitavad erineva riskiastmega
käitumisele/situatsioonidele. Riskihindamise küsimused mõõdavad kõige kriitilisemaid
tegureid, mis mõjutavad lapse riskikäitumist ja õigusrikkumise võimalikkust. Lapse elus on
teisigi aspekte, mis võivad teda negatiivselt mõjutada, kuid riskihindamises on
keskendatud teguritele, mis on teaduslikult uuritud ning aitavad õigusrikkumiste
toimepanekut kõige efektiivsemalt prognoosida
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Riskihindamine ei anna konkreetseid juhiseid edasiseks tegutsemiseks. See näitab
kätte üldise riskitaseme, millele vastavalt saab valida sobiva intensiivsusega
teenused/meetmed, samuti selle, kui kiiret ja intensiivset tähelepanu antud juhtum
vajab, et ennetada õigusrikkumist ja/või riskikäitumise jätkumist. 
Riskihindamine ei pane diagnoosi ja seda ei saa kasutada psühholoogilise hinnangu
andmiseks.
Riskihindamise tulemuste alusel ei saa teha juriidilisi otsuseid.
Riskihindamine ei asenda spetsialisti(de) hinnangut, vaid annab otsuste
langetamiseks vajalikku täiendavat infot.

Mida riskihindamine EI TEE? 
 

 

NÄIDE

Lastekaitsetöötaja on mures 15-aastase Andrese pärast, kes on hakanud
üha rohkem koolist puuduma, tema õppeedukus on oluliselt langenud ning
ka vargusi on ette tulnud. Varasemalt rõõmsameelne ja ettevõtlik poiss on
muutunud agressiivseks ja tõrksaks. Teised lapsed on rääkinud, et Andres
tarvitab alkoholi ja narkootikume ning suhtleb vanemate poistega, kes on
oma õigusrikkumiste tõttu lastekaitsetöötajale juba varasemast teada.
Ema kasvatab Andrest praktiliselt üksinda, sest poisi isa ei ole üha
süveneva alkoholisõltuvuse tõttu suuteline oma isakohuseid täitma.
Andrese ema on avatud koostööle ning on Andrese kasvatamisega varem
hästi toime tulnud. Viimase poolteise aasta jooksul on ema ja Andrese
vaheline läbisaamine aga üha halvemaks muutunud. Hiljuti käitus poiss
näiteks tüli käigus agressiivselt ja lõhkus ema telefoni. Lastekaitsetöötaja
ja koolipsühholoogi vestlused Andresega ei ole muutusi kaasa toonud.
Edasiste meetmete planeerimiseks täidab lastekaitsetöötaja
riskihindamise, et saada kinnitust Andrese riskitaseme osas ja hinnata, kui
intensiivset abi tuleks Andresele antud olukorras pakkuda. 

Lisaks eelnevale annab riskihindamine võimaluse hinnata sekkuvate meetmete mõju lapse
arengule. Riskide süstemaatiline ja regulaarne hindamine näitab, kas ja kuidas on olulised
riskitegurid lapse elus sekkuvate meetmete mõjul muutunud ning kas meetmed on olnud
piisavad riskitaseme langetamiseks. Seega pakub riskihindamine kindlustunnet, et lapse
olukord on aja jooksul muutunud positiivses suunas
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4. PACT RISKIHINDAMISE ANKEET

PACT (Positive Achievement Change Tool)  on riskihindamise tööriist, mis loodi 2005.
aastal USAs, toetudes Washingtoni osariigi kohtu poolt kasutatud alaealiste õigusrikkujate
riskihindamisele, mida on USA-s alates 1998. aastast laialdaselt kasutatud. PACT
riskihindamine on teaduslikult valideeritud ning aitab efektiivselt prognoosida
õigusrikkumise tõenäosust ehk lapse käitumise riskitaset (Baglivio, 2009; Baglivio &
Jackowski, 2012; Winokur-Early, Hand, & Blankenship, 2012). Sotsiaalkindlustusamet on
kohandanud PACT riskihindamise küsimustiku Eestile oludele vastavaks.

PACT riskihindamist saavad kasutada kõik spetsialistid, kes töötavad õigusrikkumisi toime
pannud lastega või lastega, kelle puhul õigusrikkumise toimepanemise tõenäosus on
keskmisest kõrgem. 

PACTi läbiviimisel ei ole olulisi piiranguid lapse vanusele. Kuna riskitegurid on seotud
hariduse omandamisega, on PACTi soovitatav teha eelkõige kooliealistele lastele. PACTi
läbiviimiseks ei ole vanuselist alammäära, kuid oluline on hinnata lapse arutlemisvõimet
(kui lapselt on vaja infot, peaks ta olema suuteline küsimust mõistma, sellele vastama
ja/või selle üle arutama). 

      
 

Kui lapse vähene vanus või tervislik seisund võivad mõjutada tema suutlikkust
reaalsust tajuda või talle esitatud küsimusi mõista, ei ole PACTi läbiviimine võimalik.

PACT riskihindamise pakett sisaldab kahte tüüpi hindamist: eelhindamine ja põhihindamine (sh
kinnises asutuses viibivate laste hindamine). Antud juhend keskendub ainult eelhindamisele.

2

2

lapse „liikumine“ sotsiaal- ja õiguskaitsesüsteemis
hariduse omandamine
lapse perekond
alkoholi ja narkootikumide tarvitamine minevikus ja praegu
lapse sõbrad minevikus ja praegu
suitsidaalne käitumine
väärkohtlemise kogemine
lapse vaimne tervis

PACT riskihindamise küsimustiku täitmine 

PACT riskihindamise küsimustik koosneb kahest põhiosast: eelnevad õigusrikkumised +
küsimused koos vastusevariantidega (46 küsimust). Teemad, millele küsimused
keskenduvad on:

6



Kui lastekaitsetöötaja küsis alkoholi ja narkootikumide tarvitamise kohta, rääkis poiss,
et tarvitab alkoholi koos sõpradega nädalavahetustel. Kui lastekaitsetöötaja küsis, kas
see on Andrese jaoks ka probleeme tekitanud, arvas Andres, et tema ema on alkoholi
tarvitamise suhtes liiga range ja vahel on sellest tekkinud tülisid. Narkootikume pole
Andres enda sõnul kunagi tarvitanud. Lastekaitsetöötaja suhtles ka klassijuhatajaga,
et saada Andrese sõnadele kinnitust. Tuli välja, et Andresel on tõesti palju puudumisi,
aga on ka puudulikke hindeid. Klassijuhataja ei osanud midagi öelda võimaliku
alkoholi ja narkootikumide pruukimise kohta, kuid arvas, et Andres võib
narkootikumide osas valetada. Klassijuhataja kirjeldas ka ema koostöövalmidust ning
isa üha väiksemat rolli Andrese elus. Andres oli muutunud väga tõrksaks, kui
koolipsühholoog oli üritanud 
poisiga tema isast rääkida.

Riskihindamise küsimustiku täidab eelkõige lastekaitsespetsialist, kes kogub ja vajadusel
kontrollib saadud infot. Puuduolev info saadakse kas lapselt endalt, tema pereliikmetelt või
teistelt spetsialistidelt, kes on lapse juhtumiga kursis. Laps ei täida küsimustikku kunagi
iseseisvalt. Puuduoleva info saamiseks on soovitatav lapsega pigem vabas vormis
vestelda, mitte küsida küsimusi otse ankeedist.

Riskiküsimustiku täitmisel tuleb alati lähtuda usaldusväärsest infost. See tähendab, et
riskiküsimustikku ei tohi täita arvamustele, kuulujuttudele või nn „kõhutundele“ toetudes.
Eelkõige tuleb tugineda lapse poolt antud (värskele) infole ja vastustele. Kui lapselt saadud
info läheb vastuollu mujalt saadud infoga, tuleb seda kontrollida teistest võimalikest
allikatest (nt pere, kool vms). Kui see ei ole võimalik, tuleb lähtuda spetsialisti hinnangul
usaldusväärseimast infost.

Antud juhul kinnitas klassijuhataja Andrese puudumisi, lükkas ümber Andrese enda
sõnad hinnete kohta (kool kui usaldusväärne allikas) ning lähtus alkoholi ja
narkootikumide tarvitamise osas Andrese enda sõnadest (klassijuhataja arvamus ei
ole antud olukorras usaldusväärne). Lisaks saab märkida riskihindamisse
lapsevanema (isa) probleemiks alkoholisõltuvuse ja kuidas lapse enda alkoholi
tarvitamine on tekitanud probleeme peres (tülid emaga). 

Lastekaitsetöötaja kutsus Andrese vestlusele, et saada rohkem infot
riskihindamise läbiviimiseks. Rääkides Andresega koolist ja
toimetulekust seal, väitis Andres, et tal on kõik hästi, hinded korras, kuigi
põhjuseta puudumisi on. Andres kirjeldas konflikte õpetajatega, mis
teevad koolis käimise tema jaoks ebameeldivaks.

Näide
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Kõigile küsimustele tuleb vastata, muidu ei ole võimalik riskitaset välja
arvutada.
Ankeedis ei ole vastusevarianti „ei tea“.
Vastamisel tuleb valida kõige täpsem vastusevariant. Kui vastust on soov
kommenteerida, saab seda teha iga küsimuse juures olevas kommentaaride
lahtris.
Ankeedis on küsimused oleviku ja mineviku kohta. Minevik = lapse sünnist kuni
ajani kuus kuud enne küsimustiku täitmist. Olevik = viimased kuus kuud. Kui
mõne küsimuse juures on märgitud muu ajavahemik, järgida seda.
Mõned küsimused eeldavad vaid ühte vastusevarianti, mõned võimaldavad
mitut vastusevarianti. Mitme variandi võimalus on märgitud küsimuse juures.
Kui laps viibib asendushooldusel, tuleb perekonda puudutavate küsimuste
puhul lähtuda sellest, keda laps ise oma pereks peab (kas bioloogilisi vanemaid,
asenduskodu, eestkostjat või kedagi muud). Kui lapsel pole kedagi, keda ta
oma pereks peab, tuleb lähtuda sellest, kus laps elab või kuhu naaseb näiteks
KLAT asutusest väljumisel – kas bioloogilise pere / eraisikust eestkostja (nt
vanaema) juurde või asenduskodusse.
Kasuvanem = last tegelikult kasvatav mittebioloogiline vanem, nt ema/isa uus
elukaaslane/abikaasa. Hoolduspere = asendushoolduse liik.
Ankeedis tuleb tugineda vaid usaldusväärsele infole, mitte nt oletustele,
„kõhutundele“, muljele või kuulujuttudele. 

Mida ankeedi täitmisel veel silmas pidada?
 

Eelnevate õigusrikkumiste sisestamine
 

Õigusrikkumiste all mõeldakse süütegusid, mille toimepanijale on määratud
karistus/mõjutusvahend. Õigusrikkumine peab olema fikseeritud õiguskaitseorgani poolt
– ehk kuulujuttudega või oletustega võimalikest õigusrikkumistest riskihindamises ei
arvestata. Varasemate õigusrikkumiste puhul ei ole oluline ainult sooritatud süütegude
arv, vaid ka nende sisu. Riskihindamine annab isikuvastastele süütegudele kõrgema
riskitaseme kui varavastastele süütegudele. Samuti saavad kõrgema riskitaseme kuriteod
võrreldes väärtegudega

Sisestage toimepandud süütegu koos viitega seadusele ja paragrahvile.
Sisestada tuleb ka süüteod, mille kohta otsust veel ei ole tehtud (menetluses).
Sellisel juhul jätta mõjutusvahendi määramise aeg tühjaks või kirjutada
„menetluses“.
Süütegusid, mida ei võetud menetlusse või menetlus lõpetati (nt koosseis puudus)
ei pea tabelisse sisestama.
Kui lapsel ei ole süütegusid, kirjutage tabelisse „Süüteod puuduvad“ tabeli esimesele
vabale reale veerus „Väärtegu/Kuritegu“. 

Pange tähele!
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Vastavalt sisestatud õigusrikkumistele arvutab süsteem välja järgmised näitajad (ankeedis
küsimused 1–8):
1. vanus esimese süüteo sooritamisel
2. väärtegude arv
3. kuritegude arv
4. relvadega seotud süütegude arv
5. isikuvastaste väärtegude arv
6. isikuvastaste kuritegude arv
7. seksuaalse suunitlusega väärtegude arv
8. seksuaalse suunitlusega kuritegude arv

 
Ankeedis on need näitajad välja toodud hallil taustal, et vastaja mõistaks sisestatud
õigusrikkumiste vajalikkust. Vastama neile ei pea (vastusevariantide asemel on märge, et
vastus arvutatakse automaatselt).

Ankeedi osa, kuhu sisestada õigusrikkumised::

NÄIDE

Lastekaitsetöötaja tegi politseisse päringu, et saada ülevaade Andrese
õigusrikkumistest. Päringu vastus näitas kolme vargust (KarS § 199) viimase aasta
jooksul ja ühte menetluses olevat juhtumit, kus Andres olevat kasutanud vägivalda oma
eakaaslase suhtes (KarS § 121). Lastekaitsetöötaja on sel teemal suhelnud ka
Andresega, kes kinnitas varguseid, kuid eitas kellegi suhtes vägivalla kasutamist.
Lastekaitse uuris menetluse seisu ja sai kinnituse, et menetlus on töös ja suure
tõenäosusega seda ei lõpetata. Lastekaitsetöötaja sisestas riskihindamise
küsimustikku vargused ja vägivalla kasutamise (usaldusväärne info, mis kinnitas teo
toimepanekut). 

8



  Küsimus   Selgitused Vastuse-
variandid Lisainfo/ kommentaarid

  9. Kordade arv,
mil laps on
vahistatud ja/või
kinni peetud
vähemalt 24
tundi
   
  

Kordade arv, mil laps
on viibinud ajutises
kinnipidamis-asutuses
vähemalt 24 t
(kainenemiseks vähem
kui 24 t)
   
  

☐  0
☐  1
☐  2
☐ 3 ja enam
  

Olukorrad, kus laps on viibinud
ajutises kinnipidamisasutuses
(nt arestimaja) vähemalt 24
tundi. 
Kui laps viidi kinni-
pidamisasutusse kainenema,
võib kinnipidamise aeg olla
lühem kui 24 t. Korrad,  mil laps
viibis kinnipidamisasutuses
ainult mõne tunni, arvesse ei
lähe.  

10. Kordade arv,
mil laps on
viibinud kinnises
(riiklikus)
asutuses

Nt kinnise lasteasutuse
teenus (KLAT),
kinnipidamisasutus.
  

☐  Puudub
☐  1
☐  2 ja
enam
  

 Asutused, kus lapse õigusi (nt
liikumisvabadust) on piiratud.
Eelkõige on siin mõeldud
kinnise lasteasutuse teenust või
kinnipidamisasutust (vangla).

11. Kordade arv,
mil laps on
proovinud
põgeneda või
põgenenud
kinnisest
asutusest, kus
tal oli kohustus
viibida

Põgenemiskatsed või
tegelikud põgenemised
kinnipidamisasutusest
ja/või kinnisest
lasteasutusest. 
(Omavolilised kodunt
lahkumised arvesse ei
lähe.)

☐  Puudub
☐  1
☐  2 ja
enam
  

Arvestatakse põgenemiskatseid
või reaalseid  põgenemisi
kinnipidamisasutustest (sh
kinnise lasteasutuse teenus).

Siia ei märgita omavolilisi
lahkumisi (asendus)kodust,
koolist, ravil olles haiglast jne.

12. Kordade arv,
mil laps on
jätnud ilmumata
istungile/
prokuröri juurde
   
  

Korrad, mil laps oli
kohustatud ilmuma
kohtusse või kohtumisele
õiguskaitseametnikuga
(nt prokuröriga), kuid ei
ilmunud kohale. Siia ei
kuulu istungid, mis on
seotud teiste
menetlustega (nt
tsiviilmenetlused).

☐  Puudub
☐  1
☐  2 ja enam
  

Siin peetakse silmas menetlusi,
mis on seotud lapse enda
toimepandud õigusrikkumiste/
süütegudega.

Siia ei märgita nt
lapsevanemate
hooldusõigusega seotud 
 menetlusi või menetlusi, milles
laps on tunnistaja.

RISKIHINDAMISE KÜSIMUSED VASTUSEVARIANTIDEGA

Järgnevalt on tutvustatud kasutaja poolt täidetavaid riskihindamise küsimusi. Rohelise
taustaga lahtris on lisaseletused ankeedi täitjale. Küsimuste esimene plokk keskendub
noore liikumisele sotsiaal- ja õiguskaitse süsteemis. 

Lapse „liikumine“ sotsiaal- ja õiguskaitsesüsteemis



  Küsimus   Selgitused Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

15. Lapse
praegune
hariduslik

staatus
 

„Õppetööst ajutiselt
eemaldatud“ – kool
on lapse õppetööst
lühiajaliselt
eemaldanud (nt teiste
õpilaste turvalisuse
huvides)
   
 „Kustutatud kooli
nimekirjast“ – laps on
lahkunud koolist
vanema avalduse
alusel, andmed uue
kooli kohta puuduvad.

☐ Omandanud vähemalt
põhihariduse.
☐ Õpib täiskoormusega. 
☐ Kool on rakendanud
meetmeid individuaalse
arengu toetamiseks (nt
individuaalne õppekava)
☐ Õppetööst ajutiselt
eemaldatud.
☐  Kustutatud kooli
nimekirjast.
☐ Lahkunud koolist enne  
põhihariduse
omandamist
koolikohustusliku ea
ületanuna.

Eesmärk on hinnata lapse
võimalust osaleda õppetöös,
kui ta seda soovib. 

Kolmas vastusevariant  "Kool
on rakendanud meetmeid
individuaalse arengu
toetamiseks (nt individuaalne
õppekava)“ märkida ainult
juhul, kui laps õpib
statsionaarselt individuaalse
õppekava vm alusel. Kui laps
käib aeg-ajalt
koolipsühholoogi ja/või 
 sotsiaalpedagoogi vastuvõtul,
seda varianti ei märgi.

 
  16. Lapse
käitumine

koolis
viimase
õppe-

perioodi
jooksul

   
  

Õppeperiood:
õppeveerand,
trimester. 
    
 Käitumisprobleemid:
nt teiste õpilaste
kiusamine,
ähvardamine, õpetaja
korralduste eiramine/
vastuhakk, tunni-
ja/või koolikorra
rikkumine,ebaviisakas
käitumine, teiste
õpilaste vara
kahjustamine jne.

☐  Laps on saanud kiita
hea käitumise eest.
☐  Käitumisega ei esine
koolis probleeme.
☐  Õpetajad on andnud
teada koolis esinenud 
 käitumisprobleemidest.
☐  Esinenud
käitumisprobleemide
tõttu on ühendust võetud
vanematega.
☐  Esinenud
käitumisprobleemide
tõttu on pöördutud
õiguskaitseorgani poole.

 
  Vastamisel ei arvestata
koolikohustuse täitmist

  (puudumisi), selle kohta on
eraldi küsimus.

17. Lapse
osalemine
õppetöös
viimase
õppe-
perioodi
jooksul
   
   
  

  Õppeperiood:
õppeveerand,
  trimester
  

☐ Käib korralikult koolis,
üksikud põhjusega
puudumised
☐ Põhjuseta puudumisi
pole
☐ Puudunud põhjuseta
üksikutest tundidest
☐ Mõnel korral põhjuseta
puudunud terve
koolipäeva
☐ Põhjuseta puudumisi
esineb pidevalt ja suures
ulatuses.

Esimese vastusevariandi
puhul pidada silmas, et seal on
silmas peetud põhjusega
puudumisi, teistes
vastusevariantides põhjuseta
puudumisi. 
   
Põhjusega puudumised on nt
haigestumise/ravi tõttu
puudumised, abistavatel ja
toetavatel teenustel käimine
jms. 

Seejärel on kaks küsimust – sugu ja lapse vanus praegusel hetkel, mille puhul vastus
genereeritakse eelnevalt sisestatud info alusel.



Küsimus Kommentaar Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 18. Lapse
õppeedukus
viimase 
 õppeperioodi
jooksul
  

 
   
  

☐  Kõik viied (1-2 nelja)
☐ Neljad ja viied (mõni üksik
kolm)
☐ Peamiselt kolmed ja neljad,
kahtesid pole
☐ Peamiselt kolmed, mõned
kahed
☐ Peamiselt kahed, üksikud
kolmed või puudulikud (1, X või
*)

 

  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

19. Sõprussuhted
ja kaaslased
  minevikus

(sünnist kuni ajani
6 kuud

  tagasi)
   
  

Prosotsiaalne
käitumine– normaalne,
teistega arvestav,
austav, viisakas jne
käitumine.

Antisotsiaalne
käitumine -
ühiskonnavastane,
sotsiaalseid norme
rikkuv käitumine

Mõiste „kamp“ ei
tähista siin tavalist
sõpruskonda, vaid
rühma koos
tegutsevaid lapsi ja
noori, kes panevad
ühiselt toime
õigusrikkumisi ja/või
rikuvad avalikku korda.

☐  Lapsel ei ole kunagi
olnud püsivaid
sõprussuhteid
eakaaslastega.
☐  Lapsel on olnud
sõprussuhted ainult
prosotsiaalselt käituvate
kaaslastega.
☐  Lapsel on olnud
sõprussuhteid nii
prosotsiaalselt kui ka
antisotsiaalselt käituvate
kaaslastega.
  ☐  Lapsel on olnud
sõprussuhteid ainult
antisotsiaalselt käituvate
kaaslastega.
  ☐  Laps on olnud mõne
kamba liige või osalenud
kamba tegevuses.

 Küsimus keskendub
suhetele minevikus. 

Viimase
vastusevariandi puhul
tuleb kindlasti
arvestada, et „kamp“ ei
tähenda siin
sõpruskonda, vaid
õigusvastasele
käitumisele
keskendunud rühmitust. 

Kambal on püsivad
liidrid ja põhiliikmed
ning tugev
ühtekuuluvustunne.
Last võib kamba
liikmeks pidada, kui ta
ise on kinnitanud enda
kampa kuulumist.

Lapse kaaslased ja sõbrad 

Siin ja ka järgmiste küsimuste puhul on oluline silmas pidada erinevust oleviku ja mineviku
vahel. 

OLEVIK = VIIMASED KUUS KUUD 
MINEVIK = SÜNNIST KUNI AJANI KUUS KUUD TAGASI

Sõbrad ja kaaslased on kõik need, kellega laps vabatahtlikult vaba aega veedab. Nt
klassikaaslased, kellega ainult koolipäeva jooksul koos ollakse, ei lähe vastamisel arvesse.
Keskenduda tuleb neile kaaslastele ja sõpradele, kellega laps soovib regulaarselt aega
veeta ja/või keda peab oma sõpradeks. 
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  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  20.

Sõprussuhted ja
kaaslased
  praegu

  (viimase 6 kuu
jooksul)

  

Prosotsiaalne
käitumine–
normaalne, teistega
arvestav, austav,
viisakas jne
käitumine.
Antisotsiaalne
käitumine –
 ühiskonnavastane,
sotsiaalseid norme
rikkuv käitumine

Mõiste „kamp“ ei
tähista siin tavalist
sõpruskonda, vaid
rühma koos
tegutsevaid lapsi ja
noori, kes panevad
ühiselt toime
õigusrikkumisi ja
rikuvad avalikku
korda.

☐ Lapsel ei ole püsivaid
sõprussuhteid
eakaaslastega.
☐ Lapsel on sõprussuhted
ainult prosotsiaalselt
käituvate kaaslastega.
☐ Lapsel on sõprussuhteid
nii prosotsiaalselt kui ka
antisotsiaalselt käituvate
kaaslastega.
☐ Lapsel on sõprussuhteid
ainult antisotsiaalselt
käituvate kaaslastega.
☐  Laps on mõne kamba
liige või osaleb kamba
tegevuses.
  

Küsimus keskendub
suhetele olevikus.
Viimase vastusevariandi
puhul tuleb kindlasti
arvestada, et „kamp“ ei
tähenda siin 
 sõpruskonda, vaid
õigusvastasele
käitumisele keskendunud
rühmitust. Kambal on
püsivad liidrid ja
põhiliikmed ning tugev
ühtekuuluvustunne.

Last võib kamba liikmeks
pidada, kui ta ise on
kinnitanus enda kampa
kuulumist.
  

Lapse kodu ja perekond 

  Küsimus   Selgitused
 

 Vastusevariand
id

Lisainfo/ kommentaarid

21. Paigutamised
turvakodusse ja/või
asendushooldusele
(v.a.
õigusrikkumistest
tingitud paigutamised
nt KLAT-i) 
  

Lapse paigutamine
kodust eemale
turvakodusse,
asenduskodusse või
hooldusperre. Siia alla ei
kuulu lapsendamine. 

Turvakodusse
paigutamise aluseks võib
olla ka lapse enda soov
ja paigutamine toimub
lapsevanema/ eestkostja
nõusolekul.  

  ☐  Ei ole
kodust eemale
paigutatud
  ☐  1 kord
  ☐  2 korda
  ☐  3 ja enam
korda
  

Siin all on silmas peetud
kõiki lapse eemaldamisi
kodust kui ka
vabatahtlikke viibimisi
kodust eemal.
Vastamisel arvestada nii
vabatahtlikud turvakodus
viibimised kui ka
kohtuotsus lapse perest
eemaldamiseks. Kui laps
vahetab asenduskodusid
või hooldusperesid, siis
seda eraldi kordadeks ei
loe. Kui aga laps on
asendushooldusel ning
viibib korduvalt
turvakodus, siis seda
saab eraldi lugeda eraldi
kordadeks. 
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  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  22. Kodust üle 24

t eemalolekute
  arv kodunt

põgenemiste või
väljaviskamiste

tõttu

Juhtumid, mil laps
ei ole 24 tunni
jooksul omal
algatusel koju
naasnud, seal-
hulgas juhtumid,
millest politseile
ei ole teada
antud.

  ☐  Ei ole kordagi
kodust põgenenud
ega välja
  visatud
  ☐  1 kord
  ☐  2-3 korda
  ☐  4-5 korda
  ☐  6 ja enam
korda

Siia märkida juhtumid, mil laps oli
kodunt omavoliliselt eemal üle 24 tunni,
põhjuseks põgenemine või
väljaviskamine, ning toodi koju vastu
tema tahtmist.

Vastu tahtmist koju toomise all
mõeldakse olukordi, mil lapse toimetab
koju korrakaitsja (politseinik) või teda
survestatakse koju naasma (nt
ähvardatakse last karistada, meedia
kaudu otsima hakata vm).

Nt kui vanem viskas lapse kodust välja,
laps kadus mitmeks päevaks ja toodi
tagasi politsei poolt, läheb see
vastamisel arvesse. Kui aga laps visati
välja ja ta naasis ise koju 24 t jooksul,
siis see ei lähe vastamisel arvesse.

 23. Vangistuses
  viibinud ja/või

vahistatud
inimesed, kes on

minevikus
vähemalt 3 kuud
  kuulunud lapse

perekonda 
  (sünnist kuni
ajani 6 kuud

tagasi)
  

Märkige kõik
sobivad variandid.
Ema/isa uue
abikaasa/
elukaaslase puhul
arvestada, kas
tegemist on
vanemlikku rolli
täitva
täiskasvanuga
(kasuvanem). Kui
vanemlik/
kasvatuslik roll
puudub, valige
„mõni muu
pereliige.
  

☐ Pereliikmete
seas ei ole olnud
vangistuses
viibinud/vahistatu
d inimesi.
☐  Ema/kasuema
☐  Isa/kasuisa
☐  Vanem õde või
vend
☐  Noorem õde
või vend
☐  Mõni muu
pereliige
  

Küsimus keskendub probleemidele
minevikus. 

Kui laps on asendushooldusel, lähtuda
sellest, keda laps oma
pereks/vanemateks peab (nt
asenduskodu personal, eestkostja,
bioloogiline pere).
Kui laps ei pea kedagi oma pereks,
vastata vastavalt asenduskodu või
hoolduspere situatsioonile. Nt kui
asenduskodus elab noormees, kes on
viibinud vanglas (või kinnises
lasteasutuses), märkida „mõni muu
pereliige“.
Kriminaalselt karistatud vanema
elukaaslase / uue abikaasa puhul tuleb
arvestada, kas tegemist on vanemlikku
ja kasvatuslikku rolli täitva
täiskasvanuga (kasuvanem). Kui
vanemlik/kasvatuslik roll puudub,
valige vastusevariandiks „mõni muu
pereliige“.
NB! Siin peetakse silmas inimesi, kes
kuulusid lapse perre rohkem kui kuus
kuud tagasi. Lapsel ei pea nendega
praegusel ajal enam peresuhet olema.
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  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

24. Vangistuses
viibinud ja/või
vahistatud
inimesed, kes
kuuluvad lapse
perekonda
praegusel ajal
(viimase 6 kuu
jooksul) 
   
  

Märkige kõik sobivad
variandid.
Ema/isa uue
abikaasa/elukaaslase
puhul arvestada, kas
tegemist on
vanemlikku rolli täitva
täiskasvanuga
(kasuvanem).Kui
vanemlik/kasvatuslik
roll puudub, valige
„mõni muu pereliige.
  

☐ Pereliikmete seas ei
ole olnud vangistuses
viibinud/
vahistatud inimesi.
☐  Ema/kasuema
☐  Isa/kasuisa
☐  Vanem õde või vend
☐  Noorem õde või
vend
☐  Mõni muu pereliige
  

Küsimus keskendub
probleemidele olevikus.
Kui laps on asendushooldusel,
lähtuda sellest, keda laps oma 
 pereks/vanemateks peab (nt
asenduskodu personal,
eestkostja,bioloogiline pere).
Kui laps ei pea kedagi oma
pereks, vastata vastavalt
asenduskodus/ hooldusperes
olevale situatsioonile. Nt kui
asenduskodus elab noormees,
kes on viibinud vanglas (või
kinnises lasteasutuses), märkida
„mõni muu pereliige“.

(Kasu)vanema elukaaslase / uue
abikaasa puhul tuleb arvestada,
kas tegemist on vanemlikku ja
kasvatuslikku rolli täitva
täiskasvanuga (kasuvanem). Kui
vanemlik/kasvatuslik roll puudub,
valige vastusevariandiks „mõni
muu pereliige“.
NB! Siin peetakse silmas inimesi,
kes on viimase 6 kuu jooksul
lapse peresse kuulunud / tema
elus osalenud.

 
  25. Minevikus

(sünnist
  kuni ajani 6 kuud
tagasi) esinenud

tõsised
probleemid lapse

vanema(te)l
 

Märkige kõik sobivad
variandid.

Siin tuleb arvesse võtta
ka vanemate
elukaaslased. 
  

☐ Lapse vanema(te)l ei
ole esinenud
tõsisemaid probleeme.
☐ Lapse vanema(te)l on
esinenud probleeme
alkoholi tarvitamisega.
☐ Lapse vanema(te)l on
esinenud probleeme
narkootiliste ainete
tarvitamisega.
☐ Lapse vanema(te)l on
esinenud tõsiseid
probleeme füüsilise
tervisega.
☐ Laps vanema(te)l on
esinenud tõsiseid
probleeme vaimse
tervisega.
☐ Lapse vanema(te)l on
esinenud tõsiseid
tööalaseid probleeme
(nt  pikaajaline töötus).

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.

Kui laps on asendushooldusel,
lähtuda sellest, keda laps oma
pereks/vanemateks peab (nt
asenduskodu personal,
eestkostja,  bioloogiline pere).
Kui laps ei pea kedagi oma
pereks, vastata vastavalt
asenduskodu/hoolduspere
situatsioonile.
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  26. Vanemlik
autoriteet ja

  kontroll
  

   
  

☐ Laps järgib tavaliselt
reegleid.
☐ Laps mõnikord järgib
reegleid, mõnikord mitte.
☐ Laps rikub pidevalt
reegleid ja/või käitub
vaenulikult.
  

Kui vanemad ei ole kodus
kindlaid reegleid
kehtestanud, tuleks
vastamisel lähtuda
sellest, mil määral laps
järgib üldkehtivaid
reegleid (seadused, kooli
sisekord, üldised viisakus-
ja käitumisreeglid,
konkreetsed kokkulepped
jne).

Asendushooldusel
olevate laste puhul
lähtuda sellest, kuidas
laps allub kõigi
täiskasvanud asjaosaliste
(nt asenduskodu
perevanemad,
bioloogilised vanemad või
eestkostjad) korraldustele
ja kontrollile.

15



  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  27. Lapse

alkoholitarbimine
  minevikus

(sünnist kuni
ajani 6 kuud

  tagasi)
   
  

  Märkige kõik
sobivad
variandid.
  

☐  Laps ei ole minevikus
alkoholi tarvitanud.
☐ Laps on tarvitanud alkoholi.
☐  Alkoholi tarvitamine on
häirinud hariduse omandamist.
☐  Alkoholi tarvitamine on
tekitanud probleeme  peres.
☐  Alkoholi tarvitamine on
häirinud normaalsete suhete
loomist ja säilitamist
eakaaslastega.
☐ Alkoholi tarvitamine on
põhjustanud terviseprobleeme.
☐ Alkoholi tarvitamine on
soodustanud õigusrikkumiste
toimepanekut.
☐  Laps on pruukinud üha
suuremas koguses alkoholi, et
saavutada soovitud
joobeseisundit.
☐  Lapsel on esinenud
võõrutusnähtusid.
  

Küsimus keskendub lapse
alkoholi tarvitamisest
tulenevatele probleemidele
minevikus.
 
Vastamisel võib toetuda nii
lapse enda sõnadele
(kinnitab, et on minevikus
alkoholi tarvitanud, on
sellega uhkustanud jne)
kui ka tõestatud faktidele
(selged „vahelejäämised“
täiskasvanutele, fikseeritud
õigusrikkumised).

Kui laps ise väidab, et ei ole
minevikus alkoholi
tarvitanud, kuid faktid (nt
õigusrikkumiste andmed)
kinnitavad vastupidist,
lähtuda teadaolevatest
faktidest. Kui lapse enda
sõnadele (ei ole tarvitanud)
on vastu panna ainult
tõestamata kahtlusi või
kuulujutte, lähtuda lapse
sõnadest.

Vasta „Laps on tarvitanud
alkoholi“, kui selle
arvitamine minevikus ei ole
kaasa toonud
vastusevariantides
nimetatud probleeme (nt
tarvitamine on olnud pigem
harv ja vähestes kogustes). 

Alkoholi ja narkootiliste ainete tarvitamine 
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  28. Narkootiliste

ainete
  tarvitamine

minevikus
(sünnist

  kuni ajani 6
kuud tagasi)

   
  

  Märkige kõik
sobivad
variandid.
   
  

☐  Laps ei ole kunagi
narkootilisi aineid tarvitanud.
☐  Laps on narkootilisi aineid
tarvitanud. 
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine on häirinud
hariduse omandamist.
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine on tekitanud
probleeme peres.
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine on häirinud
normaalsete suhete loomist ja
säilitamist eakaaslastega.
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine on põhjustanud
terviseprobleeme.
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine on soodustanud
õigusrikkumiste toimepanekut.
☐  Laps on pruukinud üha
suuremas koguses
narkootikume, et saavutada
soovitud joobeseisundit.
☐  Lapsel on esinenud
võõrutusnähtusid.
  

Küsimus keskendub lapse
narkoprobleemidele
minevikus.

Vastamisel võib toetuda nii
lapse enda sõnadele
(kinnitab, et on minevikus
narkootikume tarvitanud, on
sellega uhkustanud  jne) kui
ka tõestatud faktidele
(selged „vahelejäämised“
täiskasvanutele, fikseeritud
õigusrikkumised).

Kui laps ise väidab, et ei ole
minevikus narkootikume
tarvitanud, kuid faktid (nt
õigusrikkumiste andmed)
kinnitavad vastupidist,
lähtuda teadaolevatest
faktidest. 

Kui lapse enda sõnadele (ei
ole tarvitanud) on vastu
panna ainult tõestamata
kahtlusi või kuulujutte,
lähtuda lapse sõnadest.

Vasta „Laps on narkootilisi
aineid tarvitanud“, kui nende
tarvitamine minevikus ei ole
kaasa toonud
vastusevariantides
nimetatud probleeme (nt
nende tarvitamine on olnud
proovimise tasemel, juhuslik
ja vähene). 
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  29. Lapse

alkoholitarbimine
  praegusel ajal
(viimase 6 kuu

jooksul)
   
  

Märkige kõik
sobivad
variandid.
  

☐  Laps ei tarvita alkoholi.
☐  Laps tarvitab alkoholi.
☐  Alkoholi tarvitamine häirib
hariduse omandamist.
☐  Alkoholi tarvitamine tekitab
probleeme peres.
☐  Alkoholi tarvitamine häirib
normaalsete suhete loomist ja
säilitamist eakaaslastega.
☐  Alkoholi tarvitamine
põhjustab terviseprobleeme.
☐  Alkoholi tarvitamine on
soodustanud õigusrikkumiste
toimepanekut.
☐  Laps pruugib üha suuremas
koguses alkoholi, et saavutada
soovitud joobeseisundit.
☐  Lapsel on esinenud
võõrutusnähtusid.
  

Küsimus keskendub lapse
alkoholiprobleemidele
olevikus.

Vastamisel võib toetuda nii
lapse enda sõnadele
(kinnitab, et tarvitab alkoholi,
on sellega uhkustanud jne)
kui ka tõestatud faktidele
(selged „vahelejäämised“
täiskasvanutele, fikseeritud
õigusrikkumised).

Kui laps ise väidab, et ei
tarvita alkoholi, kuid faktid
(nt õigusrikkumiste andmed)
kinnitavad vastupidist,
lähtuda teadaolevatest
faktidest.

Kui lapse enda sõnadele (ei
tarvita) on vastu panna
ainult tõestamata kahtlusi
või kuulujutte, lähtuda lapse
sõnadest.

Vasta „Laps tarvitab
alkoholi“, kui selle
 tarvitamine ei ole seni
kaasa toonud
vastusevariantides
nimetatud probleeme
(nt praegune alkoholi
tarvitamine olnud harv ja
vähestest kogustes). 
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 Küsimus Selgitus Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  30. Narkootiliste

ainete
  tarvitamine

praegusel ajal
(viimase 6

  kuu jooksul)
   
  

Märkige
kõik
sobivad
variandid.
  

 ☐  Laps ei tarvita narkootilisi
aineid.
☐  Laps tarvitab narkootilisi
aineid. 
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine häirib hariduse
omandamist.
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine tekitab probleeme
peres.
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine häirib normaalsete
suhete loomist ja säilitamist
eakaaslastega.
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine on põhjustanud
terviseprobleeme.
☐  Narkootiliste ainete
tarvitamine on soodustanud
õigusrikkumiste toimepanekut.
☐  Laps pruugib üha suuremas
koguses narkootikume, et
saavutada soovitud
joobeseisundit.
☐  Lapsel on esinenud
võõrutusnähtusid.
  

Küsimus keskendub lapse
narkoprobleemidele olevikus.
Narkootiliste ainete hulka
tuleb lugeda ka ravimid (nt
rahustid), mida laps tarvitab
omavoliliselt ehk neid ei ole
talle arsti poolt määratud.
Vastamisel võib toetuda nii
lapse enda sõnadele (kinnitab,
et tarvitab alkoholi, on sellega
uhkustanud jne) kui ka
tõestatud faktidele (selged
„vahelejäämised“
täiskasvanutele, fikseeritud
õigusrikkumised).
Kui laps ise väidab, et ei ole
minevikus alkoholi tarvitanud,
kuid faktid (nt õigusrikkumiste
andmed) kinnitavad
vastupidist, lähtuda
teadaolevatest faktidest.
Vasta „Laps tarvitab
narkootilisi aineid“, kui selle
tarvitamine ei ole seni kaasa
toonud vastusevariantides
nimetatud probleeme (nt
nende tarvitamine on olnud
proovimise tasemel, juhuslik ja
vähene).

Suitsidaalne käitumine

  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  31. Suitsidaalne

käitumine
minevikus
  ja praegu.

Arvestada kõiki
enesetapuga seotud
mõtteid, ähvardusi, plaane
ja katseid, ka siis, kui laps
on tunnistanud, et need
olid manipulatiivsed või tal
ei olnud tegelikult plaanis
neid ellu viia. „Tõsised
enesetapumõtted“
märkida, kui suitsidaalsed
mõtted on muutunud
sagedaseks/püsivaks,
need pakuvad lapsele tuge
ja lohutust, surm on
muutunud lapse
kinnisideeks jne.

☐ Ei ole kunagi
tõsiselt
enesetapule
mõelnud.
☐ Lapsel esineb
tõsiseid
enesetapumõtteid.
☐ Laps on
planeerinud
suitsiidi, kuid mitte
reaalset katset
teinud.
☐ Laps on teinud
reaalse
enesetapukatse.

Küsimus puudutab lapse
suitsidaalset käitumist
kogu tema senise elu
jooksul.
Vastamisel tuleb
arvestada kõiki enda
(mitte nt teiste inimeste,
filmitegelaste jne)
enesetapuga seotud
bmõtteid, ähvardusi,
plaane ja reaalseid
katseid.
Enesetapu planeerimine
tähendab seda, et laps on
enda jaoks paika pannud
aja, koha ja viisi, kuidas
kavatseb endalt elu võtta.
See ei ole enam fantaasia,
vaid konkreetne
tegevuskava.



  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  32. Minevikus

kogetud füüsiline
vägivald

  või
väärkohtlemine
  (sünnist kuni
ajani 6 kuud

  tagasi)
   
  

Märkige kõik
sobivad/kehtivad
variandid.

Arvestada kõiki lapse
poolt avaldatud
juhtumeid, sõltumata
sellest, kas neid on
ametlikult menetletud
(politseis vm).

Erandiks on juhtumid,
mille puhul on
ametlikult tuvastatud,
et tegu on
valesüüdistusega.
  

☐ Laps ei ole kogenud
füüsilist vägivalda ega
väärkohtlemist.
☐  Laps on kogenud
füüsilist vägivalda või
väärkohtlemist kodus.
☐  Laps on kogenud
füüsilist vägivalda või
väärkohtlemist
hooldusperes või
asenduskodus.
☐  Lapse suhtes on
füüsilist vägivalda või
väärkohtlemist
kasutanud tema
pereliige/lähedane.
☐  Laps on füüsilist
vägivalda või
väärkohtlemist
kogenud väljaspool
kodu ja perekonda.
☐  Laps on langenud
raske vägivalla ohvriks.
  

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.

Füüsiline vägivald on tahtlik
füüsilise jõukasutamine oma
tahte maksmapanemiseks,
põhjustades teisele füüsilist
valu või vigastusi (nt
peksmine).

Väärkohtlemine on käitumine,
mille eesmärk on teist inimest
kontrollida ja allutada hirmu,
alanduse, füüsilise või
verbaalse rünnaku kaudu .

Kui väärkohtlejaks on
mittebioloogiline vanem (ema
või isa uus elukaaslane),
arvestada vastamisel, kas
tegemist on vanemlikku rolli
kandva täiskasvanuga
(kasuvanem). Kui vanemlik roll
puudub, valige vastuse-
variandiks „väljaspool
perekonda“.

Vastamisel tuleb arvestada ka
juhtumeid, mida ei ole (nt
politseis) ametlikult
menetletud, kuid millest laps
on ise rääkinud või mis on
teada usaldusväärsete allikate
põhjal (nt lapsevanema
tunnistus, pealtnägijate
kirjeldused jne).
  

Väärkohtlemise kogemine
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  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  33. Minevikus

kogetud
seksuaalne
  vägivald /
seksuaalne

väärkohtlemine
(sünnist

  kuni ajani 6 kuud
tagasi)

   
  

Märkige kõik
sobivad/kehtivad
variandid.

Arvestada kõiki lapse
poolt avaldatud
seksuaalse
vägivalla/väärkohtle
mise juhtumeid,
sõltumata sellest,
kas neid on
ametlikult
menetletud (politseis
vm).

Erandiks on
juhtumid, mille puhul
on ametlikult
tuvastatud, et tegu
on valesüüdistusega.
  

☐  Ei ole olnud
seksuaalse
vägivalla/
väärkohtlemise
ohver
☐  On kogenud
seksuaalset
vägivalda/
väärkohtlemist
perekonnaliikme
poolt
☐  On kogenud
seksuaalset
vägivalda/
väärkohtlemist
väljaspool kodu ja
perekonda
   
  

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.
Seksuaalne vägivald on lapse
seksuaalsesse tegevusse
sundimine vägivalla abil (nt
vägistamine).Seksuaalne vä
ärkohtlemine on lapse
kaasamine seksuaalsesse
tegevusse, mille sisust ta
täielikult aru ei saa, millele ta ei
ole võimeline adekvaatset
nõusolekut andma ning mis on
vastuolus seaduste või
üldkehtivate sotsiaalsete
normidega. 

Väärkohtleja võib olla nii
täiskasvanu kui ka teine laps,
kes on vanuse või arengutaseme
tõttu lapsega vastutus-, usaldus-
või võimusuhetes.
Vastamisel tuleb arvestada ka
juhtumeid, mida ei ole (nt
politseis) ametlikult menetletud,
kuid millest laps on ise rääkinud
või mis on teada
usaldusväärsete allikate põhjal
(nt lapsevanema tunnistus,
pealtnägijate kirjeldused jne).

 
  34. Minevikus

kogetud
hooletusse

  jätmine (sünnist
kuni ajani 6 kuud

  tagasi)
   
  

Hooletusse jätmine
tähendab olukordi,
kus lapse füüsilised
ja tervislikud
põhivajadused ei ole
rahuldatud ning tema
turvalisus on ohus.
Ei ole oluline, kas
juhtumeid on
ametlikult
menetletud (politseis
vm).

Erandiks on
juhtumid, mille puhul
on ametlikult
tuvastatud, et tegu
on valesüüdistusega. 
  

☐  Laps ei ole
kogenud
hooletusse jätmist
☐  Laps on
kogenud
hooletusse jätmist
  

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.
Hooletusse jätmise all peetakse
silmas olukordi, mille puhul last
ei kahjusta vanemate teod, vaid
tegematajätmised, nt laps ei saa
piisavalt eakohast toitu, on
pidevalt järelevalveta, tema
hügieeni eest ei hoolitseta,
puudub kohane (nt ilmale
vastav) riietus, ei saa vajalikku
arstiabi jne.
 
Lisaks ametlikult (politseis,
lastekaitses) menetletud
juhtumitele märkida variant
„kogenud hooletusse jätmist“ ka
siis, kui info on saadud
usaldusväärsetest allikatest
(kool, lapse enda või tema
lähedaste kirjeldused jm)
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  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  35. Minevikus
kogetud vaimse

  tervise
probleemid

(sünnist kuni
ajani 6 kuud

  tagasi)
   
  

Vaimuhaigused ja
vaimse tervise
häired, mille on
diagnoosinud
spetsialist.

Siia ei kuulu
käitumishäired ja
sõltuvushäired,
hariduslikud
erivajadused –
neid puudutatakse
teistes küsimustes
  

☐  Lapsel ei ole
esinenud vaimse
tervise probleeme.
☐ Lapsel on
diagnoositud
vaimuhaigusi/vaimse
tervise häireid.
☐ Lapsele on vaimse
tervise häirete tõttu
määratud ravimid.
☐  Laps on vaimse
tervise probleemide
tõttupöördunud spet-
sialisti (nt psühhiaatri)
poole ja/või saanud
psühhoteraapilistravi/t
ugiteenuseid.
☐ Lapsele on vaimse
tervise häirete tõttu
määratud ravimid ning
ta on saanud
psühhoteraapilist
ravi/tugiteenuseid.

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.
Küsimuse all peetakse silmas
spetsialisti poolt diagnoositud
vaimuhaigusi ja vaimse tervise
häireid, nt skisofreenia,
bipolaarsus, meeleolu-,
mõtlemis-, iseloomu- ja
kohanemishäired. Sellised
diagnoosid võivad olulisel
määral mõjutada lapsega
töötamise võimalikkust neil,
kes ei ole vaimse tervise
spetsialistid.

Käitumis- ja, sõltuvushäireid
ning hariduslikke erivajadusi
siin ei arvestata.
Psühhoteraapilise ravi /
tugiteenuste all mõeldakse
mittemedikamentoosset
(ravimiteta) ravi, nt
rühmateraapia, nõustamine,
psühholoogi/psühhiaatri
regulaarne vastuvõtt jms.
  

 
  36. Minevikus

kogetud
ülemäärane

  viha ja
ärrituvus

(sünnist kuni
ajani 6 kuud

  tagasi)
   
  

   
  

☐  Lapsel ei ole
esinenud
põhjendamatut viha/
ülemäärast ärrituvust.
☐  Lapsel on aeg-ajalt
esinenud vihahooge/
ülemäärast ärrituvust.
☐  Lapsel on esinenud
sagedasi vihahooge/
ülemäärast ärrituvust.
☐  Viha või ärritumine
on põhjustanud lapsel
agressiivseid
reaktsioone.

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.
Me kõik vihastame ja ärritume
aeg-ajalt, kui selleks on
arvestatav põhjus. Siin on
mõeldud põhjendamatut või
tavapärasest tugevamat viha ja
ärrituvust, kui tal selleks
põhjust pole, või „reageerib üle“
(nt ärritub tugevalt tühiste
pisiasjade peale).

Viimane variant väljendab
olukorda, kus viha/ärrituvus ei
pruugi olla pidev, kuid on
põhjustanud agressiivset
 käitumist (nt lõhub asju,
ründab füüsiliselt).

Lapse vaimse tervise probleemid 
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  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  37. Minevikus

kogetud
depressioon või

ülemäärane
ärevus

  (sünnist kuni
ajani 6 kuud

  tagasi)
   
  

Depressioon või
ülemäärane ärevus
(nt ärevushire) ei
pea olema
kinnitatud
spetsialisti poolt,
vastus võib
põhineda lapse
enda arvamusel/
hinnangul.
  

☐  Laps ei ole kogenud
depressiooni või
ülemäärast ärevust.
☐  Lapsel on aeg-ajalt
esinenud mööduvat
depressiivsuse või
ülemäärase ärevuse
tunnet.
☐  Lapsel on esinenud
sagedast
depressiivsuse või
ülemäärase ärevuse
tunnet, kuid see ei ole
mõjutanud
igapäevaeluga
toimetulekut.
☐  Lapsel on esinenud
depressioon või
ülemäärane ärevus,
mis on takistanud
igapäevaeluga
toimetulekut.
  

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.
Depressioon on püsiv
meeleoluhäire, mida
iseloomustab alanenud
meeleolu, huvide ringi
kitsenemine, elurõõmu
kadumine ning energia
vähenemine, mis mõjutab lapse
toimetulekut ja elukvaliteeti.

Ärevuse puhul tuleb vahet teha
pingeolukorraga seotud
normaalse ärevuse
(esinemisärevus, ootusärevus,
ohutunne jm) ja põhjendamatu
või ülemäärase ärevuse /
ärevushäire vahel. Kui lapsel on
diagnoositud ärevushäire,
märkida viimane variant.
  

 
  38. Minevikus

kogetud 
 psühho-

somaatilised
kaebused
(sünnist

  kuni ajani 6
kuud tagasi)

   
  

Kehalised
vaevused (nt
valud), mis on
tingitud eelkõige
psüühilistest
teguritest (stress,
ärevus) 
  

  ☐  Ei ole olnud
  ☐  Harvad kaebused
  ☐  Sagedased
kaebused
  ☐  Pidevad vaevused
  

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.
Küsimus keskendub kehalistele
vaevustele, millel ei ole selgeid
füüsilisi põhjuseid. Vaevuste
põhjuseks võivad olla hoopis  
 psüühilised tegurid nagu
ärevus, stress, hirm jm. Sellised
vaevused võivad olla nt
kõhuvalu, peavalu,
südamepekslemine, valu
rinnus, higistamine, suukuivus,
hingamisraskused, „klimp“
kurgus,  lihaspinge, pearinglus
jms.
  

Lapse vaimse tervise probleemid 
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  Küsimus   Selgitused   Vastusevariandid Lisainfo/ kommentaarid

 
  39. Minevikus

kogetud
psüühika- ja

tajuhäired
(sünnist kuni
ajani 6 kuud

tagasi)
  

   
  

  ☐  Psüühika- ja
tajuhäired puuduvad.
  ☐  On esinenud
psüühika- ja tajuhäireid
(nt
  hallutsinatsioone).
  ☐  On esinenud
uskumust või
sundmõtet, et last
  juhib/kontrollib keegi
teine.
  

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.
Mingil määral mõjutavad kõigi
laste mõttemaailma
muinasjutud ja uskumused,
fantaasiad ja väljamõeldud
kangelased. Selles küsimuses
on fookuses tõsised ja
ulatuslikud psüühika- ja
tajuhäired (nt lapse teadvuses
domineerib fantaasiamaailm,
mil pole reaalsusega mingit
seost ja mis tõrjub lapse
mõtlemises tagaplaanile
reaalse eluga seotud mõtted),
samuti luulumõtted,
hallutsinatsioonid, tugevad
ebaadekvaatsed uskumused
vms.
  

 
  40. Minevikus

kogetud
  traumaatilised

sündmused
(sünnist

  kuni ajani 6
kuud tagasi)

   
   
  

  Vägivalla,
õnnetuste jms
kogemine
  ja/või
pealtnägemine
  

  ☐  Traumaatilised
kogemused puuduvad.
  ☐  On esinenud
traumaatilisi
kogemusi.
  ☐  Traumaatilised
sündmused/kogemuse
d on
  jätnud jälje lapse
psüühikasse (nt laps
näeb sellest
unenägusid ja kogeb
  meenutusi
(flashbacks)).
  

Küsimus keskendub
probleemidele minevikus.
Traumaatiline sündmus on
reaalne intsident, samuti ohu
või ähvarduse kogemine,
millega kaasneb tugev hirm,
peataolek, ohu- ja abitustunne.
Nt katastroofid, õnnetused,
vägivallateod, väärkohtlemise
kogemine, vastu tahtmist
perekonnast eraldamine,
lähedaste surm jm.
Vastusevariant „Traumaatilised
sündmused/kogemused on
jätnud jälje lapse psüühikasse“
märkida siis, kui lapsel on
olnud traumaatilise
sündmusega seotud korduvaid
unenägusid või tahtmatuid
meenutusi, püsivat
masendustunnet vm
sümptomeid, mis mõjutavad
lapse psüühikat olulisel määral.
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4. RISKIHINDAMISE TULEMUS

Riskihindamine annab tulemuseks riskikäitumise või õigusrikkumise tõenäosuse skaalal
madal-keskmine-kõrge. Selle najal saab omakorda otsustada, kui intensiivselt on vaja
lapse olukorda sekkuda.

Madal risk = risk õigusrikkumiseks on madal. Lapse toetamiseks piisab tavapärasest
võrgustikutööst, olukorra jälgimisest ja vähem piiravatest teenustest. Et kasu asemel
mitte kahju teha, tuleks vältida liialt intensiivset sekkumist, mis olulisel määral mõjutaks
lapse igapäevaelu. Ülepingutatud meetmed on ressursikulukad spetsialistidele ning liialt
kurnavad lapsele ja tema perele.

Keskmine risk = risk õigusrikkumiseks on keskmine. Lapse toetamiseks on vaja
konkreetseid meetmeid, et ennetada riski eskaleerumist. Oluline on lapse olukorral
pidevalt silma peal hoida ja rakendada sekkuvaid meetmeid, mis oleksid piisavalt
intensiivsed, kuid samas mitte ülearu piiravad.

Kõrge risk = risk õigusrikkumiseks on kõrge. Lapse toetamiseks on vaja kiiret ja
intensiivset tegutsemist, et vähendada riskikäitumise ja õigusrikkumiste riski ning
pakkuda lapsele vajalikku abi ja teenuseid. Oluline on sealjuures omada lapse
seisukorrast pidevalt ülevaadet ja veenduda, et laps jõuab talle määratud spetsialistude,
abi või teenusteni. Kõrge riski puhul võivad vajalikud olla ka rangelt piiravad
meetmed/teenused, mis võivad olulisel määral mõjutada lapse igapäevaelu. Samas on
oluline hinnata kõiki võimalikke meetmeid ning nende mõju ja sobivust konkreetsele
lapsele. 

NÄIDE

Lastekaitsetöötaja sai Andrese riskihindamise tulemuseks keskmise riski,
seega tuleb astuda otsustavaid samme, et langetada Andrese riskitaset ja
ennetada riskide eskaleerumist. Riskitase ei olnud veel nii kõrge, et
mõelda lapse vabaduse piiramisele, kuid piisavalt kõrge mõistmaks, et
tavapärasest nõustamisest enam ei piisa. Lastekaitsetöötaja tutvustas
võrgustiku liikmetele riskihindamise tulemust ja üheskoos planeeriti
edasisi meetmeid. Oluliseks peeti Andrese käekäiku ja tegemisi hoolikalt
jälgida ning temaga regulaarselt kohtuda.
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