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Sissejuhatus

SA Lapse Heaolu Arengukeskus - eraalgatus, kelle missioon on aidata kaasa laste ja perede 
heaolu tagamisele ühiskonnas.

Ühiskondlik kitsaskoht, mis ajendas tegudele: Eestis tegeletakse töös lastega eeskätt 
tagajärgedega. 

Töötasime välja terviklahenduse – ennetus- ja peretöökeskuse Perepesa tegevusmudeli – 
kuidas Perepesa kaudu tõhusalt toetada last ja peret ning kohalikul tasandil ennetada ja varakult 
märgata last ohustavaid riske. Aluseks riigi suunised, Põhjamaade peremajade ja teiste riikide 
kogemus.

Terviklahenduse testimiseks algatasime 2 aastase pilootprojekti (oktoober 2019 - detsember 
2021), mille käigus lõime koostöös KOVidega Perepesad Põltsamaa ja Türi valda ning Viljandi 
linna.



Tegevusmudeli alustalad

● Universaalne ennetus: kõigile peredele alates 
lapseootusest kuni lapse kooliminekuni, fookusega 
universaalsetel sekkumistel, millega kujundatakse hoiakuid 
ja väärtusi

● Ühe ukse põhimõte:
info, teenused ning tugi ühest kohast

● Teadus- ja tõenduspõhised sekkumised
Lisaks kogume andmeid, et hinnata keskuse ja teenuste 
tõhusust. 

● Valdkonnaülene koostöö
Regulaarne võrgustikutöö erinevate asutuste ja 
spetsialistide vahel, kes meie sihtrühmaga kokku puutuvad, 
et tagada kogukonnas perede terviklik ja mitmekülgne 
toetamine ning probleemide varajane märkamine.



Rollide jaotus



Lapse Heaolu Arengukeskuse
rahaline panus 2018-2021

Kaasatud rahalised vahendid 2018–2021: 327 376 eur, millest 226 459 eur erarahastus.

Pro bono nõustamine (õigusabi, kommunikatsioon, jne): ca 250 tundi
(väärtuses ca 26 000 eur).

Kontori- ja muude ruumide tasuta kasutamise võimalus: ca 20 000 eur. 

Tegevjuhi pro bono tööaeg.

Kokku ca 508 000 eur



                  

 

Perepesa toimivus keskusena



Perepesa meeskond

Põhikoosseis: 
juht, mängutoa juhendaja, psühholoog-nõustaja

Lisaks ämmaemand, kes viib läbi Perekooli ja universaalset sünnitusjärgset koduvisiiti 
jt spetsialistid, kes viivad läbi erinevaid koolitusi ja tegevusi.

Põhimeeskond tagab keskuse 
igapäevase toimimise kooskõlas 
ennetus- ja peretöökeskuse tegevusmudeliga



Perepesa meeskond

Õnnestumised:

● värbamine toimus koostöös kohaliku 
omavalitsusega 

● kolmeliikmeline meeskond kattis 
tegevusmudeli peamisi tegevusi 
koormustega juhil 1,0, mängutoa 
juhendajal 0,5, psühholoog-nõustajal 
0,5 kohta

● regulaarsed supervisioonid, koosolekud, 
meeskondade kohtumised ja 
motivatsiooniüritused

Väljakutsed:

● keskuse käivitamisega
tulenevatest ülesannetest oli töökoormus 
suurem kui 1,0 ametikohta

● töötajate  koormuse  suurendamisega 
kaasnev täiendav kulu KOV’i eelarvele

● leida kõiki spetsialiste on keerukas



Perede teavitamine ja kaasamine

Kommunikatsioonikanalid peredeni jõudmiseks ja perede kaasamiseks

● sotsiaalmeedias reklaamiti tegevusi ja kaasati peresid osalema erinevates 
ettevõtmistes

● toimiv kodulehekülg, mida on arendatud kasutajasõbralikumaks
● infomaterjalid, mida aitas kujundaja oma valdkonna ekspert
● tegevuste kajastamine kohalikus meedias (ajalehed, raadio)
● Perepesa eriüritused, millega kaasati lastega peresid tegevustesse
● Perepesa osavõtt kogukondlikelt üritustelt
● perede ettepanekutega arvestamine koolituste planeerimisel

Väljakutse: strateegilise kommunikatsiooni planeerimine ning kommunikatsiooniplaani 
koostamine, rakendamine ja selle tulemuslikkuse hindamine



Võrgustikutöö

strateegiline partnerlus  Lastekaitse 
Liiduga

Õnnestumised:
● Perepesa eestvedamisel on loodud  

koostöövõrgustikud infovahetuse ja 
ennetustöö eesmärgil

● Pesadeülene võrgustiku suvekool
● Valminud on juhendmaterjalid
● Laiapõhjaline lasteaiaõpetajate 

koolitus Põltsamaal
(Sotsiaalministeeriumi strateegilise 
partnerluse 2020-2022 toel)

Väljakutsed:
● Regulaarsus ja eesmärgipärasus
● Rõhuasetuse hoidmine ennetusel
● Tervishoiusektori kaasamine



Perepesa teenused



Perepesa teenused

Õnnestumised:
● vanemahariduse ja vaimse tervise 

teenuste kättesaadavuse on 
paranenud

● väga heade spetsialistide kaasamine
● ämmaemanda koduvisiitide soe 

vastuvõtt perede poolt
● Standardiseeritud sõelumisvahendite 

kasutamine probleemi ulatuse 
täpsustamiseks

Väljakutsed:
● elanikkonna teadlikkus ennetavate 

teenuste kasulikkusest
● koostöö teenustele suunamisel



Piloodi käigus läbiviidud uuringud



Vanemlusuuringu tulemused

Ankeetküsitlus
● 175 vastajat, 93% naised (valim mitteesinduslik)

● Enim saadi Perepesa kohta infot Facebookist 
(66%), lasteaiast (41%) ja 
pereliikmelt/sõbralt/tuttavalt (30%)

● Kõige olulisemaks hinnati:
● juhendatud tegevusi (4,9/5)
● avatud mängutuba (4,6/5)

● Vähim olulised:
● perekool (3,7/5)
● tasuline lapsehoid (3,2/5)

Fookusgrupi intervjuud
● Perepesa kohta info levib enim lasteaias
● Juhendatud tegevuste olulisus
● Lapsehoiu vajadus pigem eksklusiivne (õhtusel ajal 

pere enda kodus jmt)
● Kõrge rahulolu pakutavaga - lisateenuste järgi 

vajadust otseselt ei ilmnenud, pigem olemasolevaid 
teenuseid võiks pakkuda sagedamini (nt esmaabi 
koolitused)



Tagasisideuuringu tulemused

● Läbiviija OÜ Psience
● Kombineeritud meetod (ankeetküsitlus, fookusgrupi intervjuud ja üks-ühele intervjuud)

● Sihtrühm: Perepesade koostööpartnerid kohalikul tasandil ja KOV-d
● Kõige olulisemad ennetustegevused:

- vanemlike teadmiste ja oskuste tõstmine lapse arengut ja kasvatamist puudutavatel teemadel
- probleemide varajane märkamine

+ koostöö Perepesa töötajatega
+ Perepesa peresõbralik keskkond
+ koolitused ja loengud
+ psühholoogilise nõustamise olemasolu
+ võrgustikutöö
+ varajane sekkumine
+ perede usaldus

● Olulisimad teenused: koolitused, sh “Imeliste aastate” programm, psühholoogiline 
nõustamine ja universaalne ämmaemanda visiit

Edasi:
● Vajadus koolitada lastega töötavaid spetsialiste
● Täita lünk teenustes 0-2-aastaste lastega perede osas
● Püsiteenusena raseduskriisinõustamine

- ressursipuudus nii tugispetsialistide (arv ja mitmekesisus) kui Perepesa meeskonna näol
- turundus- ja teavitustöö
- teenuste osutamine maapiirkonnas
- abivajajad pered
- kontaktkoolituste vähesus

Rahulolu piloodi 
tegevustega

8,3/10



Tulemusindikaatorid

Andmekorje

Kellelt:
● KOV-s elavad vanemad
● Perepesa kliendid
● Teenusi osutavad spetsialistid
● Perepesa meeskond
● Kohalikud spetsialistid
● KOV esindajad

Kuidas:
● Veebiküsimustikud
● Paberkandjal küsimustikud
● Intervjuud
● Excel
● Kliendihaldustarkvara Pugu



                  

 

Kokkuvõte ja edasised sammud



Kokkuvõte piloodist

Kolm funktsioneerivat Perepesa on loodud ja toimivad
● Rahulolu Perepesade tegutsemisega on kõrge. Arvestades piiratud ressursse, on 

tehtud ära rohkem kui oli minimaalseks eelduseks.
● Suurem osa tulemusindikaatori sihtidest on saavutatud.
● COVID-19 mõju keskuse toimimisele ja teenuste osutamisele (sh kontaktkohtumiste 

vähesus).
● Lapsevanemad ja partnerid hindasid kõige olulisemaks koolitusi ja psühholoogilist 

nõustamist. Vanematele oli lisaks oluline juhendatud tegevused ja mängutuba, 
partnerid aga tõid esile ämmaemanda universaalset koduvisiiti. Arvati, et rõhk võiks 
olla pigem olemasolevate teenuste efektiivsemal pakkumisel kui uute lisamisel.

● Spetsialistide leidmine kohalikul tasandil kohati keerukas.
● 2-aastane piloot on liiga lühike aeg mõjususe hindamiseks.

Teekond süsteemse ennetustegevuse korraldamisel jätkub. 
Astume edasi koostöös partneritega! 



Teenuste arendused

● Ämmaemanda koduvisiidid esimesel eluaastal
Norra toetusel, projekti periood september 2021 - august 2023
Eesmärk: luua tegevusmudel lapseootel ja lapse saanud pere heaolu mõjutavate riskide 
hindamiseks ja maandamiseks ämmaemanda korduvate sünnitusjärgsete koduvisiitide 
läbiviimise kaudu koostöös kohalike omavalitsuste ja tervishoiuasutustega erinevates Eesti 
piirkondades. 
Oodatavad tulemused:
❖ Koolitatud 40 ämmaemandat
❖ Kohandatud ja katsetatud 2 sõelumisvahendit
❖ Vähemalt 40 pere heaolu on kasvanud

● 2-aastase lapse kõne ja arengu toetamine, teenuse tõenduspõhistamine koostöös 
Tartu Ülikooli psühholoogia instituudiga
Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse projekti tegevus

● Beebikool ehk vanemaharidus esimestel eluaastatel



Edasised plaanid

● Edasise strateegia väljatöötamine ja kooskõlastamine partneritega lähtuvalt 
raporti tulemustest

● Uued Perepesad
2022. a 3 uut omavalitsust: Viljandi vald, Elva vald, Tartu linn
2023. a 3-5 uut omavalitsust
1.01.2025 kokku ca 10 omavalitsust 

● Kogukonna kaasamise arendusprojekt koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste 
instituudiga (kevad 2022 - suvi 2023). Perepesa kui kogukonna ankru tegevus ja potentsiaal 
väikelastega perede kogukonnas.

● Strateegiline kommunikatsioon. Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse 2022-2024 
toel on Lapse Heaolu Arengukeskuse meeskonda lisandunud kommunikatsioonijuht.



Toetajad ja koostööpartnerid

Meie rahalised toetajad:
Trust IN OÜ
Heateo Mõjufond
EV Sotsiaalministeerium 
Norra toetus
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Pere Sihtkapital SA

Meie pro bono nõustajad:
Advokaadibüroo Hedman Partners, õigusabi
Heateo Sihtasutus, kommunikatsiooni tugi ja tiimi nõustamine
Professionaalsed vabatahtlikud  

Meie koostööpartnerid:  
Põltsamaa Vallavalitsus, Türi Vallavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Elva Vallavalitsus, 
Tartu Linnavalitsus, EV Sotsiaalministeerium, Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalkindlustusamet, Tartu Ülikool, 
Tallinna Ülikool, Eesti Ämmaemandate Ühing, Eesti Toitumisnõustajate Ühing, Eesti Logopeedide Ühing, 
Eesti Lastekaitseliit, MTÜ Ennetustegevuse Keskus, SA Väärtustades Elu



AITÄH!

 




