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RESÜMEE 

 

Kalle Laane (2012). Keila SOS Lasteküla laste koolikogemus ja arengu planeerimine. 

Magistritöö. Käsikiri. Tallinna Ülikool. 154 lehekülge, 97 kirjandusallikat, 8 joonist, 11 tabelit, 5 

lisa. 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on ülevaate saamine asendushoolduses elavate laste 

koolikogemustest ja neile toetuse andmisest arengu planeerimise kontekstis. 

 

Töös otsin vastust järgmistele küsimustele: 

 Milline on Keila SOS Lastekülas elavate laste koolikogemus? 

 Kuidas toimub lastele haridusliku toe andmine Keila SOS Lastekülas ja koolis? 

 Kuidas toimub laste arengu juhtumikorralduslik toetamine Keila SOS Lastekülas? 

 

Uurimuse teoreetilisteks lähtekohtadeks on J. Bowlby kiindumuse teooria ja säilenõtkuse 

(resilientsuse) teooria. 

 

Empiiriline uurimus on kvalitatiivne, empiiriliste andmete kogumiseks kasutasin avatud 

küsimustega teemaintervjuusid 13 noore ja 6 täiskasvanuga. Empiirilise ainestiku analüüsimiseks 

kasutasin fenomenograafilist meetodit, millele lisandus täiskasvanute intervjuumaterjali puhul 

sisuanalüüs. 

 

Uuringu tulemusena saab välja tuua laste koolikogemuse olulisust haridusliku edukuse 

seisukohalt. Keila SOS Lasteküla laste koolikogemuse ulatust iseloomustab kolme tingliku rühma 

olemasolu: (1) positiivse koolikogemusega noored, (2) ambivalentse koolkogemusega noored ja 

(3) negatiivse koolkogemusega noored. Eristatavad on koolikogemust positiivselt ja negatiivselt 

mõjutavad tegurid, millest tähtsaim võib olla lapse õpingutele pühendumise määr, mis sõltub 

omakorda teistest teguritest. Negatiivse ja ambivalentse koolikogemusega lapsed vajavad 

haridusliku edukuse tagamiseks psühhosotsiaalse olukorra hindamist ning kvaliteetseid 

juhtumikorralduslikke sekkumisi. Keila SOS Lasteküla pereemade kompetentsus võib olla 

ebaühtlane. Laste arengu planeerimise juhtumikorralduslik meetod ei ole Keila lastekülas 

juurdunud, järelikult võib laste arengu toetamine olla ebatõhus. Viited otsestele isiklikele 

kontaktidele kohaliku omavalitsuse töötajatega puudusid 2010. a. 76% protsendil laste arengu 

iseloomustustest. 

 

Võtmesõnad: lapse huvid, turvaline kiindumussuhe, sotsiaalne kompetentsus, säilenõtkus. 
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ABSTRACT 

 

Kalle Laane (2012). The Children’s Experience of School and Planning of Development in the 

Keila SOS Children’s Village. Master Thesis. Manuscript. Tallinn University. 154 pages, 97 

literature sources, 8 figures, 11 tables, 5 annexes. 

 

The purpose of present master thesis is the insight into school experiences and support provided 

through the development planning of foster care children living in Keila SOS Children’s Village.  

 

In this thesis I am looking for answers to the following questions: 

 What is the experience of school of foster care children living in Keila SOS Children’s 

Village? 

 How is provided the educational support for children in Keila SOS Children’s Village and 

schools? 

 How is provided the case management support for children in Keila SOS Children’s 

Village? 

 

The theoretical starting points of the present research are the attachment theory of J. Bowlby and 

the resilience theory. 

 

The empirical research is qualitative. For collecting of the empirical data I used the theme 

interviews with open questions with 13 youngsters and 6 adults. For analysis of the empirical 

data I used the phenomenographic method and the content analysis. 

 

As an abstract of this thesis research can be concluded that children’s experience of school is 

important for their educational success. The scope of children’s experience of school is 

characterized by the presence of the three conventional groups: (1) the youth with positive school 

experience, (2) the youth with ambivalent school experiences and (3) the youth with negative 

school experience. Identifiable are positive and negative factors affecting the children’s 

experience of school. The most important factor may be the rate of commitment to learning 

which in turn depends on the other factors. Children with negative and ambivalent school 

experience need the psychosocial assessment of their situation and good interventions. The 

competency of SOS mothers may be inconsistent. Using of the case management method for 

development planning is not implemented yet, consequently the support for children tends to be 

inefficient. There were no references about personal contact between child and local authorities 

in 76% of Keila SOS Children’s Village characteristics for the child development in 2010. 

 

Keywords: best interests of child, secure attachment, social competency, resilience. 
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EESSÕNA 

Maailm on laetud lugudega. Väljapaistvate inimeste edulugusid võimendab meedia, aga on 

loomulik, et suur enamus inimeste lugusid jääb meil kuulmata.  

Kauget häält on raske kuulda, kuid sageli jääb kuulmata ka nende kõne, kes on siinsamas kõrval, 

aga ei räägi, kui me ei küsi. 

Asendushooldus toimub üsna eraldatud kogukondades, sinna lähevad mõned tööd tegema ja 

mõned sooritama heategusid. 

Kas oskame kujutleda, milliseid pingutusi on asendushoolduse lastel vaja teha selleks, et tulla 

välja haavatava inimese katsumuste suletud ringist, mis neelab sageli endasse inimpõlvkondi? 

Ma tahan, et me aitaksime seda suletud ringi murda ja usun, et hea haridus aitab seda teha. Kui 

õige teeksime nii, et iga riskilaps saab ülikoolihariduse!? Pole õige jätta seda ainult nende 

hooleks. 

Haridus on parim kaitsefaktor abituse vastu! Haridus on tunnustus õppijale, kes on suutnud end 

kokku võtta. 

 

See töö on valminud tänu mitme inimese heatahtlikkusele. 

 

Eriti tänan ma lugupeetud Anne Tikot, minu juhendajat! Te olete minuga olnud väga kannatlik ja 

mõistev. Tunnen, et kõige vajalikum on mulle olnud õigeaegne julgustamine, aga peale selle 

olete mind delikaatselt ja asjatundlikult suunanud. Tajun Teie soojust ja suurt kogemust. 

 

Tänan oma abikaasat ja poega, kes on töö kirjutamise ajal ilmutanud lõpmatut kannatlikkust ja 

sallivust. 

 

Suur tänu Keila SOS Lasteküla lastele ja vilistlastele, kes minuga rääkisid, andes mulle rohkesti 

mõtteainet ja üllatushetki. 

 

Tänan kolleege, kes jagasid minuga oma mõtteid ja ideesid. 

 

Kui ma millestki valesti aru sain, siis sõltus see ainult minust. 

 

Lugupidamisega! 

 

Kalle Laane, 

06.05.2012. 
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1. SISSEJUHATUS 

Käesoleva magistritöö aineks on asendushoolduses elavate laste kui haavatava riskirühma 

olukord ning nende koolikogemus ja arengu planeerimine kui asendushoolduse kvaliteedi 

võimalikud indikaatornäitajad Keila SOS Lastekülas elavate laste näitel. 

Magistritöö eesmärgiks on ülevaate saamine asendushoolduses elavate laste koolikogemustest ja 

neile toetuse andmisest arengu planeerimise kontekstis. Töös toon välja tüüpilisi perekondlikke 

mõjutusi, mis kaasnevad lapse asendushooldusele paigutamisega ning neist mõjutustest 

tulenevaid lapse tervise ja arengu kahjustusi, mis iseloomustavad asendushoolduses elavaid lapsi 

kui riskirühma, aga ka asendushooldusele paigutamise protsessi iseloomustavaid tegureid ning 

asendushoolduse kvaliteete. Uurimuse peamiseks teoreetiliseks lähetekohaks on J. Bowlby 

kiindumuse teooria, sest asendushoolduses elavatele lastele tüüpilised kiindumussuhte häired on 

süsteemsed ja tulenevad bioloogilise perekonna kaotusest. Säilenõtkuse (resilientsuse) teooria on 

mõttelises seoses Bowlby kiindumuse teooriaga ja leiab käsitlemist kui asendushoolduses 

kasutatav kontseptuaalne mudel. 

Selle eesmärgipüstituse tingis arusaam, mis pärineb isiklikust töökogemusest haavatavate laste ja 

perekondadega: kasusaajate toimetuleku seisukohalt on määravaks pigem suhete ja kuuluvusega 

seotud kvalitatiivsed mõjurid kui formaalselt toimuv. Asendushoolduses elava lapse siseelu ja 

olukorra adumiseks on asjakohaseid teadmisi omades vaja osata kaasata, kuulata ja mõista. 

Haridus on raskete kogemustega inimeste parim kaitsetegur. Laste koolikogemus võib olla enda 

harimise seisukohalt otsustav. Kiindumushäirega lapsel võib olla väga keeruline saavutada 

õppimiseks vajalikku stabiilsust. Selleks vajab ta mõistvalt ja läbimõeldult korraldatud abi. 

Vastus laste vajadustele võib olla erinev nii koolis kui ka teistes keskkondades. Võib oletada, et 

koolil on raske arvestada laste erinevates vormides väljenduvat kiindumussuhte defekti ja sellest 

võivad tuleneda pinged ja vääritimõistmised koolielus. 

Laste kohtlemisel on pikaajaline mõju. Kui me ei õpi korralikult abistama raskete 

elukogemustega lapsi, siis tuleb vanglaid juurde ehitada. Sama mõtet võib väljendada ka 

teistmoodi: tõenduspõhisele ennetustööle kulutatud rahaühik hoiab kokku kuni 25 ühikut, mis 

muidu kuluksid inimeste füüsiliste, vaimsete ja sotsiaalsete kahjustustega seotud mittesoovitavate 

tagajärgede peale (Jones, Bumbarger, Greenberg, Greenwood 2008, 3).  
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Otsin vastust järgmistele küsimustele:  

1. Milline on Keila SOS Lastekülas elavate laste koolikogemus? 

2. Kuidas toimub lastele haridusliku toe andmine Keila SOS Lastekülas ja koolis? 

3. Kuidas toimub laste arengu juhtumikorralduslik toetamine Keila SOS Lastekülas? 

 

Magistritöö ülesanneteks on: 

1. Anda teoreetiline käsitlus oma bioloogilisest perekonnast eraldi kasvavate laste 

arenguvajadustest seotuna koolikeskkonna kontekstiga ja säilenõtkusega. 

2. Selgitada välja Keila SOS Lasteküla laste koolist saadud subjektiivsete kogemuste 

variante. 

3. Süstematiseerida kogutud informatsioon ja tuua välja seaduspärasused valimi antud 

hinnangute esinemises. 

4. Analüüsida laste arengu planeerimist Keila SOS Lastekülas 2010. a. 

5. Võrreldes teoreetilisi käsitlusi ja uuringutulemusi koostada ettepanekud asendushoolduses 

elavate laste haridusliku toetamise parandamiseks. 

 

Loodan, et õpilaste arengut positiivselt mõjutavate meetmete võtmiseks kasutavad koolid ja SOS 

LEÜ magistritöös sisalduvat täiendavat informatsiooni ning et asendushooldusega tegelevad 

organisatsioonid arvestavad uuringu tulemusi kasvandike toimetulekuvõime ja sotsiaalsete 

kompetentside arendamise korraldamisel. 

 

Töös on kasutatud järgmisi põhimõisteid: 

Arenguvajadused on kõik sellised vajadused, mille rahuldamine tegevuste ning suhtlemise 

kaudu teiste inimestega mõjutab lapse arusaamist iseendast, tema edasist käitumist ning arengut 

(Kera 2004, 23). 

Asendushooldus - lapse hooldamine väljaspool tema enda perekonda (Sotsiaalministeerium 

2012). 

Eneseaustus: inimese eksistentsiaalne omadus, teatav sisemine tugisammas, kese või tuum ja üks 

meie psüühilise olemasolu nurgakive, mille kvaliteet ja kvantiteet võivad elus suureneda või 

väheneda (Juul 2010, 79). 
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Kiindumuskäitumine: iga käitumise vorm, mis põhjustab isikul läheduse saavutamise või 

alalhoidmise kellegi teise selgelt määratletud inimesega, kellest eeldatakse, et ta on paremini 

võimeline maailmaga toime tulema (Bowlby 2005, 29). 

Lapse huvid: R. Rääk määratleb lapse huvisid nii: „Lapse huvides on olla hooldatud ja kaitstud“ 

(Rääk 2003, 57). Praktikas tuleb leida tasakaal lapse praeguste huvide, võistlevate huvide ning 

lapse pikemaajaliste huvide vahel (Hammarberg, Holmberg 2005, 34). 

Säilenõtkus e. resilientsus on võime hästi toime tulla, kui ollakse silmitsi raskete 

elutingimustega. See eeldab pädevust vastupanuks ja positiivse ehitamiseks (Vaninstendael 1998, 

2). 

Sotsiaalne kompetentsus hõlmab isiku võimet integreerida kognitsioone, tundeid ja käitumist, et 

saavutada positiivseid tulemusi tema poolt määratletud sotsiaalsetes ülesannetes. Siia kuulub 

tuumhoiakute, võimete, oskuste ja tunnete kogum, millele antakse funktsionaalne tähendus 

kultuuri, naabruskonna ja olukorra kontekstide poolt. Sotsiaalse kompetentsusega seotud oskuste 

ning riski ja kaitsefaktorite kontseptsiooni vahel on selge ühendus (Elias jt. 2000, 275). 

Sotsialiseerumine: ühiskonna poolt aktsepteeritud normide, väärtuste ja veendumuste 

omaksvõtmine ja kasutama õppimine (Laane, Laane 1999, 5).  

Toimetulekuoskused: normaalse toimetuleku eelduseks olevad oskused: 

probleemilahendusoskus, emotsioonide ohjamise oskus, abstraktne ja loov mõtlemine, sotsiaalsed 

oskused, haridussüsteemis omandatud oskused (Laane, Laane 1999, 5). 

Turvaline kiindumussuhe: turvaline kiindumussuhe on välja arenenud, kui loodud suhet lapse 

ja hooldaja vahel iseloomustab tundmuslikkus, soojus, turvalisus ja stabiilsus ning rahuldatakse 

sobival viisil lapse põhi- ja emotsionaalseid vajadusi. Hooldaja reageerib lapsele positiivselt ja 

vastab lapse vajadustele teadlikul viisil (Gutierrez 2012). 
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2. J. BOWLBY KIINDUMUSE TEOORIA JA LAPSE NORMAALNE ARENG 

 

2.1 Kiindumuse teooria 

 

Ajaproovile on vastu pidanud John Bowlby käsitlus kiindumuskäitumisest kui lapse ja 

täiskasvanu elu tugevasti mõjutavast fenomenist. 

J. Bowlby kiindumuse teooria formuleeriti, et selgitada kindlaid käitumismustreid, mis 

iseloomustavad mitte ainult imikuid ja väikelapsi, vaid ka noorukeid ja täiskasvanuid (Bowlby 

2005, 134). Selle teooria tundmine võimaldab mõista vääriti koheldud ja vanemliku hoolitsuseta 

jäänud laste olukorda ning leida häid lahendusi nende elu ja asendushoolduse väljakutsetele . 

Raamatus „Kiindumussidemete loomine ja purustamine“ (2008) esitab J. Bowlby järgmise 

määratluse: „Kiindumuse teooria on viis loomaks ettekujutust inimolendite suundumusest luua 

tugevaid kiindumussidemeid teiste eriliste inimestega ja lahti seletamaks paljusid emotsionaalse 

düstressi ja isiksusehäirete vorme, kaasa arvatud ärevus, viha, depressioon ja emotsionaalne 

eemaldumine, mida põhjustavad tahtevastane eraldamine ja kaotus“ (Bowlby 2008, 151).  

Kiindumuse teooria rõhutab: (a) isikutevaheliste sügavate emotsionaalsete sidemete esmast 

olemust ja bioloogilist funktsiooni; loetakse kehtivaks, et nende sidemete loomist ja 

alalhoidmist kontrollib kesknärvisüsteemis asetsev küberneetiline süsteem, kasutades enese ja 

kiindumuspersooni muutuvaid mudeleid ja (b) tugevat mõju lapse arengule sõltuvalt viisidest, 

kuidas teda koheldakse tema vanemate, eriti emafiguuri poolt (Bowlby 2005, 135). 

Kiindumuse teooria võtab omaks hulga põhimõtteid, mis põlvnevad etoloogia (käitumisteaduse) 

ja kontrolliteooria distsipliinidest, luues sideme motivatsiooni kontseptsiooniga ja kognitiivse 

psühholoogiaga, mis on kokkusobivad neurofüsioloogiliste ja arengubioloogiliste käsitlustega. 

Samuti ühildub kiindumuse teooria teadusliku distsipliini tavaliste kriteeriumidega (Bowlby 

2008, 151).  

Selle teooria võtmemõisteks on käitumuslik süsteem (Bowlby 2005, 30). 

Teoses „Turvaline alus“ esitab J. Bowlby järgmise kiindumuskäitumise määratluse: 

„Kiindumuskäitumine on iga käitumise vorm, mis põhjustab isikul läheduse saavutamise või 

alalhoidmise kellegi teise selgelt määratletud inimesega, kellest eeldatakse, et ta on paremini 

võimeline maailmaga toime tulema“ (Bowlby 2005, 29).  
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Kiindumuskäitumisel on inimelus vähemalt võrdne tähendus toitumis- ja seksuaalkäitumisega. 

Selles pole midagi olemuslikult lapselikku või patoloogilist (Bowlby 2008, 156). 

Kuigi kiindumuskäitumine on eriti ilmne varase lapsepõlve vältel, on see jõus hällist hauani. 

Lapse kiindumuskäitumise mõtteks on läheduse, koostoimimise ja kommunikatsiooni 

ülalhoidmine vanemaga kui isikuga, kelle toimetulekuvõime on parem. Lapse sellist käitumist 

kutsub eriti esile läbielatav valu, väsimus või kõik hirmutav ning samuti hooldaja tõeline või näiv 

ligipääsmatus (Bowlby 2005, 91). Kiindumuskäitumise sisus on nuttu ja kutset - mis toob esile 

hoolitsuse - järgimist ja klammerdumist ja samuti tugevat protesti, kui laps jäetakse üksi või koos 

võõrastega (Bowlby 2008, 155). Kalduvus sellisel viisil käituda on kiindunud isiku püsiv 

omadus, mis jääb momendi olukordadest mõjutamata ja muutub aja jooksul vaid aeglaselt. 

Kiindumuskäitumise virgumist võib näha mõlemast soost noorukite ja täiskasvanute juures iga 

kord, kui nad on ärevuses või stressi mõju all ning seda peaks käsitlema kui normi (Bowlby 2005, 

4). 

Kiindumuskäitumises rõhutab kiindumuse teooria järgmisi tunnusjooni: (a) Spetsiifilisus, eripära. 

Kiindumuskäitumine on suunatud ühe või mõne konkreetse isiku poole, tavaliselt selge 

eelistusjärjekorra alusel. (b) Vältus. Kiindumus kestab tüüpiliselt suure osa elueast. Varaseid 

kiindumusi ei saa maha jätta ja tavaliselt need säilivad väga kaua (Bowlby 2008, 154). (c) 

Emotsioonide sisselülitumine. Paljud kõige intensiivsemad emotsioonid virguvad 

kiindumussuhete kujunemise, alalhoidmise, häirumise ja uuendamise aegu. Kaotuseähvardus 

kutsub esile ärevuse, tegelik kaotus tekitab kurbuse. Mõlemal juhul on tõenäoline viha 

(emotsioonide psühholoogia ja psühhopatoloogia on suures osas kiindumussidemete 

psühholoogia ja psühhopatoloogia). (d) Ontogenees. Suurel enamusel väikelastest areneb 

kiindumuskäitumine eelistatud persooni suhtes välja esimese üheksa elukuu vältel, võtmeks on 

selle isiku roll peamise emaliku hoolitsejana. Kiindumuskäitumine jääb kergesti käivitatavaks 

umbes kuni kolmanda eluaasta lõpuni; aktiveerudes lapse terve arengu jätkudes hiljem järk- 

järgult harvemini. (e) Õppimine. Kuna omase ja võõra eristamise õppimine on kiindumuse 

arenemise võtmeprotsessiks, mängivad tavapärased hüvitised ja karistused selle suhte kulus vaid 

vähest rolli ja kiindumus võib areneda kiindumuspersooni korduvate karistuste kiuste (Bowlby 

2008, 155). (f) Organiseeritus. Kiindumuskäitumist vahendavad esialgu üsna lihtsalt korralduvad 

reaktsioonid. Esimese eluaasta lõpust alates võib täheldada kiindumuskäitumise kasvavat 

süstemaatilist keerukust, mis korraldub küberneetiliselt ja sisaldab keskkonda ja last 
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iseloomustavaid mustreid. Need käitumuslikud süsteemid käivituvad kindlatel tingimustel ja 

teiste tingimuste ilmnemisel nende aktiivsus taandub. Lapse kiindumuskäitumine aktiviseerub 

kummalisuse, nälja, väsimuse ja kõikide asjaolude tõttu, mis mõjuvad lapsele hirmutavalt. Kui 

kiindumuspersoon on kohal või tema umbkaudne asukoht lapsele turvaliselt teada, siis jääb laps 

rahulikuks ning keskendub oma elukeskkonna avastamisele ja uurimisele. (g) Bioloogiline 

funktsioon. Kiindumuskäitumist esineb peaaegu kõigi imetajate järelkasvu hulgas ja paljudel 

liikidel püsib see läbi kogu täiskasvanuelu. Reegliks on läheduse alalhoidmine ebaküpse 

järeltulija ja tema poolt eelistatud täiskasvanu (peaaegu alati ema) vahel, sellise käitumise 

eluliselt tähtis funktsioon on järeltulija kaitsmine võimalike ohtude eest (Bowlby 2008, 156). 

Kiindumuskäitumine võimaldab lapsel või vanemal isikul hoida oma suhet kiindumuse objektiga 

teatud kauguse ja kättesaadavuse piirväärtuste vahemikus (Bowlby 2005, 30). Kõik need paljud 

käitumisvormid, mida isik aeg-ajalt rakendab, et saavutada või säilitada soovitud lähedust 

kiindumuspersooniga, kuuluvad kiindumuskäitumise konteksti (Bowlby 2005, 35). Kuna 

seotussuhted ja kiindumuskäitumine on omased igale inimolendile, siis peaks selle konteksti 

seaduspärasuste ja väljendusvormide küllaldane tundmine kuuluma iga lapsevanema pädevuse, 

kuid eriti laste kasvatamise ja arenguga seotud valdkonna töötajate ametialase kompetentsuse 

raamistusse. Laste asendushoolduse valdkonnas võimaldab J. Bowlby kiindumuse teooria 

paremini mõista asendushooldusele paigutatud lapse olukorda, seisundeid ja käitumisviise, eriti 

aga kiindumussuhte funktsiooni lapse normaalse arengu eeltingimusena. 

 

2.2 Kiindumuskäitumine ja lapsevanem 

 

Bowlby väärtustab kõrgelt edukat vanemlikkust kui järgmise põlvkonna vaimse tervise võtit. 

Tutvustades teiste teadlaste uuringuid (Grinker 1962, Offer 1969) tõdeb Bowlby, et vastupidavad 

kodud, kus mõlemad vanemad annavad suure osa oma ajast ja tähelepanust lastele, on tõestatult 

tervete, õnnelike ja iseseisvate noorte täiskasvanute sirgumise tingimuseks (Bowlby 2005, 2). 

Bowlby leiab, et on kasulik suhtuda lapse ja tema ema vahelise seotussideme olemusse kui 

omapärasesse ja osaliselt eelprogrammeeritud käitumismustrite kogumisse. Selle kogumi 

väljaarenemine sõltub keskkonna tingimustest. Lapse arengut toetavas keskkonnas on loomulik 

lapse hoidumine emafiguuri lähedusse (Bowlby 2005, 3). J. Bowlby arvates on 

kiindumuskäitumine ja vanemlik käitumine selle osana näide bioloogilisele juurele toetuvate 
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käitumistüüpide piiratud klassist, millest sõltub inimese või tema järeltulijate ellujäämine. Peale 

kiindumuskäitumise (1) kuuluvad sellesse klassi (2) seksuaalne käitumine, (3) uuriv/ avastav 

käitumine ning (4) toitumiskäitumine. 

Lapse kiindumuskäitumine saab kujuneda vaid isiku suhtes, kellest laps eeldab, et ta tuleb 

maailmaga toime teatud heal tasemel. Just selliste omadustega isikuga otsib laps lähedust ja 

kontakti (Bowlby 2005, 35). Lapsevanemale omane käitumine areneb teatud määral 

eelprogrammeeritud tüüpilistel viisidel siis, kui olukorra tingimused seda esile kutsuvad, näiteks 

lapse kätel kiigutamine ja rahustamine, kui ta nutab, lapse hoidmine soojas, kaitstult ja toidetult. 

Tüüpilised vanemlikud käitumismustrid ei avaldu lapsevanemal alguses täielikult. Vanemliku 

käitumise detailid on õpitud täiskasvanu varasematest kogemustest imikute ja lastega ning teiste 

lapsevanemate eeskujust (Bowlby 2005, 5). 

Parimate arenemisvõimaluste tagamiseks lapsele on vaja tavalise tundlikkusega vanemaid, kes 

suudaksid häälestuda oma lapse tegevustele ja signaalidele ning neile enam- vähem sobivalt 

vastata. Siia kuulub ka lapsevanema suutlikkus märgata oma käitumise mõju lapsele ning võime 

enda käitumist lapse huvides muuta. Empaatiliseks vanemarolli täitmiseks on vaja piisavalt aega 

ja pingevaba atmosfääri (Bowlby 2005, 90). Lapsed, kelle signaalidele emad tundlikumalt 

vastavad, pakkudes turvalist kehakontakti, on tulevikus ise valmis teiste düstressile sobivalt 

vastama (Bowlby 2005, 17). Bowlby lapsevanemaks olemise kontseptsiooni keskseks 

iseloomustavaks jooneks on lapsele kiindumussuhte kaudu loodava turvalise aluse väärtustamine, 

milleks peaks pädevust ja hoolt jätkuma mõlemal lapsevanemal. Lapse arengu eeltingimuseks 

olev turvaline alus loob lapsele või noorukile baasi retkedeks välismaailma ja kindlustunde, et 

vanemad on alati valmis teda hoolivalt vastu võtma ning tema füüsilised ja emotsionaalsed 

vajadused leiavad ühiselt rahuldamist, stress maandamist ja hirmu aitab ületada vanemlik 

julgustus. Perekonnas reguleeritakse kiindumuspersooni kaugust ja kättesaadavust käitumuslike 

vahenditega (Bowlby 2005, 30). Lapsevanema rolli tuumaks on olla lapsele kättesaadav, valmis 

teda julgustama ja võib-olla vastavalt lapse ootusele tema tegutsemisele kaasa aitama, selge 

hädavajaduse korral muidugi ka otseselt sekkuma.  

Mida kindlamad saavad lapsed olla oma arenemise vanemliku aluse turvalisuses ja nende 

valmisolekus vajadusel reageerida, seda püsivam on laste emotsionaalne tasakaal. 

Emotsionaalselt kõige stabiilsematel ja oma võimalusi kõige rohkem ära kasutavatel lastel on 
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vanemad, kes julgustavad alati oma laste autonoomiat, kuid ei ole seepärast vähem kättesaadavad 

ja osavõtlikumad, kui seda vaja on. (Bowlby 2005, 12). 

Lapsevanemal on mitmeid rolle, osa neist on paratamatult piiravad- keelavad ja teised 

kavatsuslikult distsiplineerivad. Lapsevanemate käitumisviisid võivad olla isikuti üsna erinevad – 

pigem julgustavast kuni pigem karistavani, sisaldades ka nõuandeid ja eeskuju, kuidas 

probleemolukordades käituda (Bowlby 2005, 14). Vastastiku rahuldustpakkuvad suhted laste ja 

lapsevanemate vahel ei arene isegi soodsate sotsiaalsete ja majanduslike tingimuste olemasolul 

välja igas perekonnas,. (Bowlby 2005, 14). 

Lapsevanemate või teiste hooldajarollis olevate inimeste käitumine seotussuhtes on 

komplementaarne lapse käitumisega. Bowlby toob välja seose hooldajate rolliomase 

motivatsiooni ning käitumismustrite ja lapse vaimselt tervena üleskasvamise vahel (Bowlby 

2008, 157). Peamisteks vanemliku käitumise muutujateks, millele J. Bowlby juhib tähelepanu, on 

ulatus, milles lapse vanem (a) kannab hoolt tema turvalise baasi eest ja (b) julgustab teda sellelt 

pinnalt maailma uurima. Lapsevanemate suutlikkus panna tähele ja austada lapse vajadusi on 

erinev. Kui vanem suudab lapse kiindumuskäitumist intuitiivselt ja osavõtlikult mõista ning 

sellega arvestada, siis kujundab ta oma käitumise lapse huvidele vastavaks (Bowlby 2008, 161). 

Travis Hirschi, väidetavalt üks maailmas kõige enam tsiteeritavaid kriminolooge ja üks kõige 

prominentsem sotsiaalse kontrolli teoreetikuid, rõhutab samuti lapsevanema positiivse 

rollikäitumise tähtsust (Welch, 1998, 1). K. Welch toob välja mõtte T. Hirschi ja M. R. 

Gotfredsoni raamatu „Kuritegevuse üldteooria“ (1990) kohta: „Gottfredson ja Hirschi näitavad 

eksimatult ja täpselt ära lapsevanemate rolli laste sotsialiseerumise kõige hädavajalikuma 

allikana“ (Welch 1998, 5). Lastele enesekontrolli õpetamise koormus langeb nende vanematele, 

kes peavad laste käitumist seirama, ära tundma hälbiva käitumise ja seda korrigeerima. 

Valmisoleku selle koormusega toime tulla loob vanemlik kiindumus. Lapsevanem, kes hoolib 

lapsest, hoolitseb tema järele vaatamise eest ja parandab lapse sobimatu käitumise, kui see ilmneb 

(Hirschi 1995, 6). Mida nõrgem on kiindumusside vanema ja lapse vahel, seda vähem on 

lapsevanem motiveeritud last kasvatama. Pöördvõrdeliselt laste arvuga perekonnas on vanematel 

tavaliselt iga lapse jaoks aega, energiat ja rahalisi vahendeid ning sellest sõltub ka nende 

võimekus laste käitumist lahti mõtestada ja hälbelisele käitumisele sobival viisil reageerida 

(Gottfredson, Hirschi 1990 tsit Phythian, Keane, Krull 2008, 74). 
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Üksikvanemal on vähem ressursse, et lastekasvatamise väljakutsetega toime tulla. Ilma teise 

lapsevanema või hooldaja toetuseta peab üksikvanem lapse tulemuslikuks kasvatamiseks 

pingutama palju rohkem. Samuti on üksikvanematel raskem luua laste enesekontrolli 

kasvatamiseks vajalikke tingimusi (Gottfredson ja Hirschi, 1990 tsit Phythian, Keane, Krull 2008, 

75). Laste hoolekanne on silmitsi põhimõttelise väljakutsega, sest asendushoolduse puhul jääb 

hooldajate/ kasvatajate seotussidemetes lastega süstemaatiliselt puudu lähedusest, mis vähendab 

kiindumussuhte väljaarenemise tõenäosust. Paljud uurijad (Cookston, 1999; Gove, Crutchfield, 

1982; Hoffman, 2001; Pierret, 2001; Rankin, 1983; Rankin, Kern, 1994; Wells, Rankin, 1991) on 

osutanud, et üksikvanematega lapsed ning asendushoolduses elavad lapsed osalevad kuritegudes 

sagedamini, võrreldes tervete perekondade lastega (Phythian, Keane, Krull 2008, 75). 

Lapsevanemate kättesaadavus, nende reageerimine ning laste autonoomsuse julgustamine on 

aluseks laste emotsionaalsele stabiilsusele. Lapse üleskasvamine vaimselt tervena ning tema 

sotsialiseerumine sõltub suurel määral lapsevanemate ja/või hooldajate motivatsioonist oma 

vanemarolli lapse huve silmas pidades täita. Tervete, õnnelike ja iseseisvate noorte täiskasvanute 

sirgumise tõestatud eeltingimuseks on vastupidavad kodud, milles mõlemad vanemad annavad 

suure osa oma ajast ja tähelepanust lastele. Lapse ja uue hooldaja kiindumussuhte kujunemine 

asendushoolduses on lapse arengu jaoks väga vajalik, kuid seda tagada on keeruline. Lapse ja 

hooldaja koostöö sõltub seotussuhte kvaliteedist; kui suhe lapse ja hooldaja vahel ei ole lähedane 

ja lapse vajadusi rahuldav, võib tulemuseks olla koostöö puudumine. Laste asendushooldus peab 

suutma luua lapse uute kiindumussidemete kujunemist soodustavad tingimused. 

Asendushoolduse korraldamisel tuleb arvestada asjaolu, et kui kaks isikut ei ole seotud 

kiindumussidemega, siis sageli avaldab üks neist tugevat vastupanu igale lähenemiskatsele. Tuleb 

püüda säilitada lapse positiivne side oma tõelise vanemaga/ kiindumuspersooniga ning sobival 

viisil teha lapsele arusaadavaks, milline on tema jaoks asendushoolduses kasvamise positiivne 

sisu. Kui seda ei toimu, siis tõenäoliselt on koostöö rajamine asendushooldusele paigutatud 

lapsega ja temale arenguks turvalise aluse loomine tugevasti häiritud. Asendushoolduses 

kasvavate laste sotsialiseerumisprotsessides on palju väljakutseid ja riske laste vaimsele tervisele 

ning prosotsiaalsele käitumisele. Heade lahenduste leidmine nendele väljakutsetele eeldab 

süsteemset lähtumist laste huvidest ehk lastekesksust ning asendushooldajate motivatsiooni ning 

kompetentsuse küllaldast arendamist ja toetamist. 
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2.3 Lapse kiindumuskäitumise normaalne arenemine ja selle eeltingimused 

 

Andes edasi Klausi, Trause ja Kennell`i uurimuses (1975) esitatut, toob J. Bowlby välja, et 

kiindumuskäitumise normaalseks arenguks on vaja teatud eeltingimusi, milleks kõigepealt on 

emade vabadus käituda peale sünnitust nii nagu neile meeldib (Bowlby 2005, 4). Last ootaval 

naisel või oma laste eest hoolitseval emal aktiviseerub kiindumuskäitumine ja sellega seotud 

tugev soov saada ka ise hoolitsust ning toetust. Sellest tulenevalt on lapse kiindumuskäitumise 

normaalse arengu üldiseks eeltingimuseks küllaldane toetus lapse emale (ibid., 4). 

Piisava toetuse ja rahu tingimustes kinnitub ema tähelepanu sünnimomendist alates 

vastsündinule, luues nii tema esimese kontakti teise inimolendiga. Võimalusel veedab ema mõne 

järgmise päeva jooksul palju tunde lihtsalt vaadates oma uut varandust, hellitades imikut ja 

õppides teda tundma. Tavaliselt saabub peagi hetk, mil ema tunneb, et laps on talle väga omane ja 

kallis (Bowlby 2005, 8). Vastsündinu võimalus siseneda tavalise tundlikkusega ema tähelepanu 

ning hellituste kaudu sotsiaalse interaktsiooni algselt ehedasse vormi ja ema käitumuslik 

potentsiaal selles edukalt osaleda on kiindumussuhte terve arengu seisukohalt suurima tähtsusega 

nähtus (Bowlby 2005, 8). Koostegutsemises lapsega avaldub ema intuitiivne valmisolek seada 

sekkumised vastavusse lapse aktiivsusega ning tundlik ema põimib oma reaktsioonid 

koherentseteks lapse omadega. Nii on lapsel võimalik tabada ühist häälestust emaga ja osaleda 

algsetes käitumuslikes dialoogides (Bowlby 2005, 8). Häälestudes imiku loomulikele rütmidele 

saavutab ema lapse rahulolu ja kaasamise algsesse koostöösse. Käitumuslike dialoogide 

arenemise kiirus ja tõhusus ning neist saadav mõlemapoolne nauding tingivad mõlema osaleja 

pühendumise. Ema hoiab ülal ühise jagamise kogemuste väljaarendamist, kasutades ära lapse 

spontaanset tähelepanu ning lastes lapsel end juhatada (Bowlby 2005, 8). Lapse kohanemisvõime 

on alguses piiratud ning kasvab vähehaaval oma tempos (Bowlby 2005, 9). 

J. Bowlby väitel võib kindlalt järeldada, et inimlapsed on eelprogrammeeritud sotsiaalselt 

koostoimivaks arenguks. See, kas lapse koostegutsemine täiskasvanuga realiseerub või mitte, 

sõltub suurel määral viisidest, kuidas täiskasvanud last kohtlevad (Bowlby 2005, 10). 

Kui lapse ja tema ema vahelise sidemed ehk interaktiivsete käitumismustrite kogumid on saanud 

areneda normaalselt, siis esimese eluaasta lõpuks muutub lapse käitumine küberneetiliselt 

organiseerituks, ettearvatavaks. Lapse teatud käitumisviis muutub aktiivseks iga kord, kui 

kehtivad kindlad keskkonnatingimused ja lakkab siis, kui aktuaalseks muutuvad teatud teised 
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tingimused. Näiteks kui ema on või näib olevat ligipääsmatu ja/ või laps kogeb valu, stressi, 

kurnatust, hirmu või olukorra muutumist ohtlikumaks, siis aktiviseerub tema 

kiindumuskäitumine. Laps muutub ärevaks, nutab ja püüab saada emaga kontakti. Tingimused, 

mis lapse kiindumuskäitumise lõpetavad, varieeruvad selle virgumise intensiivsusest sõltuvalt. 

Suurima intensiivsuse korral, kui laps ärevus on tugev, ei aita muu, kui ema kallistus, füüsiline 

soe kontakt (Bowlby 2005, 4).  

Kiindumussuhte normaalse arengu korral on lapsel enne sõnade ilmumist juba olemas 

kooskõlalise algatuse tegemise muster, mis on iseloomulik inimvestlusele (Bowlby 2005, 9). 

Kiindumusside lapse ja isa vahel hakkab tavaliselt arenema hiljem. Bowlby teeb kokkuvõtte 

kiindumuskäitumise mustrite uurimusest (Main ja Weston, 1981), milles leiti, et vaadeldud 

imikute kiindumuskäitumise mustritüübid ei erinenud emade ja isade gruppide puhul ning 

käitumismustrite jagunemise protsent oli ligikaudselt sama. Selgus ka see, et konkreetse isa ja 

konkreetse ema puhul (uurides isiklikke juhtumeid) ei esinenud kiindumuskäitumise 

mustritüüpide korrelatsioone. Bowlby väidab, et lapse kiindumuskäitumise muster isa suhtes 

sõltub sellest, kuidas isa last kohtleb (Bowlby 2005, 12). Soodsa fooni algse positiivse 

kiindumussuhte arenemiseks ja lapse kiindumuskäitumise normaalseks arenguks loob küllaldane 

toetus ja abi lapsevanematele, eriti emale (Bowlby 2005, 15).  

J. Bowlby kirjeldas (1969, 1979) kiindumussuhet kui kanaliseeritud arenguprotsessi 

etapiviisilisena: (1) esimestel elukuudel imik orienteerub ja signaliseerib, kuid ei tee vahet 

erinevate inimeste vahel; (2) imik orienteerub eelistatavalt ühe või enama teistest eristatava 

inimese järgi tavaliselt viie kuni seitsme kuu vanuses ja signaliseerib eelistatult nende suunas, 

mis tähistab seotussuhte algust; (3) seitsme kuni üheksa kuu vanune imik muutub teadlikuks 

võõrastest inimestest, ta võib olla nende suhtes kartlik ja püüab säilitada lähedust eelnevalt välja 

valitud isikuga (kiindumuspersoon, hooldaja) liikumise ja signaliseerimise kaudu; (4) lapse ja 

kiindumuspersooni vahel tekib eesmärgistatud usaldussuhe. Seni oli hooldaja – enamasti ema – 

imiku jaoks ressurss, olles olemas siis, kui laps teda vajas. Eesmärgistatud suhte alguse märgiks 

võib olla asjaolu et imik hakkab arvestama ema vajadustega, näiteks ootama kuni ema tagasi 

tuleb. Iseloomulik on selline areng lastele alates kolmandast eluaastast; (5) toimub lapse 

eemaldumiskauguse järgi mõõdetud seotussuhte vähenemine. Kooliealise ja vanema lapse suhe 

kiindumuspersooniga põhineb suhte sisemise funktsionaalse mudeli abstraktsematel hüvitistel 

nagu kiindumus, usaldus ja heakskiit (Smith, Cowie, Blades 2008, 91). 
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Lapse kiindumuskäitumise mõtteks on kaitstuse ja heaolu tagatis: läheduse, koostoimimise ja 

kommunikatsiooni ülalhoidmine lapsevanemaga kui isikuga, kelle toimetulekuvõime on parem 

(Bowlby 2005, 91). Lähedus, koostoimimine ja kommunikatsioon oma vanematega kindlustavad 

lapsele arenemiseks turvalise aluse, millelt ta võib järjest kaugemat ümbrust tundma õppida ja 

millele ta võib tagasi pöörduda, eriti siis, kui väsib või ehmub (Bowlby 2008, 157). Ükski 

lapsevanem ei saa oma lapsele pakkuda turvalist alussuhet ilma lapse kiindumuskäitumist 

intuitiivselt mõistmata ning seda austamata, käsitlemata seda kui inimloomuse sisemist ja 

väärtuslikku osa (Bowlby 2005, 13). Lapse sirgumisel on oluline mõelda suhte avaldumisele 

tema sisemaailmas, uurijad (Bowlby 1988; Main jt. 1985) arvavad, et lapsel kujuneb 

kiindumussuhtes emaga ja suhetes teistega sisemine eelhoiakute süsteem; tunnetuslikud 

„stsenaariumid“ interaktsioonide jaoks teistega. Turvaline kiindumussuhe ning koostöö põhineb 

usalduse ja kiindumuse emotsionaalsetel mudelitel (Smith, Cowie, Blades 2008, 96). Tervel viisil 

väljakujunenud turvaliste kiindumussuhetega inimene ilmutab tõenäoliselt samalaadseid usaldust 

ja kiindumust taotlevaid käitumismustreid läbi kogu ülejäänud elu (Bowlby 2008, 157).  

Lapsest sirgunud täiskasvanu loob uusi kiindumussuhteid, mille aluseks saab aja möödudes tema 

loodud perekond. Kiindumussideme tuumaks on külgetõmme, ligitõmbavus, mida üks isik tunneb 

teise tema jaoks ainulaadselt erilise isiku suhtes, neid isikuid on elu jooksul vaid mõned (Bowlby 

2008, 84). Kui kahe isiku vahel puudub emotsionaalne side, siis sageli avaldab üks neist tugevat 

vastupanu teise igale lähenemiskatsele. Kiindumussidemed ja tugevate emotsioonide 

subjektiivsed seisundid kalduvad esinema koos ning järelikult tõusevad paljud kõikidest 

inimemotsioonidest kõige intensiivsemalt esile kiindumussidemete kujunemise, alalhoidmise, 

katkemise ja uuenemisega ühenduses (Bowlby 2008, 86). Kõik need, kel puudub algne 

kiindumussidemetest tulenev turvaline baas, on juurteta ja väga üksildased (Bowlby 2008, 

157). 

Inimlapsed on eelprogrammeeritud sotsiaalselt koostoimivaks arenguks, mille realiseerumine 

sõltub suurel määral viisist, kuidas täiskasvanud last kohtlevad 

 

2.4 Lapse kiindumuskäitumise normaalse arenemise tähtsus 

 

Kiindumuskäitumisega kaasnevate emotsioonide intensiivsus ning virguva emotsiooni liik 

sõltuvad kiindunud isiku ja kiindumusobjekti suhte kvaliteedist, hästi kulgev suhe annab 
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osapooltele rõõmu ja turvalisust (Bowlby 2005, 4). Olulisemateks allikateks elus, millest 

inimesed ammutavad rõõmu, rahulolu ning õnnetunnet ning mis samuti võivad kergesti äratada 

valu, depressiooni, kiivust, ärevust ja viha on (1) suhted oma vanematega; (2) suhted oma 

seksuaalpartneriga; (3) suhted oma järglastega (Bowlby 2005, 90). 

Turvaline kiindumussuhe on peamine võti järgmise põlvkonna vaimse tervise juurde, üks 

võimalik tagatis, et lapsed kasvavad terveteks, iseseisvateks ja õnnelikeks (Bowlby 2005, 1). 

Kiindumussidemete segamatut alalhoidmist kogetakse turvalisuse allikana (Bowlby 2008, 155). 

Lapse turvaliselt aluselt lähtuv uuriv käitumine võimaldab tal üles ehitada sidusa pildi keskkonna 

iseärasustest. Imik kasutab avastusretkedel ema tugipunktina ning kogeb ema puudumisel 

düstressi (Smith, Cowie, Blades 2008, 93). Kui lapsevanem on kättesaadav ja kaob ebakindlus, 

siis pühendub laps ümbritseva maailma uurimisele (Bowlby 2008, 157). 

Bowlby väitel on lapse koos vanematega läbielatud kogemustel tugevad põhjuslikud seosed tema 

hilisema võimekusega luua ise kiindumussuhteid (Bowlby 2008, 160). Uuringute andmetel on 

selles kõige kindlamad ja kompetentsemad need lapsed, kel on turvaline suhe mõlema vanemaga 

(Bowlby 2005, 12). Imikute puhul vastab see nn. B - tüüpi imikule, keda iseloomustab aktiivne 

hoidumine ema lähedusse ja temaga kontakti ning interaktsiooni säilitamine, seda eriti 

taaskohtumisel peale lahusolekut. Sellistel imikutel on düstress selgelt seotud ema 

eemalviibimisega (Smith, Cowie, Blades 2008, 93). Tõenäosus kasvada üles enesekindlateks ja 

toimetulevateks täiskasvanuteks, olla usaldavad, koostöövõimelised ja abivalmis teiste suhtes, on 

sellistel lastel suur; nad on võimelised aitama iseend ja pälvima raskuste ilmnemisel abistamist 

teistelt (Bowlby 2008, 161). 

Võõra situatsiooni protseduuri kasutades tuvastasid uurijad (Lewis jt. 1984 ning Oppenheim jt. 

1988), et 12- kuulise imiku kiindumussuhe emaga ennustab uudishimu ja probleemide 

lahendamisoskust kaheaastaselt, sotsiaalset kindlustunnet lasteaias kolmeaastaselt ja iseseisvust ja 

empaatiavõimet viieaastaselt ning käitumishäirete puudumist kuueaastasel poistel (Smith, Cowie, 

Blades 2008, 94). 

Travis Hirschi doktoritööl põhinevat monograafiat „Delinkventsuse põhjused“ (1969) peetakse 

kriminoloogia kõige tsiteeritumaks raamatuks (Jensen 2002, 6). T. Hirschi sotsiaalse kontrolli 

teooria räägib inimese baasilise moraalse süsteemi varieeruvusest kui otsustavast tegurist 

moraalsete uskumuste ja hälbelisuse suhtes. Hirschi väidab, et noorte harjumuspärased taotlused 

moodustavad tõkked hälbelisteks valikuteks isegi selliste noorte puhul, kel on vaid vähesed 
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väljavaated oma eesmärkide teostamiseks ja et delinkventsetel eakaaslastel ei ole otsest mõju 

nooruki käitumisele, kui see neutraliseeritakse hälbelisust pärssivate sotsiaalsete sidemete mõjuga 

Nõrgad sotsiaalsed sidemed põhjustavad nii hälbelisust kui ka läbikäimise seaduserikkujatega/ 

delinkventidega (Hirschi 1969 tsit Jensen 2003, 7/8). 

Hirschi tõi välja neli noorte kuritegevusse kaasamist takistavat baasilist sotsiaalset sidet: 

kiindumus, pühendumus, kaasahaaratus ja veendumus. Kiindumus hõlmab noorte 

emotsionaalseid sidemeid teiste inimestega ja kiindumust lapsevanemate ja õpetajate vastu, mida 

loetakse eriti oluliseks (Jensen, 2003, 8). Kiindumus iseloomustab ulatust, milleni inimene on 

seotud teistega, olles aluseks teiste sotsiaalsete sidemete kujunemisele (Welch 1998, 2). 

Süstemaatiliselt näitavad tõendid, et kiindumussidemed perekondades on esmase tähtsusega ning 

just sel alusel vormub laste pühendumine sotsiaalsele elule, tegevustele ning sotsiaalsele 

positsioonile (Hartwell, 1999). 

Hirschi järgi eeldatakse, et inimeste puhul, kel on tugevad ja püsivad kiindumused teiste suhtes, 

on sotsiaalsete normide rikkumised vähem tõenäolised. Kui laps või noor on kiindunud oma 

perekonda, sõpradesse ja kogukonna kooslustesse, siis on vähem tõenäoline, et ta teadlikult 

rakendab hälbelisi käitumisi, mis võivad talle olulisi kiindumussidemeid kahjustada (Alston, 

Harley, Lenhoff 1995, 2). 

Kiindumuskäitumise eripära on kliiniliselt suurima tähtsusega. Hoolimata asjassepuutuva isiku 

vanusest sõltuvad kiindumuskäitumisega kaasnevate emotsioonide liigid ja intensiivsus 

kiindunud isiku ja kiindumuspersooni suhte kulgemisest. Kiindumuskäitumise sisemine 

organiseeritus sõltub tugevasti lapse poolt esmaperekonnas või väljaspool seda kogetud 

kiindumussuhte kvaliteedist (Bowlby 2005,4). 

G. Fernandez on määratlenud hooldajaga kujunenud terve usaldusväärse suhte täiendavad 

positiivsed tagajärjed lapse jaoks järgnevalt: (a) identsuse kujunemine, mis sisaldab 

eneseväärtuse- ja pädevustunnet, ning tasakaalu sõltuvuse ja autonoomia vahel (Keck ja 

Kupeckney, 1995); (b) enesekontrolli ja enesereguleerimise võime, mis tulemuseks on impulsside 

ja emotsioonide tulemuslik ohjamine (Bowlby, 1982; Cole, Michel, & Teti, 1994; Hughes, 1997). 

(c) tervete kaitsete arenemine stressi ja trauma vastu, mis ühendavad leidlikkust ja säilenõtkust 

(Masten & Coatsworth, 1998); (d) võime jõustada positiivseid suhteid eakaaslastega, 

omataolistega (Lieberman, Doyle, & Markiewicz, 1999).( Fernandez 2001, 1). 
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Turvaline kiindumussuhe on lapse normaalse arenemise eeltingimuseks ja selle väärtustamine on 

lapse huvides, seda eriti siis, kui laps on kaotanud vanemliku hoolitsuse. Sel põhjusel tuleb 

asendushoolduses soodustada lapse uute kiindumussidemete kujunemist ning positiivse sisuga 

ühenduse säilitamist lapse bioloogiliste vanemate ja/ või sugulastega. Professionaalne tähelepanu 

kiindumussuhete võimalikele kahjustustele ja tulemuslike meetmete võtmine laste turvatunde 

tagamiseks on hariduslike erivajadustega ja käitumisraskustega laste huvides, olles nende 

normaalse arengu tagatiseks. 
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3. KIINDUMUSSUHTE PATOGENEES JA LAPSE ARENGU PEREKONDLIKUD 

KAHJUSTUSED 

 

3.1 Lapse arengut kahjustavad tingimused ja tegurid perekonnas 

 

Kiindumusteooria on käsitlus, mis seletab lahti paljud emotsionaalse düstressi ja isiksusehäirete 

tekke põhjused, mille hulgas on ärevus, viha, depressioon ja emotsionaalne eemaldumine 

(Bowlby 2008, 151). Kiindumusteooria toetajad väidavad, et paljud psühhiaatriliste häirete 

vormid võib panna kiindumuskäitumise arengu hälvete arvele; see teooria heidab valgust nii 

hälbeliste seisundite päritolule kui ka ravivõimalustele (Bowlby 2008, 152). Võimaluste 

puudumist kiindumussidemete tekkimiseks või juba loodud kiindumussidemete pikaajalisi ja/ või 

korduvaid häirumist nähakse lapsepõlve psühhiaatriliste häirete sagedaste võimalike põhjustena 

(Bowlby1951; Ainsworth 1962), (Bowlby 2008, 88). 

J. Bowlby postuleerib täiskasvanu häiritud käitumise tüüpides lapsepõlve vältel toimunud 

kiindumussidemete katkestuste tagajärjel juurdunud seotuskäitumise hälbiva mustri püsimise. 

Lapse kiindumuskäitumise kujunemist kahjustav lapsevanemate käitumine sõltub mitmetest 

psühholoogilistest asjaoludest, sealhulgas vanemate endi emotsionaalsetest probleemidest, mis 

tulenevad nende ebasoodsast lapsepõlvest, seega antakse kiindumuskäitumise häireid edasi 

põlvkonniti (Bowlby 2005, 91), (Bowlby 2008, 159). Ebasoodsad lapsepõlvekogemused 

põhjustavad kiindumussuhete loomise võime arengus kindlaid kõrvalekaldeid, mis ilmutavad end 

nii hilisemates abieluprobleemides ja oma lastega seotud raskustes kui ka mitmetes neurootilistes 

sümptomites ning isiksusehäiretes (Bowlby 2008, 161).  

Bowlby kirjeldab uuringu (Zahn-Waxler, Radke-Yarrow & King, 1979) tulemusi, mis näitavad, 

et tulevase ema lapse eest hoolitsemise viis kui käitumismuster hakkab arenema väga varakult, 

juba tema teisel eluaastal. Selle käitumismustri vorm on mõjutatud sellest, kuidas pisitüdruku 

ema (st. tulevane vanaema) teda kohtleb (Bowlby 2005, 17). Emad, kelle lapsepõlv on olnud 

häiritud, kalduvad märksa vähem oma lastega koos tegutsema. Ühest või mõlemast vanemast 

enne 11. eluaastat eraldatud naistel võib eriti tõenäoliselt peale lapse sündi esineda abielu- ja 

psühholoogilisi raskusi ning lapse toitmise ja une häirumist (Bowlby 2005, 18). 

Kui lapsevanem või hooldaja suhtub lapse kiindumiskäitumisse kui ebameeldivusse ning vastab 

sellele vastu tahtmist ja aeglaselt, põhjustab see lapses tõenäoliselt ärevust ja kartust, et hooldaja 
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võib kaduda või olla kasutu, kui laps teda vajab. Seetõttu võib laps tõrkuda hooldaja juurest 

lahkumast, kuuletuda murelikult ja vastutahtmist ning olla osavõtmatu teiste isikute vajaduste 

suhtes. Kui aga hooldajad last aktiivselt tagasi lükkavad, siis võib lapsel tõenäoliselt välja 

kujuneda ambivalentne ning raskesti arusaadav käitumismuster, milles hooldajate vältimine 

võistleb sooviga saavutada lähedust ja hoolitsust, lapse vihane käitumine võib muutuda 

silmatorkavaks (Bowlby 2005, 92). Ka emade kroonilist süütunnet, mis võib tuleneda nende 

tööleminekust siis, kui nende laps oli veel väike, peetakse lapsi kahjustavaks (Smith, Cowie, 

Blades 2008, 107). 

Ülalviidatud uuring näitab, et paljud ärevad ja ebakindlad isikud, kes kalduvad stressiolukorras 

ilmutama neurootilisi sümptomeid, depressiooni ja foobiaid, on lapsepõlves kokku puutunud 

vähemalt ühega patogeense vanemlikkuse tüüpilistest mustritest, mis sisaldavad järgmist: (a) üks 

lapsevanem või mõlemad vanemad ei reageeri püsivalt lapse hoolitsust esilekutsuvale käitumisele 

ja /või lükkavad teda aktiivselt kõrvale ja halvustavad; (b) vanemlikkuse katkevused, mis 

esinevad suurema või väiksema sagedusega, kaasaarvatud lapse haiglas või institutsioonis 

veedetud perioodid; (c) lapsevanemad kasutavad lapse kontrollimise vahendina pidevaid 

ähvardusi last mitte armastada; (d) lapsevanemate ähvardused perekond maha jätta, mida 

kasutatakse kas meetodina laste distsiplineerimiseks või abikaasa sundimise viisina; (e) ühe 

lapsevanema ähvardused teist kas maha jätta või isegi tappa või enesetapp toime panna; (f) 

lapsele süütunnete tekitamine väites, et tema käitumine on põhjustanud või võib põhjustada 

lapsevanema haiguse või surma (Bowlby 2008, 162, 163). Iga selline kogemus võib panna lapse, 

nooruki või täiskasvanu elama pidevas ärevuses, et ta võib kaotada oma kiindumusfiguuri. Selle 

tagajärjel kujuneb välja madal künnis kiindumuskäitumise avaldumiseks. Sageli põhjustavad 

lastel hilisemaid käitumisprobleeme eraldi elavate või lahutavate vanemate lahkhelid (Smith, 

Cowie, Blades 2008, 106). Häiritud lapse seisundit kirjeldab väljend „äreva kiindumusega isik“ 

(Bowlby 2008, 163). Eriti tugevate, traumaatiliste stressoritena mõjuvad äreva kiindumusega 

isikutele kas kiindumuspersooni või hooldusaluse tõsine haigus või surm või mõni muu püsiva 

eraldatuse vorm. 

M. Paloheimo kasutab raamatus „Lapsepõlve mõjud“ (2008) mõistet kodukahjustus, 

kirjeldamaks eelkõige varases lapseeas saadud psüühilisi kahjustusi, mis on sageli inimese elu 

korraldamise raskuste taustaks. Ta toob välja, et lapsi on Soomes paljude sugupõlvede jooksul 

koheldud hämmastavalt karmilt ning paljud neist kogevad sageli vanemate pahatahtlikkust, 
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halvustamist, kurjust ja viha ning nende lapsepõlv on tragöödia (Paloheimo 2008, 20, 33, 42). M. 

Paloheimo kirjeldab lapsi väga halvasti mõjutavaid kohtlemisviise järgnevalt: (a) lapse 

plaanipärane mahasurumine ja alistamine hooldaja türanliku võimuiha tõttu; (b) lapse 

halvustamine, häbistamine ja pilkamine, eriti teiste kuuldes; (c) lapse tahtlik kiusamine; (d) lapse 

põhjusetu üleliia range kehaline karistamine, eriti, kui laps tajub, et sellest saab karistaja teatud 

rahulduse; (e) intsest (Paloheimo 2008, 31). Laste psüühikat lõhestab vanemate käitumise 

ambivalentsus, kord ilmutavad vanemad äärmist jõhkrust, mõnel teisel korral aga võivad nad olla 

täiesti meeldivad lapsevanemad. Eriti iseloomulik on see alkohoolikute käitumisele (Paloheimo 

2008, 32). Kui varane ümbruskond ei ole lapse kasvamisele pakkunud piisavaid ja loomulikke 

eeldusi, on lapsel suur oht muutuda kodukahjustusega isikuks, mida võib veelgi kasvatada 

noorsookultuuri mõju (Paloheimo 2008, 54). 

T. Solantaus käsitleb laste kooselu psühhiaatrilise häirega lapsevanemaga (ka alkohoolikud 

kuuluvad sellesse rühma) ülevaates „Moodul 1: kõne all on lapsed – kui vanemal on vaimse 

tervise probleeme“ (2006). Ta toob esile selliste perekondade ja laste haavatavuse. Kuna vaimse 

tervise häired kahjustavad asjaomase isiku võimet tunda, mõelda, tegutseda ning arvestada teiste 

inimestega, siis mõjutavad sellise häirega lapsevanema defitsiidid kogu perekonna elu ja 

inimsuhteid. Need mõjud on mitmeti ootamatud ja neist on raske aru saada nii häiretega inimesel 

endal kui ka teistel pereliikmetel. Häiritud lapsevanem võib öelda halvasti, olla vägivaldne, 

esitada lastele põhjendamatuid nõudmisi ja süüdistada neid oma raskustes. Lapsed võivad sellises 

perekonnas olla pandud vastutama kodutööde ja/või üksteise käitumise eest. Nende staatus 

perekonnas võib olla moonutatud ja ebaõiglane. See pingestab omavahelisi suhteid. Kooselu 

psühhiaatrilise häirega vanemaga kahjustab last tugevasti ning tema huvides on vaja välist 

abistavat sekkumist (Solantaus 2006, 5). 

Tugevasti kahjustab lapse arenguhuvisid tavaliselt ka vaesus. Eestis elab 26% lastest kas vaesuses 

või vaesusriski olukorras (Reinomägi 2011, 9). Vaesus väljendub võrreldes teiste 

ühiskonnaliikmetega väiksemas sissetulekus, madalamas elukvaliteedi standardis, sotsiaalsete 

hüvede ja õiguste väiksemas kättesaadavuses ja suuremas sotsiaalses haavatavuses (Trumm 2010, 

6). Seetõttu tuleb vaesust vaadata laiemalt ja näha vaesuse seoseid ka inimõiguste ning lapse 

õiguste põhimõtete arvestamisega. Ülalviidatud uurimuses kirjeldasid lastekaitsetöötajad vaesust 

avara nähtusena, tuues välja majandusliku kitsikusega seotud pinged inimestevahelistes suhetes, 

toimetulematuse, sõltuvusprobleemid, ebakindluse tuleviku osas ja raskematel juhtudel 
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huvikaotuse enda olukorra vastu ning loobumise lahenduste otsimisest. Tsitaat anonüümse 

lastekaitsetöötaja arvamusavaldusest: „Inimesed on kuidagi nii lootusetud ja väsinud ja vihased ja 

neil ei ole lihtsalt jõuvarusid. Sest nad ütlevad, et miks ma seda tegema peaksin, miks ma peaksin 

teie soovitust järgima, et see niikuinii mitte kuhugi ei vii“ (Reinomägi 2011, 11). 

Eelkooliealisel lapsel stressi põhjustavad ja lapsele ohtlikud sündmused: (a) vanema surm; 

vanemate lahutus; vanemad on lahus; vanem reisib töökohustuste tõttu; (b) lähedase peretuttava 

surm, isiklik haigus või puue; (c) vanemate taasabiellumine; (d) vanema töökoha kaotus, 

vanemate leppimine; (e) ema tööleminek, pereliikme tervisliku seisundi halvenemine, ema 

rasedus (Nugin 2005, 86). 

J. Liivamägi toob oma raamatus „Laste ja noorukite rasked stresshäired“ (2011) välja loetelu 

easpetsiifikata psühhotraumeerivate sündmuste liikidest lapseeas (tabel 1). 

 

Tabel 1 . Lapseea easpetsiifikata psühhotraumeerivate sündmuste liigid (Liivamägi 2011, 28, 32). 

Olukorrad, milles laps ei saa ise vigastada. Olukorrad, millega kaasneb lapse otsene 

vigastamine või talle valu tekitamine. 

 Lapse raske kehaline karistamine, 

seksuaalne ahistamine või vägistamine 

oma perekonnaliikme poolt. 

 Lapse seksuaalne ahistamine või 

vägistamine pereväliselt. 

 Lapse kehaline ründamine, peksmine, 

talle valu või vigastuse tekitamine , 

temalt jõuga asjade või raha röövimine 

pereväliselt. 

 Lapse vägivaldne röövimine või 

pantvangi võtmine. 

 Osalemine liiklusõnnetuses, 

loodusõnnetuses või põlengus. 

 Loodusliku või inimese poolt tekitatud 

katastroofi üleelamine. 

 Valulikud või lapsele hirmutavad 

meditsiinilised protseduurid. 

 Maohammustus, uppumisohus 

olemine. 

 Looma kallaletung lapse vigastamisega  

 

 Vanema peksmise või tapmise 

pealtnägemine. 

 Ema vägistamise pealtnägemine. 

 Pereliikme või tugiisiku surm, enesetapp või 

kaotus. 

 Pereliikme raske haigus või vigastus. 

 Vägivalla või mõne isiku surma (eriti 

vägivaldse) vahetu pealtnägemine väljaspool 

kodu, tundlikumatel lastel isegi TV-s või 

filmis. 

 Ootamatult laiba või loomakorjuse või 

eraldatud kehaosade leidmine. 

 Raskete vigastustega õnnetuse 

pealtnägemine. 

 Pereliikme või lähedase sõbra ootamatust 

surmast teadasaamine. 

 Kiindumussuhte katkemine vanemate 

lahkumineku tõttu. 

 Perekonnaliikme, lähedase sõbra või iseenda 

eluohtlikust seisundist teadasaamine. 

 Kalli eseme kaotus või lemmiklooma surm  

 

Loetelus toodud psühhosotsiaalsed stressorid võivad olla tugeva kahjustava järelmõjuga lapse 

psüühika ja isiksuse edasisele arengule (Liivamägi 2011, 37). 
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Vägivald ja väärkohtlemine perekonnas kahjustab lapsi tugevasti. Sageli on selle vallandajaks 

viha, mida perekonna liikmed tunnevad üksteise suhtes. On tõendeid, et suur hulk raskesti 

mõistetavast ja patoloogilisest agressiivsest käitumisest pärineb kiindumuskäitumisest (Bowlby 

2008, 85). Teisalt võib õigel ajal, õiges kohas ja õigel määral avalduv viha aidata säilitada 

kiindumuslikke püsisuhteid. J. Bowlby väidab, et suurt osa väärkohtlemist ja vägivalda 

perekondades võib mõista kui potentsiaalselt funktsionaalse seotuskäitumise moonutatud ja 

liialdatud variante (Bowlby 2005, 90). Viha väljendamise vorm peab jääma normaalseks, iseasi, 

kuidas ja kus on seda võimalik õppida.  

S. Linde on oma magistritöös „Ida-Virumaa hoolekandeasutuste laste reflektsioone vägivallast“ 

kasutanud R. Gelles’i väidet (1988), et vägivald on strukturaalse või situatsioonilise stressiga 

adapteerumise või sellele reageerimise tulemus (Gelles 1988, tsit. Linde 2002, 77). Lapse ärevust 

ja kiindumuskäitumist kutsub eriti esile väärkohtlemisega seonduv valu, väsimus või kõik 

hirmutav ning samuti hooldaja tõeline või näiv ligipääsmatus (Bowlby 2005, 91). 

Emad, kes oma lapsi füüsiliselt ründavad, kalduvad välise käitumislaadi poolest erinema, kuid 

emotsionaalselt on neil palju ühist. Sageli on sellised emad lastena kogenud väga sobimatut 

kohtlemist oma vanemate poolt (Bowlby 2005, 20). Nad võivad olla äärmiselt umbusklikud ning 

järelikult võimetud või soovimatud looma lähisuhteid ja kalduda sotsiaalsesse isolatsiooni. 

Tugeva ärevuse perioodidel võivad nad sageli kogeda talumatut abitust.  

Tähelepanu pälvib lapsevanemate patogeense käitumise ja abituse seostamine J. Bowlby poolt. 

Abitus kuulub mitmete komplitseeritud psühholoogiliste seisundite ja vaimse tervise häirete 

juurde. Koos S. Maieriga kirjutatud artiklis „Õpitud abitus“ lõi Martin Seligman 1974. a. aluse 

inimeste õpitud abituse teooriale. Õpitud abituse inimkäitumist iseloomustavaks tuumaks on (1) 

peale lahendamatu diskrimineeriva olukorra läbielamist ilmutavad inimesed emotsionaalsete, 

motivatsiooniliste ja õppimisdefitsiitide variante, kaasa arvatud suurenenud haavatavus 

depressiooni ja ärevuse suhtes; (2) eelnev kokkupuude kontrollitavate vastumeelsete 

sündmustega immuniseerib inimesi õpitud abituse vastu; (3) sunnitud kokkupuude 

ettenägematute, kuid kontrollitavate asjaoludega tühistab õpitud abituse (International 

Encyclopedia of the Social Sciences. 2008, 2) 

Raamatus „Kuidas katkestada suletud ring“ tutvustab Peterburi psühholoogiadotsent A. 

Lihtarnikov Moskva psühhofüsioloogi V. Rotenbergi käsitlust sotsiaalsest abitusest kui otsingust 

loobumisest (Lihtarnikov, Tšesnokova 2004, 49). Kui M. Seligman näeb õpitud abituses 
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diskrimineerimise vältimisest loobumist, siis V. Rotenberg määratleb sotsiaalset abitust kui 

loobumist otsingulisest aktiivsusest, abituse tunnused on siiski suurel määral samad kui õpitud 

abituse puhul (Lihtarnikov, Tšesnokova 2004, 50). Mõlemal juhul omandab isik põhjenduse 

abituse paratamatusest. Sotsiaalse abituse kontekstis ilmneb otsingule vastupidine stereotüüpne 

käitumine, mille puhul tegevuste sammud läbitakse automaatselt, ilma olukordade muutusi 

arvestamata. On leitud põhjuslikke seoseid otsinguaktiivsusest loobumise, unehäirete, sõltuvuste, 

antisotsiaalse käitumise ja suitsiidide vahel. Sotsiaalne abitus sugeneb inimesel eelkõige 

lapsepõlves tema otsingute, initsiatiivi ja loova isikutevahelise suhtlemise süstemaatiliste 

katkestamiste tulemusel. Kontakti ja mänguliste tegevuste katkestamist elavad lapsed raskesti 

läbi, sest need on lapse arengule tähtsad protsessid. Traumeeriv katkestamine võib teostuda 

lapsevanema, aga ka teiste last mõjutavate inimeste kriitika, kontrolli, korralduste, piirangute, 

keeldude, ähvarduste, karistuste ja laste õiguste rikkumiste kaudu (Lihtarnikov, Tšesnokova 

2004, 49). Sotsiaalne abitus pole mitte niivõrd oskamatus, kui pigem inimese loobumine, kes 

isegi ei tee katset rahuldada oma elulisi baasvajadusi prosotsiaalsel, ühiskondlikul viisil: otsida 

raskuste puhul abi, luua kontakte ja suhteid, mõista ja vastu võtta erinevate sotsiaalsete normide 

olemasolu nõuded, tunnustada erinevate inimeste olemasolu koos nende erinevate väärtustega, 

astuda nendega koostegevusse ja tegutseda (Lihtarnikov, Tšesnokova 2004, 50). 

Lapse traumeerimise levinud viisideks sotsiaalselt abitute täiskasvanute poolt perekonnas ja 

väljaspool seda on: (1) lapse mängu, tegevuste ja suhtlemise katkestamine; (2) lapse kui 

teisejärgulise tõrjumine ning (3) jäigad ootused lapse saavutuste ja käitumise suhtes (Lihtarnikov, 

Tšesnokova 2004, 48). 

Kiindumusteooria seisukohalt on abitud emad lapsepõlves ilma jäänud algsest emahoolest, 

kogenud kestvat või korduvaid eraldatust oma kiindumussubjektist ja/ või on nende lapsepõlve 

iseärasuseks korduv hülgamine ning äärmuslikult ärev kiindumussuhe (Bowlby 2005, 94). Esineb 

kalduvust mitte niivõrd ise hoolitseda oma laste eest, vaid ümberpöördult oodata ja nõuda endale 

tähelepanu, hoolitsust ja lohutust oma lastelt, keda nad kohtlevad tegelikust palju vanematena 

(Bowlby 2005, 20, 94). Sellisel juhul rakendab lapsevanem lapsele survet, et too tegutseks ema 

jaoks nagu turvalisust loov kiindumuspersoon, pöörates nii oma suhte lapsega absurdseks. 

Tugevasti moonutatud suhe põhjustab lastele suuri psühholoogilisi probleeme (Bowlby 2005, 

20). Kuna laste käitumine reeglina ei vasta sellise häirunud ema vajadustele ning ootustele, siis 

võib ta reageerida vägivaldse viha pursetega, karistades väärkohtlemisega oma lapsi (Bowlby 
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2005, 94). Spetsiifilist testi (Separation Anxiety Test, SAT) kasutanud uurimused näitasid, et oma 

lapsi vääriti kohtlevad emad on äärmiselt tundlikud ka täiesti argiste lahusolekute suhtes, mis 

viitab nende ärevuse ja/ või viha kõrgele tasemele. Suur osa sellistest naistest on lapsepõlves läbi 

elanud oma vanemate korduvaid ähvardusi nad hüljata. Hülgamisähvardus muudab lapse 

eraldamise suhtes väga ärevaks ning samuti väga vihaseks teda ähvardanud vanema peale 

(Bowlby 2005, 96). Korduvad hülgamisähvardused võivad olla sama patogeensed kui tegelikud 

eraldamised vanematest. Paljud lapsi vääriti kohtlevatest emadest on kannatanud korduvate 

ähvarduste tõttu neid peksta, sandistada või isegi tappa (Bowlby 2005, 95). Väga sageli on 

füüsilised rünnakud ilmseks märgiks lapse kaasnevast korduvast vihasest verbaalsest tõrjumisest 

(Bowlby 2005, 98). Väärkohtlemise psühholoogilist mõju lapse isiksuse arengule võib vaadelda 

kui pika aja vältel kogetud vaenuliku tagasilükkamise ja hooletussejätmise tulemust (Bowlby 

2005, 99). Jüri Liivamägi toob välja R. Soonetsi poolt 1992. a. korraldatud empiirilise uuringu 

tulemused: 76% tüdrukutest ja 68% poistest kannatab kodus väärkohtlemise, peamiselt 

sõimamise, ähvardamise ja hirmutamise all (Liivamägi 2011, 30). 

Triin Edovald on uurinud alaealiste delinkventsuse seost lapse elukeskkondade tingimustega ja 

toonud välja perekondlikud tegurid, mis võivad otsesemalt või kaudsemalt suurendada lapse 

hilisema delinkventse käitumise riski: suur pereliikmete arv, üksik- või kasuvanemaga või 

lahutatud pere, vaesus/ madal sotsiaalmajanduslik staatus, vanemate psühhiaatriline häire, nõrgad 

vanemlikud oskused/ ebasobiv kasvatuspraktika, vägivald perekonnas, lapse otsene 

väärkohtlemine, delinkventsed õed, vennad või vanemad (Edovald 2005, 9). 

Kuigi eeltoodud tingimuste mõjud laste arengule võivad olla tugevasti ja mitmeti kahjustavad, ei 

tähenda see siiski seda, et kahjustavate tingimuste mõjuväljas elav laps loobub seotussuhtest oma 

bioloogiliste vanematega. Lapse kiindumus võib areneda kiindumuspersooni korduvate karistuste 

kiuste (Bowlby 2008, 155). Ilma kiindumussidemeteta on lapsed jäetud ilma ka oma identiteedi 

juurtest. Asendushooldusele paigutatud lapsed kalduvad seetõttu sageli idealiseerima oma 

esmaperekonnas valitsenud olukordi, mille patogeensuse tõttu nad tegelikult bioloogilistest 

vanematest eraldati. 

Haavatavate perekondade (riskiperede) lapsed kogevad paljusid arengut kahjustavaid olukordi 

sageli pika aja vältel. Asenduskodudesse paigutatud lapsed on olnud samalaadsetes olukordades, 

võimalik, et need on olnud äärmuslikumad. Last traumeerivatest olukordadest tulenev kahju on 

olulisel määral põhimõtteliselt välditav. Mida rohkem riik pöörab tähelepanu inimarengule ja 
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laste huvidele, seda enam arendatakse välja süsteemid ja struktuurid lastekaitseks, perekondade 

toetamiseks, varajaseks sekkumiseks, ennetustööks jne. 

 

3.2 Lapse arengu perekondlikust kahjustamisest tulenevad häired 

 

Viljakaks on osutunud vaateviis, et paljud inimeste psühhoneurootilised ja isiksuslikud häired 

peegeldavad lapsepõlve puudulike arengute või hilisemata nurjumiste tõttu häirunud 

kiindumussuhete loomise võimet (Bowlby 2008, 87). 

Laste kogemused vanemate ja hooldajate poolsest kohtlemisest erinevad suuresti ning 

mitmekesised on ka nende sotsiaalse ja emotsionaalse arengu häired (Bowlby 2005, 99). 

Haavatavamad võivad olla lapsed, kel on vastavad eelsoodumused. J. Bowlby toob välja (P. J. 

Ucko, 1965) uurimuse leiu: poisid, kes kannatasid sünni ajal hapnikuvaegust, olid tunduvalt 

tundlikumad keskkondlike muutuste suhtes võrreldes poistega, kel sünni ajal hapnikuvaegust ei 

esinenud (Bowlby 2008, 97). Kiindumuspersooni hiljutise või varasemale kaotamisega seostuvad 

krooniline ärevus, perioodiline depressioon, üritatud või fataalse tagajärjega suitsiid (Bowlby 

2005, 100). Juba kiindumuspersooni raske haigus võib lapsel põhjustada süütunde ja ärevuse, 

lahusolek kiindumuspersoonist või tema surm süvendab sellist seisundit veelgi (Bowlby 2008, 

165). Kergesti võib ärgata viha, kuid seda lahendusena välja elada on enamasti keeruline; lapse 

käitumishäired võivad olla selle nähtusega seotud. Kui sellised reageerimismustrid kord juba 

välja kujunevad, siis on neil kalduvus säilida. (Bowlby 2005, 99). Kahjustuste hulgas on lühi- ja 

pikaajalisi, kergemaid ja raskemaid.  

Kiindumussuhte häirumise lühiajalised mõjud: kui väike laps leiab end koos võõrastega ja ilma 

tema tuttavate vanemafiguurideta, ei häiri see tõsiselt mitte ainult tema psüühilist tasakaalu, vaid 

vähemalt ajutiselt on häiritud ka tema edasine suhe oma vanematega (Bowlby 2008, 94). Kurbus, 

ärevus, viha ja hirm, mis ilmnevad lastel tahtevastase eraldamise puhul, on täiesti normaalsed ja 

terved reaktsioonid, kuid need võivad erinevatel lastel olla segadusttekitavalt erineva 

intensiivsusega (Bowlby 2008, 152). 
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Joonis 1. Kiindumuse ja eraldamise dünaamika J. Bowlby järgi (Roosma 2007, 2). 

 

Heinicke ja Westheimer (1966) teostasid uurimuse, milles jälgiti kümne kaheaastase lapse 

käitumist lühiajalise viibimise ajal (kaks või kolm nädalat) ööpäevaringses lasteaias koos 

võõrastega ja pärast seda. Uurimuses osales kümnest lapsest koosnev võrdlusgrupp, kes oli kogu 

aeg kodus olnud (Bowlby 2008, 93). Eraldatud laste juures täheldati kaht kiindumuskäitumise 

häirumise vormi, millest kumbagi ei märgatud võrdlusrühmas: (1) emotsionaalne irdumine emast, 

(2) irdumise ilmne vastand, laste järjekindel tarve olla emale lähemal; klammerduv käitumine 

(Bowlby 2008, 94). Lapse klammerduv käitumine võib olla konflikti põhjuseks. Ema sobimatu 

reageerimine sellele võib omakorda esile kutsuda lapse vaenuliku ja negatiivse käitumise. 

Kümnest eraldatud lapsest ilmutasid kuus peale koju tagasipöördumist tugevat ning püsivat 

vaenulikku käitumist ja negativismi ema suhtes, sellist käitumist eraldamata laste juures ei 

täheldatud (Bowlby 2008, 96).  

Hilisemad uuringud on andnud aluse väita, et peale suhteliselt lühiajalist lahusolekut emast 

avalduvad väikelastel erinevat tüüpi käitumismustrid, millest A- tüüp on vältiv, B- tüüp turvaline, 

C- tüüp ambivalentne ja D- tüüp ebakindel (Smith, Cowie, Blades 2008, 93). 

Kochanska (2001) uurimuses vaadeldi imikute (alates 9. elukuust kuni 33. kuuni) emotsioone 

laboratoorsetes standardiseeritud olukordades, mis loodud hirmu, viha ja rõõmu tekke 

soodustamiseks. Vältivat tüüpi imikud muutusid aja jooksul kartlikumateks, ambivalentset tüüpi 
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imikud vähem rõõmsateks ja ebakindlat tüüpi imikud vihasemaks. Turvalise B- tüüpi käitumisega 

imikud ilmutasid vähem hirmu, viha ja düstressi (Smith, Cowie, Blades 2008, 94). 

Kirjeldades George ja Maini katset (1979), milles võrreldi teadaolevalt vääriti koheldud 

väikelaste ja kontrollrühma laste käitumist, toob J. Bowlby välja uurimuse leiud: (1) 

väärkoheldud laste iseloomulikud vastused teise lapse sõbralikule kontaktivõtule olid kas otseselt 

vältivad või nii lähenevad kui ka vältivad korraga, seega ambivalentsed. (2) Väärkoheldud lapsed 

ründasid teisi lapsi kaks korda sagedamini kui kontrollrühma lapsed ja lisaks sellele oli nende 

agressiivsus eriti ahistavat tüüpi, millel ainsaks taotluseks näis olevat panna ohver oma düstressi 

näitama. Hiljem teostatud kliinilised uuringud esitasid tõendusi, et sellised ründed olid tegelikult 

suunatud peamiselt täiskasvanu vastu, kelle suhtes rünnataval lapsel oli kujunemas 

kiindumussuhe. Ükski vaatlusalune vääriti koheldud väikelaps ei ilmutanud vähimatki muret 

mõne kannatava lapse suhtes. Nende reaktsioonid näisid olevat viha, hirmu ja düstressi 

kombinatsioon (Bowlby 2005, 102). 

Bowlby arvates näitavad selliste katsete tulemused selgelt, kui vara teatud iseloomulikud 

sotsiaalse käitumise mustrid kindlaks kujunevad. Tendents kohelda teisi samal viisil nagu iseend 

on koheldud on sügaval inimese olemuses ja just laste varased arengud tõendavad seda kõige 

rohkem (Bowlby 2005, 102). Oluline osa vanemate poolt tagasilükatud ja väärkoheldud lastest 

jäädvustab perevägivalla tsükli, jätkates erinevatele sotsiaalsetele olukordadele reageerimist just 

samade käitumismustritena, mille nad välja arendasid varases lapsepõlves (Bowlby 2005, 103). 

Vääriti koheldud lapse tundeväljendused võivad olla raskesti märgatavad või vastuolulised, nad 

võivad olla depressiivsed, passiivsed ja pärsitud või siis ärevad, vihased ja agressiivsed (Bowlby 

2005, 99).  

Oma vanema suhtes näitab väärkoheldud väikelaps sageli üles silmatorkavat valvsust, olles ülierk 

selle suhtes, mis juhtuma hakkab. Mõni laps ilmutab aga hoopis ebatavalist tundlikkust oma 

vanemate vajaduste suhtes. See annab põhjuse mõelda, et osa lapsi õpib varakult ära, et häiritud 

ja potentsiaalselt vägivaldset ema on võimalik vaigistada tema soovidele pidevat tähelepanu 

pöörates (Bowlby 2008, 99). 

J. Bowlby toob välja, et mitmete hästikontrollitud uuringute aruanded kinnitavad korrelatiivset 

seost lapsepõlve vältel häiritud seotussidemete ja kahe psühhiaatrilise sündroomi ning nende 

sündroomidega seostuvate sümptomite kahe klassi vahel. Sündroomideks on psühhopaatiline (või 

sotsiopaatiline) isiksus ja depressioon; sümptomiteks püsiv kuritegevus (seaduserikkumine) ja 
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suitsiid (Bowlby 2008, 88). Suitsiidiohtlike isikute seotussuhte kaotused kalduvad sageli olema 

alalised ja seotud mõlema vanemaga (Bowlby 2008, 91). Depressiooni haigestunud isikutel 

esineb vanema kaotus surma läbi umbes kaks korda sagedamini kui terves populatsioonis 

(Bowlby 2008, 92). 

Pikaajalised või korduvad ema- lapse suhete katkestused esimese viie eluaasta jooksul on eriti 

sagedased patsientidel, keda hiljem diagnoositi kui psühhopaatilisi või sotsiopaatilisi isiksusi 

(Bowlby 2008, 100). Bowlby annab järgmise määratluse: psühhopaat on isik, kes olemata 

psühhootiline või mentaalselt alanormaalne tegeleb püsivalt järgmisega: (1) tegutseb ühiskonna 

vastu, näiteks sooritades kuritegusid; (2) tegutseb perekonna vastu, jättes selle hooletusse, 

sooritades julmi tegusid, suguliselt lodevalt või perversselt käitudes; (3) tegutseb iseenda vastu, 

näiteks sõltuvuskäitumise, suitsiidi või suitsiidikatsete kaudu ja korduvalt tööst loobudes 

(Bowlby 2008, 88, 89). Selliste inimeste võime luua ja säilitada kiindumussidemeid on alati 

ebakorrapärane ja mitte harva on selle puudumine silmatorkav (Bowlby 2008, 90). 

Mitme võrdlusgrupi uuringus näitasid Craft, Stephenson ja Granger (1964), kuidas vanemate 

surma, lahutuse või eraldatuse või teistest sündmuste tõttu häirunud seotussidemetest mõjutatud 

lapsepõlvekogemuse esinemine on positiivses korrelatsioonis antisotsiaalse käitumise tasemega 

(Bowlby 2008, 89). Teised, kes on esitanud sarnaseid statistiliselt tähendusrikkaid leide 

psühhopaatide gruppide ja püsivate delinkventide kohta on Naess (1962), Greer (1964) ning 

Brown ja Epps (1966); alkohoolikute ja sõltlaste kohta aga Denneby (1966) (Bowlby 2008, 90). 

T. Hirschi väitis, et häiritud kiindumussuhetest tulenev teiste sotsiaalsete sidemete nõrkus 

põhjustab nii hälbelisust kui ka läbikäimist seaduserikkujatega (Jensen 2003, 7). Noor omandab 

sellise läbikäimise kaudu antisotsiaalsed hoiakud (väärtussüsteemi kahjustus), tõenäoline on 

probleemkäitumiste kompleksile omaste käitumismustrite harjumuslikuks muutumine. 

Düsfunktsionaalne, sotsiaalse abituse all kannatavate vanemate perekond ei toeta laste normaalset 

arengut. Kahjustuseks on mitmed laste käitumises kinnistuvad interpersonaalsed defitsiidid, 

sealhulgas võimetus luua emotsionaalset kontakti ja lähisuhteid; negatiivne suhtumine teistesse 

inimestesse, väärtustesse, kultuuri; isolatsioon ja kalduvus manipuleerimisele kui „normaalsele 

käitumisele“ jt. (Lihtarnikov, Tšesnokova 2004, 34). Need defitsiidid väljenduvad laste 

probleemkäitumistes: antisotsiaalsus, teiste eest vastutamine, ärev ja depressiivne käitumine, 

sotsiaalselt abitu käitumine ja emotsionaalne sõltuvus teiste tunnetest ning soovidest.  
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Riskiperekonna laps taastab algul oma suhetes ning hiljem ka oma isikliku perekonna elus 

kasvupere käitumise ja suhete ebaterved näidised, sest tema käsutuses olevad vahendid suhete 

ülesehitamiseks on ebaterved: kinnisus, usaldamatus, manipulatsioonid, isolatsioon, jäigad rollid. 

Ülekanne järgmisele põlvkonnale toimub ilma geenide osavõtuta ning soovimatult. Kui sellises 

perekonnas sirgub suureks kasulaps, siis annab ta pere häirumise edasi samamoodi nagu lihane 

laps. 

Põlvkondadevahelise ülekandumise protsess suurendab düsfunktsionaalses perekonnas kasvanud 

lastel lapse tulevase perekonna mittetoimimise tõenäosust ehk riski paljukordselt (Lihtarnikov, 

Tšesnokova 2004, 35). Joonis 2 illustreerib häirete perekonna düsfunktsionaalsusest põhjustatud 

ülekandumist. 

 

 

Joonis 2. Vaimsete häirete ülekandmine (Solantaus 2009, 12). 

M. Paloheimo nimetab kodukahjustuse üht aspekti alkoholismi taustaneuroosiks, mille keskne 

sümptom on pidev ahistus, omapärane, kogu olemasolu ähvardav häda (Paloheimo 2008, 167). 

Hoolivas kodus kogetud aktsepteerimine jätab inimese meelde eksistentsiaalse rahu. Perekonnas 

kogetud osaline või täielik vastuvõetamatuks tunnistamine ja sellega seostuvad tingimused 

annavad seevastu inimesele kaasa jätkuva ebakindluse ja rahutuse ning kustutamatu nälja 

eksistentsiaalse aktsepteerimise järele. Inimene jääb lõputult ja lohutamatult otsima oma õiget 

kohta. See otsing toob kaasa kesknärvisüsteemi pideva ebaloomuliku pingeseisundi, millega 

kaasnevat ahistust aitavad lühiajaliselt leevendada alkohol ja teised uimastid. Joove tekitab 

tugeva meelehea tunde. Seda tunnet sadu kordi uuesti kogeda püüdes areneb vähehaaval välja 

sõltuvus (Paloheimo 2008, 16). 

Ambivalentsed lapsepõlvekogemused võivad muutuda sotsiaalseks kahestumiseks, erinevates 

sotsiaalsetes kooslustes avalduvateks järsult erinevateks, isegi vastandlikeks käitumismustriteks, 

mis on samuti üks kahjustuse vorm. Sotsiaalse kahestumisega kaasneb peidetult (passiivselt) 

tohutul hulgal enesevihkamist ja viha ((Paloheimo 2008, 33). Paloheimo arvates on sügavale 

hingepõhja juurdunud viha võib - olla kodukahjustuse kõige olulisem joon ja sel puhul on 
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inimese aitamine ääretult raske. Tõrjutud, mahasurutud viha probleem kaasneb peaaegu kõikide 

neuroosi vormidega ja see võib võtta uskumatud mõõtmed (Paloheimo 2008, 179). Viha kontrolli 

all hoidmine ja selle teadvusest tõrjumine nõuab jätkuvaid jõupingutusi, mis käib eriti väiksemale 

lapsele täiesti üle jõu ning viib mitmesuguste käitumishäireteni, mille eest last tavaliselt 

karistatakse, sest tema käitumise põhjused jäävad arusaamatuks ((Paloheimo 2008, 181). 

Lastepsühhiaater ja psühhoterapeut Piret Aavik toob välja, et laste käitumishäirete ja nendega 

kaasnevate psüühikahäirete õigeaegne diagnoosimine ja ravi on äärmiselt olulised, sest ravi 

puudumisel on suur tõenäosus püsivate isiksusehäirete (borderline, düssotsiaalne) kujunemiseks 

(Aavik, 2008, slaid 53). 

Kuigi kiindumuspersooni kaotused esimese viie eluaasta jooksul on tõenäoliselt kõige 

ohtlikumad tulevasele isiksuse arengule, on hilisema elu kaotused samuti potentsiaalselt 

patogeensed (Bowlby 2005, 102; 2008, 100).  

Seotussuhte häirumisega võib kaasneda reaktiivne kiindumushäire. Tegemist on raske häirega 

mis ilmneb tavaliselt enne viiendat eluaastat ja esineb kahe tüübina: (1) pärsitud tüüp: laps on 

tagasitõmbunud ja ei sidestu hooldajate ega eakaaslastega ja (2) pärssimata tüüp: laps on teistega 

koos üleliia sõbralik, ebasobiva piiritajuga ja häiritud otsustusvõimega.  

Reaktiivse kiindumushäire ravimata jätmisega kaasnevad funktsionaalsed eluaegsed kahjustused: 

väärtussüsteem on sageli tugevalt häiritud (teadlik või ebateadlik hoiak: „Mitte keegi ei hoolinud 

minust, miks siis mina pean kellestki hoolima?“); tõsiste käitumisprobleemide ilmnemine, 

millega kaasneb soovimatus kontrollida reeglitevastaseid impulsse; vägivalla kasutamine ja 

seaduserikkumised; positiivsete käitumiste eeskujude kasutamata jätmine; kiindumuse ja 

armastuse vältimine (Fernandez 2001,3). Reaktiivne kiindumushäire tingib empaatiavõime 

puuduliku väljaarenemise, mis on seotud vastava isiku võimaliku südametunnistuse defitsiidiga. 

Defitsiidid avalduvad ka teistes normaalse sotsialiseerumise seisukohalt olulistes 

arenguvaldkondades. 

Terve ja usaldusväärse suhte tulemusel hooldajaga  kujunevad lapsel täisväärtuslikuks eluks 

vajalikud omadused: (a) identsus, mis sisaldab eneseväärtuse- ja pädevustunnet, ning tasakaalu 

sõltuvuse ja autonoomia vahel (Keck ja Kupeckney, 1995); (b) enesereguleerimise võime, mille 

tulemuseks on impulsside ja emotsioonide tulemuslik ohjamine (Bowlby, 1982; Cole, Michel, & 

Teti, 1994; Hughes, 1997); (c) tervete kaitsete arenemine stressi ja trauma vastu, mis ühendavad 
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leidlikkust ja säilenõtkust (Masten & Coatsworth, 1998); (d) võime luua positiivseid suhteid 

eakaaslastega, omataolistega (Lieberman, Doyle, & Markiewicz, 1999), (Fernandez 2001, 12). 

Seotussuhte häirumisega riskiperekondades kaasneb ka suurem tõenäosus laste ja noorukite 

rasketeks stresshäireteks, milleks on ärev stressreaktsioon ja posttraumaatiline stresshäire. Ka 

nende häirete puhul on väga tähtsad õigeaegne diagnoosimine ja ravi. 

J. Liivamägi toob välja laste posttraumaatilise stresshäire mitmeid kaugtagajärgi: (a) paranemine, 

esinenud sümptomid on ületatud, ei häiri enam isiku psüühilist seisundit ega piira tema sotsiaalset 

kohanemisvõimet (b) isiksuse muutused suurenenud stressitundlikkusega teatud situatsioonide 

suhtes või loetletud tüüpi isiksusehäire kujunemisega (anakastne, düssotsiatiivne, piirialane, 

asotsiaalne); (c) krooniline depressioon või kalduvus korduvatele depressiivsetele reaktsioonidele 

(d) somatoformsed (psühholoogilisest konfliktist johtuvad kehalised või psüühilised) häired; (e) 

alkoholism ja/ või narkomaania sõltuvusttekitavate ainete väärkasutamise tagajärjel (Liivamägi 

2011, 131). 

Hilise adaptsiooni uurimused näitavad, et kiindumussidemeid saab luua ka hiljem, mitte ainult 

varases lapsepõlves, mis on aga sotsiaalse kohanemise poolest olulisem kui hilisemad aastad 

(Smith, Cowie, Blades 2008, 107). 

Kiindumussuhtest ilmajäämise mõju ei tarvitse olla pöördumatu, kui kasutada parandavat 

kohtlemist, rehabilitatsiooni ja ravi. Sotsiaalse isolatsiooni mõjude vähendamisel võivad olla 

tõhusad toetavad suhted eakaaslastega (Smith, Cowie, Blades 2008, 106). 

Lapse vaimses tervises avalduvate häiretega kaasnevad reeglina tüüpilised käitumuslikud 

ilmingud ja vastupidi. Kuigi erinevad koolkonnad lähenevad lapse arengule erinevalt, ei ole need 

vaateviisid omavahel vastuolus. Ühisosaks on lapse arengu ja arengukahjustuste seostamine lapse 

ja tema vanemate vaheliste kiindumussuhetega ning nende häirumisega. 
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4. ASENDUSHOOOLDUS KUI KAHJUSTATUD LASTE PARANEMISE EELDUS 

 

4.1 Laste asendushooldusele paigutamise protsess ja 2010. a. statistika 

 

Lastega tegelevad inimesed, aga eriti nendega töötavad spetsialistid on kohustatud juhinduma 

lastekaitse kesksest põhimõttest: „Lastekaitse põhimõtteks on alati ja igal pool seada esikohale 

lapse huvid (§3)“. Lastel on võrdne õigus saada abi ja hooldust (§ 10). EV lastekaitseseadus 

sätestab üldise kohustusena ka abi vajavast lapsest teatamise (RT 1992, 28, 370, § 59 (1)).  

Perekonnaseadus sätestab abi vajavast lapsest teatamiseks täiendava konkreetse võimaluse: lapse 

heaolu ohustamisest teatab lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele või kohtule 

riigiasutuse või omavalitsusasutuse ametnik, politseiametnik, tervishoiutöötaja, kohtunik, 

prokurör, notar, kohtutäitur, õpetaja või muu isik, kellel on andmeid ohustatud lapse kohta (RT I 

60, 395 , § 134, (2). 

Lastekaitses nimetatakse juhtumiks lapse või pere häiritud toimetuleku olukorda, mille 

muutmiseks on vaja sekkuda. Lastekaitsetöötaja peab reageerima igasugusele informatsioonile 

abivajavast lapsest ja olema ka ise aktiivne sellise teabe koguja; iga selline teade vajab 

kontrollimist. Sekkumise ettevalmistamine algab lastekaitses esmase informatsiooni 

täpsustamisest ja täiendamisest, et lapse olukorda mõista. Kui olukord on lapse elule ja tervisele 

ohtlik või ta seab end ise ohtu, siis peab lastekaitsetöötaja viivitamatult võtma meetmed lapse 

ohutuse tagamiseks ja ta peab tegelema iga juhtumiga oma tööpiirkonnas. Juhul, kui laps või 

perekond kuulub elukohajärgselt teise piirkonda, antakse vormistatud juhtumitöö hiljem 

ametlikult üle lapse elukohajärgsele omavalitsusele, kuid see on teisejärguline, kui laps vajab 

vältimatut abi (Rääk, Korp 2004, 25).  

Tervikliku pildi saamiseks juhtumist tuleb täiendavat informatsiooni koguda kindla plaani alusel 

ning mitmetest allikatest. Informatsiooni analüüsil võib tekkida täiendav vajadus faktide 

täpsustamiseks. Kogutud informatsiooni alusel annab lastekaitsetöötaja olukorrale omapoolse 

hinnangu ning langetab argumenteeritud otsuse juhtumi töösse jätmiseks või lõpetamiseks (Rääk, 

Korp 2004, 26). 

Kasutades kohalikus omavalitsuses ja väljapool seda olemasolevaid võimalusi (teenuseid) ning 

ilmutades initsiatiivi vajalike teenuste juurdeloomiseks, püüab lastekaitsetöötaja 

juhtumikorraldaja rollis viia perekonna võimalikud defitsiidid ning vasturääkivused 
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juhtumikorraldusliku riskijuhtimisega tasemele, mis tagab lapsele ja perekonnale vähemalt 

rahuldava toimetuleku (Rääk, Korp 2004, 30). Joonis 3 esitab skeemi lastekaitsejuhtumite 

riskitasemetest. 

 

 

Joonis 3. Lastekaitsejuhtumite riskitasemed (Jones 2010, 70). 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 24 (laste hoolekanne) lõige 2 määratleb maakonna ja kohaliku 

omavalitsuse lastekaitseametniku funktsiooni: „Kaasabi osutamiseks lastele, lastega 

perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele.“ (RT I 21, 323, § 24). Kohalik 

omavalitsus: 

  toetab ning nõustab last, tema eestkostjat ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd 

perekonnaliikmete ja teiste isikutega ning asjaomaste asutustega (§24. (1), 1);  

 töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja kaitsvaid sihtprogramme ja projekte (§24, (1), 2); 

 3) vajaduse korral määrab lapsele või last kasvatavale isikule tugiisiku või –perekonna (§24, 

(1), 3); 

 4) selgitab välja eestkostjateks sobivad isikud, teostab nende tegevuse üle järelevalvet ning 

teavitab kohut nendepoolsest kohustuste rikkumisest ja eestkostetava olukorrast (§24, (1), 4). 

 

Lähtudes lastekaitse kesksest põhimõttest kasutab lastekaitse spetsialist võimalikult tõhusaid 

tööviise. Eesti tegelikus lastekaitsetöös väärtustatakse veel erinevalt juhtumikorralduse meetodit, 

mis võimaldab tõestuspõhiselt ja ressursisäästlikult kaitsta lapse huvisid (Turk 2011, 61). 

Juhtumikorralduse meetod on hästi struktureeritud ja loogiline. Struktuuri ja loogiliste 

kriteeriumideta pole võimalik adekvaatselt hinnata klienditöö tulemuslikust ja vajadust kasutada 

lapse huvide kaitseks lapse paigutamist asendushooldusele mis on võimalik 

Sotsiaalhoolekandeseaduse § 25 (lapse eraldamine kodust ja perekonnast) ettenähtud tingimustel: 
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(1) Lapse võib sotsiaalteenuse ja muu abi osutamiseks eraldada kodust ja perekonnast ainult 

järgmiste asjaolude üheaegsel esinemisel: 1) puudused lapse hooldamisel ja kasvatamisel 

ohustavad lapse elu, tervist või arengut või kui laps ise oma käitumisega seab ohtu oma elu, 

tervise või arengu; 

2) perekonna ja lapse suhtes kasutuselevõetud muud abinõud ei ole osutunud küllaldaseks või 

nende kasutamine ei ole võimalik; 3) lapse eraldamine perekonnast toimub lapse huvides (RT I, 

30.12.2011, § 25). 

EV lastekaitseseadus käsitleb lapse perekonnast eraldamist nii: 

(1) Last ja vanemaid ei tohi üksteisest eraldada vastu nende tahtmist, välja arvatud juhul, kui 

lahutamine on lapse huvides või kui laps on hädaohus ja lahutamine vältimatu või kui seda nõuab 

seadus või jõustunud või viivitamatule täitmisele kuuluv kohtulahend (§27, (1)).  

(2) Lapse ja vanemate eraldamisel tuleb ära kuulata lapse arvamus ja soovid ning lisada need 

eraldamise dokumentide juurde. Lapse arvamuse selgitab ja fikseerib sotsiaaltalitus (§27, (2)). 

(3) Lapse eraldamise põhjendatust jälgib sotsiaaltalitus (§27, (3)) (RT I, 21.03.2011, 3). 

Tavapärane on lapse eraldamine vanematest kohtu otsuse alusel. Lapse heaolu ohustamise korral 

võib kohus Perekonnaseaduse § 134 alusel rakendada ohu ärahoidmiseks vajalikke meetmeid, 

sealhulgas teha vanema asemel lapse kohta hooldusõigusest tulenevaid otsuseid, teha hoiatusi ja 

ettekirjutusi ning kehtestada keelde, samuti kohustada vanemaid järgima kohtu määratud asutuse 

hooldusjuhiseid (RT I, 29.12.2011, § 134). 

Perekonnaseadus näeb ette lapse eraldamise perekonnast ja isikuhooldusõiguse täieliku 

äravõtmise järgmistel tingimustel: lapse võib vanematest eraldada ainult juhul, kui lapse huvide 

kahjustamist ei ole võimalik ära hoida vanemate ja lapse suhtes kasutusele võetud muude 

toetavate abinõudega (RT I, 29.12.2011, § 135, (1)). Isikuhooldusõiguse võib kohus vanemalt 

täielikult ära võtta üksnes juhul, kui teised abinõud ei ole tulemusi andnud või kui on põhjust 

eeldada, et nende rakendamisest ei piisa ohu ärahoidmiseks (RT I, 29.12.2011, § 135, (2)). 

Isikuhooldusõiguse olulise piiramise või täieliku äravõtmise asja läbivaatamisel kaasab kohus 

menetlusse arvamuse andmiseks valla- või linnavalitsuse (RT I, 29.12.2011, § 135, (3)). 

Kui lapse jätmine perekonda ohustab lapse tervist või elu, siis võib valla- või linnavalitsus lapse 

perekonnast eraldada enne kohtumäärust. Sellisel juhul peab valla- või linnavalitsus viivitamata 

esitama kohtule avalduse vanema õiguste piiramiseks lapse suhtes (RT I, 29.12.2011, § 135, (4)). 
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Kohtul on otsuse langetamiseks vaja fakte. Kui kohaliku omavalitsuse võetud meetmed ei ole 

soovitud tulemusi andnud, siis võib peale muu olla selle põhjuseks ka abinõude mittevastavus 

konkreetsete isikute ja perekondade vajadustele või kättesaadavate teenuste ühtlane madal tase. 

Ilma kvaliteetse juhtumikäsitluseta ei ole alust toetuda kohtuvaidluses esitatud argumentidele kui 

põhjendatud faktidele. 

16- aastase staažiga kohtunik Sirje Õunpuu toob välja mõned raskused oma kohtupraktikast: 

1. Tegeldes vanema õiguste ja nende äravõtmise probleemidega tuleb teadvustada, et tegemist 

võib olla nii laste kui vanemate põhiõiguste riivega (Õunpuu 2009, 1). 

2. Vanema õiguste äravõtmine peab olema põhjalik ja põhistatud tegevus. Põhjendamatu on 

lastekaitsetöötajatel kujunenud arvamus, et see protsess on pikaajaline ja keeruline, see ei ole nii. 

Paraku tuleb tulemuse saamiseks sotsiaal – ja lastekaitsetöötajatel tunda ja teada kohtumenetluse 

norme. Sageli on omavalitsuse esindajad hirmunud, ebakindlad ja tunnevad, et nad teevad kohtus 

midagi valesti. 

3. Mitme juhtumiga tutvumisel on jäänud arusaamatuks, miks ei ole kohalik omavalitsus 

taotlenud vanema õiguste äravõtmist, kuigi olukord paistab olevat aastaid lootusetu. Kohtul ei ole 

õigust võtta ära vanema õigusi omaalgatuslikult ka siis, kui asjaolud seda vajadust kahtluse alla ei 

sea juhul, kui avaldaja (KOV) seda ei taotle (Õunpuu 2009, 2). 

4. Lapse äravõtmise avalduse esitamisel tuleb tõendada, et kasutusele on võetud piisavalt muid 

abinõusid ja ikkagi ei ole võimalik ära hoida lapse huvide kahjustamist ehk 1) muud abinõud ei 

ole tulemusi andnud või 2) muude abinõude rakendamisest ei piisaks ohu ärahoidmiseks. 

Menetlusosaline peab oma väidet ka tõendama s.t. esitama mõne tõendi, mis kinnitab tema väidet 

(Õunpuu 2009, 3). Kohaliku omavalitsuse esindaja kõige sagedasem küsimus on kohtus: aga 

kuidas ma seda teen? Kui kohtusse saabub avaldus vanema õiguste äravõtmiseks, siis on see 

reeglina üks pikk ja kurb lugu lapse või laste elust. See avaldus peaks lõppema tahteväljendusega: 

avalduses toodud asjaolusid soovime tõendada: kas dokumentidega (nende loetelu) või 

tunnistajate ütlustega (samuti loetelu).  

„Sageli kohtusse saadetakse sotsiaaltöötaja, kes veelkord pika kurva jutu ära räägib ja tõendeid ei 

ole. Juhin tähelepanu sellele, et kui nende perekondadega tegeletakse, juba siis tuleks mõelda, 

kuidas neid olukordi ja puuduseid fikseerida ning kuidas juhtunut vajadusel tõendada“ (Õunpuu 

2009, 4). 
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5. Sotsiaaltöötaja, kes on lapse ja pere probleemidega vahetult kokku puutunud, on parim 

tunnistaja. Tuleks teada seaduse nõuet, et kui isik on tunnistaja, siis ei saa ta olla samas asjas 

enam mõneks teiseks osaliseks - näiteks avaldaja esindajaks. Kohtusse on omavalitsust esindama 

soovitav saata jurist. Kui kohtusse tuleb juba nõuetele vastav avaldus koos tõenditega või 

viidetega tõenditele, võib asi liikuda päris kiiresti. Seni kuni ei ole kvaliteetseid avaldusi, kulub 

esimene istung tavaliselt samade tõdede selgitamisele. Seaduse kohaselt saab vanema õiguste 

äravõtmise asja otsustada vaid siis kui vanem on isiklikult ära kuulatud. Menetlust venitab 

oluliselt isikute ülesleidmine või neile kohtudokumentide kättetoimetamine. (Õunpuu, 2009, 3). 

Järelikult võib lapse asenduskodusse paigutamise otsuseni jõudmine võtta palju aega, mille vältel 

laps viibib teda kahjustavas perekeskkonnas või ajutises varjupaigas, mis on turvalisem kui tema 

päriskodu, kuid siiski lapse jaoks võõras, stressitekitav ja J. Bowlby teooriast tulenevalt 

kahjustusi tekitav koht.  

S. Õunpuu toob kaudselt välja ka mõned vahetud põhjused lapse vanematest eraldamiseks: laste 

hoolitsuseta jätmine ja julm kohtlemine, mille taustal võib olla alkoholism (Õunpuu, 2009, 4). 

Joonis 3 toob välja diagrammi nõude esitamisest kohtulahendini kulunud aja kohta laste 

asendushooldusele paigutamisel. 

 

Joonis 4. Nõude esitamisest kohtulahendini kulunud aeg (Olgo 2009, 13). 

 

Kindlasti ei toeta laste huvide korrektset arvestamist Eesti lastekaitsesüsteemi suhteline 

arenematus. Tõnu Poopuu toob professionaalsete lastekaitsetöötajate vähesuse välja praeguse 

lastekaitsesüsteemi kitsaskohana, samuti ka lastekaitsetöötajate ebaühtlase kompetentsi, mis 

väljendub suutmatuses lapse abivajadust õigeaegselt märgata ning puudulikus koostöös eri 

valdkondade vahel, (Poopuu 2011, 1). Kasutades arvutustes Poopuu esitatud lähteandmeid 

selgub, et kui jätta arvestusest välja Tallinn, siis oli 2010. a. Eesti 225 omavalitsuses 111 

lastekaitsetöötajat. Keskmine laste arv ühe lastekaitsetöötaja kohta oli vahemikus 593-5587. 
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Kohaliku omavalitsuse sotsiaalnõunik P. Peterson toob oma kogemustest välja: (a) otsuste 

langetamine, kas, millal ja mil viisil sekkuda, kui lastele ei ole kodus tagatud turvalisus ja heaolu 

on lastekaitsetöötajale sageli eetiliselt ja emotsionaalselt raske; (b) laste perekonnast eraldamise 

põhjusena on alkoholiprobleemid kindlasti esmased. Sellele lisandub veel hulk teisi probleeme 

või siis lisandub teistele probleemidele alkoholiprobleem, millest tulenevalt jäetakse lapsed 

hooletusse. Vähestel juhtudel on põhjuseks ka vanemate surm. Perekonna raskused on enamasti 

omavahel seotud. Kindlasti ei lahutata last oma perekonnast ainult sel põhjusel, et perekond on 

vaene (Peterson 2009, 2). 

1. jaanuaril 2011. a. elas Eestis 245 985 last (vanuses 0 – 17) (Statistikaamet). Osa neist võeti 

eelmise aasta jooksul arvele kui vanemliku hoolitsuseta ja abi vajavad lapsed.  

Tabel 2 esitab mõned näitajad vanemliku hoolitsuseta ja abi vajavate laste kohta 2010. aastal. 

Tabel 2 Näitajaid vanemliku hoolitsuseta ja abi vajavate laste kohta 2010. a (Statistikaamet). 

Näitaja nimetus Arv Protsent laste 

populatsioonist  

(n=245 985) 

Vanemliku hoolitsuseta ja abivajavad lapsed aasta algul  3 334 1,36 

Aasta jooksul arvele võetud lapsed 2 054  0,84 

Kokku arvele võetud kui vanemliku hoolitsuseta ja abi 

vajavad lapsed 

5 388 2,19 

Asenduskodudes elavad lapsed 31.12.2009 1 215 0,49 

Vanemaõigusteta jäetud vanemate lapsed 172 0,11 

 

2010. aasta jooksul võeti vanemliku hoolitsuseta ja abi vajavate lastena arvele 2054 last, mis 

moodustab juba eelmisest aastast sellesse arvestusse jäänud laste arvust 61,61%. Tabel 3 esitab 

mõned arvud vanemliku hoolitsuseta ja abi vajavate laste paigutamise kohta 2010. aastal. 

Tabel 3. 2010. aasta jooksul ära paigutatud vanemliku hoolitsuseta ja abi vajavad lapsed 

(Statistikaamet). 

Näitaja nimetus Arv Protsent 2010. a. olnud 

vanemliku hoolitsuseta ja 

abi vajavate laste arvust 

(n=5388) 

Arvel olevatest lastest paigutati perekondadesse 210 3,90 

Arvel olevatest lastest paigutati asenduskoduteenusele 139 2,58 

Arvel olevatest lastest paigutati varjupaika 54 1,00 

Arvel olevatest lastest paigutati tagasi oma 

bioloogilisse perekonda 

57 1,06 

Arvel olevatest lastest paigutati ära 460 8,54 
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Tabelis 3 esitatud arvudest võib järeldada, et varjupaika paigutatud 54 lapse puhul oli selle 

põhjenduseks lapse kodus valitsevate tingimuste ohtlikkus lapse elule, tervisele või arengule, 

kuid polnud veel võimalik otsustada perekonna ja lapse suhtes kasutuselevõetud abinõude 

efektiivsuse üle või oli asendushooldusele paigutamise protsess veel pooleli. Järeldada võib ka 

seda, et 57 arvele võetud lapse puhul osutused kasutuselevõetud abinõud tulemuslikuks ja varem 

perekonnast eraldatud laps võis uuesti liituda oma bioloogilise perekonnaga, sest tingimused 

selles kasvukeskkonnas ei ohustanud enam tema elu, tervist ja arengut või oli lapse enda 

käitumine paranemisprotsesside tulemusel minetanud last ennast ohustava iseloomu. 

Eeltoodust võib järeldada, et kõik asendushooldusele paigutatud 460 last olid tõestatult mõnda 

aega elanud kasvutingimustes, mis olid neile ohtlikud ja/ või nende arengut kahjustavad. 2010. a. 

arvel olnud 5388 lapse kohta ei saa seda kindlalt järeldada, sest konkreetsed laste arvele võtmise 

kriteeriumid pole teada. 

Me ei saa kunagi teada kõigi nende laste lugusid läbielatust ja seda, millised jäljed jäid kogetust 

nende isiksusse. On aga võimalik kirjeldada raskete kogemustega laste iseloomulikke ühisjooni 

ning teadvustada asenduskodudes elavate laste tüüpilisi kahjustusi ning erivajadusi, mille 

professionaalne ja küllaldane arvestamine lubab neil lastel hilisemas elus edukalt toime tulla. 

Lapse huvides on tema kahjustuste minimaliseerimine nii ennetavalt kui ka tõenduspõhiselt 

tulemuslike sekkumiste mõjul, mille tõhusus on eelkõige kvalitatiivse iseloomuga ning peab 

lastele olema kättesaadav küllaldases mahus. 

 

4.2 Asendushoolduses elavad lapsed kui haavatav riskirühm probleemkäitumiste suhtes 

 

„Inimvaimule on vähe samaväärseid lööke kui kellegi lähedase ja kalli kaotus“ (Bowlby 2008, 

83). See J. Bowlby tõdemus kehtib täiel määral asendushoolduses elavate laste kohta. 

Vanemliku hoolitsuseta laste jaoks täidab asendushooldust teostav organisatsioon või 

hooldusperekond pere ja kodu rolli, olles seega lapse jaoks esmane sotsialiseeriv keskkond. 

Selleks, et laste hooldajad saaksid asendushoolduses tegutseda laste huvides, peavad nad 

eeltingimusena adekvaatselt mõistma laste olukorda, vajadusi, evima kompetentsi sobival viisil 

reageerida ning keskkonda, mille materiaalsed ressursid, administraatorite professionaalsete 

kompetentside tase ja eetikast tulenevad hoiakud võimaldavad hooldajatel tulemuslikult lastega 

koos tegutseda. 
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Asendushoolduses elavad lapsed on läbielatud tüüpilistest eluolukordadest saanud tüüpilisi 

traumaatilisi mõjutusi, mis on kahjustanud nende arengut. Kuna lapsed loetakse ühiskonnas 

sotsiaalselt haavatavaks grupiks (Kasmel, Lipand 2011, 507), siis moodustavad asenduskodudes 

elavad tüüpiliste arengukahjustustega lapsed selles sotsiaalselt haavatavas üldgrupis kõrgema 

riskiga ning tüüpiliste erivajadustega veelgi haavatavama riskirühma. Professionaalsete 

kompetentside nõuetele vastavalt teostatud lapse arenguriskide maandamine ja tema tugevuste 

arengu toetamine on kooskõlas asendushoolduses elava lapse arenguhuvidega ning suurendab 

parimal viisil tõenäosust, et lapsest kasvab terve, toimetulev ning ühiskondlikult produktiivne 

täiskasvanu. 

Riskigruppide kirjeldamisel ja nende spetsiifika analüüsimisel tuleb välistada riskigruppi 

kuuluvate isikute stigmatiseerimine, st. nende isikutena määratlemine riskigrupi tunnuste kaudu, 

mis on diskrimineeriv. Igasse inimesesse tuleb suhtuda austavalt, teadvustades eeskätt tema 

võimeid ning tugevusi. Professionaalsete terviseedenduslike käsitluste rakendamine võimaldab 

riskirühmadesse kuuluvate isikute arengut tõenduspõhiselt, süstemaatiliselt ja kuluefektiivselt 

toetada, ka nende käsitluste juurde lahutamatult kuuluvate eetiliste põhimõtete järgimine lähtub 

isiku huvide kaitsmise vajadusest. 

Sotsiaalhoolekande seadus sõnastab asenduskoduteenuse eesmärgid järgnevalt: 

1. lapsele põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine; 

2. talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning 

3. lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna (RT I 21, 323 

1995, § 15
1 

). 

S. Linde esitab oma magistritöös tõestatuna väite, et asendushoolduses elavad lapsed kuuluvad 

väärkohtlemise riskirühma varasema väärkohtlemise, vägivalla, hüljatuse või ebaõige koduse 

hoolduse tagajärgede tõttu (Linde 2002, 77). J. Liivamägi andmetel on väärkohtlemise liikidest 

tagajärgedelt kõige raskemateks lapse kehaline väärkohtlemine, seksuaalne kuritarvitamine ja 

kasvamine perevägivalla tingimustes (Liivamägi 2011, 30). S. Linde uurimusest selgub, et 

lastekodulapsi on karistatud füüsiliselt nii enne kui pärast hooldusele paigutamist. 

Karistusmeetodina kasutatakse asendushoolduses üha sagedamini emotsionaalset väärkohtlemist 

(Linde 2002, 78). 

A. Botash esitab loetelu asendushooldusele paigutatavate laste võimalike meditsiiniliste 

probleemide kohta (Botash 2012, 1):  
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 Seotussuhte häired. 

 Ärevus. 

 Depressioon. 

 Emotsionaalsed või käitumuslikud 

probleemid. 

 Unehäired. 

 Sundkäitumuslik veejoomine 

(polüdipsia). 

 Enkoprees. 

 Enurees. 

 Ülemäärane söögiisu. 

 Ebaõnnestumine toimetulekus. 

 

 Geneetiliste- ja sünnidefektide 

sündroomid.  

 Sünnieelne kokkupuude kokaiini, 

alkoholi ja/või teiste uimastitega. 

 Raputatud imiku sündroom. 

 Suguliselt edasiantud haigused. 

 HIV nakkus. 

 Mitteküllaldane immuniseerimine. 

 Pikkade luude ja ribide murrud. 

 Kehv suuhügieen ja arvukas kaaries. 

 Ebapiisavalt kontrollitud kroonilised 

haigused.  

 Astma 

 

Ameerika Laste ja Noorukite Psühhiaatria Akadeemia esitab infolehel järgmised andmed (2006): 

umbes 30% asendushoolduses elavatest lastest kannatab raskete emotsionaalsete, käitumuslike 

või arenguliste probleemide all, üldised on ka füüsilise tervise probleemid. Sageli kannatavad 

lapsed läbielatu järgmiste tagajärgede käes: 

 Teevad endale etteheiteid ja elavad läbi süütunnet oma vanematest eraldamise pärast. 

 Soovivad oma vanemate juurde tagasi pöörduda, isegi kui vanemad on neid vääriti kohelnud. 

 Tunnevad end ebasoovitavatena, kui paigutamise ootamine on kaua kestnud. 

 Tunnevad end abituna hooldajate vahetumise tõttu. 

 Kogevad segaseid tundeid seotuse kohta uute hooldajatega. 

 Tunnevad end kaitsmatult ja ebakindlalt oma tuleviku suhtes. 

 Suhtuvad uute hooldajate suhtes tekkivatesse positiivsetesse tunnetesse vastumeelselt 

(AACAP 2005, 1). 

Lastekodulapsed näevad pereprobleemide peapõhjusena alkoholi liigtarvitamist vanemate poolt 

(Linde 2002, 78). Kuna ka K. Ratassepp toob välja, et laste asendushooldusele sattumise 

peamiseks põhjuseks peavad igapäevaselt lastega kokkupuutuvad töötajad vanemate alkoholismi 

ja sellest tulenevat täielikku ükskõiksust ning hoolimatust laste suhtes (Ratassepp 2004, 43), siis 

on otstarbekas esitada siin täiendavalt kokkuvõtlik loetelu sõltuvuses olevate vanemate laste 

spetsiifiliste kahjustustest ja riskidest (USA Rahvusliku Alkohoolikute Laste Ühingu andmetel): 

 Sõltuvuses olevate vanemate lapsed on kõrgeima riskitasemega laste rühm tulevase sõltuvuse 

suhtes. See risk on ka asendushooldusel olles 2-9 korda suurem kui mittesõltlastest vanemate 

lastel.  



47 
 

 Enamik laste hoolekande kutsetöötajaid teatab, et vähemalt 50% laste väärkohtlemise 

juhtumitest on seotud psühhoaktiivsete ainete väärkasutamisega ja 40% neist väidab, et see 

seos kehtib üle 75% juhtudel. 

 Sõltuvuses olevate vanemate lastel esinevad depressioon ning depressiivsed sümptomid ja 

ärevushäired ning ärevussümptomid, samuti teised psühhiaatrilised ja psühhosotsiaalsed 

häired palju sagedamini (kõrge risk), kui sõltuvusest vabade vanemate lastel.  

 Alkohoolikute lastele on iseloomulikud: empaatia puudumine teiste isikute suhtes, vähenenud 

sotsiaalne kompetentsus ja kohanemisvõime suhtlemises, madal eneseaustus ja keskkonna 

kontrollimise puudulik võime, samuti käitumuslikud tunnused ning temperamendistiil, mis on 

krooniliste kohanemisraskuste eelsoodumuseks. 

 Sõltuvushäirega vanemate lastel on madalam suutlikkus kõigis hariduslikes valdkondades: 

informatsiooni üldine vastuvõtmine, lugemine, loetu mõistmine, matemaatika ja õigekiri.  

 Alkohoolikute lastel on üldiselt madalam akadeemiline edukus. Neil on koolist puudumise 

kõrgem tase, nad võivad koolist tõenäolisemalt lahkuda ning olla sagedamini suunatud 

koolipsühholoogi juurde või jäetud pärast tunde kooli. 

 Sõltuvushäirega vanemate lastel esineb sagedamini klassikursuse kordamist, popitegemist ja 

koolist välja heitmist (NACA 2012, 1,2). 

 

Väga keerulises ja kahjustavas olukorras on ka vanglakaristust kandvate vanemate lapsed. Tabel 

4 esitab loetelu vanematest lahutatud laste kahjustuste ning võimalike ebasoovitavate 

arengutekohta. 

Tabel 4. Vanematest lahutatud laste kahjustused ning võimalikud ebasoovitavad arengud 

((Siplane 2001, 65, 66). 

Laste kahjustused- Laste võimalikud ebasoovitavad arengud. 

 lapsepõlves kogetud vägivald, 

alahooldatus, hüljatus; 

 pärisvanematest lahutamise kogemus; 

 raskused enda identifitseerimisel; 

 kohanemisraskused uue keskkonnaga 

pärast esmasperest lahutamist;  

 pidev kartus ja umbusk; 

 raskused usaldus- ja kiindumussuhte 

loomisel uue hooldajaga. 

 keskmisest madalam haridus; 

 keskmisest nõrgem / vähem jälgitud ja 

hooldatud tervis; 

 keskmisest madalam sotsiaal- 

majanduslik staatus; 

 keskmisest nõrgem sotsiaalne võrgustik; 

 üle- esindatus psühhiaatriahaigla 

kohtupsühhiaatrilises ekspertiisi, 

vanglates ja alaealiste komisjonides. 
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A. Siplane esitab väite: „Pole kahtlust, et Madissooni ja Kaugia uurimuste valguses on 

vanematest lahus (elavad) lapsed tõenäolisemad õigusrikkujad oma perekondlike karakteristikute 

puudumise tõttu“ (Siplane 2001, 36). 

Vanematest lahutatud lastel on keskmisest kõrgem risk hälbivale käitumisele ning pärast 

vanematest lahutamist muutub lapse kasvatamine õiguskuulekaks kodanikuks oluliselt 

raskemaks. Lapse lahutamine bioloogilistest vanematest pigem raskendab ka vanemate 

probleeme (Siplane 2001, 41, 65). Vanematest lahutatud lapsed on allutatud mitmele kahjustavale 

mõjurile korraga: (1) lapsel pole (kiindumuspersoonist) vanemat, kellega end samastada ning 

tekib ruum hälbelise käitumise arenemiseks; (2) kuna pole olemas loomulikku lapse käitumist 

korrigeerivat sihtgruppi, perekonda sotsialiseeriva agendi tähenduses, kelle (tagasisidele) see 

käitumine on suunatud, siis saab hälbelisuse probleem ainult süveneda (Siplane 2001, 67). 

 

Asendushoolduses kasvanud laste toimetulekusuutlikkust on uurinud Pirjo Turk SOS LEÜ 

tellimusel valminud Praxise uurimuses „Asenduskodude noorte astumine iseseisvasse ellu“, mille 

eesmärgiks oli välja selgitada, millist ettevalmistust peaksid asenduskodud oma kasvandikele 

edukaks iseseisvumiseks pakkuma ning milline peaks olema kohalike omavalitsuste roll 

tugiteenuste ja järelhooldusteenuste pakkujana. Turk toob välja, et nii anketeeritud noored kui ka 

kohalike omavalitsuste töötajad nimetasid head haridust ettevalmistuse- ja 

toimetulekukriteeriumina, mille asendushooldus peab oma kasvandikele andma. Intervjueeritud 

omavalitsuste töötajad ei määratlenud positiivselt teisi asendushooldusel omandatud 

kompetentse, toimetulekuks vajalikke kompetentse nimetati pigem seoses vajakajäämiste/ 

defitsiitidega: (a) noortel on töö leidmiseks ja hoidmiseks ebapiisavad teadmised ja oskused; (b) 

neil jääb puudu isemajandamise ja rahaasjade planeerimise oskustest ning sotsiaalsetest 

oskustest; (c) puuduvad suhted bioloogiliste vanematega, (d) nende suhtevõrgustik on 

mitteküllaldane. Noorte vastused ankeetidele tõid esile ka teisi kriteeriume sealhulgas: 40% 

noortest ei soovi minna oma päritoluomavalitsusse, teistel omavalitsustel pole aga neile eluaseme 

andmise kohustust; kuigi noored ise pidasid oma töö leidmiseks ja hoidmiseks vajalikke oskusi 

piisavateks, ei teadnud nad keskmise netopalga suurust, millest uuringu teostaja järeldas, et nende 

teadlikkus töö ja palgaga seotud asjadest ei ole kuigi suur; kolmandik vastanutest ei olnud nõus 

väitega: „mul on abi paluda lihtne“ ja ilmnes, et nad usaldavad vaid isikuid ja institutsioone, 

kellega on neil varem olnud kokkupuude. Pooled vastanutest ei usaldanud võõraid inimesi, 
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kolmandik ei osanud öelda, kas usaldavad KOV ametnikke. Järeldus: sageli puudub 

asendushoolduses kasvanud noortel usaldus inimeste vastu, mis pärsib isikutevahelist mõistmist. 

Suhted KOV töötajatega puudusid 25% küsitlusele vastanutest, kuigi seadus kohustab 

eestkosteasutuse määratud töötajat kohtuma noorega vähemalt kaks korda aastas. Noored 

ei usalda KOV töötajaid. 

Turki uurimus leidis: „… võib järeldada, et asenduskodude noortel on arusaam, millised eeldused 

on olulised eduka iseseisva elu alustamiseks (näiteks kõrge haridustase; töökoha olemasolu; 

teadmine, kuidas eluase hankida), kuid noortel jääb siiski puudu mitmetest elementaarsetest 

teadmistest ja oskustest, mis on iseseisva elu alustamiseks vajalikud“ (Turk 2011, 62). Uurimuse 

tulemustes võib näha otseseid viiteid sihtrühma sotsiaalsele abitusele - usaldamatus tundmatute 

isikute ja institutsioonide vastu, madal teadlikkus reaalse elu tõsiasjadest. 

Ettekandes „ Tagajärjed asendushoolduselt lahkujate jaoks“ toob B. Vinnerljung välja mitmeid 

konkreetseid järeldusi Rootsi riigiregistrite põhjal teostatud uurimusest: 

1. Kriteeriumile „saab hästi hakkama“ vastas võrreldes tavaperekondades kasvanutega 

asendushoolduses üleskasvanud noormeestest üle kahe korra vähem ja naistest 1,78 korda vähem 

isikuid. Kriteeriumile „ei ole raskeid probleeme“ vastas võrreldes tavaperekondades kasvanutega 

asendushoolduses üleskasvanud noormeestest 1,67 korda vähem ja naistest 1,38 korda vähem 

isikuid. 

2. Asendushoolduses elavatel lastel on kõrge risk jätta põhikool lõpetamata ning mitte saada 

keskharidust, samuti on neil risk piirduda ainult kohustusliku põhiharidusega. 50% poistest ja 

33% tüdrukutest oli väga kõrge risk hariduslikuks ebaõnnestumiseks. 75% asendushoolduses 

elavatest lastest tuleb koolis toime mittevastavalt oma intellektitasemele. 

3. Asendushoolduses pikaajaliselt kasvanud noorte suhteline osalustase kõigis uuringus 

arvestatud negatiivsetes käitumuslikes kriteeriumides (suitsiid, suitsiidikatsed, rasked kuriteod, 

narkootikumide kuritarvitamine, alkoholi kuritarvitamine, lapsevanemaks olemine teismeliseeas 

ja sõltuvus sotsiaalhoolekandest) on võrreldes tavaperekondades kasvanutega dramaatiliselt 

suurem – vahemikus 2 – 10 korda konkreetsele kriteeriumile vastavalt, millest umbes pool langeb 

hariduses ebaõnnestunute arvele. 

4. Kuna umbes pool eelnimetatud negatiivsete käitumuslike tagajärgede nivoost langeb 

hariduslikult ebaõnnestunud isikute rühma arvele, siis on hariduslik toimetulek dünaamiliseks 

(isikuti muudetavaks) riskiteguriks kõigi uuringus käsitletud teiste negatiivsete 
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kriteeriumide suhtes. Asendushoolduses elavate laste hariduslik toimetulek on nende tulevikku 

silmas pidades väga oluline ja selle saavutamiseks tuleb asendushoolduses teha pingutusi 

(Vinnerljung 2009, 1-35). Haridus on ühisväärtuseks ka Eesti asendushoolduses kasvanud 

noortele ja kohaliku omavalitsuse asjaomastele spetsialistidele (Turk 2011, 62). Hinnanguna 

praegusele olukorrale toob K. Ratassepp välja, et laste hoolekandeasutuste töötajate hinnangul on 

laste motivatsioon õppimisel ääretult madal, neil puudub õpihuvi, kuna ei olda harjutud õppima. 

Vaid ühel neljandikul lastest on motivatsioon õppida, ülejäänutel see puudub (Ratassepp 2004, 

43). 

Isiklikke kogemusi omava asendushoolduse vilistlasena käsitleb D. Bruskas artiklis „ Lapsed 

asendushoolduses: ohus olev haavatav populatsioon“ (2008) mitmeid asendushoolduse 

väljakutseid eripärase vaatenurga alt, tuues kõigepealt välja, et juba asendushooldusele 

paigutamine võib lapse jaoks olla isegi suurem trauma kui vanema kaotus surma läbi, sest laste 

hoolekanne loob selle kaotuse lapsele täiendavalt lisaks perekonna, sõprade ja tuttava keskkonna 

kaotamisele ilma tundesidemeid sulgemata, mille tagajärjeks on selle niigi hapra populatsiooni 

haavatavuse suurenemine (Silver jt. 1999, 148 tsit Bruskas 2008, 76). Merriam – Websteri 

internetisõnastiku järgi on haavatavus eeldus füüsiliselt või emotsionaalselt viga saada; olla 

avatud rünnakule või kahjustusele. D. Bruskas kirjutab mitmest asendushoolduses elavatele 

lastele iseloomulikust olulisest mõjurist: kahjustatud vaimne tervis, hariduses avalduvad 

raskused, raskused üleminekul iseseisvasse ellu. Toetudes I. Youngi artiklis „Rõhumise viis 

nägu“ (1990) esitatud seisukohtadele, väidab Bruskas, et mitmed täiskasvanute käitumisviisid 

asendushoolduses elavate laste suhtes vastavad domineerimise ja allasurumise kontekstile. I 

Young (1990) nendib, et inimesed, kelle puhul nende saamine kompetentseteks ja võimelisteks 

edastama oma seisukohti, soove ja emotsioone on tõkestatud või välditud, kogevad 

allasurumise/rõhumise mingit vormi. Kui lapsi takistatakse kogemast kompetentsitunnet või üles 

ehitamast oma murede väljendamise võimekust, siis on lastekaitse ja konkreetsemalt 

asendushoolduse sotsiaalne raamistus loonud nende jaoks süsteemse piirangu (Young, 1990, p. 

41). Toetudes loogilisele argumentatsioonile väidab D. Bruskas, et asendushoolduses elavad 

lapsed ja asendushoolduse vilistlased kui kollektiivne grupp on ekspluateerimise, 

marginaliseerimise, võimutuse, kultuurilise imperialismi ja vägivalla olukorras (Bruskas 2008, 

73). See ebasoovitav olukord tekib väidetavalt asendushooldusele paigutatud laste erivajaduste 

süstemaatilise mitteteadvustamise ja mittearvestamise kaudu. Asendushoolduses elavad lapsed 
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vajavad sekkumisi, mis oleksid suunatud nende asendushooldusega seostuvate kogemuste ja 

tunnete läbitöötamisele. Institutsionaalsed muudatused võivad lastel aidata kohaneda 

asendushoolduse kui uue keskkonnaga ja otsustavalt parandada nende vaimset ning arengulist 

tervist ja hariduslikke tulemusi (Bruskas 2008, 76). 

Asendushooldusele paigutatud lastesse suhtutakse erinevalt. Paljud arvavad, et kui laps on juba 

riigi ülalpidamisel, siis on tal erakordselt vedanud ja piisab tähelepanu pööramisest laste 

esmavajaduste rahuldamisele. Samas võib ajakirjanduses kohata väiteid, mis kirjeldavad 

asenduskodudes elavate laste tulevikku argumenteerimatult nii süngetes värvides, nagu poleks 

normaalne produktiivne elu nende suure enamuse jaoks saavutatav ega mõeldavgi (Talviste 2012, 

1). Laste positiivse arengu toetamise huvides tuleb asendushooldusel olevate laste kui sotsiaalse 

rühma tüüpilisi arenguvajadusi iseloomustavad kriteeriumid selgelt määratleda, samuti tuleb 

määratleda iga konkreetse lapse individuaalsed vajadused, mis sõltuvad mõjufaktoritest, millele 

laps on olnud või on allutatud.  

Professionaal peab kindlasti arvestama asjaoluga, et asendushoolduse laste puhul võivad nende 

huvides olevad kriteeriumid olla saavutatavad vaid teatud tingimusi teadlikult luues ja säilitades. 

Asendushoolduse erinevates vormides kui kunstlikult loodud keskkondades puudub perekond 

sotsialiseeriva agendi tähenduses (Siplane 2001, 67). Esmaperekonna loomulikud 

regulatsioonimehhanismid, mille siduvaks tuumaks on turvaline kiindumussuhe, võivad sellises 

keskkonnas olla ebatõhusad või täielikult puududa. Seetõttu on asendushoolduses elava 

kahjustatud lapse puhul iga tema huvi kriteeriumi kehtestamise jaoks vaja mahukaid 

kollektiivseid hästi eesmärgistatud ja professionaalsel tööjaotusel põhinevaid pingutusi. 

Uuringutest ilmneb, et asenduskodudes kasvanud noortele on iseloomulikud eeskätt tervise 

sotsiaalse aspekti defitsiidid. Kuigi tervise kohta käibib kümneid erinevaid määratlusi, on kokku 

lepitud, et: „Tervis on multidimensionaalne sotsiaalse, füüsilise ja psühholoogilise heaolu 

pidevalt muutuv seisund, mis põhineb tegutsemisvõimel, eneseteostusvõimel ja elu mõtte 

tunnetusel“ (Kasmel, Lipand 2011, 508). Tervise sotsiaalne aspekt ehk sotsiaalne tervis 

iseloomustab nii ühiskondi, inimkooslusi kui ka üksikisikuid. 

Inimeste sotsiaalne tervis on: „see inimese heaolu mõõde, mis puudutab asjaolusid, kuidas ta 

tegutseb koos teiste inimestega, kuidas teised inimesed tema suhtes reageerivad ning kuidas ta 

tegutseb koos sotsiaalsete institutsioonidega ja kooskõlas ühiskondlike kõlblustavadega“ (Russell 

1973, 75 tsit. McDowell 2002a, 1). Määratlus on avar – see hõlmab isiksuse elemente ja 
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sotsiaalseid oskusi, peegeldab sotsiaalseid norme ja on lähedalt seotud selliste kontseptsioonidega 

nagu heaolu, kohanemine ja sotsiaalne toimimine (McDowell 2002a, 1). 

Tervise mõjurid jagunevad isiklikeks, sotsiaalseteks, majandus- ja keskkonnateguriteks (Kasmel, 

Lipand, 508). Tervisekäitumiseks nimetatakse käitumuslikke mõjureid, mille seosed tervisega 

võivad olla kahetised: käitumisharjumus võib mõjutada terviseriske, aga ka tervisega seotud 

sündmused võivad mõjutada inimeste käitumist. Terviseedenduse küsimuseks ei ole mitte see, 

kas käitumisi on vaja muuta, vaid kuidas seda teha. Iga tervistkahjustavat käitumismustrit 

tugevdatakse nii sotsiaalse keskkonna poolt, mis toob sarnased inimesed kokku kui ka isiku 

isiksuslike tunnuste kaudu, milleks on isiklikud väärtused ja uskumused, mille kaudu isiku 

käitumismustrid seostuvad kultuuri, subkultuuri või kontrakultuuriga. Kuigi inimese kogu 

käitumine on õpitud ja seda saab ümber õppida, teeb väljakujunenud käitumisharjumuste 

muutmise raskeks just nende keeruline sotsiaalsete ja kultuuriliste sidemete põiming (McDowell 

2002b, 1). Kaasaegse terviseedenduse ja ennetustöö meetodid kasutavad sellele väljakutsele 

vastamiseks sihtrühma vajadustega kohandatud lähenemisviise ja programme (ibid., 1). 

Terviseedenduslikud käsitlused jätavad tavaliselt kõrvale kuritegevuse teema. Ometi on ka 

kuritegevust iseloomustavad mõjurid suures osas käitumusliku iseloomuga ja iseloomulikud 

enamikule kõrgenenud terviseriskidega populatsioonidele. Sellest asjaolust tuleneb vajadus 

käsitleda asendushoolduses elavate laste tervisekäitumisi ja kuritegevusega seotud käitumisi ühes 

ja samas terviseedenduslikus tervikus.  

Washingtoni Ülikooli teadlased J. D. Hawkins ja R. F. Catalano on üle 20 aasta uurinud 

võimalusi riskikäitumisi ennetada ja vähendada. Tulemuseks on tõenduspõhine terviklik süsteem, 

mida tuntakse Hoolivate kogukondade programmi nime all. Hoolivate kogukondade 

lähenemisviis ühendab ebasoovitavad tervisekäitumised probleemkäitumiste kompleksi: 

vägivaldne käitumine, depressioonist ja ärevusest mõjutatud käitumine, nõrgad sidemed kooliga 

ja koolist väljalangemine, delinkventne e. kuritegelik käitumine, psühhoaktiivsete ainete 

kuritarvitamine ning ohte mittearvestav seksuaalkäitumine, teismeliste rasedused. Kõigil 

probleemkäitumistel on sarnased või kattuvad riskifaktorid ja kaitsvad faktorid, mille hindamine 

võimaldab tõenduspõhiselt ennustada lapse tulevase probleemkäitumise riski (Hilborn 2007, 204, 

205).  
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Ülaltoodud materjali põhjal võib asendushoolduses elavaid lapsi kollektiivse grupina määratleda 

kui vaimse tervise häirete, sotsiaalse abituse, haridusliku ebaõnnestumise ja tervistkahjustavate 

probleemkäitumiste suhtes haavatava riskirühma.  

Artiklis „Mõnuainete kasutamise, delinkventsuse ja teiste noorukite probleemkäitumiste 

riskifaktorite ja kaitsefaktorite mõõtmine“ (2002) toovad Arthur, M. W., Hawkins, J. D., Pollard, 

J. A., Catalano, R. F., Baglioni, A. J. jun. välja 22 universaalset riskitegurit ja 12 kaitsetegurit, 

mis on esitatud lisas 5 (Arthur jt. 2002, 579-583). 

Lapse olukorra hindamine kasutades tõenduspõhiseid meetodeid, tema arengu professionaalne 

planeerimine ja arenguplaani kvaliteetne realiseerimine võimaldavad asendushoolduses või 

riskiperes elava lapse huvisid lahenduskeskselt kaitsta. 

 

4.3 Asendushoolduse kvaliteete: tervis, säilenõtkus, hariduslik edukus ning sotsiaalne 

kompetentsus 

 

Asendushooldusele paigutatud lapsed kuuluvad kollektiivsesse kahjustustega (1) vaimse tervise 

häirete ja (2) tervistkahjustavate probleemkäitumiste, sotsiaalse abituse ja (4) haridusliku 

ebaõnnestumise suhtes haavatavasse riskirühma. Neil suurtel riskialadel on mahukas ühisosa. 

Asendushoolduse eesmärgi saavutamine (saata ellu võimetekohaselt toimetulevad täiskasvanud 

(RT I 1995, 21, 323, § 15
1 

) eeldab suuri positiivseid muutusi laste seisundis, mis on saavutatavad 

kvaliteetsete tegevusvastuste leidmisel kolmele peamisele väljakutsele: (1) tagada lastele 

turvaline ja stabiilne lähisuhteid soodustav kasvukeskkond kui alus positiivseteks muutusteks; (2) 

tagada laste tervisekahjustuste ravi ja; (3) tagada laste emotsionaalne areng, turvaline identsus, 

sotsialiseerumine ja ennetuslik terviseedendus (Stein 2009, 29). Selline sotsiaalpedagoogiline 

tegevussisu loob kahjustatud lastele soodusvõimalused säilenõtkuse e. resilientsuse 

ülesehitamiseks. Stabiilse ja hoolitseva eluolukorra saavutamine asendushoolduses olevatele 

lastele on keeruline kogu maailmas (ICPS 2006, ii). Kvaliteetseks asendushoolduseks on vaja 

organisatsiooni, kogukonda, mis keskendub laste huvide kaitsele. Lastekesksuse põhimõtte 

järgimine tähendab igapäevast teadlikku süstemaatilist juhindumist lastekaitse eetikast koos 

lastele vajalike tegevuste korraldamisega küllaldases multidistsiplinaarses spektris ja küllaldases 

mahus. Last arendavate tegevuste korraldus peab võimaldama nende tulemuste kvalitatiivset 

hindamist sobiva meetodi alusel: soorituste indikaatorid, töökorralduse arendamise plaanid, 

fookusrühma intervjuud jne. (Stein 2009, 112). Asendushoolduse tegevused toetuvad 
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spetsiifilisele organisatsioonikultuurile, mille aluseks on selged väärtused, mis kuuluvad 

organisatsiooni igapäevaelu suunavate uskumuste ja hoiakute juurde (Simmons 2001, 2). Laste 

hoolekande tuumväärtusteks on: (1) laste kaitsmine; (2) perekondade säilitamine; (3) austus 

perekondade vastu; (4) austus isikute vastu; (5) kliendi eneseotsustavus; (6) isikupärased 

sekkumised; (7) kompetentsus; (8) usaldatavus; (9) hoolsus; (10) ausus; (11) lubadustest 

kinnipidamine; (12) konfidentsiaalsus (Simmons 2001, 5,6). A. Salazar väidab oma doktoritöös 

(2011), et asendushooldusele paigutatud laste vajaduste, tugevuste ja annete eest on vastutav 

ühiskond ning sotsiaaltöötajad on need ametiisikud, kes otseselt vastutavad teenuste loomise ja 

arendamise eest, mis tõhusalt aitavad saavutada asendushoolduse eesmärke (Salazar 2011, 121). 

Keskendumiseks võimalikult iga lapse huvide realiseerimisele, tema positiivse arengu 

toetamisele tuleb määratleda laste tüüpilisi arenguvajadusi iseloomustavad kriteeriumid. Tabel 5 

esitab mõned kriteeriumid, mis on lapse kindlasti huvides ning võrdluseks mõned kriteeriumid, 

mis kindlasti ei ole lapse huvides. 

Tabel 5. Mõned lapse huvide kriteeriumid (Hammarberg, Holmberg 2005, 34) 

On kindlasti lapse huvides Ei ole kindlasti lapse huvides 

Saada haridust. Igasugune lapsevastane vägivald. 

Omada peresuhteid. Lapse eemaldamine vanematest 

vääradel alustel. 

Tunda oma vanemaid ja olla nende 

poolt hooldatud. 

Pärimuslikud tavandid, mis ohustavad 

lapse tervist. 

Olla ära kuulatud teda puudutavates 

küsimustes. 

Ohtliku või kahjustava töö tegemine. 

Olla lugupeetud ja indiviidina austatud. Igasugune muu ärakasutamine või 

väärkohtlemine. 

 

Tabelist 5 nähtub, et lapse huvide kriteeriumid võivad paljudele tunduda 

iseenesestmõistetavatena. Asendushoolduses elava kahjustatud lapse puhul võib siiski iga 

huvikriteeriumi kehtestamise/ saavutamise jaoks olla vaja mahukaid kollektiivselt eesmärgistatud 

pingutusi, näiteks peresuhete loomine asenduskodus kasvavale lapsele võib olla tõeliselt 

keeruliseks väljakutseks. 

Praktikas ilmnevad sageli paratamatult erinevate osapoolte erimeelsused, mille puhul tuleb 

taktitundeliselt leida tasakaal lapse praeguste huvide, lapse huvidega võistlevate huvide ning 

lapse pikemaajaliste huvide vahel. 

„Ei ole vastuvõetav nn „relativism“, mille kohaselt tuleks (laste) õiguste endiga kompromissile 

minna“ (Hammarberg, Holmberg 2005, 34). 
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J. Liivamägi toob välja, et laste kohtlemises tuleb kummutada vähemalt kolm väärarusaama 

traumaatiliste sündmuste vähesest mõjust: 

1. Lapsed on kaasasündinult resistentsed isegi tugevate psühhotraumade suhtes ning kui 

avalduvadki mingid häired, siis on need lühiajalised ja kaovad kiiresti. 

2. Kui esinevadki mingid (psühho)trauma jääknähud, siis „kasvab laps neist varsti välja“ ja 

unustab need. 

3. Lapsi, eelkõige nooremaid, ei mõjuta eriti katastroofid, õnnetused, vanemate tülid vms, sest 

nad ei saa neist veel küllaldaselt aru. Rohkem vapustatud on nad oma vanemate või ümbritsevate 

isikute reaktsioonist neile sündmustele, mitte niivõrd sündmustest kui sellistest. 

Need arvamused on sügavalt ekslikud. On küllalt andmeid, et traumaatilistes olukordades 

võivad lapsed kannatada kahekordselt: nii traumaatiliste sündmuste kui ka vanemate või teiste 

täiskasvanute ärevus/ hirmureaktsioonide tõttu sündmustele (Liivamägi 2011, 26). 

D. Bruskas toob esile spetsiifilise eetilise probleemi - ilma süstemaatiliste laste erivajaduste 

rahuldamisele suunatud sekkumisteta ei saa asendushooldusel elavaid lapsi kohelda vastavalt 

valikuideoloogiale, mis eeldab, et need lapsed on vastutavad oma valikute eest (Lowenberg 

1995, 320 tsit Bruskas 2008, 76). Kõikidele asendushooldusele tulevatele lastele on vaja teha 

ettepanek süstemaatiliseks hindamiseks kui ennetavaks sekkumiseks, mis määratleb lapse 

läbielatud kogemustega liituva (Bruskas 2008, 70). Asendushoolduses elavatele lastele tuleb 

Bruskase arvates anda koolitust asendushoolduse ja nende isikliku suhte kohta sellesse. 

Orienteerumiseks vajalike selgituste andmine laste hoolekande kohta aitab lastel aru saada oma 

uuest keskkonnast ja hajutab nende võimalikke eelarvamusi teenistujate vaenulike kavatsuste 

suhtes, kes osalesid laste vanematest ja kõigest omasest eraldamises. Selline orientatsioon või 

ennetavate juhiste andmine võib anda vastuse neile küsimustele, mis lastel varjatult südamel on, 

tunnistada vastuvõetavaks nende traumaatilised kogemused ja luua laste hoolekandele võimaluse 

kinnitada laste tähtsust ja väärtuslikuks pidamist. Orientatsioonikoolitus, mis aitab lapsel oma 

isiklikke elukogemusi tõlgendada ja kohaneda asendushoolduse keskkonnaga võib vähendada 

asendushooldusega seostuvate negatiivsete tegurite - hirm, kaotus, ärevus, stress ja kurbus – mõju 

lastele (Bruskas 2008, 75). 

Kõigile asendushooldusele tulevatele lastele tuleb võimalikult kohe teha täieliku tervisekontrolli 

plaan ja see järjekindlalt realiseerida, sest sageli on laste nõuetekohane tervishoiuteenuste 

kasutamine jäänud vanemate hoolimatuse tõttu unarusse. Peale füüsilise tervise tuleb tähelepanu 
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pöörata lapse vaimsele tervisele, võimaliku väärkohtlemise tunnustele, võimalikule HIV- 

nakkusele, hammaste seisundile jne. Vajadusel tuleb teha täiendavaid terviseuuringuid (OCFS & 

WRI 2009, 1-2). 

Säilenõtkuse (resilientsuse) kontseptsioon on tänapäevase tulemusliku asendushoolduse 

nurgakiviks. See käsitlus hõlmab isikuid, kelle lapsepõlve tingimusi iseloomustas 

sotsiaalmajanduslik viletsus, kuid kes ehitavad endas üles ja säilitavad hea psühhosotsiaalse 

korrektsiooni ning saavutavad oma täiskasvanueas lahedates oludes elujärje (Schoon 2006, 1). 

Säilenõtkust määratletakse üldiselt dünaamilise protsessina, milles inimesed ilmutavad 

märkimisväärsete vastuoludega silmitsi olles kohanevat talitlemist (Luthar jt.2000; Masten 1994; 

Rutter 1990 tsit Schoon 2006, 5). Säilenõtkus on lähedane A. Antonovsky loodud mõistega 

„salutogenees“ (1979), mis terviseedenduse ühe keskse mõistena märgib üksikisikute ja 

elanikkonna gruppide terviseseisundi jätkuva paranemise protsessi (Kasmel, Lipand 2011, 506). 

Ka säilenõtkuse kontseptsioon keskendub pigem täiendavate arenguvõimaluste loomisele ja 

positiivsetel ahelreaktsioonidele kui traditsioonilise meditsiinilise mudeli diagnoosi ja ravi 

diskursusele. Säilenõtkuse kontseptsiooni kasutatakse, et viidata: (1) positiivsele tulemusele 

vaatamata ebasoodsatele tingimustele; (2) jätkuvale positiivsele või tõhusale tegutsemisele 

ebasoodsates oludes ja (3) toibumisele peale märkimisväärset traumat (Schoon, 2006,7). 

B. Daniel ja S. Wassell annavad raamatus „Säilenõtkuse hindamine ja edendamine haavatavatel 

lastel“ (2002) põhjaliku käsitluse laste säilenõtkuse tegelikuks edendamiseks, andes järgmise 

määratluse: „Säilenõtkus on normaalne areng raskete tingimuste mõju all“ (Daniel, Wassell 

2002a, 10). Joonis 5 illustreerib lapse muutusprotsessi ühendatust tema sotsiaal- emotsionaalse 

keskkonnaga, mis moodustab säilenõtkuse hindamise raamistuse. 

 

 

 

Joonis 5. Säilenõtkuse mõjurite hindamise raamistus (Daniel, Wassell 2002, 11). 
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Ebasoodsa keskkonna järelmõju lapsele väheneb vastavalt kaitsva keskkonna mõju kasvule ning 

koos sellega väheneb lapse haavatavuse mõju ning areneb tema säilenõtkus. 

A. Lihtarnikov toob välja, et traumeeritud lapse tervenemine on võimalik ainult normaalsele 

arengule vastavate keskkonnatingimuste olemasolul, kaasa arvatud kvaliteetsed toetavad suhted 

(Lihtarnikov, Tšesnokova 2004, 93). Daniel ja Wassell kirjeldavad säilenõtkusega seostuvaid 

perekondlikke mõjureid/ tingimusi järgmiselt: (a) lähisuhe vähemalt ühe isikuga; (b) hoolitsus ja 

usaldus; (c) vanema vaimse tervise probleemide, sealhulgas sõltuvuste puudumine; (d) 

abivalmidus, julgustamine iseseisvaks tegutsemiseks ja tunnete väljendamiseks; (e) lähedased 

vanavanemad; (f) perekondlik harmoonia, kiindumus õdede- vendade vastu; (g) neli või vähem 

last; (h) küllaldased rahalised ja materiaalsed ressursid (Daniel, Wassell 2002a, 16). 

Asendushoolduse kontekstis tähendab see väga läbimõeldud perepõhist organiseeritust ja kõigi 

lapsega kokkupuutuvate töötajate, eelkõige perejuhi (ema) kõrget moraali, motivatsiooni ning 

kompetentsi. Puudulik tähelepanu eelkirjeldatud tundelise iseloomuga kriteeriumidele või nende 

alavääristamine võib põhjustada ressursi tarbetu kulutamise ebaõnnestumistele. 

Danieli ja Wasselli esitletud säilenõtkuse mudelis on kuus valdkonda: (1) turvaline alus; (2) 

haridus/ kasvatus; (3) sõprus ja sõbrad; (4) anded ja nende arendamine; (5) väärtused ja (6) 

sotsiaalsed pädevused. Valdkonnad moodustavad orgaanilise terviku. Iga asendushoolduses elava 

lapse seisundit tuleks hinnata igas valdkonnas eraldi ning hindamise tulemusi kasutada lapsele 

individuaalse arenguplaani koostamiseks. Arenguplaan sisaldab ajaliselt ja mõtteliselt seostatud 

tegevusi, mis toetavad lapse arenguprotsesse säilenõtkuse saavutamiseks. Danieli ja Wasselli 

koostatud käsiraamat käsitleb säilenõtkuse edendamist eakohaselt, sama üldkäsitlus kordub 

eelkooliealiste (I), kooliealiste (II) ning noorukite (III) erisusi arvestavates tekstides, mis on 

publitseeritud eraldi köidetena ja sisaldavad peale teoreetiliste selgituste ka hindamisvorme ja 

metoodilisi juhiseid individuaalsete arenguplaanide koostamiseks.  

Turvaline alus: pikaajaline säilenõtkus on seotud võimalusega arendada välja turvaline 

kiindumussuhe vähemalt ühe inimesega. Lapse seotussuhte mitteturvalisust (düsfunktsiooni) saab 

määratleda järgmiste tunnuste järgi: (1) vältiv hoiak – laps kaldub peale lahusolekut hooldajast 

eemale hoidma ja ei tee oma käitumises näivalt märkimisväärset vahet hooldaja ja võõraste vahel; 

(2) ambivalentne hoiak – laps näib peale lahusolekut tahtvat hooldajalt lohutamist, kuid ilmutab 

samal ajal vastupanu lohutamisele, näiteks kallistusest välja vääneldes; (3) kaootiline suhe 

väljendub reaktsioonide segus, kui laps on segaduses ja ei suuda hooldaja lohutust vastu võtta 
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ning on iseloomulik vääriti koheldud lastele; (4) ärev mure hooldaja kättesaadavuse pärast, ka see 

on iseloomulik väärkoheldud lastele. (Downes 1992 tsit Daniel, Wassell 2002a, 28). 

Turvalise kiindumussuhtega lastel on koolis kergem, nende keskendumisvõime on parem ja neil 

on paremad eeldused eakaaslastega heade suhete loomiseks. 

Lapse seotussuhte hindamiseks tuleb teha vaatlusi ja vestelda nii lapse kui ka hooldajaga. Danieli 

ja Wasselli koostatud käsiraamat annab hindamisprotseduurideks kõigis nende poolt käsitletud 

säilenõtkuse valdkondades üksikasjalikud juhised. 

Olles vastavuses J. Bowlby teoreetiliste seisukohtadega näeb säilenõtkuse kontseptsioon 

turvalises kiindumussuhtes lapse jaoks tähtsat arengubaasi ja annab käsitluse positiivse 

kiindumussuhte kujunemist soodustavate tingimuste loomiseks. Lapse turvalise kiindumusliku 

aluse loomisel asendushoolduses oleneb väga palju täiskasvanute pühendumusest ja 

empaatiavõimest. Algne formaalne seotus võib areneda kiindumuseks, kui täiskasvanu oskab last 

mõista ja austada. Teineteist saab tundma õppida ühiste tegevuste kaudu, nii selgub käitumises 

väljenduv siirus ja usutavus. On hea luua traumeeritud lastele võimalused rääkimiseks „sellest, 

millest rääkida ei saa“. Väiksematele lastele sobib selleks pigem mänguline vorm, suurematele 

vestlus (Busch, Lieberman 2007, 154). 

Hooldajaid saab lapse kiindumussuhte arenemise toetamiseks ette valmistada kasutades näiteks 

intervjuuvormi „See on minu laps“ (Dozier, Grasso, Lindhiem, Lewis 2007, 107) või teisi 

koolitusvõimalusi. 

Haridusele pöörab säilenõtkuse kontseptsioon palju tähelepanu, sest: „Head hariduslikud 

saavutused seostuvad heade üldiste tulemustega ja on seetõttu kaitsemõjuriks, milleni jõudmise 

peaks seadma eesmärgiks“ (Rutter 1991 tsit Daniel, Wassell 2002b, 37). Kool pakub suure valiku 

võimalusi säilenõtkuse virgutamiseks ja võib toimida täiendava turvalise alusena, sotsialiseeriva 

institutsioonina pakub kool lapsele konstruktiivseid kontakte eakaaslastega ja toetavate 

täiskasvanutega ning võimalusi eneseaustuse ja enesekindluse arendamiseks (Daniel, Wassell 

2002b, 37). 

J. Juul väärtustab kõrgelt lapse eneseaustust, tuues välja, et see on inimese eksistentsiaalne 

omadus, teatav sisemine tugisammas, kese või tuum ja üks meie psüühilise olemasolu nurgakive, 

mille kvaliteet ja kvantiteet võivad elus suureneda või väheneda. Kui inimesel on eluterve 

eneseaustus, tekib tal harva probleeme enesekindlusega. Kindlasti ei kehti see aga vastupidi (Juul 

2010, 79). 
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Inimesed, kellel on eluterve, hästiarenenud eneseaustus, on teadlikud oma sünnipärasest 

väärtusest ja tunnevad, et nendega on kõik korras, nad on iseseisvad. Seevastu madala 

eneseaustusega inimene on pidevalt ebakindel, enesekriitiline ja vaevleb süütunnetes (Juul 2010, 

78). 

Säilenõtkuse kontseptsioon väärtustab kõrgelt lapse või noore positiivseid suhteid eakaaslastega, 

sõpradega, nähes selles laste arengu suurt potentsiaali, mis realiseerub läbi ühiste mängude, 

usalduse, suhtlemise, kokkukuuluvuse ja teineteisemõistmise. Head suhted eakaaslastega võivad 

teatud määral kompenseerida varasemaid kehvi seotussuhte elamusi; kiindumussuhete ja 

sõprussuhete kvaliteedi seoste kohta on tõendeid. Noorukieas muutuvad sõprussuhted 

intensiivsemaks, ainulaadsemaks (seotud intiimsuse ja lojaalsusega), paljumõõtmelisemaks 

(sõprus seguneb seksuaalse intiimsusega) ja olulisemaks stressi ennetamise, ohjamise ja 

vähendamise seisukohalt (Daniel, Wassell 2002b, 47). Antisotsiaalsed kollektiivsed hoiakud 

võivad noorte pühendumist haridusele aga t mõjutada negatiivselt. Tabel 6 esitab koolikogemuste 

korrelatsioone korrarikkumistega koolis ja delinkventsusega. 

Tabel 6. Noorte koolikogemuse faktorite, nende koolis toimepandud korrarikkumiste ja 

delinkventsuse vahelisi korrelatsioonikoefitsiente 14 a. vanuses (Smith 2006, 11). 

 

Koolikogemuse faktor Korrelatsioon 

korrarikkumistega koolis 

Korrelatsioon 

delinkventsusega 

Korrarikkumised koolis * - 0,655 

Kooli distsiplinaarmeetmed 0,647 0,595 

Põhjuseta puudumine koolist 0,474 0,496 

Teiste kiusamine 0,496 0,488 

Tunnist väljasaatmine 0,145 – 0,256 0,149 – 0,236 

Kiusamise ohvriks olemine 0,098 0,100 

Kiindumussuhe õpetajaga -0,551 -0,440 

Pühendumine koolile -0,363 -0,299 

Vanema panustamine koolitöösse -0,319 -0,278 

Rahulolu koolis -0,214 -0,198 

Oma õppeedukuse tajumine -0,190 -0,141 

Kuulumine meeskonda või ringi -0,014 -0,012 
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* Korrarikkumiste all mõeldakse siin sagedasi käitumismustreid kaheksas kategoorias: häbematus 

õpetajate vastu; kaklemine klassis või väljaspool seda, keeldumine õppetööst klassis või 

kodutööde tegemisest, agressiivne keelekasutus või sõimamine, koolimajas tunni ajal ringi 

hulkumine, õpetaja ähvardamine, õpetaja löömine. 

On tähtis, et enne noorukiikka jõudmist saaksid asendushoolduses elavad lapsed emotsionaalselt 

tasakaalustuda ja positiivsel viisil sotsialiseeruda, sest antisotsiaalse käitumisega noored liituvad 

tõenäoliselt hoiakutel põhineva üksteisemõistmise tõttu aktiivselt teiste samasugustega ning 

sellisel juhul tugevdab nende sõprus antisotsiaalset käitumist (Daniel, Wassell 2002b, 48). 

Säilenõtkuse edendamisse kuulub laste võimete märkamine ning lapsele tema andepotentsiaali 

realiseerimiseks võimaluste loomine, mis on oluline lapse eneseaustuse, eneseteadlikkuse ja tema 

tuleviku väljavaadete seisukohalt. Neid võimalusi tuleb luua ja kasutada empaatiliselt, kaasates 

lapse tema arengu planeerimisse, vältides tema survestamist. Laps väärtustab oma tugevusi 

vastavalt varem saadud mõjutustele, mis ei tarvitse olla adekvaatsed (Daniel, Wassell 2002a, 56). 

Säilenõtkuse kontseptsioon rõhutab suhtlemist, läbirääkimisi ja koostööd lapsega ning tema 

kaasamist teda puudutavate otsuste tegemisse. 

 

Täiskasvanute ja laste koostöös toimuvas väärtuskasvatuses/ arenduses kasutatakse moraalseid 

dilemmasid, lastega filosofeerimist ja teisi metoodilisi võtteid, et aidata lastel välja arendada 

moraalset mõtlemisvõimet, aru saada omaenda tundemaailmas toimuvast ja olla mõistev 

ümbritsevate inimeste suhtes (Daniel, Wassell 2002a, 128). Lapse arusaamine oma ja teiste 

tunnetest areneb välja suhtlemises teistega. Igal lapsel peab selleks olema vähemalt üks inimene, 

kel on huvi ja aega last kuulata, uurida koos tundeid ja ilmutada lapse suhtes austust ning 

empaatiat. Laste väärtussüsteemi ning emotsionaalse pädevuse arendamiseks kasutatakse 

erinevaid treeningprogramme (Daniel, Wassell 2002a, 129, 130). Heaks saavutuseks on lapse 

eakohane moraalse arengu tase: eelkonventsionaalne tasand (Kohlbergi) järgi 9-10 aastasel lapsel 

ja täiskasvanuikka jõudnud noortel konventsionaalne tasand (Daniel, Wassell 2002a, 146. 147). 

Väärtuskasvatus on osa lapse sotsiaalse kompetentsuse arendamisest.  

Daniel ja Wassell esitavad kokkuvõtliku loendi noorele iseloomulikest individuaalsetest 

säilenõtkuse teguritest: vastutusvõime, empaatia teiste vastu, sisemine kontrollikese, sotsiaalne 

küpsus, positiivne eneseteadvus, orientatsioon saavutustele, leebus, kasvatatus, sotsiaalne 

läbinägevus, iseseisvus, emotsioonide väljendamise võime, hobitegevused, soov ja võimekus oma 
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tegevusi planeerida (Daniel, Wassell 2002a, 15). Normaalseks toimetulekuks vajalik tase 

saavutatakse lapse ja noore sotsiaalseid pädevusi arendades, milleks kasutatakse nii 

individuaalses kui ka rühmatöö vormis süstemaatilist programmilist tööd. Sageli nimetatakse 

selliseid programme eluoskuste õppeks või treeninguks. Sotsiaalse kompetentsuse programmides 

õpitakse ning harjutatakse kognitiivseid oskusi, millele lisanduvad kriitilise ning loova mõtlemise 

kujundamine, väärtusarendus ja teadmised täiskasvanuelu kohta. Programmi edukuse määravad 

järgmised kriteeriumid: (a) usaldusväärne kontseptuaalne mudel; (b) sihikule võetud 

dünaamilised riskifaktorid; (c) vastuvõtlikkuse printsiip, vastavus osavõtjate õppimisstiili ja 

võimetega; (d) rollimängud/ modelleerimine; (e) sotsiaal- kognitiivsete oskuste treening (Hilborn 

1998, 105, 106). 

Häid tulemusi on andnud sotsiaalse kompetentsuse edendamine koolides ja kogukondades 

(programm Hoolivad kogukonnad). Sellised programmid on tõestatult edukad vägivalla 

ennetamisel ja koduse ning koduvälise keskkonna rahuliku kooseksisteerimise edendamisel, mis 

on aktuaalsed kõrge riskiga laste ja perekondade sotsiaalse integreerimise ning noorte sotsiaalsete 

oskuste ja kodanikuoskuste treenimise kontekstis (Haggerty, Sherrod, Garmezy, Rutter 2000, 

305). 

 

Säilenõtkuse edendamine on suuri pingutusi ning kõrget professionaalsust vajav 

sotsiaalpedagoogiline töö laste ja noorte huvides. Praktilises töös hinnatakse lapse säilenõtkuse 

kujunemise protsesse regulaarselt ning vastavalt hindamise tulemustele korrigeeritakse lapse/ 

noore arenguplaani. Seda tehakse koos lapsega ja vajalikud arendavad/korrigeerivad tegevused 

ühendatakse lapse/ noore aja planeerimisel orgaaniliselt igapäevaste rutiinsete tegevustega.  

L. Fulcher ja T. Garfat on näitena välja toonud noore tegevuste mudeli: (1) teenused teistele – 

noor osaleb ühel korral nädalas kogukonnateenuste osutamises; (2) noorteprogrammid - noor 

veedab 3 tundi nädalas kooli või kogukonna spordiüritustel, klubitöös või ühingutes; (3): 

planeerimine ja otsuste langetamine – noor planeerib oma tegevused ette ja teeb valikuid (4): 

loovad tegevused – noor veedab vähemalt 3 tundi nädalas muusika, näitlemise või teiste kunstide 

tundides või harjutustel; (5): huvilugemine – noor loeb oma huviks 3 tundi nädalas; (6): noorus 

kui kogukonna ressurss – noor täidab kogukonnas mitmeid rolle (Fulcher, Garfat, 2008, 132). 

Eesmärgiks on noore ettevalmistamine iseseisvaks eluks. 
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4.4 Asendushoolduses elava lapse juhtumi korraldamine 

 

Sotsiaalhoolekande seadus näeb ette, et enne asendushooldusele suunamist koostab lapse 

elukohajärgne valla- või linnavalitsus igale lapsele juhtumiplaani, mida pärast lapse 

asenduskoduteenusele suunamist elukohajärgne kohalik omavalitsus täiendab vastavalt 

asenduskoduteenuse osutaja ettepanekutele. Juhtumiplaani koostamisel alaealisele lähtutakse 

Sotsiaalhoolekande seaduse §-s 29
1
 sätestatust. Lapsele koostatud juhtumiplaan on 

asendushooldusteenuse lepingu lisa (SHS § 25
3
 lg 4) ja see vaadatakse üle vähemalt kord aastas 

(RT I 1995, 21, 323 1995, § 29
2
). 

Juhtumiplaan on kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja tema 

probleemide lahendamist käsitlevast tegevuskavast. Juhtumiplaan on informatiivse tähendusega 

(RT I 1995, 21, 323 1995, § 29
1
). 

Juhtumiplaani vorm kehtestati 06.05.2008. a. sotsiaalministri määrusega nr 24 „Juhtumiplaani 

vormi kehtestamine“ (RTL 2008, 38, 546). 

Sotsiaalministri määruse seletuskiri toob välja: „Juhtumikorralduse põhimõtte reguleerimise 

eesmärgiks on tagada, et (1) abi vajav isik saab temale sobivamaid teenuseid ning et (2) tema 

probleemidega tegeleks algusest lõpuni üks ja sama inimene, mille kaudu oleks lisaks 

(3) tagatud ka erinevate ressursside kõige optimaalsem kasutamine“ (Runno, Tikkerpuu, Kaplan, 

Tomberg, Nikolajeva 2008, 1). Juhtumiplaani märgitakse kokkuvõttev hinnang isiku 

abivajadusele, millele eelneb põhjalik hindamine. Hindamise eesmärgiks on aru saada inimese 

vajadustest ja olemasolevate ressursside ja võimaluste märkamine, mis aitavad leida õige 

lahenduse ning siduda inimese temale sobivate teenustega. Abi osutamise eesmärk on saavutada 

inimese parem toimetulek (ibid. 2008, 1). Kuna asendushoolduse eesmärk on saata ellu 

võimetekohaselt toimetulevad täiskasvanud (RT I 1995, 21, 323, § 15
1 

), siis on 

juhtumikorralduslik töö asendushoolduses elava lapsega lapse toimetulekuvõime saavutamise 

vahend. Sotsiaalministri määruse seletuskiri selgitab juhendmaterjali – „Juhtumikorralduse 

käsiraamatu“ - funktsiooni juhtumikorralduse põhimõtte kinnistajana spetsialistide seas ning 

organisatsioonides ning toob välja asjaolu, et täiemahuline juhtumi dokumenteerimise vorm on 

soovituslik töövahend kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale juhtumikorraldusliku töömeetodi 

rakendamisel. (Runno, Tikkerpuu, Kaplan, Tomberg, Nikolajeva 2008, 2). 
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Õige lahenduse leidmine on klienditöö väljakutseks. P. De Jong ja I. Kim Berg toovad raamatus 

„Intervjueerimine lahenduste jaoks“ välja , et kliendi jaoks sobiv lahendus sõltub kliendi 

individuaalsetest vajadustest selles elujärgus, tema varasematest kogemustest ja kultuurilistest 

väärtustest. Kuna inimisiksused ja nende tunnetused elu suhtes on nii erilaadsed, pole 

probleemile tavaliselt üheselt ainuõiget lahendust. Väärtustades kliendi maksimaalset kasu, annab 

divergentne mõtlemine rohkem tähenduskaalu kliendi tajumustele ja kogemustele kui spetsialisti 

ekspertiisile. Traditsioonilise meditsiinist ülevõetud probleemidele keskendumise asemel on häid 

lahendusi otsides kasulik keskenduda kliendi tugevuste jõustamisele, sest kliendi motivatsioon 

kasvab koos rõhuasetusega kliendi enda poolt määratletud tugevustele kui ressurssidele (De Jong, 

Kim Berg 2008, 9, 10). 

D. Narusson toob välja, et jõustamise taustal olev mõttelaad on harjumuspärasest erinev ja nõuab 

juhtumikorraldajalt erinevat viisi traumaatiliste kogemuste või purunenud lootusega või 

allasurutud üksikinimeste, perede ja kogukondade nägemiseks igapäeva situatsioonides ning 

keerulistes olukordades. Jõustamise eesmärk on inimese kontrolli saavutamine oma elu üle. 

Jõustav juhtumikorraldaja märkab ja tunnustab inimese püüdlusi, võimalusi, andeid, võimeid, 

kompetentse, tema väärtusi ja tulevikuplaane ning annab talle võimaluse lahendada ise oma 

eluolukordi (Narusson 2006, 7). Juhtumitöö meetodite kasutamine eeldab pikemaajalist kontakti 

ja head koostööd juhtumikorraldaja ning kasusaaja vahel. Jõustav juhtumikorraldaja märkab 

kasusaaja tugevusi (sh oskusi ja kogemusi), oskab näha inimeses ja tema keskkondades olevaid 

ressursse ja arvestab abistatava individuaalsete eripäradega. Kasusaaja võtab juhtumikorraldajaga 

lävimisest kaasa teadmise, et ta on oma elu asjatundja, ja veendumuse, et kontroll oma elu üle on 

talle jõukohane (ibid., 7). 

Asendushoolduse kontekstis asub kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja lapsest eemal ning 

kuigi Sotsiaalhoolekande seadus näeb talle ette kohtumised eestkostealuse lapsega vähemalt kaks 

korda aastas (RT I 1995, 21, 323, § 15
4 

(4) ), näitab P. Turki uuring, et sellega ei ole asjad korras 

(Turk 2011, 61). Võimalik, et siin on tegemist konfliktiga erinevate eesmärkide vahel, sest ühelt 

poolt on eesmärgiks koondada lapse juhtumikorraldus algusest lõpuni ühe ja sama inimese kätte 

(Runno, Tikkerpuu, Kaplan, Tomberg, Nikolajeva 2008, 1), teiselt poolt on nii lapse kui ka 

asendushoolduse huvides võimalikult hea kontakt juhtumikorraldaja ja lapse vahel, mis ei ole 

võimalik, kui osapooled kohtuvad harva või ei kohtu üldse.  
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Riigikontrolli auditiaruanne Riigikogule „Riigi tegevus laste hoolekande korraldamisel“ (2009) 

toob välja, et juhtumiplaani eesmärk on koostada last ja tema elukeskkonda toetavate tegevuste 

plaan, mis valmib lapse, tema pere ning võrgustiku koostöös. See sisaldab eesmärke, tegevusi, 

tegevuste elluviijate määramist, tähtaegu jpm. Audit selgitas välja, et juhtumiplaani tuleks 

osaliselt täiendada varem kasutusel olnud arenguplaani põhjal ja oluline on selle tegevuskava igal 

aastal uuendada. Auditiaruanne toob välja, et poolte kohalike omavalitsuste arvamuse järgi on 

juhtumiplaan pigem dokumenteerimise vahend kui tegevuste plaan ning see vajab mõningaid 

täiendusi. Riigikontrolli hinnangul tuleb juhtumiplaani täiendada selliselt, et oleks võimalik seda 

kasutada töömeetodina, mitte üksnes dokumenteerimise vahendina. Omavalitsuste 

lastekaitsetöötajatele tuleb korraldada koolitusi, et selgitada juhtumikorralduse töö põhimõtteid 

(Olgo 2009 15, 16). 

Juhtumikorralduse käsiraamatus esitab K. Kiis juhtumikorraldust tsirkulaarse protsessina, 

tsiteerides Payne’ i käsitlust (2000). Selles üldprotsessis on viis omavahel tihedalt ühendatud 

etappi:  

1) Hindamine: juhtumikorraldaja kogub järjepidevalt teavet. Hindamine tähendab kliendi ja tema 

keskkonna analüüsimist eri valdkondades ja ajas. Hindamine on aluseks järgmisele etapile ehk 

juhtumi plaanimisele. 

2) Plaanimine: hindamistulemuste abil püstitatakse koos kliendiga eesmärgid, mille saavutamine 

eeldab mingite olukordade säilitamist ja mingite teiste olukordade muutmist. Juhtumikorraldaja 

ülesanne on aidata kliendil tema vajadustest lähtudes leida sobivaimad võimalused eesmärkide 

saavutamiseks, koostatakse kliendile sobiv teenustepakett. 

3) Juhtumiplaani rakendamine ehk sekkumine: klient seotakse teenustega vastavalt 

juhtumiplaanile, mis tähendab kliendi ja teenuseosutajate kokkuviimist ning teenuste 

kohandamist vastavalt kasusaaja vajadustele. Juhtumikorraldaja ülesanne on koordineerida 

teenuste osutamist ja asjaosaliste omavahelist koostööd nii, et kasusaaja saab planeeritud 

teenused talle vajalikus mahus ja kvaliteediga. 

4) Seire ehk monitooring: juhtumikorraldaja ülesanne on pidevalt jälgida ja hinnata teenuste 

rakendamist. Seire eesmärk on kasusaajale vajalike teenuste tagamine ja kontroll, kas teenused 

annavad soovitud tulemusi, kas kokkulepitud eesmärkide saavutamisele jõutakse (Kiis 2006, 4). 

Seirel kogutud andmeid kasutatakse juhtumitöö vahehindamistel, et teha vajadusel tegevusplaani 

muudatusi. 
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5) Juhtumikorralduse tulemuste hindamine ja juhtumi lõpetamine: lõpuhindamine hõlmab nii 

kasusaaja olukorra ja seisundi hindamist kui ka juhtumiprotsessi(de) hindamist. Olenevalt 

hindamise tulemusest juhtum lõpetatakse või seda jätkatakse (Kiis 2006, 5). 

Juhtumikorralduse käsiraamatus kirjeldatakse kõiki juhtumikorralduse etappe üksikasjalikult. 

M. Medar käsitleb juhtumikorraldust võrgustikutöös. Ta toob välja, et võrgustikutöö on koostöö, 

millest võtab osa abivajaja ametnike- ja sotsiaalvõrgustik. Juhtumikorraldus teostub 

võrgustikutöös (Medar 2006, 43). Klientidega tehtava võrgustikutöö planeerimiseks kasutatakse 

strateegilist planeerimist, mille sisendite, tegevuste, väljundite ja tulemuste planeerimine toimub 

loogilise maatriksi vormi kasutades, mis toob välja võrgustikupõhise koostöö horisontaalse ja 

vertikaalse loogika (Medar 2006, 53). Loogilises maatriksis tuleb määratleda eeldused, riskid ja 

tulemuste saavutamise indikaatorid, samuti kontrollimeetodid, millega hinnatakse tehtu 

väljundeid (kvantitatiivsed) ning tulemusi (kvalitatiivsed) (Medar 2006, 58). 

Mitmed „Juhtumikorralduse käsiraamatus“ kirjeldatud tööviisid on komplitseeritud ning eeldavad 

teostajatelt tugevat koostöötahet ning kõrgetasemelist professionaalset kompetentsust. 

Käsiraamat toob näiteid juhtumi käsitlemisest tööotsinguil, kriminaalhoolduses ja 

rehabilitatsiooniprotsessis. Asendushoolduses elavate lastega tehtavat on käsitletud võrgustikutöö 

näitena. Selles näites toob autor A. Nõmm julgelt välja probleemi: lastekodus elavad lapsed (2 

poissi, 1 tüdruk) puuduvad koolist, neil on probleeme suhtlemisel lastekodu kasvatajatega, ei 

tulda ööseks koju. Väljakutse lahendamiseks loodi võrgustik, mille tegevus on loogiliselt 

planeeritud (Nõmm 2006, 2) 

Tartus 2009. a. koostatud „Lapse ja perekonna hindamise juhend“ toob välja mitmeid kriitilisi 

seisukohti: hindamispraktikas on suured erinevused; puudub ühtne arusaam hindamise 

vajalikkusest ja korraldusest; arendades teenuseid on hindamisest kas kergelt üle libisetud või 

samastatud seda teenuse saamist õigustava või aruandluseks nõutud bürokraatliku formulari 

täitmisega; praktikute suhtumine hindamisse on valdavalt ebalev; hindamine jääb kardetavasti 

mõnigi kord ära või ei lähtu see lapse huvidest ja vajadustest; lapsele ja perele abi osutamine ja 

nende elu puudutavate otsuste tegemine võib toimuda ka ilma professionaalse hindamiseta ja 

sekkumisplaanita; lapse ja perekonna hindamise praktikat pole Eestis süvitsi uuritud. 

Hindamisjuhend võiks olla baas või „spikker“, millele toetudes arendada Eesti oludesse sobivaid, 

last ja perekonda toetavaid ja spetsialistidele käepäraseid hindamisjuhendeid (EVS 2009, 3). 
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Hindamisjuhendis tuuakse ära 10 hindamise aluseks olevat põhimõtet: (1) lapsekesksus; (2) lapse 

arengu seaduspära tundmine; (3) koostöö perekonnaga; (4) hindamine on protsess, mitte 

ühekordne sündmus; (5) hindamine on juhtumikorraldusliku sotsiaaltöö olemuslik osa; (6) 

ökoloogiline hindamispõhimõte; (7) hindamine on ülesehitav, põhineb tugevustel; (8) võrdsete 

võimaluste tagamine; (9) koostöö hindamisel ja teenuste pakkumisel; (10) tõenduspõhisus, 

reflektiivne praktika ja sotsiaaltöötaja refleksiivsus (EVS 2009, 4 – 16). Ideeks on luua ühtne 

hindamisraamistus ja haavatavate riskirühmade hindamise spetsiifikast juttu ei ole. 

Hindamiskriteeriume esitatakse 28 leheküljel. 

Tõenduspõhised ennetuslikud programmid tuginevad nii riski- kui ka kaitsetegurite analüüsile. 

Ennetamaks raskuste ja häirete ilmnemist ja/ või süvenemist on vaja kindlaks teha nende 

tõenäosust suurendavad ning vähendavad dünaamilised (muudetavad) tegurid abistatava elus. 

Näiteks Hoolivate kogukondade programm kasutab riskitegureid, mis näitavad samu tulemusi 

erinevate rasside, kultuuride ja klasside korral. See on ainus probleemkäitumiste teooria, mis on 

tõestatult ennustusjõuline (Hilborn 2007, 204). 

Riskirühma kuuluvate inimeste tugevuste (kaitsetegurite) ja olukordade tingimustes väljendunud 

riskide (riskitegurite) tõestuspõhiseks hindamiseks on vastavalt sihtrühmale valitud teatud 

kindlad valdkonnad (domeenid) ja hindamiseks koostatud skaalad.  

Asendushoolduses elavate laste puhul arvestab hindamine lapse tugevusi, enne 

asendushooldusele paigutamist saadud kahjustusi ja võimalikku kahjustuste riski 

asendushooldusel. Eelkõige tuleb leida lahendused kõrge riskiga seotud väljakutsetele (Jones 

2010, 124). 

SOS Lasteküla juhendmaterjal „Arengu planeerimise mudel“, mille koostas M. Nguyen-Feichtner 

2003. a. näeb lapse arengu hindajatena SOS emasid. Lapse arengu planeerimisel tuleb selle 

juhendi järgi teha hindamisi järgmistes valdkondades: (1) füüsiline areng; (2) kognitiivne areng; 

(3) emotsionaalne areng ja (4) sotsiaalne areng (Nguyen-Feichtner 2003, 9). 

SOS emade käsiraamatus „SOS ema professioon“ (2009) esitatud väljaõppeplaanis on vastavad 

teemad planeeritud 480- tunnise koolituse kolmandasse etappi (Žiléniené jt 2009, 25). 

Asendushooldusel elava lapse arengu kvaliteetne planeerimine on suur väljakutse, kuid selleta on 

ebatõenäoline parimal viisil toetada riskigruppi kuuluva lapse arengupotentsiaali realiseerimist 

ning hilisemat produktiivset täiskasvanuelu. 
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5. UURIMISPROBLEEMI ASETUS JA METOODIKA 

 

5.1 Empiirilise uurimuse eesmärk ja uurimisülesanne 

 

Empiirilise uurimuse eesmärgiks on saada ülevaade Keila SOS Lastekülas kasvavate laste 

koolikogemustest ja neile toetuse andmisest arengu planeerimise kontekstis. Tahan kuulata ja 

tuua välja laste ja noorte kogemusi ja vaatenurki, et uurida, kuidas lapsed kirjeldavad kooliga 

seonduvat ning hindavad otseselt või kaudselt kooli rolli enda jaoks ning koolist saadud mõjutusi.  

Uurimuse lähtekohaks on tõdemus, et haridus on raskete kogemustega inimeste parim kaitsetegur 

(Vinnerljung 2009, 1-35). Laste ja noorte koolikogemus võib olla hariduse omandamise 

seisukohalt otsustav. Kiindumushäirega lapsel võib olla väga keeruline saavutada õppimiseks 

vajalikku stabiilsust. Selleks vajab ta mõistvalt ja läbimõeldult korraldatud abi. Lapse huvides on 

tema vajadusi arvestava asjatundliku abi saamine nii oma peamisest elukeskkonnast kui ka 

koolist.  

Uurimise ülesandeks on võimalikult eelhoiakuteta aru saada olukorrast, milles Keila SOS 

Lastekülas elavad noored valmistuvad iseseisvaks eluks haritud kodanikena, võttes arvesse noorte 

poolt oma koolikogemuste kohta räägitu sisu ja räägitus väljenduvaid vaateviise, (milles 

peegelduvad noorte poolt kogetud reaalsed olukorrad), täiskasvanud töötajate mõtteavaldusi ja 

laste arengu iseloomustustes sisalduvat informatsiooni. 

Uurimisküsimused: 

1. Mida ja kuidas räägivad Keila SOS Lastekülas kasvavad ja kasvanud noored oma 

koolikogemustest? 

2. Mida ja kuidas räägivad täiskasvanud töötajad intervjuudes Keila SOS Lastekülas kasvavate 

laste koolikogemuse ja arengu toetamise kontekstist? 

3. Kuidas toetab laste arengu planeerimine ja hariduslik toetus Keila SOS Lastekülas laste 

positiivse koolikogemuse kujunemist? 

 

5.2 Empiirilise uurimuse metoodilised lähtekohad ja andmete kogumine 

 

Fenomenograafia on uurimissuund, mille eesmärgiks on inimeste kogemuste kirjeldamine, 

analüüsimine ja mõistmine (Marton 1981, 180 tsit Laherand 2008, 143). Fenomenograafiline 

uurimismeetod sobib hästi käesoleva uurimuse eesmärgi ja iseloomuga, milleks on ülevaate 
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saamine Keila SOS Lastekülas kasvavate laste koolikogemustest ning neile toetuse andmisest 

arengu planeerimise kontekstis intervjuude ja laste arengu iseloomustustes sisalduva subjektiivse 

informatsiooni põhjal ehk Martoni teise astme vaatepunktist (Laherand 2008, 143). 

Fenomenograafilises uurimuses püütakse ümbritseva reaalsuse mõistmise kvalitatiivselt erinevaid 

viise kirjeldada. Kui teame, millisel viisil on inimese vaimne akt objektile suunatud, mõistame 

paremini selle objekti omadusi nii, nagu see isik neid tajub ehk tema kogemust (Uljens 1990, tsit 

Laherand 2008, 147). Uurimuses esitatakse narratiivina ühe poisi hälbelise käitumise arenemise 

lugu (see on fenomenograafilises uurimuses lubatud). Intervjuudes esitavad lastekülas elavad 

noored oma arvamusi ja hinnanguid, olles mõjutatud lastekülas kehtivatest normidest. Kuna nad 

ei ole iseseisvad ja sõltumatud, siis peavad lastekülas elavad lapsed ja noored oma väljendustes 

arvestama teiste lasteküla laste ja organisatsiooni töötajate ootusi ning hoiakuid. Seetõttu tuli 

laste poolt oma koolikogemuste kohta räägitu parema mõistmise huvides arvesse võtta 

täiskasvanute intervjuudes ja laste arengukavades sisalduvat täiendavat konteksti selgitavat 

informatsiooni. Ka see sobib fenomenograafilise uurimuse põhimõtetega, sest Huusko ja 

Paloniemi (2006) järgi võib inimeste mõtlemisviiside väljaselgitamiseks lisaks intervjuudele 

kasutada erinevaid kirjalikku vormi viidud andmestikke; Francise (1993) järgi lisaks sellele ka 

joonistusi või tegevuse vaatlemist (Laherand 2008, 148). Tabel 7 selgitab uurimuse empiirilise 

materjali kogumise ülesehitust. 

 

Tabel 7. Uurimuse teostamiseks vajaliku informatsiooni kogumine. 

Ülesanne Meetod 

1. Ülevaate loomine noorte kirjeldustest oma 

koolikogemuste kohta. 

a) Avatud küsimustega teemaintervjuud 

noortega. 

b) Intervjuudega kaasnevate töölehtede 

analüüs. 

2. Ülevaate loomine laste hariduslikust ja 

tugikontekstist noorte kirjeldustes väljendatu 

paremaks mõistmiseks. 

Avatud küsimustega teemaintervjuud 

täiskasvanud töötajatega.  

 

3. Ülevaate loomine laste arengu 

planeerimisest Keila SOS Lastekülas. 

a) Laste arengu iseloomustuste üldine 

analüüs. 

b) Avatud küsimustega teemaintervjuu endise 

SOS lasteküla juhatajaga. 

c) Avatud küsimustega teemaintervjuu N 

maakonna järelvalveametnikuga. 
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Käesolevas uurimuses oli kogutud materjali analüüsimiseks vajalik kasutada erinevaid 

meetodeid. Noorte intervjuude analüüsimiseks kasutati fenomenograafilise uurimuse meetodit, 

täiskasvanute intervjuude üleskirjutuste ja laste arengu iseloomustuste analüüsiks sisuanalüüsi 

meetodit. 

Kvalitatiivse uurimuse teoreetiliste lähtekohtadena kasutatakse M.- L. Laheranna (2008), S. 

Hirsjärvi jt (2005a) (2005b) ja teiste autorite käsitlusi. 

Valimid 

Andmete kogumiseks tegi autor Keila SOS lastekülas kasvavate või seal kasvanud ja 

iseseisvunud noortega 13 intervjuud, millest suurem osa toimus kahes järgus. Autor soovis, et 

valimis oleksid esindatud lastekülas kasvavad ja kasvanud noored II kooliastmest (3 – 6. klass) 

alates. Noorte valimis on esindatud 5 II kooliastmes õppivat noort, 3 põhikooli lõpetavat noort, 

kaks gümnaasiumis õppivat noort ja 2 lastekülas elamise ajal põhihariduse omandanud ja 

iseseisvalt elavat noort. Teiseks valikukriteeriumiks oli SOS pereemade ja noorte nõusolek. Enne 

intervjuude teostamist ei olnud autoril võimalik tutvuda lastekülas koostatud noorte arengu 

iseloomustustega. Valimite moodustamisel kasutati nii eesmärgipärase väljavõtu kui ka 

teoreetilise väljavõtu põhimõtteid. Noorte valimi moodustamisel taotleti variatiivsust vastavalt 

soole, eale, haridustee pikkusele ja tüüpilisusele (Laherand 2008). Tegemist on sõltumatu 

valimiga. Tabel 8 (lk. 70) kirjeldab intervjueeritud noorte valimit. 

Noorte koolikogemuse avarama konteksti selgitamiseks tegi autor täiendavalt 6 intervjuud 

täiskasvanutega: 2 Keila SOS Lasteküla pereemaga, endise lasteküla juhatajaga, H. Gmeineri 

kooli endise direktori, Keila Kooli endise psühholoogi ja N maakonna järelvalveametnikuga. 

Nende intervjuude keskmiseks pikkuseks oli 76 minutit. Kõik intervjuud täiskasvanud töötajatega 

olid suunavate küsimustega avatud intervjuud, mille küsimused on esitatud lisas. 

Täiskasvanute valimi koostamise põhimõtteks oli täiskasvanute informeeritus lasteküla noorte 

koolikogemusest ning haridusliku toetuse planeerimisest ning osutamisest noortele lastekülas ja 

koolis. Tegemist on sõltumatu valimiga. 

 

Uurimuse teostamine 

Intervjuud lastega ja pereemadega toimusid reeglina Keila SOS Lastekülas. Kaks intervjuud 

Keila SOS lastekülas elavate noortega toimusid SOS LEÜ kontoris Tallinnas.  
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Parema kontakti saavutamiseks noortega ja nende võimaliku pingeseisundi vähendamiseks 

kasutas autor enne intervjuu juurde asumist väärtuspõhist harjutust „Minu isiklikud väärtused“, 

mille sisuks on noore aktuaalsete väärtusvalikute tegemine.  

Peale intervjuu lõpetamist palus autor lapsel anda hinnanguid kooli rollidele tema jaoks. 

Hindamine toimus töölehele paigutatud skaalade järgi. Mõlemad töölehed on esitatud lisana. 

 

Tabel 8. Intervjueeritud noorte valim ja intervjuude kestus. 

Isiku tunnus 

uurimuses 

Sugu Vanus Saavutatud 

haridustase 

Intervjuu kestus 

minutites 

I1 Naine 19 11 klassi 46 

I2 Mees 17 9 klassi 74 

I3 Naine 18 10 klassi 33 

I4 Naine 11 4 klassi 26 

I5 Naine 13 6 klassi 35 

I6 Mees 12 4 klassi 45 

I7 Mees 15 9 klassi 56 

I8 Mees 11 4 klassi 46 

I9 Naine 15 9 klassi 57 

I10 Mees 12 5 klassi 27 

I11 Mees 15 6 klassi 29 

I12 Naine 26 Keskharidus 76 

I13 Mees 26 Põhiharidus 114 

N=13 6 naist, 

7 meest 

  Keskmiselt 

49 minutit 

 

Intervjuu Keila Kooli endise psühholoogi, endise H. Gmeineri Kooli direktori, endise Keila SOS 

Lasteküla juhataja ja N maakonna järelvalveametnikuga toimusid peamiselt nende töökohtades. 

Intervjuudes kasutas autor avaküsimustena varem formuleeritud küsimusi, mis on esitatud lisas. 

Lähtuvalt intervjuu kulgemisest esitas autor täiendavaid küsimusi. 

Kõik intervjuud salvestati helifailidena ning kirjutati ümber sõna- sõnalisteks intervjuu-

protokollideks, tuues protokollis välja ka noorte väljenduslaadi iseloomustavaid tegureid: pausid, 

ja teised mitteverbaalsed asjaolud, püüdes säilitada intervjueeritute väljenduslikku konteksti.  
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5.3 Uurimuse eetilised küsimused ja väljakutsed 

 

S. Hirsjärvi jt toovad välja, et juba uurimisteema valik on eetiline otsus (Hirsjärvi jt 2005a, 26). 

Võib valida teema, mida on kerge teostada, aga mis pole eriti oluline. Kas ja kuidas saab 

uurimusuteema valikul arvestada teema ühiskondlikku tähtsust? 

Käesolev uurimus on mõjutatud autori eetilistest tõekspidamistest, sest selle, milliseid valikuid on 

autor nõus tegema, otsustab tema uurijaeetika (Hirsjärvi, Huttunen 2005b, 119). Oma 

töökogemuste tõttu leiab autor, et töös rasketest arengutingimustest mõjutatud lastega tuleb 

tõsimeeli lähtuda lastekaitse tuumpõhimõttest ja asetada keskmesse laste huvid. Ühtlasi on 

lastekaitse tuumpõhimõttest juhindumine autori jaoks indikaatoriks, mis iseloomustab vastava 

lastekaitselise organisatsiooni või avarama struktuuri (taristu) töökultuuri - seda, kas tegevuse 

eesmärgiks on avalikkusele deklareeritu või miski muu. Autor oleks meeleldi uurinud laste 

juhtumeid: nende poolt enne asendushooldusele paigutamist kogetut, asendushooldusele 

paigutamise protseduure ja laste kogemusi asendushooldusel, siiski andis ta endale aru, et selline 

uurimus oleks võimaliku huvide konflikti tõttu raskendatud. Uurimisteema valikul väärtustas 

autor laste koolikogemust kui mõjurit, mille laad võib saada otsustavaks noore hariduslike 

valikute tegemisel peale kohustusliku põhikooli lõpetamist. Uurimus „Õpingute ebaõnnestumise 

kulud Eestis“ (2011) toob välja, et kaasaegses Euroopas peetakse hariduslikuks 

ebaõnnestumiseks seda, kui inimene ei suuda omandada põhiharidusest kõrgemat haridustaset. 

Ühe sellise ebaõnnestumise pealt kaotab ühiskond suuri rahasummasid, uurimuse andmetel isiku 

kohta vahemikus 78000 kuni 157000 EUR (Anspal jt 2011, 19). 

Kõikide uurimustega on seotud eetilised otsused ja inimestele keskenduvate uurimuste 

tähtsamateks eetilisteks põhimõteteks on informeeritusel põhinev nõusolek, usaldusväärsus, 

tagajärjed ja privaatsus (Hirsjärvi, Hurme 2001 tsit Rautakorpi 2007, 44).  

Intervjuudeks ettevalmistumisel kooskõlastas autor oma soovi noori intervjueerida SOS LEÜ 

tegevdirektoriga ning noorte pereemadega, informeerides neid magistritöö teemast ja 

ülesehitusest. Nõusoleku andsid 4 pereema. Peale nõusoleku saamist valmistas autor noore ette 

intervjuuks, informeerides teda magistritöö teemast, ülesehitusest ning oma ootustest intervjuu 

suhtes, vältides noorele surve avaldamist. Enne intervjuu tegemist andsid kõik intervjueeritavad 

autorile kirjaliku nõusoleku intervjuu tegemiseks, kinnitades selle oma allkirjaga. 

Analoogiliselt toimus ka täiskasvanud intervjueeritavate ettevalmistus intervjuudeks. 
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Uurimuses ei kasutata intervjueeritavate nimesid ja välditakse teiste isikuandmete avaldamist 

peale vanuse ja soolise kuuluvuse. Ka noorte koolide nimetused on uurimuses välja jäetud peale 

SOS H. Gmeineri nimelise kooli, et raskendada noorte identifitseerimist. 

Ühes lastekülas toimunud intervjuus ei osanud autor ette näha, et intervjuu kahe samas peres 

elava lapsega ei toimu privaatselt, vaid pereema kuulas seda kõrvalruumist pealt – asjaolu, millest 

olid teadlikud ja millega oma väljendustes tõenäoliselt arvestasid intervjueeritavad lapsed. 

Autoril ei õnnestunud olla täiel määral usaldusväärne lastega kokkulepitu täitmise suhtes. 

Tegemist oli eelnimetatud lastega. Kokkuleppe sisuks oli intervjuu teise järgu tegemine lähema 

kahe nädala jooksul peale esimest intervjuud. Sellest kokkuleppest ei õnnestunud kinni pidada 

laste suure hõivatuse tõttu sportlike tegevustega. 

Üks SOS lasteküla pereema keeldus vaatamata positiivsele eelkokkuleppele intervjuust, 

informeerides autorit, et intervjuuga nõustumine võib halvasti mõjuda tema ametialasele 

positsioonile. Tema jutustus oma töökogemustest (kaks tundi) oli väga informatiivne, kuid 

uurimuses seda ei kasutata. 

Uurimuse teostamisel osutus väljakutseks laste napisõnalisus oma koolikogemuse negatiivsetest 

aspektidest rääkimisel. Selgus, et algselt kasutatud poolstruktureeritud intervjuuvorm tekitas neis 

mingeid kontakti halvendavaid reaktsioone (võimalik haavatavuse ilming) ja räägitu usutavus 

langes. Peale selle kogemuse saamist kasutas autor varem ettevalmistatud intervjuuküsimusi 

pigem avatud teemaintervjuu toetamiseks ning see andis paremaid tulemusi. Siiski iseloomustas 

mitme noore kirjeldusi teatud umbusk ja kalduvus rääkida pigem headest asjadest, jättes lahti 

rääkimata negatiivsete sündmuste üksikasjad, konteksti ning emotsionaalse iseloomuga sisu. Seda 

asjaolu võib tõlgitseda erinevalt: ühelt poolt anti intervjuud suhteliselt võõrale inimesele ja 

negatiivse sisuga sündmuste meenutamine on haavatavale lapsele ebameeldiv, teiselt poolt võis 

tegemist olla harjumusega rääkida täiskasvanutele endast ainult positiivseid asju. 

Uurimisraportis tahab autor vältida puudulikkust ja eksitavust (Hirsjärvi jt 2005a, 28) ning 

uurimuse asjaolusid korrektselt selgitada. 

 

5.4 Noore intervjuu fenomenograafilise analüüsi protsess 

 

Fenomenograafilise analüüsi kui kvalitatiivse uurimise lähenemisviisi kese peab olema sellel, 

kuidas isikud kõnealust ilmingut mõistavad (Uljens 1990, tsit Laherand 2008, 148) ja käesolevas 
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töös järelikult sellel, kuidas intervjueeritud noored mõistavad oma koolikogemust. Andmete 

kogumist võivad suunata teoreetilised teadmised, kuid tegelik teoorialoome leiab aset 

fenomenograafilise uurimisprotsessi käigus. Analüüsi eesmärgiks on leida andmestikust 

struktuurseid erinevusi, mis selgitavad noorte koolikogemusega seonduvate käsituste omavahelist 

seost. Erinevustele toetudes moodustatakse erineva abstraktsusega kirjelduskategooriad, mis 

iseloomustavad noorte koolikogemuse mõistmise erinevaid viise (Laherand 2008, 149). 

Joonis 6 esitab skeemi fenomenograafilise analüüsi protsessitasanditest. 

 

 

Joonis 6. Kirjelduskategooriate erinevad abstraktsustasandid (Huusko & Paloniemi 2006 tsit 

Laherand 2008, 150). 

 

Tähendusüksuste otsimisel esitas autor järgmisi küsimusi:  

 Mida intervjueeritav selle väljendusega silmas peab? 

 Milline on selle seos koolikogemuse käsitlemisega? 

 Millisest vaatenurgast on see öeldud? 

Tähendusüksuste määratlemisel lähtus autor tõsiasja tunnustamisest (kriitiline enesereflektsioon), 

et asendushooldusele paigutatud lapsed kuuluvad haavatavasse riskirühma probleemkäitumiste 

suhtes (vt 4.2) ja nende koolikogemus võib sageli olla seostatav kooli ja kogukonna riskitegurite 
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ning kaitsvate teguritega. See eeloletus leidis kinnitust noorte intervjuude kuulamisel ning 

transkribeerimisel. 

Tähendusüksuste määratlemisel toetus autor J. Bowlby kiindumuse teooriale, resilientsuse 

teooriale ning T. Edovaldi (2006), M. W. Arthuri jt (2002) ja D. J. Smithi käsitlustele kooli ning 

kogukonna riski- ning kaitseteguritest ja koolikogemuse teguritest. 

 

Tabel 9. Alaealiste delinkventse käitumise kooliga seotud riskitegurid (Edovald 2006, 10). 

 

Riskitegurid Allikmaterjal 

Akadeemiline ebaedukus. 

Ennustab ette hilisemat delinkventset käitumist. 

Brever jt (1996), Loebler jt 

(1998), Maguin &Loeber 

(1996). 

Nõrk side kooliga (vähene pühendumus), vähesed 

hariduslikud pürgimused ja koolimotivatsioon. 

Ennustavad ette hilisemat delinkventset käitumist. 

Brever jt (1996), Hawkins 

jt (1999), Herrenkohl jt 

(2001). 

Koolikorraldus. 

Õpetajate rahulolematus, vähene õpetajatevaheline koostöö, 

halvad õpilase- õpetaja suhted, antisotsiaalset käitumist 

toetavad normid ja väärtused, puudulikud reeglid sobiliku ja 

oodatava käitumise jaoks jmt. 

Herrenkohl jt (2001). 

 

D. J. Smith (2006) esitab noorukite koolikogemuse faktorid, mis korreleeruvad delinkventsusega. 

Kõige tugevam korrelatsioon delinkventsusega (0,655) on korrarikkumistel koolis. 

 

Delinkventsuse ja korrarikkumistega koolis korreleeruvad negatiivselt järgmised koolikogemuse 

faktorid (on kaitsetegurid):  

 kiindumussuhe õpetajaga,  

 pühendumine koolile,  

 vanema (hooldaja) panustamine koolitöösse,  

 rahulolu koolis,  

 oma õppeedukuse tajumine,  

 kuulumine meeskonda või ringi (Smith 2006, 11). 

 

Arthur jt (2002) toovad välja nii kooliga seotud riskitegurid kui ka kooliga ning kogukonnaga 

seotud kaitsetegurid, mis on esitatud lisas. 

 

Kirjelduskategooriate konstrueerimisel pidas autor otstarbekaks arvestada ka L. Hirsto esitatud 

süstemaatilist vaadet lapse õpikeskkondadele (joonis 7 lk. 75). 
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Joonis 7. Lapse õpikeskkondade süstemaatiline vaade (Hirsto 2001, 2). 

 

Empiirilise ainestiku analüüsi meetod 

Informatsioon liigendati ülevaatlikult ja kodeeriti peale mitmekordset läbikuulamist üleskirjutuste 

protokolle liigendavate tähendusüksuste järgi. Tähendusüksused tõusid tekstist ja võtsid arvesse 

teoreetilisi seisukohti. 

Informatsioonis sisalduvate tuumandmete ning korduvate mustrite leidmiseks kasutati 

fenomenograafilist analüüsi. Analüüsiks valmistudes eemaldas autor intervjuuprotokollides 

korduvad parasiitsõnad ja ebaselged väljendid, kui need ei omanud väljendatu konteksti 

mõistmiseks tähendust. 

Peale noorte intervjuutekstide korduvat läbilugemist määratles autor kokku 66 tähendusüksust, 

mis jagunevad kahte rühma: 33 A rühma ja 33 B rühma tähendusüksust. 

A rühma tähendusüksusteks on viited koolikogemusele positiivset potentsiaali lisavatele 

kriteeriumidele. B rühma tähendusüksusteks aga viited koolikogemuse potentsiaali vähendavatele 

kriteeriumidele. 

Intervjuudest saadud tekstimaterjali hoolikal läbitöötamisel lisas autor igale intervjuutekstile 

tähenduskategooriate koodid, mille ta hiljem kandis Excel- tabelisse vastavalt tähendusüksuste 

korduvusele tekstis. See empiiriline ainestik aitas moodustada esimese tasandi kategooriad, 

milleks olid: (1) hea koolikogemuse käsitlused, (2) ambivalentse koolikogemuse käsitlused ja (3) 

halva koolikogemuse käsitlused. Järgmises analüüsietapis võrdles autor esimese tasandi 

kategooriate keskseid tunnuseid ja kategooriatevahelisi suhteid käsitlustes. Selleks tuli tihendatud 

tekstid veel mitu korda läbi töötada. Iga intervjueeritu tähendusrikkad väljendid ja viited 

rühmitati uuesti, siis lõi autor nende põhjal uued kategooriad, otsustades kasutada algsetest 
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väljenditest pikemaid selgitusi ning ühendades selleks erinevate isikute samasisulisi väljendeid 

ning autori kommentaare. 

Autori kommentaarid on peale väljendite tähenduskonteksti väljatoomise olulised ka seose 

loomiseks töö teoreetiliste lähtekohtadega, et ühendada teise tasandi kategooriad avaramateks 

kirjelduskategooriateks. Kirjelduskategooriad on olemuselt abstraktsed konstruktsioonid, mille 

moodustamine põhines autori tõlgitsustele materjalist. 

Noorte intervjuude fenomenograafilises analüüsis kasutatakse järgmisi kirjelduskategooriaid: (1) 

väärtused, eneseaustus ja eelistused; (2) suhted ja käitumine; (3) õpiedukus, areng ja 

tulevikuvisioonid; (4) SOS lasteküla toetus lapsele. 

 

 

Joonis 8. Uurimuse kirjelduskategooriad. 

 

Kategooriate kirjeldamiseks abstraktsemal tasandil kirjeldab autor esimese tasandi kategooriate 

keskseid tunnuseid ja kategooriatevahelisi suhteid. Kategooriate süsteem peab hõlmama 

andmestikus esitatud käsituste varieeruvuse (Laherand 2008, 152). Kategooriate kirjeldused 

annavad vastuse esimesele uurimisküsimusele: mida ja kuidas räägivad Keila SOS Lastekülas 

kasvavad ja kasvanud noored intervjuudes oma koolikogemustest? 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

6. KEILA SOS LASTEKÜLAS KASVAVATE JA KASVANUD NOORTE KÄSITLUSED 

OMA KOOLIKOGEMUSEST 

 

6.1 Noorte käsitlus väärtustest, eneseaustusest ja oma eelistustest 

 

6.1.1 Väärtused 

Väärtuskasvatus on osa lapse sotsiaalse kompetentsuse arendamisest ning lapse väärtusteadlikkus 

mõjutab olulisel määral tema valikuid, sealhulgas ka hariduslikke valikuid. 

Kõik intervjueeritud noored tegid enne intervjuud isiklike väärtuste valimise harjutuse. Valiku 

tegemine toimus kahes järgus, kõigepealt valisid noored töölehel esitatud 59 väärtuse nimetuse 

hulgast välja kümme aktuaalset väärtust, seejärel varemvalitud kümne hulgast kolm kõige 

tähtsamat, mille nad olulisuse järjekorras ka nummerdasid. Harjutus oli noorte jaoks vaatamata 

vanuselistele erinevustele jõukohane ning nad andsid sellele kõrgeid hindeid (10 hinnet “5“ ja 

kolm „nelja“). Üks noortest soovis saada endale töölehe koopiat, et seda lastekülas levitada. 

Ühelgi korral ei kordunud harjutuses nummerdatud prioriteetsete väärtuste kombinatsioon. 

Kolmel korral valiti järgmisi väärtusi: õppimine, tervis, areng, armastus. Kahel korral valiti 

järgmisi väärtusi: hea õppeedukus, head suhted täiskasvanuga, head suhted omavanustega, head 

sõbrad, saavutused, ausus. 

Enamus noori väljendasid intervjuudes selgesõnaliselt oma väärtuseelistusi. Autor märkis 

intervjuutekstides ära 63 viidet väärtustele. Tähelepanu väärib asjaolu, et eriti palju 

väärtuseelistusi tõid välja vastajad, kes rääkisid oma huvist kirjanduse vastu ning loetud 

tekstidest. Kokku toodi intervjuudes esile 28 väärtust, mille seas kordus kõige rohkem headus, 

millele järgnesid hoolivus, sõbralikkus, iseseisvus, sport, kool, rahulikkus, ausus, õiglus, tugevus, 

julgus jt. Ühel korral toodi väärtusena välja lugemine. Väärtused põhinevad elukogemustel, on 

pragmaatilised. Esitatakse kaks näidet, väärtuseks on ausus: 

Tegin pahandust, aga salgasin seda. Siis lubas ema kutsuda ühe mehe, kes vaatab mu 

silmadest, kas räägin õigust. Ja siis mul hakkas nii vastik ja ma ütlesin, et ikka mina 

tegin, et vabandust. Sellest saab tegelikult aru. Kui sa küsid talt, kas sina tegid, siis see, 

kes tegelikult tegi, see läheb närvi ja hakkab hästi kiiresti, et veame kihla, veame kihla, 

aga … need, kes ei teinud, need vaatavad sulle lihtsalt silma ja ütlevad, et ei teinud ja 

kõik (I4). 
 

Tsitaadist võib märgata soovi aususega vältida valega vahelejäämisel tekkivaid ebameeldivaid 

tundeid.  
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Ma olen alati ausust pidanud tähtsaks. Ma ei oska valetada. Ma eeldan seda, et kui 

mina ei valeta, siis ei valetata mulle ka. Siiamaani on see paika pidanud. Vähemalt 

need inimesed, kes on minu ümber koondunud, need teavad, et ma vihkan seda 

maailmas kõige rohkem. Ja ma näen läbi, kes valetab. Kui teiste inimestega teed tööd, 

siis pead olema aus. Muidu ei tule mitte midagi head. Ma leian, et kõigil inimestel on 

õigus olla teistega võrdsel positsioonil. See tähendab seda, et üksteist tuleb austada ja 

kui sa ei austa inimest, siis sa ei suuda ka temaga aus olla (I12). 
 

Ilmne on vastaja tunnetuslik kogemus seosest aususe ja austuse vahel. Tähelepanekutest, et 

ebaausus suhetes põhjustab ebameeldivusi, on kujunenud inimestega töötamise põhimõte, mida 

jutustaja rakendab oma igapäevases töös. 

Noored meenutustes kordub esimese koolipäeva väärtustamine. Lastekülas tähistatakse seda 

pidulikult, ema filmib sündmusi, tehakse palju pilte, koduperes kaetakse pidulik laud, koolitee 

alustaja on kõigi tähelepanu keskpunktis. 

Mul oli hea meel, et ma sain kooli minna. Käisin pikalt lasteaias ja tahtsin nii väga 

kooli minna. Mäletan, et ootasin kooli. Oli hästi põnev (I3). 

Praegu mõtlen, et päris lahe oli suurte tüdrukutega käia Lauluväljakul käest kinni. (I5). 

Mul oli uhke tunne. Ootasin kooliminekut. Kui koolis hakkan käima, siis olen juba suur. 

Esimesest septembrist on mul väga head mälestused, suurepärased (I8).  

 

Koolielu algus tähistab saavutust, üleminekut teise, tähtsamasse eluetappi. Ka siis, kui elati 

keeruliste tingimustega kodus.  

Ema töötas mul haiglas põetajana. Minu kooliootus oli nii suur, et ärkasin ise varem 

üles, enne kui ema töölt koju jõudis. Vaatasin, et ema pole ja mõtlesin, et ema pani juba 

kooli ajama. Panin ise ka kooli. Olin seal kaks tundi varem kohal. Ema tuli ka pärast 

järgi ja tõi mulle jope ära (I13). 
 

Kooli väärtustavad noored kohana, millega seostub mõndagi muud peale õppeainete – 

kohanemine ja suuremas kollektiivis hakkamasaamine. Koolis õpitakse ka käituma ja üksteisega 

arvestama. Kool on positiivse tagasiside allikas. 

Kool on lihtsalt ühest küljest hariduse omandamise asutus ja teisest küljest nagu 

sõprade saamise koht, või noh, kus nagu sõpradega saad kokku ja… suhete loomise ja 

harjutamise koht ka. Ma usun küll, et sõbrad on minu tuleviku seisukohalt tähtsad. 

Kool on olnud positiivne ja terve osa minu elus. Kool on asutus, kus sa saad oma 

tulevikku kindlustada. Koolis omandatud teadmistega sa saad tulevikus paremini 

hakkama. Koolis saab praktiseerida otsustamist ja sellega kaasnevaid probleeme ja 

tulemusi (I7). 

Ma olen ise ka koolis rõõmus olnud, siis olen tundnud rõõmu. Olen koolis olnud ka 

õnnelik (I8). 

Ma sain ühel päeval neli viite. Mul oli siis hea tuju, ma tundsin, et olen õnnelik. Minu 

jaoks on kool päris hea asi. Siin on palju sõpru ja ... rohkem inimesi, kellega suhelda. 
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Mul on olnud head suhted teiste inimestega (I10). 

 

Lastekülas tegutsenud H. Gmeineri nimelise neljaklassilise kooli ehk „Sossi kooli“ (suleti 2010. 

a.) head atmosfääri hindavad seal käinud lapsed kõrgelt, tuues eriti välja kooli sõbralikkust kui 

väärtust. 

See on mul juba väiksest peale, mõtlesin, et ilma sõpradeta on poole halvem kui 

sõpradega. Koolis on mul palju sõpru, see on sõbralik kool. Õpetajad ka! (I4). 

Esimeses klassis oli esmaspäeviti laste juturing ja sai rääkida oma muljeid ning kuulata 

teiste omi. Ma usun, et see juturing oli lastele hea (I7). 

Klassijuhataja oli lahke ja sõbralik, mul oli tunne, et ta saab minust aru. Julgesin 

temaga rääkida. Näiteks kui ma tahtsin abi küsida, siis ma küsisin (I8). 
 

Noortele on meelde jäänud, et kuna selles koolis olid klassid väikesed ja õpetajad oskasid 

arvestada laste vajadustega, siis tunnustati lapsi tavalisest rohkem.  

Tunnustamine tähendab lapse väärtustamist (I7). 

Mulle ei meeldi, kui mind kogu aeg kiidetakse, aga vahel ma tahan seda kuulda, see 

taastab minus enesekindluse (I12). 
 

Kooli erilisus teadvustub võrdluses hilisema koolikogemusega. 

See oli pisike tore kool, seal olid maailma parimad koolitoidud (I2). 

Kooli lõpupeol lapsed nutsid, sest me pidime loobuma heast koolist ja heast 

klassijuhatajast (I5).  

Vaata, Sossi koolis olid kõik hästi sõbralikud, me hoidsime üksteist (I9).  

Lasteküla kool oli see kõige hubasem kool, sest ta oli kõige lastesõbralikum (I12). 
 

Väärtushinnanguid annavad noored ka lastekülale. Varem teise asenduskodusse paigutatud poiss 

tuuakse üle Keila lastekülasse ja kirjeldab tajutud erinevust: 

Keilas oli rohkem ka seda, et tundsid, et sinule pühendatakse aega, tähelepanu, et sa 

lähed kellelegi kuidagi korda päriselt (I13) 

Tähtsad on sõbralikkus ja hea meeleolu. Enesekindlus on üks minu voorusi, sest kui ma 

millestki räägin, siis ma usun sellesse. Ma ei häbenenud lastekülas elamist. Ma ei 

häbene seda siiamaani. See ei ole haigus. Inimese enda teha on hästi palju, mismoodi 

temasse suhtutakse. Ka siis, kui kasvad lastekodus või lastekülas või kus iganes (I12). 
 

Usaldusväärsus on väärtus, mis seostub sõpruse mõistega. Mis teeb Mihkli nii eriliseks?  

Kuna ta on hea sõber. Ja ta hoiab saladusi ja teeb, mida ütleb (I6). 

 

Kui minnakse teise kooli, siis on sõprus ja ühtekuuluvus tähtsaks teguriks, mis aitab kohaneda 

ja end uues keskkonnas turvaliselt sisse seada. 

Üks sõbranna kutsus mind kaasa järgmisse kooli. Algus selles koolis oli hea. Heaks 
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tegid selle alguse inimesed, keda ma varem juba teadsin. Seesama sõbranna, kes mind 

kutsus kaasa ja teisedki. Olime koos, tundsin, et nad toetavad mind (I1). 
 

Sõprusel võib olla negatiivne roll. 

Mul tekkis palju sõpru, oli vaja nendega möllata, ma ei viitsinud koduseid töid enam 

teha ja ... oli vaja väljas olla kogu aeg (I13). 
 

Väga oluliste väärtustena toovad noored välja arengu ja iseseisvuse ning väärtustavad kooli 

võimet luua neile iseseisvuse saavutamise eelduseks olevad arenguvõimalused.  

Ma arvan, et koolikogemus on mind teinud palju julgemaks suhtlemises suurte 

inimestega ja ma saan vabalt minna võõrastega suhtlema, see ei ole minu jaoks enam 

suur probleem (I1). 

Minu iseseisvust on kool mõjutanud väga palju. Kunagi õppisin ma koos emaga, aga 

kaheksandast klassist peale õpin ma täitsa üksi. Ma vastutan ise oma tegude eest (I3). 
 

Iseseisvus on ühenduses vastutusvõimega ja oma vastutusvõime tajumine toob kaasa tõdemuse, 

et õige on laste kaasamine otsustusprotsessidesse.  

Kui otsused puudutavad ka mingil määral lapsi, siis neid peaks arutama ka lastega. 

Bosnia- Hertsegoviina juures meeldis mulle hästi, et kui nendel läheb noortekodust ära 

kasvataja ja uut kasvatajat valitakse, on üks noor, kes esindab tervet noortekodu ja on 

uue kasvataja valiku juures. See on minu arvates õige, sest lapsed/ noored näevad 

inimesi hoopis teistmoodi. Mulle läheb see korda (I12). 
 

Nii räägib noor, kes oma meenutustes väärtustab end iseseisvalt mõtleva kohusetundliku 

inimesena.  

Terve lastekülas aja ei ole mind õppimises keegi kontrollinud, ma olen alati ise 

õppinud. Ema usaldas mind (I12). 

 

6.1.2 Eneseaustus ja eelistused 

 

Laste eneseaustus seostub teadmisega, et minuga on kõik korras. Kui laps on õppinud oma 

nõrkusi hoolega varjama, siis võib see viidata tema eneseaustuse häirumisele, mis haavatava 

riskipopulatsiooni puhul on läbielatu loogiline tagajärg. 

Noored rääkisid oma eneseaustuse arenemisest kooli mõjul. Kuna noorte igapäevas on 

eneseaustusest rääkimine harjumatu, siis kasutasid nad oma seisundi paranemisest rääkides ka 

harjumuspärasemaid sõnu: enesekindlus, eneseväärikus, jne. Tekkis arusaam, et eelkõige 

väljendasid selliseid arenguid noored, kelle hariduslikud edusammud olid ühemõtteliselt head.  

Mäletan, et alates viiendast klassi tuli juurde enesekindlust, võib- olla jäin 
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rahulikumaks (I1).  

Koolikogemus on lisanud mulle eneseväärikust (I3).  

Kool on tunduvalt mõjutanud minu rahulolu iseendaga, sest näiteks koolis omandatud 

teadmised aitavad kaasa sellele, et ma tunnen, et saan tulevikus hakkama, mul on 

teadmisi ja kogemusi, et tulevikus parem töökoht saada (I7). 

Klassijuhataja öeldud hea arvamus sundis mind rohkem asju tegema, see oli tugev tala, 

mille peale ma toetusin (I12). 

 

Keila SOS Lastekülas väärtustakse kõrgelt sporti. Alati võetakse osa suurtest spordisündmustest. 

Igal suvel toimub lastekülas Statoili jalgpalliturniir, kuhu ilmuvad ka lapsi innustavad 

spordimeistrid. Lasteküla lapsed käivad treeningutel ja treenivad spordiplatsidel ning matkarajal 

ka väljaspool treeningkogunemisi. Endastmõistetavalt kajastub lasteküla spordikultuur laste 

väärtushinnangutes, eelistustes ning enesehinnangus. 

Mul oli palju abi suusatrennist(I1). 

Ma olengi väga kõva maratonis ehk pikal maal (I2). 

Varem käisin üksinda võistlemas, sain esimesi kohti, nüüd käin nendel Eesti 

noortekatel(I5).  

Ma mängin jalgpalli. Kui ma olen võistlustel võitnud, siis olen saanud väga palju 

auhindu (I6). 
 

Kuna lastel on erinevad võimekused, siis loob lasteküla spordikultuur palju võimalusi spordis 

andekate laste eneseaustuse kasvamiseks. Kindlasti mõjub see soodsalt eriti lastele, kelle 

akadeemilised saavutused jäävad tagasihoidlikumaks. 

Noorte hinnangutes iseenda ja oma keskkondade kohta esineb vastuolulisust. Autor märkas seda 

eriti selgelt noorega vesteldes, kel on väljakujunenud enesemääratlus, millest ta meelsasti 

kõneleb. 

Ma arvan, et ma olen siiras poiss. Täiesti kompleksivaba. 

Ma olen aus ja ma ei salli valetamist. 

Olen pigem hella südamega, loomulikult kaastundlik. 

Klassis ma olin kõige aktiivsem. 

Ma ühestki üritusest kunagi ära ei ütelnud ega midagi … 

Olen kiire ja liikuv, mul tuleb igasugu ideid ja ma tahan need ideed kiiresti teoks teha. 

Ma käin suviti tööl ja talviti käime matkamas. 

Ma tahan juba suuri tegusid teha. Mida ma olen kindlasti ka teinud juba. 

Mulle meeldib lastega tegelda ja see on mulle kohane. 

Teen täiskasvanu tööd. 

Ma olen nii positiivne inimene. 

Ma arvan, et oma arutlusvõimelt ma juba olen täiskasvanu (I2). 
 

See noormees on tõepoolest võtnud endale suure ühiskondliku koormuse. Ta on korraldanud 

heategevusüritusi ja spordisündmusi ning pälvib tõsist tunnustust.  
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Häirivalt mõjus intervjuud tehes teatud liialisus, mulje, et oma ebameeldivatest kogemustest 

libiseb ta üle ja väldib neile tähelepanu pööramist. Intervjuu teksti lugedes võib märgata tendentsi 

teha üksnes positiivseid avaldusi, mille foonil võib olla mõistetav soov hoida olukord oma 

kontrolli all. Näiteks kasutab ta koolile hinnangute andmiseks väljendeid, milles positiivne 

vormistus seostub varjatud negatiivse sisuga. 

Ma ... igast üritusest võtsin hea meelega osa, kui teised seal jagelesid oma asjadega.  

Igasugused tegevused täidavad mu elu ja aitavad mul tunda end teotahtelise ja 

aktiivsena. 

Ma leian endas ikkagi selle tahte ja tunde, et ... mille poole pürgida.  
Praegu me peame olema eeskuju. Minult ei küsita, kas ma tahan või ei taha olla eeskuju 

… see lihtsalt lööb minu intelligentsi pihta. 

Minu kohustus on olla eeskuju. Samamoodi nagu ma olen lasteküla noorte eeskujuks. 

Varasemad võimuvõitlused olid kõik sõbralikud, tead, ... kes kaugemale hüppab ja kes 

… rohkem karjub ... sihukesed mõnusad. Lapsikud. 

Õiglus on väga tähtis (I2). 

 

Tsiteeritud noore mõttearenduses võib märgata võimalikke vastuolusid. Teadlik igast üritusest 

osavõtmine võib näiteks olla kompensatsiooniks irdumisele klassikollektiivist ja aktiivsuse 

motiiviks võib olla ideoloogia, mille kohaselt ei ole õige rusuvate olukordade lahendamiseks abi 

otsida, vaid iseenda ja teistega manipuleerida, et lakata oma muredele mõtlemast. 

Eeskujuks olemisest räägib noor kui kellegi poolt temale käsukorras pandud kohustusest, 

seostades seda millegipärast võimuvõitlusega justkui vihjates, et eeskujuks olemine on samuti 

võimuvõitlusega seotud. Viitamine õiglusele samas kontekstis võib seostuda olukorra ebaõigluse 

tajumisega. Koolist räägib tsiteeritav noormees üldiselt positiivses võtmes. Siiski seostub 

positiivsus tema väljendites rahulolematusega. 

 

Olen olnud kogu aeg tähelepanu keskpunktis. 

Koolist ei ole mul ühtegi inimest, kellega suhtlemist ma hindan kõrgelt 

Kõik on lemmikõpetajad. Ma olengi väga positiivne.  

Kui käisin lasteaias, siis oli mul aega õues mängimiseks rohkem kui koolis, aga ma ei 

pane seda pahaks. 

Kool on vajalik ja kõik on tibens- tobens. Sõpradega pole nii kaua aega koos olla ja …  

Üks asi, mida ma teen, on vastutus. Soov olla aktiivne, võtta vastutust, olla iseseisev ei 

pärine koolist, vaid minu geenidest.  

Täiskasvanuelus läheb mul kindlasti vaja järgmisi koolis omandatud oskusi (pikk paus): 

arvutamine ja lugemine (I2). 
 

Tsitaatide võrdlemisel ilmnevad sisulised vastuolud ja kokkuvõttes väheneb väljaöeldu 

usaldusväärsus. Kuigi noor väidab, et on aus ja siiras, ei tundu see tõsiseltvõetav, sest väljendites 
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on liiga palju ambivalentsust, võimalik, et ka irooniat ja pilget rumalate täiskasvanute üle. Tekib 

küsimus, millised võivad olla ambivalentsuse põhjused? Autoril jääb mulje, et noormees valetab 

teadlikult, tõde ei ole tema jaoks väärtus. Valetamise motiiviks võib olla soov mitte tekitada 

endale täiskasvanute mõistmatusest tulenevaid komplikatsioone. Võimalik on mõttekäik: „Kuna 

ma olen positiivne, siis ei saa mul olla nõrkusi, paha tuju või muud problemaatilist. Olen 

perfektsionist, õigemini üritan teistele näidata oma positiivsust, et neil ei oleks võimalik minu 

tegeliku isiksusega kontakti saada. Ma paigutan end ühemõtteliselt positiivsete inimeste hulka ja 

sinna ma ka jään.“ 

Intervjuu näib peegeldavat arusaamist sellest, kuidas poiss on harjunud aru saama täiskasvanute 

hoiakutest, veendumustest ja ootustest laste suhtes. 

Ka teiste lastekülas elavate laste puhul oli vähem või rohkem märgata tendentsi vältida 

negatiivsete sündmuste käsitlemist või rääkida neist ebamäärases vormis, fakte täpsustamata ning 

oma tundeid kõrvale jättes. 

Laste eelistusi käsitleti enamasti kooli kontekstis. Kolm noort väärtustasid oma osalemist 

skaudiliikumises.  

Noored nimetasid lemmikainetena järgmisi õppeaineid: 

I1: keemia, matemaatika, kehaline kasvatus, eesti keel. 

I2: kunstiõpetus, tööõpetus, kehaline kasvatus, matemaatika. 

I3:inglise keel, eesti keel, kehaline kasvatus, psühholoogia. 

I4: kunstiõpetus, muusikaõpetus, matemaatika. 

I5: kehaline kasvatus, matemaatika. 

I6: kehaline kasvatus, matemaatika. 

I7: matemaatika, bioloogia. 

I8: tööõpetus, muusikaõpetus. 

I9: lemmikaineid ei ole. 

I10: tööõpetus, kehaline kasvatus, kunstiõpetus, ajalugu. 

I11: ajalugu, eesti keel, loodusõpetus. 

I12: inglise keel, ajalugu, bioloogia, kokandus. 

I13: eesti keel (eesti keel on minu kõige tugevam külg). 

Kaks noort väljendasid oma vastikust lugemise vastu. 
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Ilmnes, et vähemalt kaks noort ei teadvustanud eesti keele väärtust eesti kultuuri ja identiteedi 

võtmena. 

 

Mulle ei meeldi eesti keel (I6). 

Minu jaoks on eesti keel igapäevane suhtluskeel, ütleme niimoodi. Kirjakeel. Rohkem 

mitte midagi. Ta on emakeel selles suhtes, et ta on selline asi, mis on elementaarne, et 

iga Eestis elav inimene valdab nagu vähemalt suhtlustasemel ja suudab nagu 

korrektselt sõnu pöörata, käänata. Ja rohkem ma teda millegagi ei seosta ja töö juures 

pean ma teda tahes või tahtmata kasutama (I12).  
 

Intervjuudes ilmnes mitme meessoost noore (I6, I7, I8, I11) algeline keelekasutus: sõnavara oli 

väga piiratud, väljendusviisis leidus palju ebamääraseid väljendeid ning häälitsusi. Naissoost 

noorte puhul täheldas autor arenenumat keelekasutust. 

 

Noorte väärtuste, eneseaustuse ning eelistuste käsitlus annab autori arvates hea aluse uurimuse 

teiste käsitluskategooriate konteksti mõistmiseks, sest noorte väärtused on seoses erinevate 

olukordade tõlgitsemise ning valikutega, mida nad neis olukordades oma tunnetatud väljavaadete 

realiseerimiseks teevad. Kuna mõjureid on palju, siis vajavad lapsed orienteerivat ja/ või 

suunavat toetust, mida nad saavad suhete ning suhtlemise kaudu. 

 

Positiivset koolikogemust toetab lapse võime tunnetada kooli väärtust peamise isikliku arengu 

ressursiallikana. Kui laps ei oska või ei saa koolis pakutavat väärtustada, siis võib see kahjustada 

tema koolikogemuse kvaliteeti. 

 

6.2 Noorte käsitlus suhetest koolis ja käitumisest 

 

Noorte suhtlemisvõimekus ning käitumine sõltuvad omandatud sotsiaalsest kompetentsusest. 

Kuna käitumises sisalduvad vahetud reaktsioonid keskkonna tingimustele, siis tuleb käitumise 

hindamisel arvestada isiku psühhoemotsionaalse seisundiga ning seotussuhete iseloomuga ja 

keskkonna omadustega. Oluline on isiku väärtusorientatsioon, see, kui tähtsaks ta peab suhete ja 

käitumisega seotud asjaolusid ning kognitiivsed oskused, mille abil tunnetada oma väljavaateid 

hetkeolukorras eesmärke saavutada.  
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6.2.1 Noorte käsitlus õpikeskkonnast ja suhetest koolis 

 

Noored olid koolielu sündmustest rääkides enamasti üsna tagasihoidlikud, kuigi autor avaldas 

palju kordi soovi kuulda võimalikult algupäraseid lugusid. Korduvalt viidati unustamisele. 

Positiivsete sündmuste meenutused olid napid, esimese piduliku koolipäeva kirjeldustele 

lisandusid pildikesed mõnelt kooliürituselt ning paar lugu õpetaja tundmaõppimisest ning suhete 

sisseseadmisest temaga Toodi välja H. Gmeineri nimelise kooli kõrgeltväärtustatud head 

atmosfääri ja selle lapsesõbralikkust, mida töös on juba kirjeldatud. Kergemini meenusid noortele 

koolikeskkonda iseloomustavad negatiivsed tegurid, nende hulgas müra, mis ei anna rahu ja 

segab keskendumist. 

Kõik lärmavad (I5). 

iga vahetunni ajal need esimese ja teise klassi lapsed, need jooksevad lihtsalt ringi, siis 

vahepeal lihtsalt peksavad üksteist, ja kisavad lihtsalt (I7). 

Ma ei saa õpetajat kuulata, teised lõugavad seal. Lärm segab, koolis on seda palju 

(I11).  

Klassis oli raske keskenduda, sest seal käis pidev möll (I12). 
 

Ka laste räägitud koolilood seostusid enamasti olukordadega, milles võis näha konflikti 

potentsiaali, näiteks lugu sellest, kuidas üks tüdruk aitas teisel äsja klassiga liitunud tüdrukul 

kohaneda. 

Üks tüdruk, Nadja, ta tuli tegelikult siia kooli sellepärast, et siin eesti keeles kõneldakse  

ja…tegelikult ta on venelane ja siis …. vahel mõni ei saanud aru, mida ta tahab öelda. 

Temaga me käisime koos trennis ja ... nii et me tundsime ja olime koos ja ta ei pidanud 

niimoodi üksi olema. Siis mina aitasin aru saada, mida ta tahtis teistele öelda. Näiteks 

ta ütleb, et „Tule siia“ ja tema ütleb, et „Tuleb sii… Ma arvan, et see oli umbes pool 

kuud. Nüüd tal on päris hästi eesti keelega. Kuna mina sain ka aidata ja…kui temalt 

küsida, mis su nimi on, siis mina aitasin ja.. teised vastasid ja hakkasid temaga koos 

elama kohe. No ta on muidu ise tore tüdruk (I4). 
 

Intervjueeritud 13 noorest vaid kaks väitsid, et neid ei ole koolis kiusatud. Sellest rääkida oli 

lastel raske ja nad suutsid seda siis, kui intervjueerijaga oli juba harjutud. Enamasti piirdus 

kiusamisest rääkimine selle nimetamisega või üldistava ülevaate andmisega ja paistis, et 

kiusamise ohvriks olemisega kaasnev hingevalu on osaliselt säilinud. Tõenäoliselt annab selline 

emotsionaalne foon värvingu kogu lapse suhtevõrgustikule koolis. Tegemist on haavatavate 

lastega ja kui õpetaja käitub empaatiliselt, siis jääb see kauaks meelde.  

Keila algkoolis oli minu lemmikõpetajaks klassijuhataja, keda mäletan hästi. 

Vahetevahel kohtume temaga. Räägime, hoiame teineteist oma eluga kursis. 
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Kohtumised loovad hea tunde (I1).  

Klassijuhataja rääkis minuga juttu ja tundis minu vastu huvi. Ma tundsin, et mind 

tahetakse koolis toetada (I3). 

Klassijuhataja oli lahke ja sõbralik, oli hea tunne, et õpetaja mõistab mind ja teised 

lapsed mõistavad mind ka (I8). 

Minu arvates on kerge rääkida kooli sotsiaalpedagoogiga, ta hoolib minust. Suhteliselt 

normaalne inimene, vajadusel ta aitab, on abivalmis ja rahulik (I11). 
 

Hea suhe õpetajaga tekib siis, kui õpetaja märkab lapse huvisid ja tegutseb vastutustundliku 

täiskasvanuna, asudes konfliktolukorrale lahendusi looma. Igas koolis ei ole see kombeks. Kui 

abi on õigeaegne, siis on sel tugev emotsionaalne laeng, mis võib muuta lapse suhet kooli ja 

iseendasse ning avada sellega uued väljavaated. Lapse vajaduste mõistmisest tulenev abi on 

täiskasvanu tunnustus lapsele, kes mõistab, et teda peab õpetaja oluliseks ja austab teda. 

Kui mul oli koolis raske, siis pakkus kool mulle oma tuge. Õpetajad sekkusid. Direktor 

ja klassijuhataja rääkisid minuga ja ütlesid välja, et nad usaldavad mind. See oli väga 

hea. Ma rääkisin klassijuhatajaga ja siis sekkus kohe õppeala juhataja ka. Ma ütlesin, 

et ma ei ole eladeski võtnud kellegi selja tagant asju. Nemad usaldasid mind. 

Mäletan, et alates viiendast klassist hakkas mu käitumine täiesti ülespoole minema.  

Mul ei ole meeles, kuidas ma end sel ajal tundsin, aga tegemist võis olla ärevuse 

varjamisega. Nüüdseks on aga mu käitumine muutunud eeskujulikuks (I1). 

Suhted ja suhtlemine täiskasvanutega on arenenud erinevate olukordade kaudu. Võrdne 

suhtlemine täiskasvanutega on võimalik. Olen ka täiskasvanutest õppinud paremini aru 

saama (I3). 

Intervjuutekstides ilmneb kalduvus, et häid suhteid õpetajatega meenutavad eelkõige hariduslike 

saavutustega noored. Kindlasti innustavad sellised suhted lapsi ja tugevdavad nende sidemeid 

kooliga. Intervjuutekstide analüüsist selgus, et headele suhetele õpetajatega viidati 16 korral. Osa 

neist viidetest olid nostalgilised, meenutused varasemast heast õpetajast, kes asendus praeguse 

õpetajaga, kellega suhted on halvema kvaliteediga. Halbadele suhetele õpetajaga või õpetajatega 

viidati 22 korral. Esines ambivalentseid viiteid, mis formaalselt viitasid headele suhetele, aga 

sõnastuses oli alltekste, mis vihjasid noore rahulolematusele õpetajaga.  

Õpetajatega suhted on mul siiamaani väga head. Praegu ka (sooja häälega).  

Klassijuhataja küll märkas, et mind koheldakse teistmoodi. Ta rääkis väga tõsiselt 

nende poistega, kes olid mulle kehvasti öelnud ja.. väga, väga tõsiselt. Ta rääkis 

minuga ka … et ma ei teeks välja ja .. , et ma läheks minema ja.. et ei laseks oma tujul 

langeda. Ma tundsin, et ta toetab mind. 

Mul ei ole koolis õpetajaid, kellega pean vajalikuks suhelda.  

Varem oli klassijuhataja ikka väga rõõmus.  

Ma võin öelda, et kui ta kaebab, siis ta ei ole tore. Aga järgmine kord on tore jälle. 

Kaebamine rikub tuju ära (I2). 
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Tõenäoliselt on siin tegemist suhte muutumisega, millest jutustamist ei pidanud kõneleja 

asjakohaseks. Võimalik, et siin on kaudseid viiteid kõneleja enda käitumismustritele, mis on 

sattunud õpetaja kriitika alla ja mille vaatluse alla võtmist kõneleja vajalikuks ei pea. Miski on 

suhteid rikkunud. Tõenäoline on seos asjaoluga, et kaheksandas klassis alandati I2 käitumishinne 

ja ta on oma tormaka käitumisega vähemalt kahel korral põhjustanud kehavigastusi teistele 

lastele. 

Vastastikune rahulolematus võib intervjuudes kajastuda näiteks nii: 

Kui ta (I5) tahab olla kuri, siis ta on kuri nagu ma ei tea, kes. Ta on ägeda iseloomuga 

(I4).  

Jaa. Mul on sada õpetajat ja kõik nad on nõmedad. Tunnis pole korda. Lotta õps on … 

vingub ja … (I5). 
 

See laps võib vajada täiskasvanute abi, sekkumist, et eskaleeruvad konfliktsed suhted ei varjutaks 

ta koolielu.  

Suhe õpetajaga võib viltu kiskuda juba esimeses klassis. 

Üldse ta ei meeldinud mulle. Sellepärast ei meeldinud, et ta oli mingi hullult karm. 

Ilmaasjata karistas kõiki. See hull karjus kohe mu peale. 

Minu meelest ei peaks olema algklassi õpetajad nii karmid. Kõik klassis põhimõtteliselt 

kartsid teda (I9). 

Sel noorel ei tekkinud hiljemgi usaldust õpetajate vastu ja käitumishäirete tõttu taheti ta saata 

erikooli. 

Lapsel võib olla arusaam, et kool reageerib ainult negatiivsele. Vaataja I11 jutustab, et kui 

koolis midagi sellist juhtub, siis teatatakse tema pereemale sellest e- kooli kaudu. Mõnel juhul 

pereema helistab kooli, et saada täpsemat informatsiooni, kui asi on väga hull. Siis räägib ema 

lapsega kooliasjadest. 

Koolist helistatakse, kui on mul mingi probleem koolis või kui ma ei ole mingi kaks 

nädalat tunnis kaasa teinud, lihtsalt magan seal. Helistatakse, kui juhtub midagi 

ebameeldivat. 

Minu head asjad pannakse kiitusena e- kooli kirja. Et Mikk tuli tunnis kaasa 45 minutit. 

See oli eelmisel aastal. Õiglane oleks rohkem kiita, mitte välja teha ainult 

ebameeldivatest asjadest (I11) 
 

Enamus intervjueeritutest rääkis, et neid oli koolides kiusatud ettekäändel, et nad elavad SOS 

lastekülas. Teadaolevalt kiusatakse rohkem neid õpilasi, keda millegi poolest peetakse teistest 

erinevateks. Ettekäändeid kiusamiseks võib leiutada igaühe kohta. Kuna asendushoolduses elavad 
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lapsed on haavatavad, siis võib ootamatu sildistamine lasteküla lastena neil esile kutsuda 

segadusseminekut, abitust ja kohmakaid reaktsioone, mida kiusajad meelsasti ekspluateerivad.  

Tundsin end halvasti, see oli alavääristav, alandamine. Nagu ma oleksin teistest halvem 

olnud või midagi sellist. Ma ei hakanud häbenema seda, et ma siin kasvan, aga häiriv 

ja valus oli see ikkagi. Olen suhteliselt häbelik inimene, mind on kerge segadusse ajada 

(I3).  
 

Isegi ühekordne naljatlevas toonis heidetud segadusseviiv sõnakombinatsioon võib varasemate 

kogemuste tõttu ülitundlikuks muutunud lapsel põhjustada pikaajalise reaktsiooni. 

Nooh, ma ei tea…. Mingi kolm nädalat, me tulime koju ja ma olin nii maru kurb ja ... 

(I4). 
 

Poiss, kes alles mõnuga meenutas esimese koolipäeva sära ja pidulikkust, tõdeb mõned minutid 

hiljem täiskasvanulikult ja veidi sõnamänguliselt:  

Koolis pidi harjuma ebamugavusega. 

Kartsin neid sõpru esimese klassi alguses ja lõpus ka (I8). 

 

Empiirilises materjalis sekundeerivad talle ka teised poisid ja tüdrukud: 
 

Ei tahtnud eriti kooli minna (I6).  

Ma ütlen ausalt, X ei ole hea kool. Siin koolis on nii palju ülbeid ja häbematuid, kes 

arvavad, et on mingi maailma naba ja siis norivad kõik niimoodi (I9). 

Esimesest kuni kolmanda klassini oli kool minu jaoks mitteturvaline koht, isegi ohtlik. 

Neljandas klassis tundsin, et kool ei toeta minu sõpru ja sõprust (I10). 

Kui võiksin midagi koolis muuta, siis muudaksin reegleid ja tunniplaani. Praegu ideid 

ei ole. Reegleid on vaja muuta, sest mulle osa reegleid ei meeldi. Mul ei ole kooli 

reeglid peas. Nõudmised on liiga karmid (I11). 
 

Uurimuse tähendusüksuste statistilises tabelis on 17 viidet headele suhetele ja ainult 4 viidet 

halbadele suhetele koolikaaslastega. Ka siin tsiteeritud lapsed väitsid, et neil on kaaslastega head 

suhted. Igal lapsel on oma arusaam suhete kvaliteedist ja suhetest kõnelemist võivad mõjutada 

tavad. Võimalik, et oma suhete kvaliteedi hindamine seostub kuidagi oma suhtlemisvõimekuse 

hindamisega ja see tingib hea hinnangu. Teisalt võib olla tegemist kalduvusega keskenduda 

aktuaalsele ja kindlasti on igal noorel kaaslaste hulgas sõpru ning häid tuttavaid. 

Siis tema ükskord nähvas niimoodi ... päris julmalt. 

Mõnikord olen ma mingi sündmuse üle mitu päeva mõelnud, kaalunud ja otsinud 

põhjendusi. Aga .. ma olen ilusti nendest üle saanud, jah... Valus on kindlasti olnud.  

On juhtunud, et kannatus kestab mitu päeva, on ülearune ja segab elamist, arvan, et 

mul on seda juhtunud … kaks- kolm korda kogu kooliaja jooksul. 

Tollel ajal oli mul üks väga hea tüdruksõber, siis temaga me alati vestlesime.  

Tüdruksõber aitas seda rasket aega üle elada, kuna ta käis sealsamas koolis. Lihtsalt 
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temaga koos oli mul hea olla ja kõik. 

Kui ma teda nägin, mul läksid mõtted hoopis mujale. Kõik madal ja paha oli unustatud.  

Meie omavahelised suhted tekitasid võimaluse mitte mõelda raskeid mõtteid( I2). 
 

Iga laps vajab tuge ning tagasisidet ning kui koolikorraldus ei ole arvesse võtnud raskete 

kogemustega ning neile vastavate psühhoemotsionaalsete kahjustustega laste erivajadusi ning  

loonud koolis neile võimalusi suhtlemisdefitsiitide kompenseerimiseks, siis hakkavad lapsed 

korda rikkuma nii tunnis kui ka väljaspool tunde.  

Koolikogemust mõjutavad positiivselt head suhted õpetajatega. Negatiivselt mõjutavad 

koolikiusamine, konfliktid, müra, õpetajate ja kooli liiga karmid nõudmised, halvad suhted – kõik 

see, mis tuju rikub. 

 

6.2.2 Noorte käsitlus kooliga seotud käitumisest 

 

Intervjuude materjalis on 19 viidet noore kohanemis- või käitumisraskuste kohta. Kõikides 

intervjuudes meenutati koolikiusamist, mida võib näha antisotsiaalse iseloomuga 

kompensatoorsete tegevuste põimikuna. Rääkimine endast kui koolikiusamise ohvrist oli lastele 

haigettegev. Kolm noort määratlesid end kiusajatena. Teadaolevalt on koolikiusamine 

väljakutseks kogu meie haridussüsteemile. 

Ma arvan, et algkoolis ma lihtsalt rääkisin liiga palju, segasin tunde või midagi (I1). 

Õpetajatega olid mõned intriigid, et ma olen hüperaktiivne tunnis just, aga tegelikult 

hüperaktiivsust mul ei ole, seda on uuritud. Siis mul oli käitumine mitterahuldav (I2).  

Ma mäletan, et segasin tundi. Oli lobapidamatus (I3). 

No oleneb tunnist – mis tunnis ma kuulan ja mis tunnis mitte (I5). 

Siis ma olin paras pätt selles suhtes, et me mõtlesime sõbrannadega, et igav ja võiks 

midagi teha ja … Siis me retsisime kooli ja igasugu asju tegime. Ja siis tundi segasime 

ja niimoodi. Ja siis ... alati põhimõtteliselt jäin mina süüdi. Vahepeal isegi kui ma 

teinud ei olnud, ma vahepeal võtsin süü ikka enda peale. Ja siis ma olen paaril korral 

õpetajatega tülli läinu. Siis ma kiusan neid veel rohkem (I9). 
 

Sotsiaalse kompetentsuse üheks mõõtmeks on suutlikkus end kehtestada. Intervjuudes on viiteid 

kooli positiivsele mõjule, eneseteadlikkuse ja enesekehtestamisvõime kasvamisele kooli 

hoolivuse ja toetuse mõjul. Vähe on viiteid lasteküla toetusele. Kirjeldustes võib märgata seda, 

et koolis rahutult käituvad lapsed peavad end headeks suhtlejateks. Teisalt võib oma 

suhtlemisvõimekuses kindel olev noor jääda teatud olukordades või rollides abituks, kuid ise 

seda mitte teadvustada. Teine inimene võib asju hinnata hoopis teisiti. 
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Suhtlemine on mul tugev külg, mul erilisi õpetajatega harjumise probleeme pole olnud 

ega ei ole. Omavahelised suhted olid head, hoolivad, üksteist säästvad. 

Olen hea suhtleja, proovin hoiduda konfliktidest (I7).  
 

Minu arust I7 ei seisa enda eest. Alati olen mina seda teinud, tema eest seisnud. Kui 

keegi talle ütleb midagi, siis ta ei ütle mitte midagi vastu. Siis tavaliselt lähen mina ja 

ütlen. Ja üldse, kui on vaja midagi teha, kuhugi helistada, midagi sellist, siis pean alati 

kõike mina tegema. Planeerima, kõike niimoodi. Ma ei taha lihtsalt … (I9). 
 

Kasvõi I9– ga tuleb pidevalt konflikte, püüan talle rahulikult oma seisukohti seletada ja 

siis proovin nagu kuulata tema probleemi ja proovin talle oma probleemi ka selgeks 

teha (I7).  
 

Kui ma ütlen väga halvasti, siis ma ise saan aru, et … näiteks I7- ga. I7 ei ole mitte 

milleski süüdi, siis ma - mingi hull - karjun ta peale ja kui ta midagi ütleb, siis ma lähen 

veel rohkem närvi … Pärast tunnen süütunnet. 

Tavaliselt ma ei palu vabandust. Ma ei tea selles suhtes, … ma ei tea, kuidas 

reageeritakse. Ma palun vabandust – jaa- jaa, mida iganes. Ei tea, võib- olla asi on 

selles ka, et lihtsalt – muidu arvatakse, et poen, midagi sellist. Ma ei ole selline. Siis 

pole ju eriti mõtet ju. Ma olen päris vähe vabandust palunud. Ei palu peaaegu üldse 

tavaliselt (I9). 
 

Ülaltoodu kirjeldab keerulisi suhteid, võimalik, et kroonilist konfliktiolukorda, mis näib olevat 

seotud erinevate rollikäitumistega. Lastel on raske ilma täiskasvanute toetava sekkumiseta 

konfliktist välja tulla. Professionaalne abi aitaks parandada osaliste suhteid, millest nad on 

kindlasti huvitatud ja arendaks mõlema osapoole sotsiaalset kompetentsust. 

Intervjueeritud noorte hulgas olid kaks isikut, kelle koolimeenutustega seostus antisotsiaalsete 

käitumismustrite väljakujunemise ilmekas kirjeldus.  

Näitena toob autor välja ühe loo alates Keila lastekülasse paigutamisest. Varem oli see poiss (I13) 

õppinud kolmes koolis ja lõpetanud kolm klassi. Kodutänavatel tuli tal juba varakult end 

kaklemisega kaitsta, sest vanematest abi ei olnud. Lugema õppis Teno (nimi muudetud) viie 

aastaselt, kodus oli palju raamatuid, nendest said ta parimad sõbrad. Lastekülas elades asus ta 

õppima H. Gmeineri kooli neljandasse klassi.  

Lastekülas tuli kohanemine kiiresti (läksin sinna juunikuus). Esimene koolipäev uues 

koolis oli väga pidulik. Uues koolis ei olnudki nii väga teistmoodi, ma hakkasin ise 

lollusi tegema. See kool oli väiksem ja meie olime seal kõige suuremad. Meid oli seitse, 

kõige väiksem klass, kaks tüdrukut, viis poissi.  
 

Meie käes oli võim (naljaga). Klassis oli raske keskenduda, Hakkasime tüdrukuid 

kiusama. Tüdrukud ütlesid: „nõme, nõme, ära tee niimoodi“ ja poisid arvasid, et neile 

tegelikult meeldib see ja ... tehti lollusi edasi. Tüdrukute kiusamine ei olnud pahatahtlik, 

sai nalja teha. 
 



91 
 

Õppeedukus hakkas mul langema. Tekkis palju sõpru, oli vaja nendega möllata, ma ei 

viitsinud koduseid töid enam teha ja .. oli vaja väljas olla kogu aeg. Õpetajatega sain 

viisakalt läbi, probleeme ei olnud. Formaalselt oli kõik korras. Lähedamaid suhteid ei 

tekkinud. Mis selle õpetajaga ikka niimoodi lähedalt suhelda (I13). 
 

Lastekülas oli võrreldes eelmise asenduskoduga vabam olla. Endises kohas käisid vahetustega 

tööl kolm- neli kasvatajat. Teno ei tundnud, et tema elu oleks kasvatajatele tegelikult korda 

läinud. Ta tajus, et kasvatajad käivad tööl palga pärast ja lapsed neile kuigi tähtsad ei ole. Keila 

lastekülas meeldis poisile see, et lasteperel oli alaline ema, üks kindel inimene. 

Suuremas vabaduses hakkas ta end rohkem välja elama. 
 

Kui ikka miski ei meeldinud, siis ütlesin selle kohe välja. See on mul siiamaani meeles. 

Mitut asja korraga ei saa ja … tunnis ma sain hakkama, aga mulle ei meeldinud 

koduseid töid teha.  

Mina ei pidanud seda õigeks, et ma pean kuus tundi koolis olema, kuus tundi. Ja kui ma 

lähen koju, siis õpin ma veel neli tundi. Kümme tundi päevas kadunud.  

Kas mul enda aega ka on? Siis ma võtsin seda enda aega koduste tööde kõrvalt. Enda 

aega oli vaja mängimiseks ja väljas olemiseks ja … rõõmsameelne hoolimatus.  

Vaja oli mängida varem mängimata mänge, teha tagasi seda, mis varem puudu jäi. 

Algul konflikte ei olnud, kuid hiljem tekkis neid emaga ikka.  

Ma suutsin alati kuidagi varjata oma kodutöid, suutsin hästi vabandusi välja mõelda, 

lihtsalt ei näidanud päevikut ja ütlesin, et päevik jäi kooli ja niisuguseid asju ja … Mul 

oli teadlik arusaam, et koolikoormus on liiga suur ja mul on vaja rohkem mängida ja 

teha asju, mis mulle meeldivad. Oma vajadusi ma sõnaliselt väljendada ei osanud. 

Piirangute vähendamiseks hakkasin manipuleerima ja valetama. 

Ema: „Näe, Juhan küll õpib, kuidas sul õppida ei ole?“ „Ah, ma tegin koolis ära.“ 

Väiksed konfliktid olid igapäevased, suuri konflikte ei tekkinud. Suhted pereemaga jäid 

heaks (I13).  
 

Olukorda võib näha nii, et Tenol virgusid varem mahasurutud vajadused. Millegipärast ei 

kontrollinud pereema, kuidas ta koduste tööde tegemisega tegelikult oli ja laskis end petta. 

Poisil kinnistus teadmine, et valetamist kasutades võib jätta kodutööd tegemata, kui nende 

tegemine tundub ebamugav. Võimalik, et see teadmine oli kaasa võetud juba esmakodust, 

igatahes lasteküla keskkonnas, mis oli poisi jaoks uus ja kus oleks võidud talle kehtestada petmist 

taunivad reeglid, töötas valetamine ladusalt. Kuna kiindumussuhe poissi pereemaga 

emotsionaalselt ei sidunud, siis võis ta olla selle naise tunnete ja huvide suhtes hoolimatu. 

Tsiteeritud tekstiosas võib märgata argumentatsiooni ülepaisutatust. Kodutööde tegemise peale 

kulub Teno väljendatu järgi neli tundi, mis ei ole põhjendatud. Argumentatsiooni mõte on 

valetamise põhjendamine, sellest ka hinnangulise ajakuluga liialdamine. Pole teada, kui palju 
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poiss oma argumentatsiooni ise usub. Teno näib olevat endale valinud ennasthaletseva ohvri 

positsiooni, kes peab end kavalusega kaitsma kurja ja mõistmatu täiskasvanute maailma eest. 

Neljas klass sai läbi. Teno saadeti Tallinna kooli.  
 

Mul ei tule midagi meelde, mida võiks nimetada uues koolis käimise ette 

valmistamiseks. Me ei käinud isegi uut kooliteed läbi, et kuidas see oleks kulgenud. See 

tuli kuidagi nii iseenesest. 

Juhan tuli ka sinnasamma kooli, temaga koos läksime. Ta tuli paralleelklassi, 

seepärast, et see oli juba see aeg, kui meil see reformitsemine käis, me kogu aeg 

kaklesime. Tegelikult, kui oli vaja, siis me saime väga hästi läbi. Lihtsalt selline viha. 

Ma kiusasin teda kogu aeg, siis ta tuli ja pani paugu ära(I13). 

 

Tsitaadis esinev sõna „reformitsemine“ sobib näiteks intervjueeritud noorte keelepruugis 

esinevate vales tähenduses kasutatud sõnade kohta. Mõeldud on rivaalitsemist, ilmingut, mis võib 

olla subkultuurilise ideoloogia normiks. 

Juhan ja Teno kohtusid umbes kaks aastat enne Keila lastekülla paigutamist. Nad olid 

klassivennad kahes koolis. Juhan oskas hästi matemaatikat, aga luges kehvasti. Teno omakorda 

luges väga hästi, aga matemaatika oli tema jaoks keeruline. Nii täiendasid kaaslased teineteist ja 

said ajuti väga hästi läbi. Teadmata ajal ja kohas oli vähemalt Teno (kui mitte mõlemad poisid) 

omandanud arusaama, et kaaslasega tuleb pidevalt konkureerida, püüda talle „ära teha“. 

Segasin teda, ei lasknud õppida ja .. Ta luges sellise vastiku monotoonse häälega, siis 

ma mõnitasin teda kogu aeg. Juba lastekodu ajal käis see mõnitamine vaikselt. Me 

toetasime teineteist, samas me võisime viie minuti pärast kakelda ja veel viie minuti 

pärast jälle üksteist toetada. Olen saanud selgeks, et kui käib selline rivaliteet 

kellegagi, siis tuleb lõpuni välja minna. 

Me olime rivaalid üksteise ees. Me võistlesime kõiges üksteise ees. See rivaalitsemine 

kellelegi tunnustust ei andnud, andis heaolutunde.  

Tavaliselt Juhan võitis kogu aeg. Kaklesime, füüsiliselt. Juhan oli tugevam. 

Mina olin agressor selles mõttes, et mina käisin ja suskisin ja ... Mul polnudki midagi 

tarvis, mul oli igav.  

Juhan tegi kodutöid, mina neid teha ei tahtnud ja mul oli igav, siis tuli teda piinata 

jälle.  

Teda ma küll kiusasin. Teisi? Ei kiusand eriti. Mind ei huvitanud, nad ei hakanud vastu. 

Juhaniga läks asi tõsisemalt (I13). 
 

Sellises käitumises võib näha oskamatust konfliktist välja tulla, seda lahendada, kuid ka üldist 

sotsiaalse kompetentsuse nõrkust. Tenol on tunnetuslik defitsiit, ta ei näe teisi võimalusi 

emotsionaalse heaolu saavutamiseks peale ürituste rivaalina sildistatu üle trumbata – mõnitades 

ja kiusates. Ta väärtussüsteem on arenematu, empaatiavõime jääb varju. Mida võis mõtelda 

pereema, kel ei saanud jääda märkamata poiste agressiivsus ja vägivald? Võimalik, et ta oli 
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arvamusel, et tegemist ongi meespoole loomuliku arenguga. Teno tahtis endale päris oma tuba, 

aga millegipärast elasid rivaalid peres samas toas. Kuna nende halvad suhted olid ilmsed, siis 

uues koolis hakkasid nad õppima paralleelklassides. 

Neljandas klassis harjutas Teno sisse ja kinnistas eesmärgistatud süstemaatilise valetamise 

mustri. Paralleelselt toimus rivaalitsemise ja kiusamise kui Teno jaoks kahtlemata mingit 

positiivset tähendust omavate antisotsiaalsete käitumismustrite treenimine. Esimest korda jõi 

Teno alkoholi suvel peale neljandat klassi. Alkohol alguses teda ei mõjutanud, sest ta mäletas 

oma sünnikodust, mis see on ja mis ta inimesega teha võib.  

Keeruliste suhete pärast pandi meid Tallinna koolis eraldi klassidesse. Oma klassi 

läksin täitsa üksi, ainukesena lastekülast. Teised lapsed olid käinud esimesest klassist 

saadik koos. Kohanemine läks mul kiiresti. Mõned uued olid peale minu veel. Klass oli 

hea, võtsid kiiresti omaks. Ma ei tahtnud, et koolis teada saadaks, et ma olen 

lastekülast. Tahtsin, et oleks turvalisem, sest ma ei teadnud, kuidas uued 

klassikaaslased reageerivad sellele, et ma elan lastekülas.  

Õpetajatega suhtlemine ei olnud mulle raske, läbi ma nendega sain, probleeme ei 

tekkinud, aga noh, õpetajatel oli palju õpilasi, siis käis seal koolis üle kaheksasaja 

õpilase.  

Oma klassiga kohanemise peale läks paar nädalat, kooliga kohanemise peale mingi kuu 

aega. Kool oli alguses minu jaoks tõeline labürint. 

Õppeedukus läks paremaks. Ma arvan, et selle arvel, et kui ma kella kolme, poole nelja 

ajal lõpuks koju jõudsin, siis olin ma ikka päris väsinud. Kodutöid ma eriti rohkem ei 

teinud kui neljandas klassis. Õppeedukus läks paremaks ka sellepärast, et klassis oli 

palju lapsi ja siis sai natukene viilida.  

Kokkuhoitud aja arvel olin rohkem õues. Trennis ma ei käinud, aeg jagunes kooli ja 

vaba aja vahel. Trennis ma polegi käinud. 

Koolil emale midagi halba teatada ei olnud. Konflikte ei olnud. Suhted teistega olid 

head, ma ei olnud tõrjutud, ei olnud probleeme. Oli hea vaba olla. Selles klassis tuli see 

uus trikk sisse, et üks tegi kodutöö ära ja teised kirjutasid maha. See polnud paha 

komme. Mõnikord olid ikka väga totakad kodused tööd, mis tõesti mitte midagi ei 

andnud(I13). 
 

Pereema tundis Teno kooliasjade vastu huvi. Vähemalt viienda klassi alguses rääkis Teno talle, 

mida tunnis tehti ja nende suhted olid head. 

Teno kirjeldab ilmekalt, kuidas tema juba olemasolevatele antisotsiaalse käitumise mustritele 

lisanduvad uued „trikid“. Vaevalt küll oskas lasteküla heauskne pereema aimata, et kooliasjadest 

pajatav noormees tegelikult õpib nii vähe kui võimalik. Kool oli kaugel, koosolekud harvad, 

koosolekutel käis pereema või keegi lasteküla kasvatajatest. Kuna Teno räägib headest suhetest 

õpetajatega, siis võib arvata, et õpetajad ei teadvustanud tema suhtumist õppimisse ning 

kodutööde mahakirjutamist. Nii ei ole õpetajatel ka mingeid kriitilisi sõnumeid lastekülale Teno 



94 
 

õppimise kohta ning tema antisotsiaalsete käitumismustrite harjutamise protsess võis jätkuda. 

Teno meenutustest kaob viiendast klassist rääkides kiusamise teema, sest võõras koolis ja klassis, 

kus poiste ilmset ülekaalu enam ei olnud, ei saanud ta neljanda klassi harjumusi jätkata. 

Klassikaaslastega ta väljaspool kooli kokku ei saanud. Rohkem käis ta läbi lasteküla 

naabruskonnas elavate lastega. Põhilised sõbrad olid tal lastekülas. Viiendas klassis poisil uusi 

koolisõpru ei tekkinud, aga kuuendas klassis tuli neid juurde. Sügisel oli Tenol imelik minna 

kuuendasse klassi, sest esimest korda ei läinud ta uude kooli. Teno jutustas, et uus olukord tundus 

talle isegi veidi mitteturvalisena.  

Kuues klass oli põnevam, palju uusi õppeained. Eesti keele õpetajaga olid juba viiendas klassis 

kujunenud välja head suhted. Poiss sai sellest aru, et eesti keel ja kirjandus talle sobivad. Kuigi 

reeglid talle meelde ei jäänud, oskas Teno õigesti kirjutada oma keeletunde tõttu. Saavutusena on 

talle meelde jäänud riiklik eesti keele tasemetöö. Ta sai sada punkti sajast ja puhta viie, mis oli 

suur tunnustus. Klassikaaslased said teada, et ta elab lastekülas – ja midagi halba ei juhtunudki. 

Kolm neist käis lastekülas Teno sünnipäevapeol. Suhete positiivne arenemine koolis oleks võinud 

Teno jaoks kujuneda haridusliku eneseteostuse tõusuajaks. 

Siiski ei olnud kool kuigi põhiline. Ma ei mäleta, mida ma siis oluliseks pidasin, aga 

kool see ei olnud. Mu tähelepanu tõmbas endale arvuti. Meil oli esimene pere Keilas, 

kus oli arvuti ja internet. Põnev maailm, uus maailm. See oli nii uudne ja minu jaoks oli 

eriti üllatav, et klassikaaslastest vist ainult ühel oli arvuti kodus. Internetist polnud vist 

mitte keegi midagi kuulnud. Meie peres aga oli see juba olemas. Ma õppisin arvutit 

tundma. Võisin tundide viisi istuda. Kas olin internetis – internet käis läbi telefoni ja oli 

piiratud – või mängisin. Arvutis olin kolm- neli tundi korraga. 

Vaba aeg läks sinna ja ikkagi ka väljas käimise peale. Käisime lastekülast väljas, seal 

elas üks kuri vanatädi, käisime teda kiusamas kogu aeg. Viskasime lumepalle aknasse 

ja.. muid niisuguseid asju. Seda me tegime kambaga, sest publik peab olema. Ikka viie- 

kuuekesi sai käidud. Poisid tegid lollusi, tüdrukud itsitasid eemalt kaasa. Ükskord ma 

mäletan, et linnud tal lendasid seal maja ees lambi ümber ja me lasime neid 

õhupüssiga. Tädi tuli välja oma roosade papudega ja ajas meid taga, me jooksime eest 

ära metsa.  

Me polnud mingid vagad lambukesed, me tegime ikka suuri lollusi, läks kalliks maksma 

see. Meil tekkis kamp, pisike sõpruskond. 

Tahtsin ikka varem koolist koju saada, et sõpradega (kambaga) midagi ette võtta. Mu 

kamp oli lahe, sinna kuulumine, koos tegemine, vabadus, võimalus midagi leiutada ja 

teha uusi asju, mida teised pole teinud. Riskantseid asju (I13). 
 

Osa kamba kooseisust elas lastekülas, osa naabruskonnas. Tekkis suur tehnikahuvi. Käidi sõitmas 

ühe poisi isa autoga selle isa loal. Tal oli kartauto ka, sellega sõideti külavahel. Selle ohtliku 

kihutamise pärast pandi teele „lamavad politseinikud“. Kokkulepitud kohtumispaigas kogunesid 
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poisid- tüdrukud kell neli (taskutelefone veel polnud). Siis mindi kuskile eemale, mõeldi midagi 

põnevat välja. Mängiti ka õuemänge, aga mitte kuigi palju. 

 

See oli kamp, tegime ka pättusi, ei teagi, kui suuri.  

Suitsetamine kuulus selle seltskonna juurde, hakkas tulema.  

Esimene alkoholikogemus ei olnud minu jaoks hea ja ta ei olnud paha ka.  

Ma suitsetan ka praegu. Selle õppisin ära kuuendas- seitsmendas klassis.  

Kurja tädi kiusasime tavaliselt kaine peaga.  

Purjus peaga me välja ei läinudki, meil oli üks pisike koht, mida kutsusime punkriks, 

istusime seal.  

Kõik see mõjutas mu õppeedukust. Kool ei olnud esikohal (I13).  

 

Kambas kaob isikliku vastutuse tunne ja see võimaldab hakkama saada riskivõttudega, millele 

üksi välja ei läheks. Karistamatus samastub vabadusega. Teno kirjelduses on jälgitav, kuidas 

petmisele ja kiusamisele lisanduvad uued antisotsiaalse tunnetuse ja käitumise mustrid. 10- 

aastane poiss sõlmib tutvuse alkoholiga, mis jääb talle kaaslaseks ning Teno käsitleb 

alkoholiteemat oma jutustuses üsna väljapeetult. 

Tema kirjeldustes on märgatav kalduvus põhjendada sündmuste kulgu väliste teguritega, ning 

kunstlikult seostada väärtustatud ilminguid – tehnikahuvi – ja kuritegelikku käitumist – „kurja“ 

tädi kiusamine. Sellise ratsionaliseerimise mõte on endale ja teistele sisendada, et sündmuste 

kontrollikese asub kusagil mujal, aga mitte inimese enda valikutes ja otsustustes. Puberteedi 

seostamine koolitööst irdumisega täidab sama ülesannet.  

Teno esitab oma meenutuses suhteliselt tõetruu kirjelduse sellest, kuidas järk- järgult nõrgenesid 

tema sidemed kooli ning haridusega ja vastavalt kasvas seotus antisotsiaalse kambaga. Kambas 

õpitakse paljusid antisotsiaalse subkultuuriga ühenduses olevaid asju, kuid kõige tugevama 

mõjuga on spetsiifiline normistik, mis võrreldes üldiselt kehtivaga on groteskselt moondunud.  

Puudub turvaline kiindumussuhe lasteküla pereemaga või mõne teise täiskasvanuga. Turvaline 

kiindumussuhe juhiks Teno koostööle kiindumuspersooniga, et saavutada mõlemapoolne 

emotsionaalne heaolu, kokkukuuluvuse tunne lähedasega. Teno loost ei leia vähimatki viidet 

sellisele suhtele ega lähedusele, küll aga leidub rohkesti materjali laste ja täiskasvanute koostöö 

puudumise kohta. 

Teno kirjelduses tegutsevad lapsed hoolimata täiskasvanutest. Täiskasvanute seisukohad, 

ootused ja eelistused ei lähe lastele korda, kuid nende ressursid küll. Pole tekkinud ega tekkigi 

seost materiaalsete väärtuste – näiteks auto ja arvuti – ning oma panuse vahel. 
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Iseendastmõistetavaks on muutunud võõraste asjade võtmine ja kasutamine. Vastu pole vaja 

midagi anda. Ning vanemate hooleta kasvanud lapsel ongi raske orienteeruda, kui talle ei 

selgitata, kellele lasteküla arvuti õieti kuulub, kes maksab juhilubadeta autosõiduks kulunud 

kütuse eest või mis on kooliskäimise mõte? 

Autor hoidis end Tenoga intervjuud tehes tagasi, et mitte esitada küsimusi, mille tõttu jutulõng 

oleks kooliteemadest liiga kaugele veerenud. Seetõttu jääb paljugi Teno kamba tegutsemisest 

teadmata ja käsitlemata. Võib- olla polnudki autoomanikul vaja bensiini eest maksta, sest poisid 

said seda vargsi võõraste autode paakidest? 

Seitsmendas klassis süvenes irdumine õppetööst. Teno kirjeldab seda perioodi napimalt kui 

alghariduse perioodi.  

 

Oli raske aeg. Põhikooli lõpuni läks see raske aeg välja, puberteet kestis kaua ja läks 

suhteliselt raskelt. Seitsmenda klassi jooksul oli mul kaks või kolm alkoholikogemust. Ma 

mõtlen peo panemist, väiksemaid alkoholimanustamisi oli rohkem. Peo panemise ajal oli 

purjus. 

Suhtlemine õpetajatega halvenes.  

Ma muutusin laisaks. Koduseid töid ei teinud enam üldse ja ei viitsinud neid tõesti ka 

maha kirjutada. Olid mõned tundidest puudumised, et varem koju minna ja sidemed 

kooliga nõrgenesid, tekkisid uued huvid. 

Kaheksandas klassis olid puberteediga seostuvad raskused enam- vähem samad. 

Kaheksandas klassis märkasime tüdrukuid, nendega hakkasime möllama, oli puberteedi 

tippaeg.  

Minu puberteediraskusi märkas lastekülas pereema. Ema tegi etteheiteid. Rääkisime, aga 

ega mulle siis midagi eriti enam kohale ei jõudnud. 

Alkoholijoomine süvenes, episoode oli seitsmendaga võrreldes rohkem.  

Klassis oli mul juba paha poisi maine küljes. Silt.  

Hakati rääkima, et käib suitsetamas ja.. niisuguseid asju. Klassis oli oma suitsetajate 

seltskond, kellega koos läksime välja suitsetama.  

Klassikaaslased hakkasid vaatama mind sellise pilguga, et mida ma julgen teha, mida 

teen. 

Paha poisi silt riputati mulle külge laste poolt, õpetajad ei teadnud midagi. 

Kaasõpilaste hulgas mu maine tegelikult tõusis seoses paha poisi sildiga. Riskijulge, ulja 

käitumisega, romantiline kuju. Põhiosa klassist andis mulle tunnustust. 

Eemaletõmbujaid eriti ei olnud, hästi vähe. Klassis olid populaarsed pigem trikitegijad.  

Õppeedukus langes jälle. 

Kool ei võtnud midagi ette, lasi lihtsalt edasi.  

Mul oli kujutlus endast, et olen isemõtlev ja mina mõtlen hästi alati ja minu mõtted on 

õiged (I13). 
 

Iseloomulik on määratlus, mida hakkasid Teno kohta kasutama klassikaaslased. Noormees tajus, 

et enamus klassikaaslasi nägi temas romantilist ja riskijulget tegelast ja jagas talle tunnustust. Siin 
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võib märgata selektiivset tunnetust, mis on delinkventsuse väljakujunemise juures tüüpiline. 

Paljude arvamuste ja hinnangute hulgast valib Teno välja need, mis tunduvad talle tema hälbelist 

eluviisi tunnustavad ja toetavad. Kahtlemata anti tema käitumisele ka teistsuguseid hinnanguid, 

mille Teno teadvusest välja tõrjus. Iseloomulik on napp kirjeldus – ema tegi etteheiteid, aga poisi 

sisemaailma see ei mõjutanud. Reaalsusest irdumist võis regulaarseks muutunud alkoholijoomine 

ainult süvendada. On põnev, et oma suhtest alkoholiga räägib Teno peaaegu samade sõnadega, 

mida kasutab ka teine selgelt väljakujunenud hälbelise käitumisega noor: mul ei kujunenud välja 

alkoholisõltuvust ja mul ei ole huvi alkoholi vastu (I9). Sellistes avaldustes võib näha 

alkoholisõltuvusele iseloomulikku sümptomaatilist eitamist. Kriitilise mõtlemise nõrgenemisest 

kõneleb viide Teno kujutlusele oma eksimatusest. 

Teno kulgemine mööda allakäiguspiraali jätkus. 

Üheksandas klassis jäin ma istuma.  

Alguses nagu läks kuidagimoodi, aga teisel ja kolmandal veerandil vajus ikka asi täiesti 

ära. 

Seksuaalsuhted algasid juba varem, seitsmendas klassis. Romantika pärast ma koolist 

ei puudunud.  

Seaduserikkumisi oli küll ja küll, aga kuritegelikku ei olnud. Lubadeta autoga 

sõitmised, sihukesed asjad. Keegi piire meile ei pannud. Keegi täiskasvanutest ei 

sekkunud. Me kas olime paar tundi koolis, mõni päev ei läinud üldse kooli, võtsime auto 

ja läksime sõitma.  

Koolis läksid suhted halvemaks, õpetajad hakkasid riidlema, tehti etteheiteid.  

Kooli nagu ei huvitanud või ... oli väga passiivne. Kui ma mõistsin, et kool on 

ükskõikne, siis see pigem nõrgendas veelgi mu sidemeid kooliga. Nad nagunii midagi ei 

tee. Ja kevadel selgus, et mind ei saa järgmisse klassi üle viia. Ma võtsin selle kergelt 

vastu, sest olin selle võimalusega juba arvestanud. Teist korda üheksandas sai järele 

mõeldud. See oli jälle täiesti uus võõras klass, ma polnud harjunud selle seltskonnaga.  

Me õppisime täpselt piiri peal, nii vähe, kui oli võimalik, mitte rohkem. Ma ise õppisin 

piiri peal sellepärast, et kui kõik teavad, et ma olen kolmeline, siis ei imestata, kui ma 

kolme saan. Kolmeline olla tähendab olla keskmine. Hinnete pärast ma kunagi pettunud 

ei olnud(I13).  
 

Iseloomulik on Teno kirjeldus sellest, kuidas ta klassikursust kordama jäänuna jätkas õppimist nii 

vähe kui võimalik, piiri peal. Võõraste noormeeste ja neidude ees oli vaja üles ehitada staatus, 

mida nad tunnustavad. Võimalik, et positiivset staatust hea õppimisega saavutada ei olnud 

reaalne. Oma võimete kohaselt õppima asumiseks pidi Teno muutma oma tunnetuslikke 

seisukohti ja tegema eluviisi muutmiseks suuri pingutusi. Selleks vajalikku energiat, innustust 

polnud kuskilt võtta, lihtsam oli säilitada status quo. Kool võis tõesti olla passiivne, kuid selle 
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rõhutamine võib olla ka üheks ratsionaliseerimisvõtteks, mida Teno kasutab harjumuspärase 

eluviisi alahoidmiseks, selle põhjendamiseks. 

Teises üheksandas jõudis pärale, et tahaks kooli ära lõpetada.  

Hakkasin õppimisele natukene rohkem tähelepanu pöörama. Läks nagu natukene 

rahulikumaks. 

Kambaelu ei läinud rahulikumaks. Tuurid olid sama kõrged või isegi võttis tuure 

juurde.  

Kokkuvõttes kool ikka ei meeldinud üldse.  

Kool oli ükskõikne, oleks võinud minuga rohkem tegeleda. Samas ma saan aru ka, et 

ega ei jõua ju kõigiga tegutseda.  

Kool kukkus minu jaoks läbi. Seal ei õpetatud midagi sellist, millega ma saaksin elus 

midagi peale hakata (I13). 
 

Tsitaadis võib näha iseloomulikku tunnetuslikku häiret, oma reaalsustajuga manipuleerimise 

akrobaatikat. Oma reaalse haridusliku läbikukkumise emotsionaalseks tuimestamiseks kasutab 

Teno veelkord kontrollikeskme endast kaugemalejuhtimise võtet ja võtab omaks uskumuse, et 

koolis ei õpetatagi midagi väärtuslikku. Kui tõeline või näiv see omaksvõtt on, ei ole teada. 

Koolis pettumise versioon loob eeldused liialdatud kriitiliseks suhtumiseks õppimise väärtusesse. 

Päris eksamid teises üheksandas klassis läksid üllatavalt hästi. Eesti keel tuli neli, 

punkt jäi viiest puudu. Matemaatika tuli minu väga suureks imestuseks ka väga tugev 

neli. Geograafia sain ka nelja. Tegin selle eksami poole tunniga ära. Eksamid andsid 

mulle pildi, et olen võimeline küll.  

Läksin kutsekooli. Mina valisin selle kooli. Arvutieriala. See vajus mul sellepärast ära, 

et seal hakati väga baasasjadest õpetama (I13). 
 

Kirjelduse järgi olid Tenol väga head arvutialased teadmised, mis andsid talle võimaluse end 

uues koolis asjatundjana kehtestada ja edukalt õppida. Ta valis teise tee. Leides, et tal ei ole vaja 

osaleda õppeaasta alguse tundides, milles võeti läbi arvutialaseid algteadmisi, tegi ta valiku 

ajaviitepõhise ajakasutuse kasuks. Elu ühiselamus oli põnev ja lahe, seltsielu väga aktiivne. Kogu 

aeg leidus tegevust, näiteks tuli öösiti kaarte mängida. Mitte raha peale, sest see oli keelatud, aga 

väidetavalt kommide ja küpsiste peale (justkui seda oleks keegi öösel kontrollinud). Teno väitel 

oli koolis kord vaba, mingeid meeldetuletamisi või piiride sättimisi ei olnud. Üsna kooliaasta 

alguses olid algtaseme eksamid. Tenol oli see materjal varem selge ja need eksamid läksid hästi. 

Suutmatus endale selgelt teadvustada, et on avanenud hea väljavaade saavutada õpiedu oma 

tulevase tööelu jaoks oluliste teadmiste ning staatuse omandamisel ning selle nimel on vaja teha 

teadlikke pingutusi, vajus Teno oma harjumuspäraste käitumismustrite kordamisse. 

Me sõbraga .. me näiteks kooli ei viitsinud minna, siis me läksime mängisime seda, … 
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lauatennist. Alguses üldse ei osanud, aga pärast kehalises saime niimoodi viie, et 

tegime õpetajale ära.  

Lihtsalt ei viitsinud kooli minna, sest teadsin, et nagunii tean juba kõike, mida 

õpetatakse. Ma mõnikord ärkasin siis üles, kui teised koolist tulid.  

Me ei käinud kohal, õppedukust nagu polnud. Alguses tundus kõik nii lihtne, pärast 

hakkasid lüngad tekkima. Õigeid piire oli raske leida.  

Kutsekoolis olin ühe aasta. Kevadel kukkusin välja. Pidi kõva kool olema, mõni asi on 

tõesti kõva, aga on omad puudujäägid (I13). 
 

Tsitaadis on jälgitavad juba tuttavaks saanud mõttemustrid: kool ei vastanud ootustele, olid 

puudujäägid. Kontrollikese oleks jälle nagu väljaspool Teno ulatust. 

Teno õpib küll, aga mitte neid asju, mis võiksid anda talle võimaluse iseseisvalt ja hästi toime 

tulla. Lauatennise õppimiseks oli vaja pingutusi, mida kroonis kehalises kasvatuses saadud viis. 

Tähelepanuväärne on see, et Teno kirjeldusest kaob alkoholiteema. Tegemist võib olla teadliku 

varjamisega, mis on samuti sümptomaatiline. Kui kujutada ette eluviisi ja seltsielu kutsekooli 

ühiselamus, siis pigem kuulub sinna ühe komponendina sage alkoholikasutus. 

Teno elas SOS noortekodus ja pidi arvestama hariduse omandamise nõudega. Ta läks 

laotööliseks ning õhtukooli. Väidetavalt tegi õhtukool talle selgeks, et õpitakse iseenda jaoks. 

Keskkool ei ole veel lõpetatud, Teno arvab, et läheb järgmisel sügisel uuesti õhtukooli, et 

keskkool ära lõpetada.  

 

Lõpetaks ära, siis ma ei oleks enam põhiharidusega, oleks ise rahul.  

Tunnen, et õpin ikka enda jaoks, aga tulemus on ikka lasteküla pereema jaoks, et tal 

oleks hea meel.  

Raske on ühitada kooli ja tööd. Tööelu on tähtsam kui koolielu. 

Mida võitsin, mida kaotasin oma haridusteel?  

Alguses ma võitsin teadmisi ja loogilist mõtlemist, kogemusi ja sihukeseid, … 

olukordadega harjumisi ja koolivahetusi. Lõpupoole ma ju kaotasin, sellepärast, et kool 

ei õpetanud enam midagi eluks vajalikku.  

Ma pettusin koolis, see ei vastanud mu ootustele. Koolisüsteem peaks olema rohkem 

lapsekeskne (I13). 
 

Teno väljendused on kõnekad. Kas on tegemist kirjanduslikult andeka inimesega või aitab kaasa 

lugemisharrastus? Autor leiab, et Teno suhteliselt avameelne kirjeldus oma haridusteest avab 

võimaluse saada hea ülevaade tingimuste keerulisest põimikust, mis asendushoolduses elava 

noore koolikogemust kujundavad. 

Teises noore poolt arusaadavalt kirjeldatud hälbelise käitumise kujunemise loos võib leida 

mitmeid protsessi kulgemise kirjelduse kattuvusi Teno poolt kirjeldatuga. Kuna Teno lugu oli 
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ilmekas, siis otsustas autor mitte koormata uurimust teise põhimõtteliselt sarnase loo mahuka 

esitamisega, mis tähendaks kordust. 

Kiusamise tüüpi surveavaldusi võivad noored tajuda ka positiivses võtmes: 

Näiteks ei ole mõni nii stiilne ja teda noritakse. Siis ta ikka ju muudab ennast. Ta saab 

ka ennast teha stiilsemaks. Abi oleks sellest, et püüda kriitika alt välja minna.  

Sama on õppeedukuse puhul Kui kahelisi mõnitatakse, siis nad mõtlevad järele, et 

järsku on tõesti tobe olla kaheline ja et peaks pingutama ja siis nad hakkavadki 

pingutama.  

Olen ise näinud, kuidas tugevamad õpilased kahelisi mõnitavad (I1). 
 

Tsitaadis võib näha mingil põhjusel juurdunud mõtteviisi, et positiivseid tulemusi võib saavutada 

negatiivsete vahenditega. Noor arvab, et norimine ja mõnitamine on normaalsed käitumisviisid 

ning nende kasutamine headel eesmärkidel täiesti lubatav. Sellele viitab esitatud arvamuse 

väljapakkumine probleemilahendusena. Noorel on raske mõista lubatavuse piire ja ta kiidab 

heaks inimese alandamise teise samaväärse poolt. 

Noorte kirjeldused kooliga seotud suhete ja käitumise kohta moodustavad mõttelise skaala, mille 

ühes otsas on haridusliku edukuse lood. Veenvana mõjusid kolme noore jutustused oma 

tugevatest sidemetest kooli ja haridusega. Nad rääkisid üsna vabalt ka oma ebaõnnestumistest, 

olles kooli toetusel leidnud head lahendused nende väljakutsete jaoks. Kirjeldades oma käitumist, 

tõid nad välja varasemaid kohanemus- ja käitumishäireid. Häid suhteid õpetajatega illustreerisid 

nad emotsionaalsete väljenditega. 

Kolme noorema lapse kirjeldused oma kooliga seotud suhetest ja suhtumistest andsid pildi heast 

algusest, milles on tugev positiivne potentsiaal. Suhteid õpetajatega ja kaaslastega hindasid need 

lapsed realistlikult ning väljendasid oma suhtumist õpetajasse kui heasse toetajasse, julgustavasse 

täiskasvanusse. Eakohaselt olid laste lood napivõitu, märgata oli vastumeelsust konfliktsete 

teemade käsitlemise vastu, üks poiss ütles otsesõnu, et ei taha ebameeldivatest asjadest rääkida. 

Ta tegi selle märkuse tasakaalukalt ning väärikalt. Nende laste lood sisendasid optimismi 

koolikogemuste ja haridusliku edukuse suhtes. 

Viie intervjueeritud noore lood sellist optimismi ei virguta. Intervjueerimisel oli tunda laste 

pingeseisundit, mis võis tuleneda ülemäärasest vajadusest oma juttu pingsalt jälgida et sellest 

välja tsenseerida tundlik materjal ehk teisisõnu varjata mingeid sündmusi ning asjaolusid. 

Väljenduslikult eriti napid ja algelise keelekasutusega olid kaks noormeest. Üks neis kasutas 

eituseks ja jaatuseks peaaegu kattuvaid häälitsusi, mille sisu mõistmiseks tuli korduvalt esitada 

täpsustavaid küsimusi.  
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Need lapsed hindasid oma suhteid õpetajate ning kaaslastega mitmeti. Heade hinnangute puhul 

oli neil raske avada suhte positiivset konteksti, tuua näiteid, mis iseloomustaksid suhte kvaliteeti. 

Ka oma käitumisest kõneldes kasutasid kõnealused noored väga nappe väljendeid, mis mõnel 

juhul olid paradoksaalsed – formaalselt positiivse hinnanguga seostus materjal, mida võib pidada 

negatiivseks.  

Üks noortest rääkis oma suhtlemis- ja käitumisraskustest märksa avatumalt. Tema jutustus 

sarnanes Teno loole ja tõi välja delinkventse käitumise tunnuseid, mille puhul on lapse huvides 

kiire professionaalne sekkumine. Kui Teno lugu kirjeldas haridusliku ebaõnnestumise 

arengukulgu, siis selle noore puhul võib professionaalne sekkumine ära hoida ebaõnnestumise 

äärmused, sest lugu ei ole nii kaugele arenenud.  

On loomulik, et inimesed räägivad oma ummikseisudest ja keerulistest väljakutsetest isikule, 

keda nad tõeliselt usaldavad. Intervjuu võõra inimesega ei ole uurimusevorm, milles panustada 

väljakujunenud usalduse olemasolule. Seepärast tuleb täielikumaks arusaamiseks võimaliku 

sekkumisvajadusega lasterühma hariduslikust olukorrast kasutada ka teisi informatsiooniallikaid. 

Intervjuu võimaldab teha esialgseid tähelepanekuid lapse olukorra ja järeldusi täiendava 

hindamise vajaduse kohta. 

Laste/ noorte suhted koolis ning nende käitumine on kindlasti tugeva mõjuga nende 

koolikogemusele, sest laste kohtlemise iseloom koolis sõltub neist kriteeriumidest. Empiirilisest 

materjalist selgub, et koolid ei ole altid märkama asendushoolduses elavate laste erivajadusi ja 

käitumise hälbimist, viivitus probleemkäitumise avaldumise ja selle märkamise vahel õpetajate 

poolt võib olla isegi paar aastat. Prosotsiaalne koostöö koolis aitab kaasa positiivse 

koolikogemuse kujunemisele. 

Koostöö puudumine ja õppetöö määratlemine tarbetu või oma vajaduste rahuldamist segava 

asjaoluna võib viia delinkventse käitumise väljakujunemisele, mille formeerumist saadavad 

algusfaasis kaitsetus ja pidetus, hiljem järjest süvenev valetamine ja kiusamine, millele lisandub 

alkoholiga harjumine ja kaasnevad hariduslikud ebaõnnestumised. 

 

6.3. Noorte kirjeldused õpiedukusest, arengust ja väljavaadetest 

 

Noortelt kogutud empiirilises materjalis leidus 32 viidet oma õpiedukusele ja – võimekusele. 

Viiteid oma hariduslikule ebaedule oli 7, viiteid õpiraskustele 19. 
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Noored, kes veenvalt rääkisid oma sidemetest kooliga ja kooli toetusest neile, hindasid kõrgelt 

oma õppeedukust. Osa neist viitas ka õpiedukuse dünaamikale ja/ või tõi välja oma õpiajendeid.. 

Ma arvan, et tugev õppimise tahe tekkis mul viiendas- kuuendas klassis. Usun, et siis 

ma tahtsin õppida selleks, et … kui ma jätsin midagi tegemata, siis see mind nagu 

piinas. Ma ei ole kunagi jätnud kodus midagi tegemata ja siis .. olen harjunud tegema 

koduseid ülesandeid järjepidevalt, nagu kohusetunne. Tahtsin korralik olla, lünki mitte 

jätta. Ma õpin enda jaoks (I3). 

Oma arust ma õpin päris hästi ja siis erilisi probleeme ei ole tekkinud. Mul ei ole 

otsusel põhinevat püüet hästi õppida olnud, aga lihtsalt kui ma teemast saan aru, siis 

ma suudan seda hästi vastu võtta.  

Tähtsamad on saavutused olümpiaadidel, seal on käidud seitsmendast klassist peale. 

Aastas kolmel- neljal olümpiaadil. Koolivoorust olen saanud alati edasi. 

Piirkonnaolümpiaadidel seitsmendas- kaheksandas klassis olen tulnud esiviisikusse. 

Üheksandas klassis – viimane oli kaheksas koht bioloogias Harjumaa piirkonnas. Ega 

ma pole olümpiaadideks eraldi õppinud, olen läinud sinna oma teadmisi kontrollima.  

Kõige huvitavam minu jaoks on saada igasugu uusi teadmisi, faktiteadmisi. Fakt on 

kinnitatud tõde. See, kes esitas fakti, peaks selle ka ära tõestama, nii peaks olema. Mind 

huvitab teadus (I7).  
 

Noor, kes oma õpiedukust väärtustab ja sellest palju mõtleb, oskab seda ka kirjeldada. Esitatud 

tsitaatides on märgatav selgituste loogika, esimeses tsitaadis ka tundeline osa. Tonaalsus on 

rahulik, enesekindel. Isikud, kes viitasid oma õpiedukusele olid erinevad vanuses. Nad käitusid 

enesekindlamalt, väljendasid end vabamalt ja nende poolt räägitu ei olnud vastuoluline. 

Usutavalt rääkisid oma õpiedukusest ka kolm nooremat last. Intervjueerija sellekohane küsimus 

ei tekitanud neis ärevusele viitavaid reaktsioone. Hinnangud oma õpiedukusele olid samuti 

rahulikud ja tasakaalukad, nagu ülaltoodud tsitaatides. Sõnavara on eakohaselt piiratum. 

Minu õppimisega on kõik hästi (I4). 

Lisandus puutöö. Mulle see meeldib, saan kogu aeg viied. Viisi saan veel muusikas, sest 

laulan hästi ja julgen laulda. Hääl on ka hea. Vahepeal tuleb mul hästi välja eesti keel 

ja matemaatika ka. Õppimisega on mul asjad korras (I8). 

Lõpetasin viienda klassi. Hinded on jäänud headeks. Tunnistusel on üks kolm ja neljad- 

viied. Kolm on inglise keeles. Neljandas klassis oli kolmesid rohkem. Viiendas oli 

natuke kergem kui neljandas. Hinded läksid paremaks.  Neljas klass oli hinnete poolest 

kõige raskem klass. Kodutööde tegemine ei ole minu jaoks raske (I10). 
 

Samad lapsed, kes kirjeldasid oma suhteid koolis ja käitumist ebamääraselt ja vastuoluliselt, 

kaldusid ebamääraselt käsitlema ka oma õpiedukust. 

Mida vanemaks, seda targemaks, aga hinded halvemaks (naljatlevalt) (I5). 

Kaheksanda lõpetasin nii, et käitumine oli mitterahuldav ainukesena, ülejäänud hinded 

olid kõik korras. Oli ka kolmesid, inglise keel oli üks, vene keel oli üks. Ma ei mäletagi 

neist, paar kolme oli veel. Kolm on koolpoisi hinne. See ei ole paha hinne.  
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Lihtsalt mul on praegu hinded nii head, häid hindeid tuleb aina juurde ja … 

See ei tähenda seda, et mul kunagi oleks väga halvad hinded olnud (ründavalt). Hinded 

pole halvad ka olnud. Muutunud ei ole mitte midagi. Esimesest klassist peale mulle on 

meeldinud koolis käia ja … see, et ma vahepeal turtsun – iga laps turtsub (I2). 
 

Vastaja I6 muutus õppeedukuse käsitlemisel väga kidakeelseks. Ta ei arendanud narratiivi, vastas 

otsestele küsimustele ebamääraselt ja puiklevalt. 

Eee … lugemine tuleb hästi välja, aga…  

Kirjutamine? Tuleb ka hästi välja. Mulle ei meeldi eriti lugeda. (I6). 
 

Peale tsiteeritud kirjelduse andmist vastas I6 õpiedukust puudutavatele küsimustele mittesõnaliste 

häälitsustega. Kuna oli märgatav lapse pingeseisund, siis juhtis intervjueerija kõneluse teistele 

teemadele ning poiss rahunes. Hiljem pöördusime õppedukuse teema juurde tagasi ja poiss 

rääkis, et ootab, et tunnistusele tuleb vähemalt 4 viit. Segadusse läks ta sellepärast, et kardab, et 

matemaatika (lemmikaine) võib tunnistusele tulla mitterahuldav. 

Vastaja I9 andis oma õpiedukuse kohta selge negatiivse hinnangu: 

Noh, ma ei ole eriti tark õppimises. Ma ei oskand matemaatikat üldse 

Ma ei ole kunagi matemaatikat osanud (I9). 
 

Vastaja I11 rääkis pingevabalt sellest, et matemaatika on talle raske. Pikka aega on ta kodutööde 

tegemisel kasutanud repetiitori abi, kellega tal on head suhted. 

Tõenäoliste õpiraskustega isikute I2, I5, I6, I9 ja I11 hariduslikus olukorras adekvaatselt 

orienteerumiseks on vaja rohkem informatsiooni teistest allikatest. Sellisteks allikateks võivad 

olla laste juhtumiplaanid või arengukavad, pereemad ja koolitöötajad. 

Halb õppeedukus toob kaasa tunnetuse, et koolis pole võimalik edu saavutada, järelikult 

puuduvad siin väljavaated. Õpihuvi võib väheneda ja sidemed kooliga nõrgeneda.  

Oma hariduslikku edu kirjeldanud õpilaste jutustused mõjusid usutavalt. Objektiivse 

informatsiooni annab siiski erinevatest infoallikatest, ka dokumentidest kogutud andmete 

võrdlemine. 

Õpiraskustena tõid noored välja keskendumisraskusi ja väsimust. Keskendumisraskustest 

kõnelesid vastajad I5, I10 ja I11, kiirest väsimisest I10 ja I11. 

Keskenduda on mõnikord natuke kerge. Mõnikord aga ei ole. Mõtted lähevad mujale. 

Eriti koolis. Väsin kiiresti ära (I10).  

Hommikul tunnen end kooli minnes normaalselt. Mul on raske klassis keskenduda.  

Liiga palju on tunde, väsin ära (I11).  
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Keskendumisraskused võivad olla seotud laste käitumisega tunnis, õpetajate rahulolematuse ning 

õpetatava materjali omandamisega.  

No oleneb tunnist – mis tunnis ma kuulan ja mis tunnis mitte (I5).  

Õpetajatega olid mõned intriigid, et ma olen hüperaktiivne tunnis just, aga tegelikult 

hüperaktiivsust mul ei ole, seda on uuritud. Siis mul oli käitumine mitterahuldav. 

Sellepärast, et ma tunnis liiga palju vist vastasin või vestlesin. Võib- olla ma käitusin 

tunnis täiskasvanulikult. Õpetajate meelest segasin tundi. Ma ei mäletagi, mis ma õieti 

tunnis tegin, minu meelest see oli kõik tavaline (I2). 
 

Täiendav informatsioon aitaks ka tsitaatides kirjeldatud asjaoludes selgust saada. 

Oma varasemale tundide segamisele viitasid ka vastajad I1 ja I2 kui minevikku jäänud raskusele. 

Tõenäoliselt haridusliku edu saavutanud noored kõnelesid ka oma tulevikuvisioonidest 

tasakaalukal viisil. Neid jutustusi iseloomustavad selged tulevikuvisioonid, mille realiseerimine 

eeldab head haridust. Hariduslikult edukad noored kirjeldasid kooli positiivset mõju oma 

arengule, teadmiste ja sotsiaalse kompetentsuse kasvule. Koolikogemus on neil aidanud end 

paremini tundma õppida ning muutusi oma käitumises seostavad nad kooli toega Hariduses 

näevad nad ressurssi hea tuleviku jaoks. Kirjeldustes on ka viiteid oma ebakindlusele ja 

haavatavusele. 

Kool ei ole kuigi palju mõjutanud minu otsusekindlust. Olin varem väga kõhklev ja 

kuigi koolis tuleb teha palju otsuseid, on kõhklused ikkagi säilinud. Julgus on asi, milles 

ma enda puhul natukene kahtlen. Ärevusest olen õppinud üle saama (I1). 

Koolikogemus arendab kindlasti suhtlemist ja üldse, see õppimine ja … Rohkem on 

tekkinud arvestamist teistega ja kaasõpilaste mõistmist.  

Kool on pakkunud igasuguseid olukordi ja huvitav on olnud järele mõelda, miks 

inimesed neis olukordades on tegutsenud just omal viisil. Suhted ja suhtlemine 

täiskasvanutega, st. õpetajatega ja emaga on arenenud samuti erinevate olukordade 

kaudu.  

Koolikogemus ei ole vist mõjutanud minu otsuste tegemise viisi, valikuid, ei tea, 

keeruline on. Minu käitumine on kooli tõttu muutunud. Nüüd ma tean, kuidas kuskil 

käituda. Koolis käitun ma kooli nõudmiste järgi – ei lobise tunnis. Mujal jälle sellesse 

olukorda sobivalt. Oskus vahetada käitumisviise on kooli tõttu arenenud. Oskan oma 

käitumist paremini kontrollida. 

Täiskasvanuelus läheb mul kindlasti vaja koolis omandatud oskusi nagu 

suhtlemisoskus, esinemisoskus, väljendusoskus, oma käitumise kontrollimise oskus.  

Kui praegu hästi õpin, siis tulevikus saan ma hea töökoha (I3). 
 

Sarnase sisuga mõtteavaldusi leidub palju ka vastaja I7 kirjelduses. Samuti kui vastajad I1 ja I3 

tahab ta peale gümnaasiumi lõpetamist minna õppima ülikooli.  
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Ülikooli soovib minna õppima ka vastaja I2. Tema kõneldus on kaudne viide võimalikele 

õpiraskustele põhikoolis. 

Kui ma põhikooli sel aastal ära lõpetan, siis ma lähen kuskile kooli, ma ei tea, kuhu 

kooli veel. Kui ma selle ära lõpetan, siis ma tahan minna ülikooli sotsiaaltööd õppima. 

Ja tulevikus ma näen ennast lastekülas kasvatajana. Kuna ma tahan minna sotsiaaltööd 

õppima, siis.. ma arvan, et kuna ma elan lastekülas, siis sealt ma selle pisiku olen 

saanud. 

Koolikogemus on mõjutanud minu arenemist. Olen väga palju targemaks saanud, 

teadmisi juurde saanud. 

Kool ei ole mõjutanud minu suhtlemist täiskasvanutega ja suhtumist nendesse. Need 

mõjutused on tulnud lastekülast, sõpradega väljas olemises (I2). 
 

Kontekstilist viidet õpiraskustele võib märgata asjaolus, et kõneleja ei tea veel, millisesse kooli ta 

edasi õppima läheb. Kõne all on valik gümnaasiumi ja kutsekooli vahel, arvestusega, et 

kutsekoolis saab õppimisega kergemini hakkama. Kuigi kõneleja väitis varem, et tema 

õppeedukus on olnud alati hea, ei mõjunud see usutavalt, pigem ülepakutult. Selle noormehe 

soov õppida sotsiaaltööd ja töötada lastekülas kasvatajana võib olla väga tugev, sellest annavad 

tunnistust tema poolt kirjeldatud endale võetud ühiskondlikult väärtuslikud rollid lastekülas: ta 

tegutseb laste suusaklubi treenerina, on korraldanud tõsiseltvõetavaid heategevusaktsioone ning 

on väga aktiivne lasteküla üritustes. Vastaja I2 tõi välja kooli olulise osa tema õppimisharjumuste 

kujundajana, kuid mitte seda, et kool oleks kujundanud tema suhtlemist täiskasvanutega. 

Koolikogemus on mõjutanud minu iseseisvust, olen iseseisvamaks saanud, loomulikult 

olen hakanud iseseisvamalt õppima (I2). 
 

Vastaja I9 soovib minna peale põhikooli lõpetamist kutsekooli rätsepaks õppima ja siis töötada 

valitud erialal. Selle tulevikuplaani esitas ta väga selgelt ja tasakaalukalt. Valiku põhjenduseks tõi 

ta oma ebaõnnestumised õpingutes, mille tõttu arvas end gümnaasiumis mitte toime tulevat. 

Täiskasvanud iseseisvalt elavate vastajate I12 ja I13 õpiedukuse analüüsimine ei olnud 

otstarbekas, sest I12 õpib ülikoolis ja I13 kirjeldust oma kooliajast on eelnevalt mahukalt 

tsiteeritud seoses tema hälbelise käitumise looga. 

Kõik intervjueeritavad hindasid oma koolikogemust vastavalt töölehel etteantud skaaladele.  

Need hinnangud osutusid lastekülas elavate laste puhul väheinformatiivseteks, sest hinnangute 

varieeruvus oli väike. Töölehel esitatud skaalad tuletati säilenõtkuse domeenidest: turvaline alus, 

haridus, sõprus, võimete arendamine, positiivsed väärtused ja sotsiaalsed pädevused. Skaaladel 

paiknesid jadas positiivsed väärtused (kuni +5) ja negatiivsed väärtused (kuni -5). 
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Skaalad: kool on minu jaoks olnud: 

 turvaline/ mitteturvaline; 

 hariv ja otstarbekas/ otstarbetu ja mittehariv; 

 võimeid arendav/ võimeid mittearendav; 

 sõprust toetav/ sõprust mittetoetav; 

 austust ja headust arendav/ austust ja headust mittearendav; 

 suhtlemisoskusi arendav/ suhtlemisoskusi mittearendav; 

 pigem rõõm/ pigem mure. 

 

Olukorra hindamisele noore poolt esitatud skaalade järgi eelnes intervjueerija selgitus kasutatud 

mõistete sisu ja hindamisvõimaluste kohta. Enne hindamisele asumist kinnitasid lapsed, et nad on 

selgitustest aru saanud. Hindamisprotsessis selgus siiski mitu korda, et lapsel tekkisid 

lisaküsimused ja vastavalt said nad täiendavaid selgitusi. Tabelis 10 esitatakse intervjueeritud 

noorte hinded kooli rollile vastavalt eelkirjeldatud skaaladele. 

 

Tabel 10. Noorte hinded kooli rollile vastavalt etteantud skaaladele.  

 

 

                    Skaala 

                        täht 

Noore kood 

A. B. C. D. E. F. G. 

I1 4 5 4 4 4 5 4 

I2 5 5 5 5 5 2 5 

I3 4 4 4 5 5 5 4 

I4 3 4 2 3 4 5 5 

I5 4 5 4 3 3 5 1 

I6 3 3 4 3 2 3 3 

I7 4 5 3 2 4 5 4 

I8 4 5 4 5 5 5 5 

I9 5 1 5 5 4 5 -1 

I10 -4 5 3 -2 4 3 2 

I11 1 4 1 3 1 3 2 
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I12 3 4 2 4 2 3 3 

I13 -1 -2 -2 -1 -1 2 -2 

 

Kõige suuremad erinevused on kooli turvalisusele antud hinnangutes (skaala A; -4 kuni 5- ni), 

negatiivseid hinnanguid on antud kõikide skaalade ulatuses. Negatiivsete hinnangute korduvus on 

väike, piirdudes ühe- kahe isikuga. Kaks negatiivset hinnangut on antud skaalade A., D. ja G. 

ulatuses. 

Tabel 11 kaldub olema pigem illustratiivse iseloomuga, sest andmete varieeruvus on väike. 

Võimalik, et põhjuseks on seos harjumusega või lastekülas valitseva kultuurilise normiga anda 

positiivseid hinnanguid, süvenemata faktiliste asjaolude analüüsi. Ka selliste skaalade kasutamise 

harjumatus võis põhjustada hinnangute suhteliselt väikese varieeruvuse. 

Siiski on tabeli 11 andmetes märgata suhtelist rahulolematust kooli rollidega nende isikute poolt, 

kes uurimuse analüüsis ka varem on leidnud äramärkimist kui võimalike suhtlemis- ja 

käitumisraskustega või võimalike õpiraskustega isikud. Üksikasjalikum individualiseeriv 

kvalitatiivne uurimus skaalade kriteeriumide valdkondades annaks tõenäoliselt palju laste 

koolikogemuse mõistmise seisukohalt olulist informatsiooni, mida saab arvestada laste 

juhtumiplaanide väljatöötamisel, mis peavad olema kinnitatud lapse poolt, nagu on ette nähtud 

Sotsiaalhoolekande seaduses (SHS § 29
1
 lg 4) ja SOS LKÜ juhendmaterjalides.  

 

6.1.4 Noorte kirjeldused SOS lasteküla toetusest 

 

Tulenevalt asjaolust, et intervjuud noortega keskendusid kooliga seotud kriteeriumidele, on 

intervjuude materjalis Keila SOS lastekülas lastele antavast toetusest suhteliselt vähe andmeid. 

Siiski on neis viiteid seotussuhtele lasteküla pereemadega, oma tervislikule seisundile ning 

võimete arendamiseks ja hariduse omandamiseks lasteküla poolt antavale toetusele. 

Viiteid heale suhtele lasteküla pereemaga on 5, viiteid organiseeritud huvitegevusele 10, viiteid 

hariduslikule toetusele 3.  

Viiteid tõsisele konfliktile pereemaga on 2, usaldamatusele pereema vastu 7, halvale tervislikule 

seisundile 11, huvitegevuse puudumisele 3. Leidub kriitikat lasteküla töökorralduse aadressil 

ning üks viide töölkäimisele hariduse omandamise ajal kutsekoolis. 

10 viidet on lapse enda abitusele konfliktsetes olukordades, mis on seotud sotsiaalse pädevuse 

valdkonnaga. 
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Viited headele suhetele pereemaga on enamasti napisõnalised. Noored toovad näiteid emade 

nõuannetest, mis mõnel juhul aitasid konfliktset olukorda lahendada, aga mõnel juhul mitte. 

Pereemast räägitakse seoses haridusliku toega: ema õpib koos lapsega, aitab tal teha koduseid 

töid, on huvitatud lapse hariduslikest edusammudest ning tunnustab teda. Vastaja I2 arutab ema 

vajalikkuse üle ja leiab, et ema on kindlasti iseseisvumiseni vajalik. Ta on seisukohal, et pereema 

teab paremini endisaja asju, aga tänapäevaga on ta kursis vähem kui I2 ise. Tema kirjelduses on 

ka põgus viide ema võimalikule domineerimisele. 

Napilt, aga ilmekalt kõneleb suhtest pereemaga vastaja I11, kirjeldades seda kui enda 

hariduslikule edukusele keskenduvat. 

Minu parim esindaja koolikoosolekutel on ema.  

Ema ja tädi ning õpetajad tunnevad huvi, et ma koolis edasi liiguksin, et mul hästi 

läheks. Nad vaatavad hindeid, vaatavad, kas ma õpin. Ema ja tädi poolt saan kiitust 

parasjagu, ülepäeva vist (I11). 

 

Kõige soojemalt kirjeldab oma suhteid endise pereemaga ja pereliikmetega vastaja I12. Tema 

arvates on endine pereema andnud talle kõige rohkem toetust. Nad suhtlevad siiamaani ka pere 

teiste liikmetega, kes on maailmas laiali. 

Suhtleme samamoodi ka nende lastega, kes perre tulid pärast meid. See on täpselt 

samamoodi meie pere, mis sest, et me ei ole nendega koos kasvanud. Aga üks pere on 

üks pere (I12). 
 

Materjali on liiga napilt, et mõista noorte seotussuhete iseloomu. Turvalise kiindumussuhte 

olemasolu kindlalt tuvastada ei saa ühelgi juhul. Küll aga leidub kirjeldusi suhete halvenemisest 

pereemaga. Hälbiva käitumisega tüdruk otsustati tagaselja paigutada kooli eriklassi. Teda sellest 

otsusest ei informeeritud ja ta sai alles kooli minnes teada, et ta ei tohi oma tuttavate ja sõpradega 

samas klassis enam õppida. 

Siis K. tegi koos A- ga minu selja taga kooli avalduse, et ma lähen sinna (eriklassi). 

Saad aru, enne ta lubas mulle, et ma ei lähe sinna. Kui küsisin, siis ta, et. ma ei tea, ma 

ei tea (haleda, tädiliku häälega), me A-ga koos mõtlesime. Jah, siin ei saa mitte kedagi 

lihtsalt usaldada. Tõsiselt (I9)! 
 

Vastavalt I9 kirjeldusele olid tal palju paremad suhted endise pereemaga, kes lahkus töölt 4 aastat 

enne intervjuu tegemist. Seda inimest meenutab jutustaja kui hoolivat inimest, kes õpetas talle 

sõbralikkuse tähtsust, viisakust ja lauakombeid. Oma kõige lähedasemaks isikuks peab I9 
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Tallinnast kaugel asuvas linnas elavat tädi, kelle mõjutusel ta olevat end väidetavalt kokku 

võtnud ja oma delinkventset käitumist korrigeerinud. 

Näide kaudsest suhtlemisviisist lastekülas, mille puhul jääb isik, keda asi puudutab, otsesest 

suhtlusest välja ja tema kohta kogutakse informatsiooni teda ennast informeerimata, esineb veel 

ühe noore meenutuses. 

Ma käisin koolis koos ühe lasteküla poisiga. Ja tema pereema helistas kogu aeg mulle  

ja küsis: „Minu kulla minia, mis minu väimeespoisil nüüd õppida on siis. Eks minu 

poolt liikus info temani ja tema poolt minu emani (I12). 
 

Juhul, kui selline erootiliste vihjetega „rikastatud“ kaudne suhtlemisviis on lastekülas tõepoolest 

juurdunud, siis võib oletada, et see tekitab kõrvalejäetud lastes küsimusi, mis põhjusel nad 

kõrvale jäeti. Kõrvalejätmisega seostuvad solvumine, viha ja usaldamatus. Eriti ei tohi nii 

kohelda niigi raskete elukogemustega haavatavaid lapsi, kelle arengu jaoks on väga oluline leida 

kiindumussuhte kujunemiseks sobivalt käituvaid inimesi. 

Empiirilises materjalis leiduvad viited laste abitusele on enamasti seotud pikka aega kestnud 

konfliktolukordadega koolis, mis võivad olla seotud nii koolikiusamisega teiste laste poolt kui ka 

halbade laste ja õpetajate vaheliste suhetega. Selliste konfliktide lahendamiseks puuduvad lastel 

ressursid, seega on tegemist erivajadustega ning abi saavad anda ainult täiskasvanud. Kui laste 

kasvatamise eest vastutavad täiskasvanud laste vajadustele sobival viisil ei reageeri, siis võivad 

lastel sugeneda või süveneda käitumishäired, sest abituse tunne on raskesti talutav. 

Kiusamine kestis minu arust teisest kuni viienda klassini (I3). 

Esimesest kuni kolmanda klassini oli kool minu jaoks mitteturvaline koht, isegi ohtlik. 

Ma olin kiusamise all. Keegi mulle abi pole pakkunud. Õpetajad ei ole mulle head sõna 

öelnud (I10). 
 

Teno lugu meelde tuletades (vt 6.2.2) on jälgitav just selline areng: juba eelkoolieas kiusatud 

poiss ei saanud täiskasvanute mõjuvat abi ning temast endast kujunes kiusaja, Hiljem lisandusid 

veel teised probleemkäitumised. 

Sellised negatiivsed arengud on välditavad, kui lapsed saavad piisavalt sobivat abi 

täiskasvanutelt ning neil on võimalik osaleda sotsiaalse kompetentsuse arendamiseks ettenähtud 

programmides, mis võivad olla korraldatud huvitegevuse vormis. 

Keila lasteküla toetab laste huvitegevusi Lapsed käivad treeningutes, lastekülas tegutseb 

kunstiring. Lasteküla keskkonnas on palju sportimisvõimalusi: korvpalliplats, jalgpalliväljak, 

matkarada jne. Vastajatest ainult kolm ei olnud väidetavalt hõivatud organiseeritud 
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huvitegevustesse. Huvitegevustest nimetati erinevaid sporditreeninguid ja osalemist Kodutütarde 

ja Noorkotkaste liikumises. Vastaja I5 on Keila noorkotkaste ja kodutütarde juht. Ta on aastaid 

osalenud ujumistreeningutes ja võistlustel. Vastaja I2 tegutseb Keila laste suusatamistreenerina ja 

toob välja,, et tal on spordist palju abi olnud. Vastaja I6 harjutab treeningrühmas jalgpalli ja on 

toonud võistlustelt palju auhindu. Kahtlemata aitavad sportliku edu kogemused laste arengule 

kaasa. 

Kuna huvitegevused ei ole uurimuse fookuses, siis piirdusid vastajad nende nimetamise ning 

mõne täiendava fraasiga, rääkimata pikemalt sisust. 

Haridusliku toe saamise moodustest nimetasid vastajad peamiselt õppimist ja koduste tööde 

tegemist koos pereemaga. Üks vastaja jutustas, et tema kasutab pikemat aega repetiitori abi 

matemaatika õppimiseks. Repetiitor on endine õpetaja. Lapse arvates on ta rahulik ja hea 

inimene, kes lapsest hoolib.  

Intervjuude materjalis kirjeldatakse kolme vastaja tervislikku olukorda, millega seostus 

mitmekordne ravi haiglas ja puudumised koolist tervise pärast. Üks vastaja tõi oma haiguse välja 

õppimist häiriva asjaoluna, teine väitis, et mitmekordne haiglaviibimine ei seganud tema 

õppetööd ja kolmas meenutas haiglas viibitud aega kui kvaliteetaega. Oma kroonilisest 

väsimusest rääkisid kaks vastajat, kes nägid selles õppetööd häirivat asjaolu, mis teeb neile 

muret. 

Keila lastekülas elavad lapsed olid mõistetavatel põhjustel kriitiliste märkustega lasteküla 

aadressil üldiselt tagasihoidlikud (erandiks I9). Lastekülast lahkunud iseseisvalt elavad noored 

seevastu tõid eilse lasteküla töökorralduse kitsaskohti nii minevikust kui ka tänapäevast. 

Peale põhikooli lõpetamist avastasin kuskil kolm nädalat enne uue õppeaasta algust, et 

– ohhoo – kool hakkab varsti, et oleks vaja kuskile kooli minna. Tolleaegne 

külajuhataja ütles: „Hiljaks jäänud ei ole või?“ „Misasja, ei ole, ma saan sisse, ma 

näitan sulle, et ma saan“ (I12). 
 

Tsitaadist võib teha järelduse, et laste haridustee planeerimine ja laste toetamine kooli leidmisel 

ei kuulunud kõnealusel ajal lasteküla töötajate vastutusalasse sel määral, et kolm nädalat enne 

õppeaasta algust peeti normaalseks külajuhataja imestavat küsimust lapsele, kas too ei ole 

keskharidust andva kooli leidmisega hiljaks jäänud. 

Vastaja I13 kirjeldab aega, mil lastekülas teadvustati tema delinkventne käitumine. Lastekülas 

mõjutati teda arvuti kasutamise keeluga. Pereema ei tahtnud teda õue lasta, aga ei suutnud seda 

takistada. Lastekülast väljuda tal ei lubatud, aga ta läks ikka. Mõjutuste tulemusel tekkis poisil 
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väidetavalt mõnikord mõtteid, et midagi peaks ette võtma enda kokkuvõtmiseks ja käitumise 

muutmiseks. Meenutuses toob vastaja I13 välja, et ta ei saanud sellest täiskasvanutele rääkida, 

sest pereemaga ta enam läbi ei saanud, lasteküla psühholoogi aga ei peetud usaldusväärseks, 

sest ta ei pidanud väidetavalt lastele antud konfidentsiaalsuslubadustest kinni. 

Tema juures ei julgenudki keegi käia. Ainult väiksed käisid, need said kommi. Suured ei 

julgenud üldse sinna minna. Pigem sai omavahel räägitud. Kõrva polnud, kuhu oleks 

saanud rääkida, kellega arutada. Asi läks edasi (I13). 
 

Noormees jäigi oma tolleaegsetes raskustes täiskasvanute sisulise abita, sest kirjeldatud 

sanktsioonid ei saa abistada delinkventselt käituvat noort. Sellest, et ükski vastajatest ei nimeta 

ühtki sotsialiseerivat tegevust, on ennatlik teha üldisi järeldusi selliste tegevuste puudumise kohta 

Keila lastekülas. Järelduste tegemiseks on vaja täiendavat informatsiooni emade, kasvatajate ning 

psühholoogi funktsioonide ja pädevuse kohta. 

Vastaja I12 meenutab sündmust SOS noortekodus, kus ta elas peale Keila lastekülast lahkumist. 

Üks poistest muukis lahti raudkapi, kus hoiti noorte toimikuid ja seetõttu sai ta oma toimikut 

lugeda (ning leidis seal positiivseid hinnanguid enda kohta). Meenutaja selgitab, et lapsele või 

noorele ei tutvustatud tema toimikut, ei öeldud küll otseselt, et see info on salastatud. Toimikuid 

hoiti lasteküla juhataja asetäitja sahtlis ja noortekodusse üleminekul noortekodu raudkapis. 

Toimikus on minu isikuandmed, need on minu kohta kirjutatud. Ma leian, et iga noor ja 

laps peab teadma, mis tema kohta toimikus kirjutatud on. Muidu jääb selline mulje, et 

seal on midagi väga- väga salajast, mida keegi teada ei tohi. 

Varem kasutati lapse või noore andmeid igal pool ja keegi seda tema käest ei küsinud.  

Ma leian, et inimene peab olema ise nõus sellega, kui tema andmeid kuhugi 

edastatakse.  

Minu jaoks on hästi oluline see, et ma saan alati enda arvamust avaldada, ükskõik, mis 

see ei ole. Ja kui ma seda ei saa teha, siis see mind väga ärritab (I12). 
 

Vastaja I12 seisukoht on vastavuses SOS LKÜ juhendmaterjalidega. Kõik SOS LKÜ 

põhitegevust käsitlevad juhendmaterjalid (neid on arvukalt) rõhutavad lapsekesksuse põhimõtte 

järgimist. Kogu tegevus SOS lastekülades ning programmides (perekonna tugevdamise 

programm, haridusprogramm) peab olema korraldatud laste huvide prioriteetsusest lähtuvalt. 

Kõnealune noor ei esita oma seisukohti mitte kompensatoorsest kritiseerimishuvist lähtudes. Ta 

väidab, et talle läheb lasteküla laste käekäik väga korda. Kuuludes ühte rahvusvahelisse 

asendushoolduse kvaliteeti arendavasse organisatsiooni ja omades isiklikku Keila lastekülas 

elamise kogemust, saab ta anda oma panuse asendushoolduse arendamisse Eestis. Isiklik 

kogemus väljendub ka tema tähelepanekus: 



112 
 

Lastekülas on lapsi väga palju korraga koos, kokku on pandud palju peresid. Külalised 

muudkui käivad ja vaatavad, igaüks nagu võtab sealt midagi. Meie tundsime seda sageli, 

et me oleme nagu loomaaia vaatamisväärsused. 

Eesmärk on ju ikka luua pere kui selline, et inimesed tunneksid ennast koduselt.  

Ma saan aru, et keegi ei küsi lastelt, mida nad sellest arvavad. Aga mina olen alati 

mõelnud seda, et kui tehakse mingeid muudatusi, mis puudutavad ka lapsi, siis neid peaks 

arutama ka lastega. 

Lastekülas lapsi ei kaasata. Kui ei taheta seda teha lastekülas, siis peaks see olema 

kindlasti noortekodus. Paraku on näha, et ka seal noorte kaasamist otsustesse ei ole (I12). 
 

Laste kaasamine neid puudutavate otsuste tegemisse on SOS LKÜ juhendmaterjalides käsitletud 

tunnustatud tööpõhimõte, lasteküla peab olema eelkõige laste kodu ja noored on oma kodus 

aktiivsed ning otsustustesse kaasatud. Paraku noored juhendmaterjale ei tunne. Kui suhtuda 

tõsiselt ülaltsiteeritud väidetesse, siis tekib huvi asjaolude vastu, mis takistavad SOS LKÜ 

juhendmaterjalide kasutamist Keila Lasteküla igapäevases töökorralduses, sest kirjeldatud 

asjaolud peaksid tõsiselt häirima laste sotsialiseerumist ja iseseisvaks eluks valmistumist.  
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7. ÜLEVAADE LASTE HARIDUSLIKU TOETAMISE JA ARENGU PLANEERIMISE 

KONTEKSTIST KEILA SOS LASTEKÜLAS 

 

Laste koolikogemusega on seotud haridusliku toetamise kontekst Keila SOS Lastekülas, 

sealhulgas ka koostöö koolidega. Laste huvides on nende arenguliste ja hariduslike erivajaduste 

õigeaegne märkamine ja arvestamine laste arengu planeerimisel, mille väljundiks on lapse 

juhtumiplaan, mis peale muu näeb ette sobivad teenused ja tegevused hariduslike erivajaduste 

rahuldamiseks. Juhtumiplaanis ettenähtud meetmete realiseerimisel saavutatakse lapse parim 

võimalik koolikogemus ning hariduslik edukus. 

 

7.1 Keila SOS Lasteküla laste haridusliku toetamise aspektide kirjeldused töötajate 

intervjuudes 

 

Esitatakse ülevaade kahe Keila lasteküla pereema ja kahe koolitöötaja intervjuudes kirjeldatud 

seisukohtadest laste haridusliku toetamise aspektide kohta Keila lastekülas. Kasutatakse tähistust: 

E1 ja E2; K1 ja K2 vastavalt pereemade ja koolitöötajate kirjelduste tähistamiseks. 

 

7.1.1 Lasteküla pereemade kirjeldused laste haridusliku toetamise aspektidest. 

 

Kaks Keila lasteküla pereema esitasid intervjuudes oma seisukohti laste haridusliku toetamise 

kohta lastekülas ning koostöö kohta koolidega.  

E1on vastajate I4, I5 ja I6 pereema. Ta on seisukohal, et lapsel tuleb õpiharjumus välja töötada 

koos temaga õppides. Seetõttu on ta vastajatega I5 ja I6 esimesest klassist peale koos õppinud, 

soovides neile head. Nende laste käitumisraskused väljendusid lasteaias nii tugevalt, et lasteaed 

tegi E1-le ettekirjutuse: peale lõunat tuleb tal lapsed koju viia, sest muidu nad häirivad liigselt 

teisi lasteaia lapsi. Lasteaed- algkooli juhataja nõudis, et need lapsed saaksid arsti poolt 

diagnoositud ja hakkaksid saama sobivat ravi. Kuna E1-l on vastumeelsus laste diagnoosimise 

vastu, siis ei ole I5 ja I6 siiani võimaliku hüperaktiivsuse asjus arstlikult läbi vaadatud. 

I5 on väga aktiivne, aga ka püsimatu, keskendumisraskustega laps. Ta tuli lastekülasse poolteise 

aastaselt, magas pereema kaisus. Tal on sagedased käitumisraskused, mis väljenduvad peamiselt 

tõrges- trotslikku tüüpi käitumises; ta on allumatu, püsimatu, ei taha teha koolitööd. Ema 
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korraldustele hakkab sageli vastu, protesteerib. H. Gmeineri koolis võeti lapse erivajadusi 

rohkem arvesse, seoses üleminekuga teise kooli süvenesid I5 õpiraskused ja protestikäitumine, ta 

töötab õpetajatele vastu ja tema õppeedukus on langenud. Kuigi ema on temaga pikka aega koos 

õppinud, ei ole I5-l õpiharjumust tekkinud, pigem on tekkinud tugev vastumeelsus õppimise 

vastu. Ta ei kannata kriitikat, on väga haavatav. Ema käsib tal sageli harjutada kirjatehnikat, aga 

tulemusi ei ole. Õppematerjali omandab I5 kergesti. Raskusi tekitab talle eneseväljendamine ja 

kirjatöö. Tema keskendumisraskused püsivad ja ta suhtub kooli halvasti. Aastatega on 

käitumisraskused süvenenud. I5 käib ujumistreeningutel, kuid tegelikult ei ole ta võistlustel edu 

saavutanud, sest liigse ärevuse tõttu diskvalifitseeriti ta ühel võistlusel ning teistest võistlustest ei 

saanud ta osa võtta kõrvahaiguse tõttu, mida ta ujumisega seoses sageli põeb ja mille tõttu 

puudub ka koolist. Ta on klassi liider. 

Lastekülla tulles oli I6 arengus väga maha jäänud, 3,5 aastasena ta ei rääkinud. Ema on teinud 

temaga väga palju tööd, eriti teda kooliks ette valmistades. Juba lasteaias liitus I6 lasteküla 

hälbeliselt käituvate poiste kambaga. Ema väidab, et I6 on täiesti hüperaktiivne, pidurdamatu. Ta 

on kohusetundlik ja auahne. Last lugema õpetades andis ema talle iga sõna kokkulugemise eest 

ühe krooni. Kooli läks I6 nõrga ettevalmistusega, ta ei olnud kooliküps. Suuri raskusi oli tal 

tekstidest arusaamisega, ema väitel kartis poiss juba mõtlemist. Oma püüdlikkuse ja väidetava 

kartmise tõttu hakkas tal koolis järjest paremini minema ja kolmandas klassis oli ta saavutanud 

normaalse õpitaseme. Ta ei suuda koolitööd teha rahulikult, on väga kärsitu, rebib valesti tehtud 

tööd puruks. Koolis läks I6 teiste lastega kampa, ta on klassi liider ja peamine teiste kiusaja 

klassis. Tema parim sõber on ka koolikiusaja, kes elab lastekülas. I6 käitumishinne on alandatud. 

Vastaja E1 arvates vajab ta täiendavaid tegevusi ja peaks õppima tasandusklassis, aga sinna 

minna poiss ei taha. 

I4 on väga positiivne. Ta ei saa I6-ga üldse läbi, üks on koolis poiste, teine aga tüdrukute kambas. 

I4 õpib iseseisvalt, tal on väga hea õppeedukus. Ta on väga traumeeritud laps ja väga haavatav. 

Suhtlemisoskused on tal head, I4 on pisut aristokraatlik, kunstiinimese meelelaadiga. Tema 

kirjatööd on loomingulised, fantaasiarikkad. Matemaatikas vajab ta mõnikord abi. Haavatavuse 

tõttu elab ta väga raskelt läbi solvamisi ja kiusamist koolis. 

Ema jutustas, et laste arenguga seotud küsimusi peavad emad üksinda otsustama ja kurtis, et 

lastele lähedal olles ei näe  ta paljusid asju. Ta tõi välja, et tal ei ole aega laste aega sisustada.  
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Väidetavalt on lapsed lastekülas ülestimuleeritud, üritusi on väga palju. Suvi läbi sõidetakse ühest 

laagrist teise, lapsed ei saa rahu. I5 ei oskagi olla ilma väljastpoolt tuleva organiseerimiseta. I6 on 

väsinud, vajab loodust, loomi, rahu. Ta kardab massiüritusi. 

Eelduste kohaselt aitab lasteküla emasid laste haridusega seoses lasteküla tugimeeskond; 

lasteküla juhataja, psühholoog, sotsiaaltöötaja, kasvatajad. E1-le ei meenu, et ta oleks abi 

küsinud. Ta tunneb, et otsustab pigem ainuüksi. Metoodilist tuge E1-l pole vaja olnud ja ta pole 

tundnud, et oleks saanud SOS LEÜ töötajatelt metoodilist tuge. Pakutav pole olnud praktilise 

väärtusega. Kaader on voolav, ta ei looda uutelt töötajatelt abi saada. Hariduslikes küsimustes on 

ema abi saanud pigem kooliõpetajalt. Lasteküla psühholoogi poole pole olnud vajadust pöörduda.  

I5 klassijuhataja poolt pole ema E1 toetust ega mõistmist saanud. Lapse arenguvestluselt tuli ta 

ära šokis, sest õpetaja rääkis lapse kuuldes temast ainult halbu asju, mida ema peab täiesti 

ebaprofessionaalseks. Ema E1 laste kasvatamisel saadud kogemusi pole analüüsitud. 

Laste kooliga seotud edu selles peres ei tähistata. 

 

Ema E2 on esimesse klassi saatnud 3 last. Teised tema perre tulnud lapsed on läinud teise, 

kolmandasse ja seitsmendasse klassi. Enamus selle pere lapsi õpib tasandusklassides, see on 

põhjendatud nende õpiraskustega: düsleksia, düsgraafia. Eri õppeainetes on neil 

individuaalprogramme. Osa lapsi hakkas täiendavat abi saama lasteaias ja see on sujuvalt 

jätkunud koolis. Abiõppe programmi Keila Koolis hindab ema E2 kõrgelt, ka antavat 

logopeedilist abi. 

Ema E2 ei pannud lapsi tahtlikult H. Gmeineri nimelisse kooli, sest laste teise kooli üleminek 

peale neljandat klassi pole tema arvates laste huvides. Lastel peab olema võimalikult lihtsam. 

Ema E2 on lastekülas töötanud 6 aastat, ta on saanud 360 tundi Tervise Arengu Instituudi 

koolitusi, lisaks veel teisi, mille abil ta täiendab oma õppemappi. E2 väitel puudub Keila 

lastekülas kontseptsioon laste kohanemise toetamiseks. Iga ema õpib oma kogemusest. Kogemusi 

antakse edasi vesteldes, üle õue tulles. 

Ema E2 arvates on oluline lapse mõistmine. Lastele tuleb anda aega, kehtestada kindel 

päevakava, lapse käitumine võib sel põhjusel muutuda. E2 jaoks on pere vajadused esikohal, kõik 

muu on selle teenistuses. Emal peavad olema piisavad teadmised. E2 arvates seostub lasteküla 

laste hüperaktiivsus suurel määral pereemade oskamatusega. Ta lähtub laste huvidest ja 

vajadustest. Lastele tuleb võimaldada piisavalt puhkust. Kooliasjadest harjuvad lapsed rääkima, 
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kui ema selle süstemaatiliselt ette võtab. Lapsega tuleb suhelda, olla dialoogis. Ema peab aitama 

lapsel õppida iseseisvalt õppima. Lastele hariduslikku tuge andvad repetiitorid teevad lastekülas 

tööd regulaarselt. Vajadusel kasutatakse selles peres teabe hankimiseks teatmeteoseid ja 

internetti. 

Ema E2 väljendab kahetsust, et emade töökogemust ei väärtustata, sel lastakse kaduma minna. Ta 

on tajunud teiste emade poolt halvustavat suhtumist, kui on väljendanud oma kasvatuslikke 

seisukohti. Teisalt näeb ema E2 lastekülas sageli väikseid lapsi, keda päeval puhkama ei panda ja 

kes on õhtuks väga üleväsinud. Tema väitel võivad sellest alata pidevad konfliktid emade ja laste 

vahel ning emade toimetulematus laste käitumisega, milles süüdistatakse last. E2 arvates on 

sellistes olukordades tegemist lapse elementaarsete vajaduste mittearvestamisega emade poolt. 

 

Ema E2 laste haridusega seotud mõtteid: 
 

1. Lapse vaatlemisel selgub, millega laps toime tuleb. Asju planeerida on hea vastavalt 

sellele. Vajadusel tuleb külastada arste ja teisi spetsialiste, et arvestada nende 

soovitustega. Kõik minu lapsed läbivad enne kooli hindamise. Laps peab saama õppida 

oma võimete kohaselt.  

2. Mida sisulisemat tagasisidet saan õpetajalt, seda rohkem saan seda arvestada lapse 

suunamisel. Teinekord pole ma arvestanud kooli soovitusi, sest need ei ole arvestanud 

laste elukorraldust peale kooli.  

3. Suhted õpetajaga ehitan üles teadlikult, arvestades laste vajadusi. Lastele vajalikud 

individuaalõppe programmid on sündinud koos õpetajatega. Pean õigeks teadlikku 

koostööd laste koolidega ja toetun koolide tugisüsteemidele. Olen konsulteerinud lasteküla 

psühholoogiga, kes on töötanud koolipsühholoogina. 

4. Ühele lapsele tegime koostöös kooliga tegevuste plaani, mis aitas parandada 

õppeedukust. Plaan teostus tänu kooli sotsiaalpedagoogile, kes andis kiiresti mulle 

tagasisidet. Selle poisi õppedukus paranes kiiresti, ta sai ebaõnnestumiste suletud ringist 

välja. Laps sai sellest tugeva edukogemuse, mille tõttu ta palus hiljem emalt abi 

analoogilise plaani koostamiseks, et ratsionaalsemalt õppida. Lastele tuleb anda 

tunnustust. Õpetajad kiitsid, mina kiitsin. Poisi käitumine paranes, ta hakkas tegutsema 

eesmärgistatumalt (E2) 

 

Ema E2 jutustab, et tema professionaalsed saavutused jäävad lastekülas tähelepanuta. Ta on 

saanud oma kogemusi jagada ainult emade olmevestlustes.  

Jään silma siis, kui lastel tekkivad probleemid. Muud ei oska nimetada (E2). 

Emade E1 ja E2 kirjeldustest saab järeldada, et Keila lastekülas võivad emad arendada üksteisele 

vastukäivaid pedagoogilisi põhimõtteid. Kumbki ema ei nimetanud SOS LKÜ juhendmaterjale, 
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mis annavad emadele konkreetse pedagoogilise kontseptsiooni, mida nad peavad oma töös 

arvestama. Kumbki ema ei nimetanud ka SOS LEÜ pedagoogilise nõuniku tegevust, kelle 

ülesandeks on lastega tehtava töö toetamine vastavalt SOS lasteküla pedagoogilisele 

kontseptsioonile. 

Ema E2 esitatud pedagoogilised seisukohad on üldises vastavuses SOS lasteküla pedagoogilise 

kontseptsiooniga. Pedagoogilise kontseptsiooni nõuetega ei ole vastavuses asjaolu, et kumbki 

ema ei rääkinud midagi lapse arengu süstemaatilisest planeerimisest lastekülas. Kuigi ema E2 

esitas näite ühe poisi tegevuste planeerimisest ja tõi välja ka selle plaani teostamise väga head 

tulemused, piirdus ta ainult selle ühe näitega, kuigi kõigile lasteküla lastele peab olema koostatud 

nende arenguvajadustest lähtuv juhtumiplaan, mille teostamine aitab lapsel oma 

arengupotentsiaali realiseerida. 

Tähelepanu pälvis ka ema E2 tsitaadina esitatud tõdemus sellest, et ema tööd märgatakse siis, kui 

lastel tekkivad probleemid. See väide on kooskõlas vastaja I11 poolt esitatud väitega, et kool 

märkab peamiselt ainult negatiivseid aspekte tema käitumises.  

Kui süstemaatiliselt reageeritakse pigem negatiivsetele nähtustele ja positiivsetele pigem mitte, 

siis annab see tunnistust võimalikest nihetest organisatsioonikultuuris. Selliseid nihkeid tuleb 

autori arvates hinnata laste huvide prioriteetsuse printsiibist lähtudes. 

 

7.1.2 Koolitöötajate kirjeldused Keila SOS Lasteküla laste haridusliku toetamise 

aspektidest 

 

Töötaja K1 töötas pikka aega Keila H. Gmeineri nimelise kooli (lasteküla kooli) õpetajana ja viis 

aastat enne selle kooli sulgemist 2010. aastal kooli ning lasteaia direktorina.  

K1 väidab, et H. Gmeineri kooliga alustades ei osanud kooli meeskond arvata, et Keila lasteküla 

lastel on nii palju probleeme. Süstemaatilise kiindumushäire tõttu ei saa lasteküla lapsed olla 

emotsionaalselt päris terved, oma häire tõttu vajavad nad kõik rohkem hoolimist, lisatähelepanu 

ja teistmoodi suhtumist. Nad on kinnised, suletud, pidevas kaitseseisundis. See avaldub palju 

käitumises. Emotsionaalsed ja käitumishäired on päris tugevad. Koolis tuleb õpetajal anda neile 

korraldusi ja nendel tuleb korraldusi täita. Kui teha seda suhet loomata, siis tekib esimese asjana 

vastasseis.  

Kui lähed lasteküla lastega vastamisi, siis sel suhtel tulevikku ei ole. Võimu 

kehtestamine tekitab pigem konflikti (K1). 
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Kõigil lastel on oma kogemused ja mõned neist on pidanud korduvalt pettuma täiskasvanutes. Et 

üldse saaks nendega suhelda, tuleb võita lapse usaldus. Laps peab tundma, et temast hoolitakse.  

Võiks arvata, et nooremal lapsel on lastekülas kergem kohaneda, ta saab professionaalide tuge, 

on tulnud varem välja kehvast keskkonnast. K1 oli üllatunud, kui koges, et see pole määrav. 

Ka väiksena tulnud lastele pole lasteküla pere pakkunud kiindumust, nad elavad ikkagi 

asutuses ja ei saa üle oma kiindumushäirest(K1). 
 

Kui koolis olid vahepeal pooled lapsed lastekülast, siis oli see raske aeg. Lasteküla konfliktid 

tulid koos lastega kooli kaasa. Hästi palju tuli ette kaklemisi ja igasugu rumalaid olukordi. Suured 

probleemid tekkisid siis, kui nad läksid kõik koos edasi ühte klassi suurde kooli. Lasteküla lapsed 

tuli hajutada , selleks tegi kool koostööd lasteküla juhatusega. Lastele andis hajutamine töörahu, 

nad saavad rohkem tegeleda õppimisega, vähenes tegutsemine kampades. 

SOS organisatsiooni poolt koolile juhendmaterjale eriti ei tulnud, koolielu reguleeris Erakooli 

seadus. Kõige suurem toetus organisatsiooni poolt oli koolituse võimaldamine ja vajalike 

ametikohtade moodustamine: pedagoogid ja tugiisikud (puuetega lastele lasteaias). Tugiisik 

toetas terve rühma keskkonda. Lasteaia rühmas oli 18 last. Kooliklass oli ehitatud 20 lapsele. 16 

oli optimaalne, viimastel aastatel ka 14 ja 12.  

Koolilaste süstemaatiline psühhiaatriline diagnoosimine oli hilisem nähtus. Toetus ühingu poolt 

ei olnud piisav, suhtumine probleemidesse ei olnud tõsine. Kui mõne lapsega avaldusid lasteaias 

probleemid ja koolitöötajad nägid, et ta vajaks uuringuid, siis sellele lastekülas ei reageeritud või 

viivitati väga palju. Vist loodeti lastekülas, et need asjad lähevad iseenesest üle. Kool ootas 

operatiivsemat suhtumist, uuringuid, asjatundlikkust.  

Laste taustauuringute tase on olnud erinevatel aegadel väga erinev. Kuna seda pole põhjalikult 

tehtud, siis on juhtunud LK-sse väga erilisi lapsi. Lapse vaimsete erivajaduste määratlemiseks on 

vaja teha rohkem eeltööd. Lapsed, kes on olnud ohtlikud teistele, on viidud LK-st ära. Eeltöö 

oleks olnud vajalik. Kui aga sellist eeltööd ei ole, siis on vaja teha rohkem toetavat tööd, ravi jne. 

See aga jäi päris mitmetel juhtudel napiks. Praegu on need asjad paremini. Kui kool teeb 

ettepaneku lapse uurimiseks, siis lasteküla läheb ja uurib. Lapsed saavad ravi, käivad kuskil 

saviteraapias, et ennast rahustada ja meeleseisundeid paremaks saada. Lapsed pole läinud 

kergemaks, aga koostöö lastekülaga on läinud heaks – psühholoogi ja sotsiaaltöötajaga.  

Emad on erinevad, kõikidega koostööd teha ei saa. 
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H. Gmeineri koolis ja lasteaias pidasid kõik õpetajad laste kohta vaatluspäevikuid. Väljundiks oli 

arenguvestlus. Selleks valmistudes peaksid kõik õpetajad omama kirjapanduna ülevaadet, 

millised on lapse sotsiaalsed oskused, tunnetuslikud oskused, kas ta on eakohaselt arenenud, 

missugused on huvid, millisel alal on ta andekas, kuidas ta mängib, kuidas suhtleb. Selline 

vaatluse kava on olemas. See on riiklikult ette nähtud. Iga lasteaia õpetaja peab sellega toime 

tulema. Vaatluskava, paar lehekülge märkmeid, kui mingis valdkonnas on probleem siis saab 

pöörduda eripedagoogi poole. Teised spetsid saavad sõna sekka öelda. Vajadusel saadetakse laps 

täiendavatele uuringutele. See lähtub haridussüsteemi nõuetest. Vaatlusmeetod aitas kiiremini 

välja selgitada arenguhäiretega lapsi. Edasi sai pöördutud psühholoogi poole, eripedagoogi poole. 

Need asjad aitasid tunni ülesehitust reguleerida. Inimene teeb neid tähelepanekuid ka ilma 

paberita, aga kui sul on vaatluste paber ees, siis aitab see sul endal seoseid luua ja korrigeerida 

oma  mõttelendu. Struktureeritud vorm on vajalik. See peab olema, muidu jääb kõik kuidagi 

juhuse hooleks. 

Lasteküla pereema peab aitama lapse kiindumussuhte tekkimisele kaasa. Määrav on 

selles hingeharidus, valmisolek pühenduda tööle SOS emana, mis on visionääri amet, 

mitte tavaline töökoht. Lastekülas on selliseid emasid, aga ma ei arva, et kõik oleksid 

sellised (K1). 
 

Tähtis on emade valimine enne värbamist ja emade töö hindamine. Arenguvestluste süsteem on 

lastekülas olemas. Harimise ja koolitamisega ei muuda kuigi palju inimese valmisolekut nii 

rasket tööd teha. See väga raske töö peab olema inimese, küpse isiksuse enda sisemine vajadus.  

Emal peab olema lastekülas ruumi tegutseda teadliku isiksusena. Pered peaksid elama hajutatult 

korterites. K1 peab üheks raskuseks laste positiivse koolikogemuse toetamisel lastekülas 

pereemade erinevaid hoiakuid ja suhtumist lastesse. 

Kui K1 töötas H. Gmeineri koolis, siis tema arvates kolmandik emasid tundis tegelikku huvi oma 

laste käekäigu ja edu vastu. Alla kolmandiku püüdsid vastutuse laste kasvatamise eest panna 

koolile – nagu see poleks nende asi, nende ülesanne.  

Tema tööaeg on siis, kui laps on temaga, see, mis lapsega toimub lasteaias või koolis, 

pole enam tema asi. Osa emasid olid lausa kooliga vastasseisus. Osa oli selliseid 

palgatöötajaid, kes ei näidanud oma suhtumisi välja (K1). 
 

Koolikollektiiv tahtis lastele pakkuda aktiivõppemeetodeid, avastusõpet. Paljudele lastele see ei 

sobinud, nad vajasid põnevuse asemel esmaseid rutiine, harjumusi, põhitõdesid, jõuda välja 
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mingile nivoole. Kindel rutiin päeva ülesehituses on lasteküla lastele väga oluline, tekitab 

turvatunnet, kui iga päev on ühtmoodi. 

Kui meil oli pidupäev või erinev päev, siis see lõi lasteküla lastel jalad alt ära, 

raamidest välja ja enam ei suutnud nad millelegi keskenduda ega saanud tõsise tööga 

tegelema hakata, sest meeled olid nii ärevil (K1). 
 

K1 on seisukohal, et lastekülas pakutakse lastele mitte päris õiget elumudelit. Selles mõttes, et 

lastel on väga palju meelelahutust. Ta näeb ohtu, et lastel tekib elust väärarusaam, et see ongi 

meelelahutuste tulevärk. Nii kasvavad inimesed, kes oma eluga toime ei tule, kes ei oska oma 

ressursse jagada. Sellist ohtu tajub K1 juba pikka aega ning arvab, et lasteküla peaks lastele  

õpetama rohkem tavapärase inimese elamise stiili ja ise hakkama saamist.  

 

Koolitöötaja K2 on 12 aastat töötanud Keila Kooli tugisüsteemis ning kokku puutunud paljude 

Keila lasteküla lastega. 

Vastaja K2 arvates on lasteküla laste käitumises märgatavad kaks mustrit: üks osa lapsi püüavad 

olla hästi nähtamatud ja vaiksed, aga rohkem on selliseid, kes püüavad tähelepanu võita ükskõik 

millisel moel, otsides kontakti täiskasvanuga. Raskuseks võib siin olla pidevlähedase ja kindla 

täiskasvanu puudumine. 

Korraga oli lasteküla lapsi ühel aastal ühes klassis seitse. Lapsed tuli laiali jagada, sest nad 

vajavad rohkem tähelepanu. Lasteküla lapsed käitusid spontaanselt ja häirisid õppetööd. Mõnel 

juhul tehti teineteisele haiget ise kurja soovimata. Nendega tuleb täiendavalt sügavamalt suhelda, 

siis saab nad korralikult käituma. Lasteküla lastel on ilmselt teatud suhtlemise eripära, vajaka 

kindlustundest. Lapsele on vajalik alaline kindel toetav täiskasvanu.  

Lastele kindlustunde andmine oleks pidanud toimuma koostöös nii lastekülas kui ka 

koolis. Koostöö oli sõltuv lasteküla töötajatest. Mõne pereema puhul oli koostöö tõhus. 

See oli isikupõhine koostöö, mitte organisatsioonipõhine. Erinevus oli emade 

empaatiavõimes, töössesuhtumises (K2). 
 

Laste koolikogemust vormivad võtmena suhted ja suhtlemine. Kui laps leiab toe õpetaja näol, siis 

loob see eelduse heaks koolikogemuseks. Mängib väga suurt rolli see, mis toimub väljaspool 

ainetunde, kooli väljasõidud, aktused (kuigi nende mõte on noortele vist arusaamatu, 

erivajadustega lastel on aktustel raske olla). Mitteformaalset laadi sündmused sobivad positiivsete 

suhete arendamiseks paremini.  
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Vägivaldse sündmuse mõju võib olla väga ränk. Vägivallaga seoses sai löögi laste usaldus 

täiskasvanute vastu. 

Püsimatus, spontaansus, kambavaim, tung üksteise eest välja astuda tõid koolis endaga kaasa 

pahandusi. Nad oskasid enda eest seista, mul ei tule meelde ühtki väljatõrjutud lasteküla last. 

Kool andis neile sõnumi, et tuleb tööd teha, õppida, saada häid hindeid ja minna normaalselt 

gümnaasiumi edasi. 

Lasteküla kasvatajate ja poiste suhe tundus olevat väga positiivne, kasvatajad olid 

poistele vajalikud (K2).  
 

Kui jätta kõrvale äärmused, siis liikusid lastekülas elavad lapsed edasi normaalselt.  

Laste koolikogemuse mõjul kujunesid neil erinevad hoiakud. K2 meenutab lastekülas elavat 

õpilast, kes õppis ainult viitele. Üks poiss kordas üheksandat klassi, et saaks hea vundamendi 

gümnaasiumi jaoks.  

Teine poiss oli oma vanemates nii pettunud, et ei usaldanud ühtki täiskasvanut. Ta oli 

individuaalõppel. Proovisin temaga suhet sisse saada, aga see ei õnnestunud.  

Väga raske juhtum, püüdsime igal moel, aga see ei õnnestunud, põhjus peitus ilmselt 

kroonilises konfliktis täiskasvanutega (K2). 
 

Teine äärmus on suurepärasena meenuv tüdruk, kes vajas koolikeskkonda, aga samas aktiivselt 

protestis. Märgatav oli tema vastuoluline käitumine, ta pidas klassijuhatajast lugu, aga teinekord 

jooksis tema eest ära.  

Lasteküla lastel oli vabadus olla õhtul väljapool lasteküla ja nad said mõjutusi Keila 

tänavaelust, kampadelt (K2). 

 

Vastaja K2 väljendab teadmatust, kas kõik õpetajad suutsid olla nii kompetentsed, et mitte teha 

lasteküla lastele haiget, sest minu arvates peavad lasteküla lastega töötama suurema 

suhtlemisvilumusega õpetajad. Nende laste usaldamatus täiskasvanute suhtes, teisalt 

kompensatsioonide otsing seostuvad kiindumussuhte häirega.  

Enne koolikeskkonda jõudmist peaks lasteküla lapsed kooliks ette valmistama.  

Uurimused tuleb varem teha, need peaksid olema sihtrühmale kohandatud standardsed 

uurimused. Abi oleks arengukavast, mis sisaldab soovitusi koolile. Muidu peab kool last jälgima 

vähemalt neli kuud.  

Lasteküla võiks anda soovitused kooli jaoks. Kool annaks soovitused lasteküla jaoks. Seni 

on arengukavad olnud formaalsed. 

Emade kompetentsus on erinev. Oleme koolis vahel imestanud, miks pereemad ei kontrolli 

hommikuti laste koolivahendite olemasolu (K2). 
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K2 tegeles koolis kõikide hariduslike erivajadustega lastega. Väga paljud neist said koolis 

positiivseid kogemusi. Positiivseid lugusid oli väidetavalt selgelt rohkem. Tema töö oli 

väidetavalt süsteemne, tal oli mapp kõigi hariduslike erivajadustega laste kohta. Õppeaasta algul 

arutati kõigi olukord läbi ja võeti vastu tegutsemisotsused. Igal erivajadustega lapsel oli koolis 

tugiisik. Kord nädalas vaadati olukorra koos lapsega üle ja planeeriti edasised tegevused, 

arvestades koos lapsega arutatut.  

Kool vajab infot asendushoolduses elavate laste eripära kohta. Kooli tugisüsteemid 

arenevad ja vajavad vastavat abi (K2). 
 

Intervjueeritud koolitöötajate väljendused olid erinevad, aga seisukohad langesid ühte põhilises: 

asendushoolduses elavad lapsed on haavatavad erivajadustega lapsed, kes vajavad normaalselt 

toimetulemiseks märksa rohkem hoolivust ja toetust võrreldes normaalse kiindumussuhtega 

lastega. 

Mõlemad intervjueeritud kirjeldasid lapse arengu planeerimise põhimõtteid, mida tuleb kasutada 

ka Keila lastekülas. Mõistlik on autori arvates K2 –e lihtne ettepanek koostööks koolide ja 

lasteküla vahel: lasteküla esitab koolile oma soovitused ja lapse arengukava, kool esitab 

lastekülale oma soovitused. Selle ettepaneku realiseerimine võib ühtlustada koostöö lapsega nii 

koolis kui ka lastekülas. Välja areneda saab ühine kultuurikontekst, mille normistikus 

orienteerumine nõuab lapselt vähem jõukulu ja annab talle rohkem toetust. 

 
7.2 Laste arengu planeerimise ja tugisüsteemi töö aspekte Keila SOS Lastekülas 

 
2010. a. suvel oli autoril võimalus uurida Keila SOS Lastekülas koostatud 46 lapse arengu 

iseloomustust, millest 8 olid koolieeliku arengu iseloomustused. 

 

Lapse arengu iseloomustuse vormi päises on selgitus: see lapse arenguplaan on lapse arengu 

kirjeldus, mida laps ja ema täidavad kokkuleppel kas koos või eraldi. Arenguplaan jääb 

lastekülasse, lisaks saab koopia lapse omavalitsus ja infot selle põhjal saavad ka sponsorid. 

Arengu iseloomustuses pannakse kirja lapse nimi, omavalitsus, vanus, täitmise kuupäev ja klass. 

Järgnevad 23 küsimust ja lõpus pereema ettepanekud/ kommentaarid. 

 

Koolieelikute arengu iseloomustused olid kõik täidetud pereemade poolt. Lapsed olid kinnituseks 

kirjutanud lõpu oma nime. 20 kooliealiste laste arengu iseloomustust olid täidetud laste poolt ja 
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19 neist oli varustatud pereema kommentaari ja allkirjaga. 18 kooliealiste laste arengu 

iseloomustust olid täidetud pereema poolt. Üks neist oli ilma pereema kommentaari ja allkirjata.  

 

Dokumendid olid täidetud ebaühtlaselt, esines lünki. Näiteks ei olnud kõikidel õpilastel välja 

toodud hinded. Esines ka vahepealset varianti: hindeid olid küll esitatud, aga puudus käitumise ja 

hoolsuse hinne. Lapselike hinnangutega täidetud lehtede kõrval esines ka selliseid, milles 

pereema oli püüdnud lapse arengut võimalikult adekvaatselt iseloomustada. Heas mõttes paistsid 

silma ema E2 poolt antud hinnangud. 

Kohaliku omavalitsusega on kontakte 11 lapsel (24% kõigist). Oma sugulastega ei suhtle üldse 4 

last. Paljudel on õed- vennad Keila lastekülas, paljud suhtlevad sugulastega telefoni või interneti 

teel. Ema, isa või vanaemaga on lastel kontaktid harvad, kord- paar aastas – kui üldse. 

 

Sotsiaalhoolekande seadus esitab laste juhtumiplaanidele kindlad nõuded. Analoogilised nõuded 

esitatakse ka SOS LKÜ lapse arengu planeerimise juhendis: lapse arengu planeerimine peab 

toimuma lapse olukorra hindamiste alusel järgmistes valdkondades: (1) füüsiline areng; (2) 

kognitiivne areng; (3) emotsionaalne areng ja (4) sotsiaalne areng (Nguyen-Feichtner 2003, 9). 

Mitmekordse järelepärimise peale ei leidnud autor mingit informatsiooni laste arengu 

professionaalsest hindamisest Keila lastekülas või hindamiseks kasutatavatest vormidest. 

Autor töötas laste arengu iseloomustused 2010. a. läbi ja koostas nimekirja lastest, kelle 

võimalikele hariduslikele erivajadustele või käitumisraskustele leidus viiteid arengu 

iseloomustustes. Selles nimekirjas oli 75% Keila lasteküla lastest. Tulemust tutvustas ta lasteküla 

juhatajale, SOS LEÜ tegevdirektorile ja lasteküla pereemadele, tehes ettepaneku nende laste 

olukorra täiendavaks hindamiseks, et täpsustada nende võimalikke erivajadusi ja hakata 

planeerima täiendavaid teenuseid lastele. Autori ettepanekule ei andnud keegi konkreetset 

vastust. 

46 lapse arengu iseloomustuse juurde kuulus 7 arenguplaani lisa – eesmärkide lehte mille sisu 

esitab tabel 11 (lk. 124). 

Võib näha, et 4. lehel kasutatakse lapse loomulikku soovi oma vanemaid külastada selleks, et 

teda panna paremini käituma ja õppima. Lapse ja vanema kohtumised on lapse õigus ja seda ei 

ole õige panna sõltuma mingitest tingimustest. Märgatav on primitiivne arusaamine lapse 

käitumise ja õppimise muutumise võimalustest. 
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Tabel 11a. Laste arenguplaanide sisu. Pereemade poolt täidetud lehed (kirjaviis muutmata, 

erinevate laste lehed on eraldatud jämedama joonega): 

 

Eesmärgid Abinõud ja vastutaja Tähtaeg 

1. Õppida koolis veel paremini. Õpin korralikult keskendun ja kontrollin 

vastuseid. Ema või tädi ja mina. 

2011 

Lapse allkiri 

2. Tahan saada kiiremaks ja 

tugevamaks. 

Sportlikke tegevusi harrastama ja 

tervislikult elama – ise. 

2011 

Inglise keel paremaks saada 

(hääldamine!) 

Õppima palju ja küsima alati kui ei 

oska. 

2011 

Lugemist soravamaks Lugema iseseisvalt vähemalt paaril- 

kolmel õhtul nädalas 

2011 

3. Judo trennis käima Käituda, õppida, hästi tervislikult elada 

ja emalt luba küsida! 

Mina ise, ema(kasvataja A) 

2011 

Õppimine sujuks hästi! Trennis kaasa tegema, kodused 

ülesanded alati ära tegema. Õpetaja, ise, 

ema, tädi, kasvataja A 

2011 

4. Suveks saada oma vanemate 

juurde külla 

Ema (pereema) küsida ja ikka 

eeskujulikult käituma! 

Pereema, sotsiaaltöötaja ema ja isa, ise. 

2011 

Saada hindeks kõik 5.-ed 

lõputunnistusele 

Kõikidest tundidest osa võtma ja alati 

kaasa tegema. Samuti käitumist ja 

hoolsust jälgida. 

Ema, kasvataja, õpetaja, ise. 

2011 

5. Kooliks valmistumine- Kooli juures kooli ettevalmistusrühma 

töös osalemine 1X nädalas. 

2010 – 2011 

õppeaasta 

6. Kõne arendamine. Logopeedi abi. 2011 

 

Tabel 11b. Laste arenguplaanide sisu. Lapse poolt täidetud leht. 

 

7. Paremaks korvpalluriks saada. Käia rohkem trennis. Korralikult kaasa 

teha. Tervislikult elada. 

Mina ise (treener A). 

2011 

Paremini õppida (viitsida ja kaasa 

teha). 

Tunnis kaasa teha. Ja teha koduseid 

ülesandeid. 

Ise, õpetajad, kasvataja A, ema, tädi. 

2011 

 

Et paremini mõista laste toetamise süsteemi (sest sellel on seos laste koolikogemusega ja hilisema 

toimetulekuga iseseisvas elus) Keila SOS Lastekülas, palus autor endiselt Keila lasteküla 

juhatajalt võimalust teda intervjueerida. Kokkulepe saavutati. Intervjuus kirjeldatu esitatakse 

refereerituna ja osaliselt.  
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Lasteküla endise juhataja tähiseks on J. J asus Keila lasteküla juhtima 2009. aastal. Töölt lahkus 

ta 2011. a. augustis. 

 

SOS lastekülade tööd korraldatakse ühelt poolt SOS rahvusvahelise organisatsiooni poolt 

koostatud juhendmaterjalide abil, teiselt poolt otseste töökorraldustega. Tegemist on 

rahvusvahelise maatriksorganisatsiooniga. Kohanedes uuel töökohal leidis J, et juhendmaterjale 

on väga palju. Juhendite juurutamiseks puudusid juurutusplaanid, lihtsalt loeti juhend läbi ja 

pandi kõrvale. Oma valdkonna juhendmaterjalid korrastas J ise ära ja edaspidi oli tal lihtsam tööd 

teha. J leiab, et ta sai oma töös SOS Lasteküla Ühingu juhendmaterjalidest palju tuge. Segas see, 

et koos töötavatel inimestel olid erinevad väärtused, arusaamad, käitumisviisid ja ettekujutused 

juhtimisest, mis avaldusid kriisiolukordades, kui harjutamiseks polnud enam aega, pidi 

tegutsema.  

J hakkas 2010. a. lastekülas looma pedagoogilist tugigruppi. Tugigruppi kuulusid lasteküla 

psühholoog, sotsiaaltöötaja, juhataja, kasvatajad ja usaldusema. Lisandusid emad, kelle lastega 

seonduvat oli vaja arutada. Tugigrupi tööviis töötati välja ühiselt, arvestades SOS LKÜ 

juhendmaterjale. Selle tööleasumisele eelnesid koolitused. Tugigrupp käis koos ühel korral 

nädalas. 

Tugigrupp tegeles peamiselt konfliktsete juhtumitega lastekülas, koolis ja treeningutel. Neid 

juhtumeid lahendati koos vastavate laste peredega. Tugigrupp arutas ka lasteküla töötajate 

koostöö asju. Juhtumid olid teinekord väga keerulised. Juhtumite lahendamiseks tehti koostööd 

koolidega. Teatud perioodi tagant analüüsiti koos kooli esindajaga lapse käitumise muutusi. 

Tugigrupp analüüsis, mis on muutunud lapse käitumises tänu koolis tehtud muudatustele. 

Tugigrupis tehti sekkumise plaan. 

J. käis agressiivsuse leevendamise programmi rühmajuhi kursustel ja pärast seda moodustas 

lastekülas programmirühma, kaasates sinna probleemkäitumistega lapsi. 

Suur väljakutse seostub küsimusega, kuidas juurutada lastes õppimisharjumust. Kuidas tekitada 

keskkond, milles laps õpiks õppima ja kus tal tekkiks huvi mõne aine vastu, mida saaks edasi 

arendada? 

Erinevates peredes oli olukord selles mõttes erinev, sõltudes ema ja tädi töökogemusest, koos 

elavate laste eripärast ja omavahelisest mõjust, sellest, millal oli laps külla tulnud, tema 

baasturvalisusest ja kohanemisest, aastaajast jne. Oli peresid, kus osati lastes tekitada ehtsat 
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õpihuvi ja oli peresid, kus laste õpihuvi ei väärtustatud ning õppimine toimus neil rangelt 

sunniviisiliselt. Sunni olukorras tundis laps end väga halvasti.  

Lapse erivajaduste märkamine algas lapse juhtumiga tehtavast tööst enne lapse lastekülasse 

võtmist. Hilisem märkamine tuli ema kaudu. Arstide juures käimise plaan tehti kohe lapse 

sissevõtmisel lastekülla ja viidi suuremalt jaolt ka ellu. Meditsiiniliste ülevaatuste käigus avastati 

väga palju nüansse, mida kohaliku omavalitsuse koostatud dokumentides ei olnud kajastatud. 

Seda teavet arvestati töös lapsega. See võis puudutada ka sobiva kooli valikut.  

Laste hariduslike erivajaduste väljaselgitamine toimus koostöös kohaliku omavalitsuse ja 

arstidega, kui oli vaja. Lapsed käisid ka nõustamiskomisjonis ja neile valiti kool välja peale 

täiendavaid uuringuid.  

Lastel oli puhveraeg lastekülas kohanemiseks, mõni laps võis olla pool aastat kodus, enne kui 

hakkas käima lasteaias. Kooliga võis küsimus olla nädalas või kahes või kuus. Sõltus lapsest. 

Mõtlesime, et muidu tekib oht, et lapsel on mugavam kodus olla.  

Lastekülla tulekul lapsele süstemaatilist orientatsiooni ei antud, see sõltus emade algatusest.  

J seostab oma lastekülas töötamise aegset suhtumist laste arengu planeerimisse hirmuga, et ta 

võib midagi valesti teha. Lastekülas oli vaja väga palju asju korrastada, tuli valida, millega 

tegeleda. Ta ei teadnud, kas laste arengu planeerimisest on kasu, kas sellel on seos eluga, kas see 

on prioriteet. Lapse arenguplaani oli aeg- ajalt väga vaja, aga ei olnud selge, kas see annab 

tulemusi. Aruanded pidid olema positiivse sisuga. J hinnang sellisele olukorrale on negatiivne.  

J mäletab, et vastajal I2 olid alkoholiprobleemid. Ta oli käinud noormehel politseis järel. 

Pereema ei toonud seda probleemi tugigruppi. Teisel korral kutsus ema asendav SOS tädi J perre, 

sest I2 oli joobes. Noormehele tehti alkoholitest, mille tulemused fikseeriti. Sellise tegutsemise 

paele reageeris I2 pereema ootamatu agressiivsusega. 

J arvab, et Keila SOS Lasteküla on üks parimaid Eestis, kuid ta leiab, et lastekülas ei osata mõista 

laste vajaduste sügavust. Lahendamist vajavaid väljakutseid on mitmeid: laste ettevalmistamine 

iseseisvaks eluks, toimetulekuoskuste õpetamine jne. Kokkupuudetest teiste asenduskodudega on 

J-l jäänud mulje, et teised asenduskodud on teinud arenguhüppe, aga Keila lasteküla tammub 

paigal. 

Autoril tekkis küsimus, millised põhjused on tõsiasjal, et mõnikord raskepäraseks ja arhailiseks 

peetavas koolisüsteemis osutus võimalikuks laste arengu planeerimise juurutamine, aga 

autoriteetse rahvusvahelise organisatsiooni kohalikus harus see professionaalse hoolekande 
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meetod juurdunud ei ole – vaatamata sellele, et juurutusprotsess kestab juba pikka aega ja 

Sotsiaalhoolekande seadus ning organisatsiooni juhendmaterjalid seda otsesõnu nõuavad? 

Vastuse saamiseks palus autor luba intervjuu tegemiseks N maakonna järelevalveametnikuga. 

Kokkulepe saavutati. Järelevalveametniku tähiseks on N. Intervjuust esitatakse lühike referaat. 

Järelevalveametnik N selgitab, et ühe asenduskodu järelevalveakti koostamiseks kulub umbes 

kolm nädalat. Akti üks eksemplar jääb maakonnavalitsusse, teine läheb Sotsiaalministeeriumi ja 

kolmas eksemplar asenduskodusse. Järelevalvet on ette nähtud teha igal aastal, aga seda lihtsalt ei 

jõudvat, seepärast tehakse seda igal kolmandal aastal. Vastaja N ei osanud seda tööd varem teha, 

aga teda abistasid vanad lastekaitsetöötajad.  

Asenduskodult polnud enne nõutud tööeeskirju, eeskirju kaebuste kohta. Laste kaebusi pole 

kunagi olnud. 

Järelevalve käigus käis vastaja N peremajad läbi, vestles lastega. Neil on võrratud tingimused. 

Asenduskodu reegel number üks peaks olema laste ettevalmistamine iseseisvaks eluks. 

Sotsiaalministeeriumist pole järelevalveametnik N-le tulnud akti kohta mingit tagasisidet peale 

selle, et akt oli väga hästi koostatud, väga põhjalik, kõik on üle vaadatud.  

Asenduskodu töö puudujääkide hindamiseks ei ole väidetavalt ette nähtud kriteeriume. See on 

laste kodu ja seal peaks kehtima samad reeglid, mis päriskodus. 

Kasvatusala inimestel on vastaja N arvates kindlasti oma ettekirjutused. Nende täitmist kontrollib 

juhtkond. Lapse areng on juhtkonna kontrollida. Lapse juhtumiplaan peab kajastama lapse 

arengut. Juhtumiplaane tuleb üle vaadata kord aastas. Juhtumiplaan peaks olema kesksel kohal 

töös lapsega.  

N ei julge väita, et ei ole käsiraamatut lapse kasvatamiseks asenduskodus. Ta ei ole seda küll 

näinud, Ta usub, et lastekodu teemadel on kindlasti palju kirjandust välja antud. Nõuded 

kasvatajatele, milline on nende tööprotsess, mida nad peavad lapse juures arendama – nõuded ju 

peaks olema välja töötatud neile,.  

N väidab, et lapse olukorra hindamises ja juhtumiplaani koostamises on puudujääke. Ta võib 

öelda, et see töö on veel kaootiline. 

Laste arenguplaanide koostamiseks peavad tema arvates olema väga suured teadmised. Inimeste 

ettevalmistamiseks peavad olema koolitused ja juhendmaterjalid. Seda ei ole.  

Vastavalt ametijuhendile peab asenduskodu töötaja neid plaane üle vaatama koostöös KOV 

sotsiaaltöötajaga, koostöös lapsega, see on tema tööülesanne. Kui see on tegemata, siis see 
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tähendab, et töötaja ei ole täitnud oma ühte tööülesannet. Asutuse juhataja pädevuses on 

kontrollida, kas tema alluv täidab oma tööülesandeid. Plaanid olid, plaanid olid ka üle vaadatud 

kord aastas. Sisulist tööd selle plaaniga on vähe tehtud.  

N ei tea planeeritud sisulisi tegevusi ega oska neid nimetada. Tema arvates jääb maavalitsuse 

ametnik sellele kuidagi kaugeks. Lapse riske ta ei maanda, ta käib järelevalvet tegemas, teeb oma 

ettekirjutuse. 

Juhtumiplaani kvaliteeti ja koostamise kompetentsust peab vastaja N arvates hindama 

asenduskodu juhtkond. Võtma plaanid koos töötajaga ette, vaatama plaanide täitmist, küsima 

lapse kohta, missugune on selle lapse areng, kas negatiivne või edasiviiv – kõik see on 

asenduskodu direktoril näha ja teada. Tema asi on seda kontrollida. Riiklik järelevalve seda ei 

kontrolli nagu ei kontrolli ka asenduskodu töötajate kompetentsust.  

Siiamaani on riiklik järelevalve olnud riigi poolt mitte eriti nõutud asi. 

Sotsiaalministeeriumi poolt. Nüüd on see nõutud, ette antud juhend, akti vormid, mida 

peame vaatama, vähemalt meil on olemas materjal, mille järgi me läheme. Laste 

teenuste kompetentsuse peab tagama AK ise ja tema juht. Selle üle riiklikku järelevalvet 

ei ole. Võiks olla laste juhtumiplaanide piirkondlik järelevalve. Praegu juhtumiplaanide 

sisu üle välist järelevalvet ei ole (N). 

 

Last kasvatavad kasvatajad, nende suhtumine ja pädevus. Kõige olulisem on see, mis toimub 

lapse ja kasvataja vahel.  

Riik peab seisma selle eest, et asenduskodust väljuks täiesti tasakaalus inimene, kes 

tuleb kõigega toime Järelevalve on arengu algjärgus. Riik peab seda nõudma (N). 

 

N väidab, et ta ei oska öelda, kas kasvatajad asendushoolduses on üldse võimelised sellist inimest 

kasvatama. 

Tema arvates peavad asendushoolduses elavate lastega töötama selleks võimelised inimesed ja 

laste olukorra hindamine tuleb kohandada nende kui sihtrühma erivajadustega, see ei tohi olla 

liiga üldine. 

Endise lasteküla juhataja kirjeldused olid pingevabad ja jätsid avala mõttejagamise mulje. 

Intervjuu maakonna järelevalveametnikuga oli teistsugune. Alguses jagas ta lahkelt oma 

kogemusi. Pinge hakkas tõusma, kui ta mõistis, et intervjueerija juhib jutu uuesti küsimusele, 

kuidas toimub järelevalvet laste juhtumiplaanide sisu üle. Võimalik, et tal tuli pidada siseheitlusi 
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enne kui ta nõustus välja ütlema tõdemuse, et laste asendushoolduse teenuste kvaliteedi üle riiklik 

järelevalve puudub. 
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8. ARUTELU JA JÄRELDUSED 

 

Käesoleva magistritöö uuringu tulemused langevad kokku varasemate uuringutega. Intervjuude 

materjalis tõid noored välja koolikogemuse positiivseid tegureid, mis on sarnased teoreetilistes 

käsitlustes (Arthur jt. 2002, Edovald 2006, Smith 2006) väljatoodud kaitse- ja riskiteguritele. 

Õpilase koolikogemus on positiivne siis, kui kool on õpilase jaoks positiivse tagasiside allikas ja 

arengu toetaja. Kui noor tajub kooli kui oma väljavaadete avardajat, siis pühendub ta õppetööle. 

Intervjuudes tõid noored välja mitmeid tegureid, mis soodustavad ja kinnistavad positiivset 

koolikogemust ning samuti tegureid, mis võivad koolikogemust rikkuda. Soodustavateks 

teguriteks on head suhted õpetajatega, oma hea õppeedukuse tajumine, rahulolu koolis, 

suutlikkus kooli väärtustada, õigeaegne toetus kooli ja pere poolt. Koolikogemust kahjustavalt 

mõjub koolis kogetud vägivald (koolikiusamine), koolikeskkonna korraldamatus (lärm koolis), 

konfliktsed suhted õpetajate ja/ või eakaaslastega, madal õppeedukus, õppevormi ja toetuse 

mittevastavus noore vajadustele (näiteks keskendumishäired). 

Lastekülas elavate laste koolikogemust on kerge kahjustada, sest nad on väga haavatavad. Oma 

haavatavusest on neil raske kõneleda, sest see teeb haiget. Oma traumadest rääkimise eelduseks 

on usaldussuhe ja lapse kindlus, et täiskasvanule rääkimisest on kasu. Sageli piisab haavamiseks 

ehk traumaks sellest, et keegi koolis toob välja asjaolu, et laps elab lastekülas. Kui lapsel puudub 

usaldussuhe täiskasvanuga ja veendumus, et täiskasvanu võib teda tõepoolest aidata, siis ta oma 

traumast täiskasvanutele ei räägi. Õpetaja või pereema peaks lapse muutunud meeleolu märkama 

ja vastutustundlikult reageerima. Kui seda aga ei juhtu, siis võib ühest koolikiusamise episoodist 

alata lapse sidemete nõrgenemine kooliga ja/ või käitumise hälbimine. 

Õpetajad ja pereemad peavad teadvustama, et asendushoolduses kasvavad lapsed on haavatav 

riskipopulatsioon ning suutma suhtuda nende vajadustesse ning huvidesse väga tähelepanelikult 

ja hoolivalt (E2, K1, K2). Laste haavatavusega arvestamine on normaalse suhtlemise aluseks 

koolis ja lastekülas. Kohatud on võrdlused tavaperekonnas elavate lastega, sest asendushoolduses 

elavatele lastele on tüüpilised kiindumussuhte häire ja varasemad psühhotraumad, mille 

tõttu nende haavatavus kui püsiomadus on tekkinud. Kuna kiindumuskäitumine on bioloogiliselt 

määratud (Bowlby) ja olemuselt kvalitatiivne, siis ei ole seda võimalik mõjutada kvantitatiivsete 

vahenditega, näiteks rohke meelelahutusega või spordiga.  
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Laste haavatavusse tuleb suhtuda teadlikult ja leida vahendeid selle vähendamiseks. Säilenõtkuse 

kontseptsioon ja selle alusel koostatud juhendmaterjalid igapäevaseks tööks lastega loovad 

selleks palju võimalusi, aga ainult juhul, kui neid juhendeid otsustatakse järgida ja töökorraldusse 

juurutada. D. Bruskase soovitus anda asendushoolduses elavatele lastele koolitust 

asendushoolduse ja nende isikliku suhte kohta sellesse on asjakohane ning väärib juurutamist. 

Kui laps on teadvustanud, et asendushooldus ei kahjusta tema austusväärsust ega väärikust, ei saa 

teda solvata või segaduse ajada tõdemusega, et ta elab lastekülas või asenduskodus. 

Autori töökogemused näitavad, et Eesti lastekaitsesüsteemis ja asendushoolduses ei ole kasutusel 

lapse või perekonna olukorra hindamine tugevuste ja riskide järgi ning puuduvad vastavad 

juhendmaterjalid. Adekvaatne hindamine on juhtumikorralduse meetodi alus. Inimestel ja 

perekondadel on erinev riskitase ebasoovitavate nähtuste, sealhulgas ka haridusliku 

ebaõnnestumise suhtes. Maailmapraktikas kasutatakse rohkesti psühhosotsiaalse olukorra 

kvalifitseeritud hindamist ja seda peetakse sageli professionaalsete sekkumiste 

indikaatornäitajaks. Hindamine on sekkumise aluseks ja kui puudub kompetents 

professionaalseks hindamiseks, siis ei saa tulemuslikult planeerida laste arengut. Lastekülas 

koostatavad laste arengu iseloomustused sisaldavad palju kõrvalist informatsiooni ja ei ole 

koostatud riskirühma kuuluvate laste iseärasusi arvestavalt. Lastele koostatud tegevuskavu on 

vähe ja need ei ole sisulised. See ei ole laste huvides, sest ei võimalda koondada ja rakendada 

lastele arenguks, sealhulgas nende hariduslike erivajaduste rahuldamiseks vajalikke ressursse. 

Lasteküla töökultuur ei arvesta tõsiasja, et varajane sekkumine on odavam, tõhusam ja laste 

huvides. Ebapiisav on tõhusateks sekkumisteks vajalik pädevus ja vilumus. 

 

Vastaja K1 toob välja, et asendushoolduses elavate lastega peaksid töötama visiooniinimesed, 

eriliselt küpse vaimsuse ja moraaliga isiksused. Võib kaaluda, mis on selle hind, kui selliseid 

inimesi ei õnnestu leida ja asenduskodusse tööle tuua. Asendushoolduseks võib kasutada 

lasteküla vormi ja rääkida lasteküla perekeskse süsteemi eelistest, aga need eelised kehtivad 

vaid siis, kui igal perel on ema, kellesse kiindumushäirega lapsed saavad kiinduda. Vaid 

sellele turvalisele alusele toetudes saab laps avalalt uurida maailma ja kasutada võimalusi, 

mida pakub kool. 

Pereema E1 jutustas, kuidas lasteaed juhtis tema tähelepanu asjaolule, et vastajad I5 ja I6 tuleb 

pärast lõunat lasteaiast ära võtta, sest nende käitumine kahjustab terve lasteaiarühma huve. 
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Lasteaed nõudis, et need lapsed saaksid arsti poolt läbi uuritud ja oma vajadustele vastavat ravi. 

Üks lastest on koolis jõudnud küll kuuendasse klassi, aga mitte veel erialaarsti juurde. Tema 

kirjelduses oma koolikogemusest võib märgata õppeedukuse halvenemist, konflikti õpetajatega, 

osalemist teiste kiusamises. Need on haridusliku ebaõnnestumise riskitegurid, mis viitavad I6 

hariduslikele erivajadustele. Pereema aga räägib, et psühholoogi abi pole tal oma töös vaja 

läinud, otsuseid eelistab ta vastu võtta ainuisikuliselt, protesteeriva lapsega harjutab ta aastaid ja 

ilma positiivsete tulemusteta kirjatehnikat ja kirjutamist, kusjuures lapse jaoks on lugemine 

muutunud vastikuks. Laste tegevuste arukaks korraldamiseks pole tal aga aega. Polnud aega 

ka siis, kui I6 ujumistrennis hakkas käima, sest I4 toob oma kirjelduses välja, kuidas I6 pidi ainsa 

nii väikese lapsena üksinda lastekülast treeningule ja sealt tagasi liikuma. Milline on pereema 

vastutus? Organisatsioon ei anna talle tagasisidet, et ta peaks oma lastekasvatamise harjumused 

läbi analüüsima ja midagi muutma, sest tal on tekkinud konflikt oma harjumuste ja laste huvide 

vahel. Keegi ei sekku.  

Unisoonis lapse eelkirjeldatud sõltuvusega täiskasvanust kõlab autori arvates vastaja N väide, et 

laste kaebusi asendushoolduses praktiliselt ei esine (7.2), mis võib viidata kaebamise mõttetusele. 

Kindlasti aga võib seda tõlgitseda ka nii, et asendushoolduses on lapsed nii õnnelikud, et pole 

millegi üle kaevata. 

Uurimuses käsitletud Teno (I13) narratiivis (6.2.2) räägib jutustaja oma hälbelisest käitumisest 

kui puberteediraskustest, paratamatusest, mis käib arenguga kaasas ja mis tuleb läbi elada. See on 

lugu, mida ta jutustab teistele, tõenäoliselt eelkõige aga iseendale, et põhjendada oma 

hariduslikke ebaõnnestumisi. Lapsi ümbritsevad täiskasvanud võivad samuti uskuda, et puberteet 

tähendab alati riskantsete lolluste tegemist, põhjendades nii oma abitust laste käitumise 

suunamisel. 

Iseloomulik on Teno narratiivis see, et täiskasvanud märkavad poisiga toimuvaid muutusi suure 

ajalise viivitusega. Hälbelise käitumise mustrid olid poisil välja kujunenud juba neljandas klassis, 

kuid pereema teadvustas, et raskused on tõsised alles siis, kui Teno käis kaheksandas klassis, 

seega nelja aasta vältel hindas ta olukorda lapse huvide kaitsmise seisukohalt sobimatult. 

Samuti kirjeldab Teno õpetajate arusaamist temaga toimuvast. Poiss hakkas suitsetama kuuendas 

klassis, aga õpetajad teadvustasid selle siis, kui ta oli jõudnud üheksandasse klassi. 

Kui Teno kirjeldus on õige, siis võimaldas täiskasvanute teadmatus või ebateadlikkus 

hälbelisel käitumisel kinnistuda ja süveneda. Kirjelduses palju lünki, ja loo detailidesse ei saa 
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ühe intervjuu põhjal süveneda. Korduva mustri ja suure vältusega viivitus tagasisideprotsessides 

on tüüpiline düsfunktsionaalsetele süsteemidele (Lihtarnikov ja Tšesnokova 2004, 19). 

Kas Keila lasteküla võib olla lapse jaoks olla põhimõtteliselt samasugune düsfunktsionaalne 

keskkond nagu riskipere, millest laps on eemaldatud? See ei ole uuringu teema, kuid laste 

koolikogemuse seisukohalt on see oluline. Uuringu empiirilises ainestikus on viiteid lasteküla 

düsfunktsionaalsusele, mis väljendub pereemade ja organisatsiooni võimetuses last 

koolikiusamise eest kaitsta ja anda talle sellist tuge, mis looks tugevad sidemed kooliga ja hea 

koolikogemuse. Samuti on kindlasti konkreetsed põhjused asjaolul, et lapse arengu 

planeerimine lastekülas ei anna lastele seda tegelikku tuge, milleks see meetod loodud on. 

Sellistest põhjustest võib lasteküla töötajatel olla väga ebamugav rääkida, sest lasteküla maine 

võib kannatada saada. Selle eest tuleb kindlasti vastutada. 

SOS lasteküla tegevus peab olema korraldatud lähtuvalt lapse huvide kaitsest. Sellest lähtuvad 

lasteküla tööd reguleerivad juhendmaterjalid. Vähemalt üks kord aastas lähevad teele 

positiivsed aruanded juhendite täitmise kohta. Lasteküla külastavad audiitorid ja järelevalve 

teostajad. Keegi neist ei ava laste juhtumiplaane ega uuri, mis seal tegelikult kirjas on ja kas 

sõnad lähevad tegelikkusega kokku. 

Asendushooldust teostavad erinevad organisatsioonid. Organisatsioonid peavad arvestama 

normatiivset ruumi, milles nad tegutsevad. Selles mõttelises ruumis on oma koht traditsioonidel 

ja hoiakutel, millest räägitakse harva, aga mis on ometi olulised, võimalik, et asendushoolduse 

tõhususe seisukohalt määravad. Näiteks võib väga kõrgelt väärtustada raha kui vahendit, mis teeb 

võimalikuks ühe või teise organisatsiooni tegutsemise ja mainet kui vahendit, mis võimaldab raha 

edukalt hankida. Kui asendushoolduses kehtivad materiaalsed prioriteedid on sellises ülekaalus, 

et varju jäävad „pehmed väärtused“ nagu lapse huvid, tema tulevik, hariduslik edukus, toimetulek 

iseseisva täiskasvanuna, siis kaotab asendushooldus oma mõtte lapse huvide tagajana, omandades 

samaaegselt merkantiilse tähenduse. Võib tekkida ja kinnistuda kirjutamata norm, et 

probleemidest rääkimine on ebasoovitav või isegi karistatav. Kui nii, siis arenevad välja tabud, 

keelatud teemad, mille ülesvõtmist peetakse sobimatuks ja ohtlikuks. Paraku on iga probleemi 

lahendamise eelduseks selle määratlemine. Kui tabude süsteem viib kujutluseni, et ainult 

üksikutel inimesel organisatsioonis on õigus probleemidest rääkida, siis on tagajärjeks 

probleemide krooniline lahendamata jätmine, sest lahendusteks ei jätku neil üksikutel ressurssi. 
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Tasakaalustajatena saavad siin tegutseda kohalikud omavalitsused ja riik, kelle ametnikel peaks 

olema võimalik tegutseda pikema ja avarama perspektiivi huve silmas pidades. Lastekülas 

kasvanud laps tuleb ju omavalitsuse haldusalasse tagasi ja tema toimetulek ning produktiivsus ei 

peaks ametnikke ükskõikseks jätma. Ometi ilmnes Keila lasteküla laste arengu iseloomustustest, 

et 76% lasteküla lastest puudub kontakt kohaliku omavalitsuse töötajatega vaatamata sellele, et 

ettekirjutused nõuavad vähemalt kaht isiklikku kontakti aastas. Muidugi ei ole kadunud lasteküla 

kontakt kohaliku omavalitsusega, vähemalt kord aastas saab omavalitsus lapse arengu 

iseloomustuse. Mida teeb kohaliku omavalitsuse töötaja lapse arengu iseloomustustega? Autor 

arvab, et see võiks olla sotsiaalpedagoogilise uurimuse teemaküsimuseks. 

Märgata võib kalduvust jätta laps kõrvale. Täiskasvanutel on lihtsam suhelda isekeskis. Laps 

võib jääda kõrvale (I9, I12) otsustusprotsessidest, milles sõltub tema koolikogemus, haridus, 

areng, elu täiskasvanuna. Kui side bioloogiliste vanematega ja/ või sugulastega on ebamäärase 

sisuga ja vähene ning kui vanemad ja sugulased on sotsiaalselt abitud, siis võib juhtuda, et 

asenduskodu või lasteküla tegutseb lapse suhtes liiga domineerivalt või rõhuvalt (Bruskas), sest 

pole teisi lapse käekäigu ja olukorraga kursis olevaid inimesi, kes võiksid kaasa rääkida. Kool on 

sellise ebasoovitava arengu ennetajana erilisel kohal ja on väga soovitav, kui koolid arendaksid 

teadlikku lapse vajadusi kompetentselt arvestavat koostööd nii Keila lastekülaga kui ka teiste 

õpilaste asendushoolduse organisatsioonidega. 

Ebasoovitavate arengute ennetamise võiksid oma missiooniks võtta vabaühingud, tõhusalt võiks 

seda teha näiteks asendushoolduse vilistlaste ühing, kes oma kogemuste tõttu võiks tõenäoliselt 

olla väga võimekas asendushoolduse tegelikkuse tunnetamisel ja sellele lapse huvidest lähtuval 

reageerimisel. 

Laste juhtumiplaanide sisu ja teostamise üle puudub riiklik järelevalve. Kui järelevalvet 

teostatakse vormiliste tegevuste üle ja sisulised tegevused on järelevalveta, siis annab see sõnumi, 

et vormi väärtustatakse rohkem kui sisu.  

Formaalsed tegevused ei saa tõhusalt suurendada asendushoolduses kasvavate laste 

toimetulekuvõimet, seetõttu ei saa formaalsete tegevuste abil tõsta laste asendushoolduse 

funktsionaalsust ja tõhusust. Ühiskond vajab mitte formaalselt, vaid tegelikult toimetulevaid 

ja produktiivseid inimesi. 

Asendushooldust saab tõhustada tõenduspõhiste ümberkorraldustega; lähtuvalt teadmistest 

asendushooldusele paigutatud laste vajaduste ja nende rahuldamise tulemuslike meetodite kohta. 
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Omal kohal on selles J. Bowlby teooria ja selle kasutamise kaasaegsete mudelite ning 

säilenõtkuse arendamise põhimõtete järgimine. Tervise edendamise meetodid lähtuvad sarnastest 

alustest. Lastega töötab tulemuslikus organisatsioonis kompetentne multidistsiplinaarne 

meeskond, mille paindlikkus võimaldab märgata lapse individuaalsust ja tagada talle vajalik 

toetus ning koostöö. Ideaalne oleks, kui asendushoolduse organisatsioon jaksaks teha tõhusat 

võrgustikulist koostööd kõigi laste jaoks vajalike ressursivaldajatega. Selle organisatsiooni 

töökultuuris töötab juhtkond selle nimel, et pedagoogiline meeskond oma tööd paremini teha 

saaks ja töötaja tulemusi saab mõõta panusega laste hariduslikku edusse ning sotsiaalse 

kompetentsuse ja toimetulekuvõime kasvu. Sotsiaalpedagoogid on sellises organisatsioonis 

väga vajalikud, sest riskirühma kuuluvatele haavatavatele lastele tuleb luua piisavalt võimalusi, et 

nad õpiksid erinevates olukordades suhtlema viisil, mille väljundiks on tunnustuse ja kiituse 

saavutamine karistuse ja tõrjumise asemel (Hilborn 1998, 42). Asendushoolduse juurde 

kuuluvad sotsiaalpedagoogilised programmid, mis täiendavalt vähendavad laste 

haavatavust ja arendavad säilenõtkust. 

Siiski näib sellisele ideaalmaastikule väljajõudmine olevat utopistlikult keeruline, vaja on väga 

paljude asjaolude kokkulangemist. Reaalne võib olla visionääride vähesus meie väikeses 

ühiskonnas sel määral, et nende hulgast ei õnnestu kuidagi leida piisavalt laste 

asendushooldusesse sobivaid töötajaid isegi siis, kui nende raske töö tasustamiseks oleks 

küllaldaselt raha. 

Autor leiab, et kuna asendushoolduse institutsioonide töölepanemine lapse huvides on väga 

keeruline ja tekitab komplikatsioone, siis on mõistlik asendushoolduse mahtu plaanipäraselt 

vähendada ja panustada järjest rohkem riskiperekondade jõustamisse. Sellisel juhul oleks lastel 

vähem sügavaid kiindumushäireid ja ka ressursikulu abivajava lapse toetamiseks väheneks 

tunduvalt. Kindlasti ei saa sellisel viisil aidata kõiki lapsi ja asendushooldus peab hädavajalikus 

mahus säilima, olles korraldatud otstarbekalt ehk lapse huvidest lähtuvalt. Tähelepanu 

fookusesse peab tõusma asendushoolduse kvaliteet, sest just see määrab saadud kogemuste 

laadi ja koos sellega ka asendushoolduses elava lapse suundumused: kas pigem prosotsiaalne 

koostöö või pigem antisotsiaalne ärakasutamine. Asendushooldust mõjutavad otsused peavad 

toetuma uurimustele, mille seas on eriti vajalikud just kvalitatiivsed uurimused, mis toovad 

välja inimeste ehtsate kogemuste ulatuse ja võimaldavad neid arvesse võtta. 
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9. KOKKUVÕTE 

 

Uurimuse eesmärgiks oli saada ülevaade Keila SOS Lastekülas kasvavate laste 

koolikogemustesse ja neile toetuse andmisest arengu planeerimise kontekstis.  

Püstitati järgmised uurimisküsimused: 

1. Mida ja kuidas räägivad Keila SOS Lastekülas kasvavad ja kasvanud noored oma 

koolikogemustest? 

2. Mida ja kuidas räägivad täiskasvanud töötajad intervjuudes Keila SOS Lastekülas kasvavate 

laste koolikogemuse ja arengu toetamise kontekstist? 

3. Kuidas toetab laste arengu planeerimine ja hariduslik toetus Keila SOS Lastekülas laste 

positiivse koolikogemuse kujunemist? 

Uurimuse teoreetiline osa käsitles peamiselt J. Bowlby kiindumussuhte teooriat ja säilenõtkuse 

teooriat. Kasutati asendushoolduse konteksti sobivaid väljavõtteid teistest käsitlustest. 

Empiirilise ainestiku kogumiseks kasutati avatud küsimustega teemaintervjuusid. Lastekülas 

kasvavate lastega ja seal minevikus kasvanud noortega tehtud intervjuude fenomenograafiline 

analüüs tõi esile rohkesti Keila lasteküla laste koolikogemusega seostuvaid kirjeldusi väärtustest, 

eelistustest, sündmustest, suhetest, käitumisest, tingimustest ja tulevikuvisioonidest, mis 

iseloomustavad Keila SOS Lastekülas elavate õpilaste koolikogemuse ulatust. Neid asjaolusid 

kirjeldas uurimus neljas kirjelduskategoorias. Igas kirjelduskategoorias on eristatavad tegurid, 

mille koosmõju kujundab lapse individuaalse koolikogemuse kvaliteeti.  

Tulemused: 

1. Fenomenograafiline analüüs tõi välja, et Keila SOS Lasteküla noorte koolikogemuse ulatust 

iseloomustab kolme tingliku rühma olemasolu: (1) positiivse koolikogemusega noored, (2) 

ambivalentse koolkogemusega noored ja (3) negatiivse koolkogemusega noored. Laste 

koolikogemust mõjutavad paljud tegurid, millest osa seostub koolikeskkonnaga, osa lastekülast 

saadava toetusega ja osa noorte isiklike omadustega (haavatavus, keskendumisraskused, 

haigused, psühhoemotsionaalne seisund, väärtused ja eelistused). Eristatavad on koolikogemust 

positiivselt ja negatiivselt mõjutavad tegurid. 

Positiivselt mõjutavad koolikogemust kooli teadvustamine oma arengu ja tuleviku seisukohalt 

väärtusliku ressursiallikana, mis võimaldab pühenduda õppetööle, head suhted õpetajate ja 
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prosotsiaalsete kaaslastega, hea õppeedukus, head suhted pereemaga ja tema õigeaegne sobiv 

toetus. 

Negatiivselt mõjutavad koolikogemust suutmatus teadvustada kooli kui väärtuslikku 

ressursiallikat oma tuleviku ja arengu jaoks, koolikiusamine, konfliktsed suhted õpetajate ja 

koolikaaslastega, lärm ja nõrk kord koolis, kehv õppedukus ja ebamäärased suhted pereemaga 

ning tema toetuse hilinemine või nõrkus. Negatiivseid kogemusi võimendab laste 

kiindumushäirest ja varasematest traumadest tulenev haavatavus.  

Lapse koolikogemuse tähtsaim tegur võib olla lapse õpingutele pühendumise määr, mis sõltub 

omakorda teistest teguritest. 

2. Täiskasvanute intervjuude sisuanalüüs tõi välja, et Keila lasteküla pereemade kompetentsus 

võib olla ebaühtlane. Osa pereemasid teeb proaktiivset koostööd oma pere laste koolidega, osa 

väärtustab sellist tegevust vähem. Lastekülas on võimalik lapse arenguvajadustesse suhtuda 

mitmeti ja mõnel juhul neid puudulikult teadvustada, mis ei soodusta lapse positiivse 

koolikogemuse kujunemist. Emad võivad saada ebaproportsionaalselt vähest tähelepanu oma 

pingutustele töös lastega ja nende huvi teha lasteküla spetsialistidega koostööd laste haridusliku 

edukuse nimel võib olla vähene. Emade pedagoogiliste kogemuste koondamine, analüüs ja 

ärakasutamine lastekülas tehtava pedagoogilise töö huvides on vähene. Võimalikud on noorte 

hälbelise käitumise varjamise juhtumid. 

3. Laste arengu planeerimise juhtumikorralduslik meetod ei ole Keila lastekülas juurdunud, 

järelikult ei saa lapse arengu planeerimine arvestada lapse hariduslikke erivajadusi parimal 

võimalikul viisil. Vaadeldud laste arengu iseloomustustes oli väga vähe viiteid laste kontaktidele 

kohaliku omavalitsuse töötajatega. Sellised viited puudusid 76% protsendil laste arengu 

iseloomustustest. Väline kontroll laste arengu planeerimise ja toetamise sisu kvaliteedi üle ei ole 

rakendunud. Hariduslikku toetust annab lasteküla repetiitoritegevuse kaudu, mis on regulaarne. 

Laste igapäevases hariduslikus toetamises osalevad pereemad ja lasteküla kasvatajad. Lastekülas 

tegutseb tugirühm, mille ülesandeks on leida lahendusi laste ebasoovitava käitumise juhtumitele. 

See tugirühm teeb koostööd koolidega ning juhtumite lahendamiseks on koostatud ühiseid plaane 

ning kooskõlastatud koolipoolseid ja lastekülas toimuvaid tegevusi.  

Negatiivse ja ambivalentse koolikogemusega lapsed vajavad haridusliku edukuse tagamiseks 

sotsiaalpedagoogilist psühhosotsiaalse olukorra hindamist ning tõhusaid juhtumikorralduslikke 

sekkumisi. 
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Uurimusest selgusid järgmised lahendamist vajavad väljakutsed Keila SOS Lasteküla noorte 

positiivse koolikogemuse kujundamisel: 

 

 mitmed lasteküla pedagoogilise töö korraldamise aluseks mõeldud juhendmaterjalid on 

juurutatud määral, mis ei ole piisav laste võrdseks kohtlemiseks nende huvidest lähtuvalt 

kõikide lastekülas töötavate pereemade ja muu pedagoogilise personali poolt. Selline 

ebaühtlus ei soodusta positiivsete koolikogemuste kujunemist lastel. 

 lapse arengu planeerimise meetodi kasutamine lastekülas võib olla takerdunud ja ei 

võimalda läbimõeldud ja tagasisidestatud teenuste ning tegevuste tõhusat kasutamist lapse 

huvides, sealhulgas tema hariduslike erivajaduste rahuldamisel ja positiivse 

koolikogemuse kujundamisel. 

 lasteküla pereemade kompetentsitase võib olla ebapiisav tõhusaks tööks riskirühma 

haavatavate lastega. Turvalise kiindumussuhte kujunemine kiindumushäirega 

traumeeritud lastel sõltub pereema kompetentsitasemest, on keeruline, kuid selle turvalise 

aluse ülesehitamine on laste säilenõtkuse kujunemise eeltingimuseks. 

 on võimalik, et Keila lastekülas tugisüsteem ei anna lasteküla pereemadele ja lastele 

piisavat tuge laste tugevuste ja riskide hindamiseks, arengu planeerimiseks ja sotsiaalse 

kompetentsuse arendamiseks, hariduslike ebaõnnestumiste ennetamiseks ja 

funktsionaalseks koostööks koolidega. Lasteküla tugisüsteem peab vastama laste ja 

pereemade vajadustele. 

 on võimalik, et lastekülas ei ole normiks kujunenud laste kaasamine neid puudutavate 

otsuste tegemisse. 

 on võimalik, et lastekülas ei ole normiks kujunenud lastele nende isikutoimikute 

materjalide tutvustamine. 

 

Eeltoodud väljakutsed on välja toodud uuringu empiirilise ainestiku põhjal. Ükski esitatud väide 

ei saa olla lõplik, sest empiiriline materjal pärines väikese (13) valimiga tehtud intervjuudest 

noortega, millele lisandusid väikese valimiga (6) tehtud intervjuud täiskasvanud töötajatega. 

Asendushooldusele paigutatud laste ja teiste riskilaste ning haavatavate perekondade olukorra 

paremaks mõistmiseks on vaja täiendavaid uurimusi, millest kaalukas osa peaksid olema 

kvalitatiivse iseloomuga. 
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Võimalikud ettepanekud sotsiaalministeeriumile: 

 

 Töötada välja selged laste asendushoolduse standardid ja kehtestada need seaduse jõuga. 

Need standardid peaksid sisaldama laste asendushoolduse pedagoogilist kontseptsiooni 

lähtuvalt asendushooldusele paigutatud laste kui haavatava riskipopulatsiooni vajadustest 

ja andma selged juhendid laste tugevuste ja arenguvajaduste hindamiseks ning 

individualiseeritud juhtumiplaanide koostamiseks ja teostamiseks võrgustikutöös. 

Standardid peaksid andma metoodilised juhendid asendushoolduses kasvavate laste 

iseseisvaks eluks ettevalmistamise jaoks, sisaldades eluoskuste õpetamise ja sotsiaalse 

kompetentsuse arendamise näidisprogrammide kirjeldusi. 

 Kehtestada riiklik järelevalve asendushoolduse ressursside sisulise ja kvalitatiivse 

kasutamise üle, arvestades olukorra hindamisel asendushoolduses elavate laste kui 

haavatava riskirühma erijooni ja vajadusi. Tõkestada spetsiifilise asotsiaalse subkultuuri 

mõju asendushoolduse organisatsioonides. 

 Tagada laste asendushoolduses töötavate isikute kompetentsi profiili ja taseme vastavus 

asendushoolduse teostuse kui kvalifitseeritud töö nõuetele ja planeerida vajalik täiendav 

finantseerimine, arvestades seaduspärasust, et ennetustöösse, sealhulgas haridusliku 

ebaõnnestumise ennetustöösse paigutatud investeering annab ühiskonnale üldiselt 

mitmekordse kokkuhoiu hilisemates sotsiaaltoetustele, kriminaalasjadele, vanglatele ja 

arstlikele sekkumistele tehtavates kulutustes.  

 Tõhustada laste sotsiaalpedagoogilisi tugisüsteeme asendushoolduse organisatsioonides, 

et tagada laste hariduslik edukus ning toimetulekuvõime. Korrastada kohalike 

omavalitsuste lastekaitsetöötajate töö asendushoolduses kasvavate lastega. 

 Luua asendushoolduses ning riskiperekondades kasvanud noorte täiskasvanute 

toetamiseks alaliselt tegutsev järelhooldussüsteem, kaasates sellesse kohalikke 

omavalitsusi ning vabaühinguid. 

 Arendada senisest rohkem riskiperekondade jõustamist, et vähendada asendushoolduse 

institutsioonidesse paigutatavate laste arvu ja kooskõlas riskiperekondade jõustamise 

võimekuse suurenemisega vähendada laste arvukust asendushoolduse institutsioonides 

kuni optimaalse miinimumini ning deinstitutsionaliseerida asendushoolduse süsteem. 
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Võimalik ettepanek Haridus - ja Teadusministeeriumile: 

 

 Tõhustada koolide ja laste asendushoolduse organisatsioonide koostööd ja arendada 

koolide tugisüsteemid välja selliselt, et nad võiksid tegutseda sotsiaalpedagoogiliste 

kompetentsikeskustena asendushoolduses elavate laste ja teiste riskilaste jaoks, pakkudes 

neile väärtuskasvatuse, eluoskuste õpetamise, sotsiaalse kompetentsuse arendamise ja 

teisi sotsialiseerivaid ning huvitegevuse programme, mis aitaksid peale muude tulemuste 

tugevdada asendushoolduses elavate laste sidemeid kooliga ja pühendumist õppimisele. 

 

Võimalik ettepanek SOS Lasteküla Eesti Ühingule: 

 korraldada organisatsiooni töö ümber lastekeskseks arvestades ülaltoodud väljakutsete 

reaalsust. 
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1. tööleht. 

Minu isiklikud väärtused. 
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 Kodumaa 
 Kokkukuuluvus 
 Pädevus 
 Vaheldusrikkus 
 Hea töö 
 Head suhted omavanustega 
 Head suhted endast 

vanematega 
 Mu sõbrad ja mina 
 Hea töökoht 
 Mõistmine 
 Koostöö 
 Rikkus 
 Isiklik edukus 
 Majanduslik kindlustatus 
 Ausus 
 Kuulsus 
 Raha 
 Kavalus 
 Vabadus 
 Rahu  
 Iseseisvus 
 Tarkus 
 Vastutus 
 Võim ja autoriteet 

 Eneseaustus 
 Armastus 
 Austus 
 Tõde 
 Sõprade huvid 
 Avameelsus 
 Kaastunne 
 Muretus 
 Truudus 
 Usk 
 Olla koos ausate inimestega 
 Õnn 
 Meelerahu 
 Tagasihoidlikkus 
 Tervis 
 Väärikus 
 Turvalisus 
 Loovus  
 Inimõigused 
 Mäng 
 Jõud 
 Osavus 
 Hoolivus 
 Otsustusvõime 
 Õiglus 
 Tegevusvabadus 
 Hea auto 
 Hädasolija aitamine 
 Sõbralikkus 
 Sisemine rahu 
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Lisa 2 

 

2. tööleht. 

 

 

 

KOOL ON MINU JAOKS OLNUD … 
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Lisa 3 

 

Intervjuuküsimused lapsele/ noorele (Daniel, Wassell 2002a, 39, 40) 

 

1. Mis Sa arvad, mille pärast peavad lapsed koolis käima? 

2. Mida Sa mõtled oma koolist? (Kui ta on olnud erinevates koolides, siis kuidas neid 

võrrelda saab, mida ta mõtleb igaühe kohta neist eraldi.) 

3. Kui Sa võiksid midagi oma koolis muuta, mis see siis oleks? 

4. Kuidas Sa tunned end, kui Sa sisened koolimajja? 

5. Kas Sinu arvates on Sul kerge klassis keskenduda? Kui ei ole, siis mille pärast? 

6. Mis on Su lemmikaine või mida Sulle meeldib õppida? 

7. Kelle juurde Sa võiksid minna, kui Sa ei saa oma lemmikaines millestki aru? 

8. Kelle käest võid Sa abi küsida selles aines, mis Sulle kõige vähem meeldib? 

9. Mida Sulle meeldib õppida lemmikainele meeldivuselt järgmises aines? 

10. Missugused õppeained meeldivad Sulle peale selle? 

11. Kas on midagi sellist, mille juures Sa vajad eriti abi, näiteks lugemine? 

12. Mida Sa tahaksid selles aines kõige rohkem saavutada? 

13. Kuidas saad Sa koolis läbi teiste lastega? 

14. Millised on Sinu sidemed kooliga? On võimalik, et kool on Sulle pakkunud huvitavaid 

tegevusi ja head suhtlemist mingis huvitegevuse vormis. 

Millises ulatuses juhendab lapsevanem või hoolduskeskkond lapse õppimist ja koolis osalemist? 

Küsi noorelt: 

1. Kes teab, mida Sa koolis teed? 

2. Kes Sinu arvates tunneb huvi Sinu koolis edasiliikumise vastu? 

3. Kui palju Su vanemad ja/ või hooldajad teavad Sinu arengust koolis? 

4. Kas Sul on kodus oma koht, kus oma kodutöid rahulikult teha? 

5. Kes aitab Sul kodutöid teha? 

6. Kes käib Sinu poolt koolis koosolekutel ja keda Sa tahaksid sinna? 

 

Millised võimalused on avaramas keskkonnas lapse hariduse toetamiseks? 

Küsi noorelt: 

1. Kas Sa kohtud mõne Sinu koolis käiva lapsega ka väljaspool kooli? Kui mitte, siis kas 

Sulle meeldiksid sellised kohtumised? 

2. Kas koolis on mõni kindel õpetaja (või tugimeeskonna liige), kellega Sinu arvates on 

kerge rääkida ja kes Sind kooliasjades aitab? 

3. Kas Sa tead kedagi teist väljaspool kooli, kes võib Sind koolitöös aidata (näiteks tädi või 

onu, sõber või vanavanem)? 

4. Kas Sa teed kodutööd kodus või pikapäevarühmas ja kui Sa neid hoopiski ei tee, kas Sa 

siis mõtled millestki, millest võib abi olla? 
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Lisa 4 

 

Intervjuuküsimused SOS pereemale (Daniel, Wassell 2002 a, 42,43). 

 

I Palun rääkige lähemalt oma pere lastest! 

Millises ulatuses ema juhendab laste õppimist ja osavõttu koolitööst? 

1. Kes teab, mida lapsed koolis teevad? 

2. Kes jälgib, kas nende kodutööd on tehtud ja vastavad nõuetele? 

3. Kes toetab nende ainevalikuid? 

4. Kes aitab lastel teha vigade parandusi? 

5. Kes aitab Teil planeerida õppimisega seotud tegevusi, hariduslikku abi lastele ja teostada 

Teie laste haridusega seotud ideesid? 

6. Kes annab Teile metoodilist tuge laste hariduse korraldamisel? 

7. Kuidas neid saadud kogemusi analüüsitakse? 

8. Kas lastel on õppimiseks rahulikud kohad? 

9. Kes aitab lapsi kodutööde tegemisel? 

10. Kes osaleb kooli lapsevanemate koosolekutel? Kui Teie seda ei tee, siis kas see oleks Teil 

võimalik? 

11. Millal oli Teie pere lastel viimati koolis eduelamus? Kuidas seda tähistati ja kelle poolt; 

kas peres või koolis? 

12. Millised olid Teie enda koolikogemused? 

13. Kas Te tahaksite edasi õppida? Kui jah, siis mida? 

Millised on laste haridustee toetamise võimalused avaramas keskkonnas? 

1. Kas lapsed kohtuvad mõne oma koolikaaslasega väljaspool kooli? Kui mitte, kas on 

olemas võimalused selle soodustamiseks (lapsede julgustamine)? 

2. Kas koolis on mõni õpetaja või kooli tugimeeskonna liige, kellega on lapsedel nii hea 

suhe, et ta meelsasti temaga räägib? 

3. Kas keegi lasteküla kogukonnas tegutseb laste jaoks haridusliku mentorina? Kes võIks 

neid praegu aidata pakkudes selleks oma aega ja kõrgeid, kuid mõistlikke saavutuslikke 

ootusi? 

4. Kas pere lapsed osalevad pikapäevarühmas või mõnes muus rühmas, kus toetatakse nende 

kodutööde tegemist? Kes? Kui mitte, siis mis võiks olla nende jaoks kasulik? 

5. Kui laps praegu koolis ei käi, siis mis võiks Teie arvates olla tema jaoks parim viis 

haridustee jätkamiseks?  

6. Kuidas Teie arvates saavad pere lapsed koolis läbi õpetajatega? 

7. Kuidas Teie arvates saavad pere lapsed koolis läbi teiste lastega? 
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Lisa 5 
 

Riski- ja kaitsetegurid (Arthur jt. 2002, 579 – 583). 

Riskitegurid Kaitsetegurid 

Kogukonna valdkond 

1. Nõrk seotus naabruskonnaga. 1. Võimalused prosotsiaalseks osalemiseks 

kogukonnas. 

2. Korralagedus kogukonnas. 2. Tunnustamine ja teised hüvitused 

prosotsiaalse osalemise eest kogukonnas. 

3. Suured üleminekud ja intensiivne liikuvus 

kogukonnas. 

 

4. Politsei tegevusetus ja kogukonna normid 

soodustavad uimastite, sealhulgas alkoholi 

tarvitamist. 

 

5. Kogukonnas on tajutav uimastite, sealhulgas 

alkoholi kerge kättesaadavus. 

 

6. Vaesuse suur mõju kogukonnas.  

Koolivaldkond 

7. Halb õppeedukus. 3. Võimalused prosotsiaalseks osalemiseks 

koolis. 

8. Vähene pühendumine õppetööle. 4. Tunnustamine ja teised hüvitused 

prosotsiaalse osalemise eest koolis. 

Perekonna valdkond 

9. Perekonna nõrk korraldatus, korralagedus. 5. Võimalused prosotsiaalseks osalemiseks 

perekonnas/ kodus. 

10. Tugev perekonflikt. 6. Tunnustamine ja teised hüvitused 

prosotsiaalse osalemise eest perekonnas/ 

kodus. 

11. Perekonna antisotsiaalne minevik. 7. Kiindumussuhtel põhinev seotus perekonna/ 

koduga. 

12. Lapsevanemate uimastite, sealhulgas 

alkoholi tarvitamist soosivad hoiakud. 

 

13. Lapsevanemate antisotsiaalset käitumist 

soosivad hoiakud. 

 

Kaaslaste ja isiklike omaduste valdkond 

14. Antisotsiaalne käitumise varajane algus. 8. Religioossus. 

15. Uimastite, sealhulgas alkoholi tarvitamist 

soosivad hoiakud. 

9. Usk moraalsesse korda. Sotsiaalne 

kompetentsus. 

16. Hoiakud, mis soosivad antisotsiaalset 

käitumist. 

10. Seotus prosotsiaalsete kaaslastega. 

17. Kaaslased tarvitavad uimasteid, alkoholi. 11. Säilnõtke temperament. 

18. Kaaslased käituvad antisotsiaalselt. 12. Ühiskondlikkus, seltsivus. 

19. Kaaslased kiidavad antisotsiaalset käitumist 

või jagavad selle eest hüvitisi. 

 

20. Ülemäärane põnevuse otsimine.  

21. Impulsiivsus.  

22. Tõrjumine eakaaslaste poolt.  

 


