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Sissejuhatus 

Uuringu „Peredele suunatud teenuste ja vajadustega seotud olukord kolmes omavalitsuses“ raames 

viidi läbi ankeetküsitlus, mille eesmärgiks oli saada esmane ülevaade laste ja nende vanemate 

olukorrast ja vajadustest kolmes kohalikus omavalitsuses (KOV), et planeerida toetavate, riske 

ennetavate ja varase sekkumise teenuseid tervise ja sotsiaalvaldkonnas. Uuringul oli kaks peamist 

alaeesmärki 1) kaardistada lastevanemate hinnangud peresid toetavate, ennetavate ja varase 

sekkumise teenuste kättesaadavuse ja sellega seotud vajaduste kohta kogukonnas ning 2) hinnata 

lasteaiaealiste laste ja nende vanemate vaimse tervise ja heaoluga seotud riske ning kaardistada 

peamised probleemvaldkonnad. Küsitlusuuringus kogutud informatsioon puudutas 1) 

taustaandmeid, 2) hinnanguid suhetele perekonnas, 3) peredele suunatud teenuste kasutamist, 

kättesaadavust ja vajadust, 4) lapse tugevuste ja raskuste hindamist SDQ (Strenghts and 

Difficulties Questionnaire) küsimustiku abil, 5) tajutud vanemliku kompetentsuse hindamist 

PSOC küsimustiku (Parenting Sense Of Competence Scale) abil ning 6) hinnanguid elukvaliteedile 

WHO heaolu indeksit (WHO-5) kasutades.  

Uuring on osa SA Lapse Heaolu Arengukeskuse pilootprojektist, mille raames luuakse ennetus- ja 

pereteenuste keskused kolmes KOV-is: Viljandi linnas ning Põltsamaa ja Türi vallas.  Keskustes 

on kohalikele elanikele kättesaadav info, tugi ja teenused, mis toetavad lapsevanemate 

toimetulekut ning seeläbi ennetavad laste heaolu ja arengut ohustavaid riske. 

Uuringu tulemusi kasutatakse Lapse Heaolu Arengukeskuse „Perepesade” pilootprojekti tegevuste 

teadmistepõhiseks arendamiseks. Saadav info aitab tuvastada pilootprojekti piirkonnas elavate 

lastega perede peamisi abivajadusi, mis võimaldab arendada nendele vajadustele vastavaid 

sekkumisi ning täpsemalt suunata teenusepakkumist. Seejuures võimaldab käesoleva uuringu 

hilisem kordusuuring kõrvutada enne-pärast tulemusi ning hinnata pilootprojekti efektiivsust. 

1. Andmed ja andmeanalüüs 

1.1 Andmeanalüüsi meetodid 

               Seoste leidmiseks kategoriaalsete tunnuste vahel (beebikooli kasutamine, perekooli kasutamine, 

ämmaemanda koduvisiit) kasutati hii-ruut testi, kategoriaalsete tunnuste ennustamiseks 

arvtunnuste abil binaarset logistilist regressioonanalüüsi ning arvtunnuste omavaheliste seoste 

puhul korrelatsioonanalüüse ning lineaarset regressioonanalüüsi.   
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1.2  Vastanute kirjeldus 

Kolme valla peale moodustasid valimi 363 naist ja 68 meest, soo jättis vastamata 15 inimest,  

kokku vastas küsitlusele 446 inimest. Türi vallas oli küsitlusele vastanuid 109 inimest (17.7 % 

sihtpopulatsioonist), Põltsamaa vallas 224 inimest (37.3 % sihtpopulatsioonist) ning Viljandi 

linnas 113 inimest (8.4 % sihtpopulatsioonist). Vastanutest 74.2 % täitsid ankeedi elektroonselt 

ning 25.8 % paberkandjal. Vastanud raporteerisid keskmiseks alaealiste laste arvuks perekonnas 2 

last (43 % vastanutest) ning sagedaseim inimeste arv leibkonnas oli 4 (41 %-l vastanutest).  Lisaks 

raporteerisid vastanud, et sagedaseim vanus nende noorimale lapsele oli 2 aastat, mida raporteeris 

vastanutest 18.8 %.  Vastanute demograafilised andmed on kajastatud Tabelis 1.  
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Tabel 1. Vastanute demograafilised andmed elukoha jaotuses 

 PÕLTSAMAA VALD VILJANDI LINN TÜRI VALD VALLAD KOKKU 

 vastajaid Osakaal 

 % 

vastajaid Osakaal 

% 

vastajaid Osakaal % vastajaid Osakaal kokku 

% 

Kokku vastajaid 224 50.2 113 25.3 109 24.4 446 100 

Sugu         

Mees 48 22.3 3 2.7 17 16.2 68 15.8 

Naine 167 77.7 108 97.3 88 83.8 363 84.2 

Vanuserühm         

19 või noorem 0 0 1 0.9 0 0 1 0.2 

20-29 68 30.4 26 23.0 30 27.5 124 27.8 

30-39 110 49.1 62 54.9 58 53.2 230 51.6 

40 või vanem 46 20.5 24 21.2 21 19.3 91 20.4 

Perekonnaseis         

Abielus või elan 

koos elukaaslasega 

197 87.9 102 90.3 98 89.9 397 89.0 

Abielus, aga ei ela 

abikaasaga koos 

1 0.4 0 0 1 0.9 2 0.4 

Vallaline 18 8.0 9 8.0 6 5.5 33 7.4 

Lahutatud või lesk 8 3.6 2 1.8 4 3.7 14 3.1 

Haridus         

Alg-või põhiharidus 29 12.9 8 7.1 9 8.3 46 10.3 

Keskharidus 39 17.4 22 19.5 19 17.6 80 18.0 

Keskeri- või 

kutseharidus 

(kutsekool, 

tehnikum) 

82 36.6 31 27.4 40 37.0 153 34.4 

Rakenduslik 

kõrgharidus või 

teaduskraad 

74 33.0 52 46.0 40 37.0 166 37.3 

Tööalane info         

Töötan 

täiskoormusega 

(palgatöö) 

126 56.3 61 54.0 55 50.5 242 54.3 

Töötan osalise 

koormusega 

(palgatöö) 

16 7.1 11 9.7 11 10.1 38 8.5 

Olen ettevõtja 

(iseendale tööandja, 

k.a FIE) 

15 6.7 9 8.0 10 9.2 34 7.6 

Olen õpilane või 

üliõpilane 

6 2.7 2 1.8 5 4.6 13 2.9 

Olen töötu või otsin 

tööd  

13 5.8 5 4.4 3 2.8 21 4.7 

Olen 

lapsehoolduspuhkus

el 

31 13.8 20 17.7 16 14.7 67 15.0 

Olen kodune 15 6.7 5 4.4 8 7.2 28 6.3 

Töötan 

täiskoormusega/ole

n õpilane või 

üliõpilane 

1 0.4 0 0 0 0 1 0.2 

Olen oma sügava 

puudega lapse 

hooldaja 

1 0.4 0 0 0 0 1 0.2 

Täisajaga palgatöö/ 

eraettevõtlus 

0 0 0 0 1 0.9 1 0.2 
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2. Lapsega seotud teenuste kasutamine 

2.1 Osalemine perekoolis  

Lapsevanematelt uuriti, kas nad osalesid viimase lapseootuse ajal perekoolis. Perekoolis käivad 

lapsevanemad koos, et saada teavet ja nõu, kuidas kohaneda rasedusega, valmistuda sünnituseks 

ning sünnituse järgseks perioodiks. Küsitletutest 86.1% perekoolis ei osalenud,  13.9 % raporteeris 

perekoolis osalemist. Perekoolis mitte-osalemise põhjusteks toodi kõige sagedamini asjaolu, et seda 

ei peetud enda jaoks vajalikuks, kuid oluliseks oli ka vastus, et perekooli ei toimunud vastanute 

elukoha läheduses. Täpsemad vastused perekooli mitte-osalemise kohta on esitatud Joonisel 1.  

Joonis 1. Perekoolis mitte-osalemise põhjused protsentuaalselt (tulpade üleval märgitud 

vastanute absoluutarv) 

 

Lisaks uuriti, kas perekoolis osalemine võiks mõjutada seda, kui kaua emad lapsi rinnaga toidavad, 

küll aga ei esinenud seoseid laste rinnaga toitmise aja ning perekoolis osalemise vahel. Lisaks 

näitasid analüüsid, et perekoolis osalemise tõenäosus oli väiksem,  mida rohkem alaealisi lapsi oli 

peres.  Seda toetavad ka  „Muu“ all välja toodud põhjused, et perekoolis osaleti esimese raseduse 
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ajal ning et varasema rasedusega on olemas kogemused, mistõttu ei peetud uuesti osalemist 

vajalikuks. 

2.2 Osalemine beebikoolis 

Beebikoolis osales vastanud lapsevanematest 50.7 % ning vastavalt 49. 3 % beebikoolis ei 

osalenud. Sarnaselt perekoolis osalemisele ei osaletud beebikoolis kõige enam põhjusel, et ei 

peetud seda enda jaoks vajalikuks, küll aga raporteeris jällegi oluline osa vastanutest, et beebikooli 

teenuseid ei pakutud nende elukoha läheduses. „Muu“ all toodi välja eelkõige beebikooli 

toimumise ebasoodsaid aegu ning beebikooli toimumise ajal lapse liiga noort iga. Täpsem 

protsentuaalne jaotus vastustele, miks beebikooli, mänguringi või muid teenuseid ei kasutatud on 

esitatud Joonisel 2. 

Joonis 2. Beebikoolis mitte-osalemise põhjused protsentuaalselt (tulpade üleval märgitud 

vastanute absoluutarv)

.  

Sarnaselt seostele perekoolis osalemise ning leibkonna suuruse vahel, ennustab rohkemate 

alaealiste laste arv peres väiksemat tõenäosust beebikoolis osalemiseks, mis võiks viidata asjaolule, 

et rohkemate lastega peres ei peeta vajalikuks nende teenuste kasutamist, kuna on eelnevalt 

omandatud vajalikud teadmised ning kogemused.  
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Lisaks näitasid analüüsid seoseid beebikooli ja perekooli kasutamise vahel, mis tähendab, et 

inimesed, kes perekoolis ei osale, ei osale  tõenäolisemalt ka beebikoolis. Nende kahe ühiseks 

teguriks võiks olla asjaolu, et rohkemate lastega peredes kasutatakse väiksema tõenäosusega 

mõlemaid eeltoodud teenustest, toetudes toimetamisel oma varasematele kogemustele.  

2.3 Pereõe, perearsti või ämmaemanda teenused 

2.3.1 Pereõe, perearsti või ämmaemanda koduvisiit 

Ämmaemanda, pereõe või perearsti koduvisiidi sai 34.8 % vastanutest, ning 65.2 %-le vastanutest 

koduvisiiti ei teostatud. Lapsevanematelt küsiti ka, kas nad oleksid koduvisiiti soovinud ning kõige 

enam anti „pigem ei“ vastuseid (43.7 % vastanutest), küll aga kui „jah kindlasti“ (15.9 %) ning 

„pigem jah“ (22.0 %) vastuseid kokku võtta, siis 37.9 % vastanutest oleksid tegelikult 

koduvisiitidest huvitatud. Samuti vastas 11.7 %, et „ Ei oska öelda“, küll aga moodustasid suurema 

osa selle vastuse andjatest mehed (kokku 24.6 % meestest ning 8.4 % naistest). Täpsem vastuste 

jaotuvus on esitatud joonisel 3.  

Joonis 3. Kas te oleksite soovinud, et peale lapse sündi oleks teid kodus külastanud ämmaemand 

või pereõde? Vastuste jaotus protsentuaalne jaotuvus koduvisiidi soovi kohta 
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Uuriti ka, kui kaua sai vastanud emade viimati sündinud laps rinnapiima. Kõige sagedasem vastus 

oli, et rinnaga toideti üle 1 aasta (27.8% vastanutest) ning kõige vähem populaarne vastus oli „Laps 

ei saanudki rinnapiima“, mida vastas 4.1% emadest.  Samuti uuriti, kuidas võiks ämmaemanda 

koduvisiidi saamine mõjutada seda, kaua emad oma lapsi rinnaga toidavad, ent olulisi seoseid ei 

tuvastatud. Lisaks uuriti, mis võiks mõjutada ämmaemanda koduvisiidi soovi lapsevanematel. 

Analüüside kohaselt esines seos ämmaemanda koduvisiidi soovi ja leibkonna suuruse (sh alaealiste 

laste arvu) vahel, mis viitab sellele, et mida rohkem lapsi on peres, seda vähem soovitakse 

ämmaemanda koduvisiiti. Tõenäoliselt on sarnaselt perekooli ja beebikooli külastamisele saadud 

juba varasemad kogemused eelnevate laste sünniga ning seetõttu ei peeta teenuseid vajalikuks.  

2.3.2 Lapsega seotud pöördumised arsti või kiirabi poole 

Lapsevanematelt uuriti, kas nende viimati sündinud lapsega on viimase 12 kuu jooksul juhtunud 

õnnetusi, mille tõttu pidid nad pöörduma arsti poole või kutsunud kiirabi. Enamik lapsevanematest 

raporteeris, et nende lapsega selliseid õnnetusi juhtunud ei ole (82.8%). Täpsem vastuste jaotuvus 

on esitatud Joonisel 4.  

Joonis 4. Kas Teie perre viimati sündinud lapsega on viimase 12 kuu jooksul toimunud õnnetusi, 

mille tõttu olete pidanud pöörduma arsti poole või kutsunud kiirabi? Näiteks kukkumine, põletus, 

mürgistus, hammustus. Vastuste protsentuaalne jaotuvus 

 

2.4 Nõustamisteenused seoses lapse vajadustega 

Lapsevanematelt uuriti, millisel määral nad on saanud nõustamist külastades oma viimati sündinud 

lapsega perearsti või pereõde. Kõige enam saadi nõustamist lapse toitmise ja toitumise ning lapse 
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eakohase arengu kohta, kõige vähem aga ekraaniaja ja/või nutiseadmete kasutamise kohta. Küll aga 

sooviti ka kõige vähem nõustamist ekraaniaja, lapse nutuga toimetuleku ja lapse une ning 

päevakava kohta. Täpsem vastuste jaotuvus on esitatud joonisel 5.  

Joonis 5. Millisel määral olete te saanud järgnevatel teemadel nõustamist külastades oma viimati 

sündinud lapsega perearsti või pereõde? Vastuste protsentuaalne jaotuvus 

 

Teadmised eeltoodud valdkondades on seotud WHO heaolu indeksiga (vt ptk 3.3.2), kuid mitte 

vanemliku kompetentsiga (PSOC skoor) (vt. ptk 3.3.1). Eelnev seos näitab seda, et mida kõrgem 

oli WHO heaolu indeks, seda enam raporteeriti vastanute poolt, et nad on saanud nõustamist 

„põhjalikult“  või „ei soovinud nõustamist“ ülal toodud teemade kohta. Samuti esinevad seosed 

tajutud pingetunde/stressi ja lapse toitmise/toitumise, lapse eakohase arengu, lapse nutuga 

toimetuleku, lapse une ning lapse kasvamise ning juhendamise nõustamise vahel, viidates 

potentsiaalselt asjaolule, et kui on saadud põhjalikumat nõustamist või raporteeritud, et nõustamist 
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ei soovitud, siis on lapsevanemate perekondlik stress ka tõenäolisemalt madalam, kuna ei esine 

raskusi eeltoodud valdkondades.   

Samuti uuriti, millistelt spetsialistidelt või infoallikatest lapsevanemad veel lisaks pereõele, 

perearstile või ämmaemandale on informatsiooni saanud lapse toitumise ja toitmise, lapse 

eakohase arengu, lapse nutuga toimetuleku, lapse une ja päevakava, ekraaniaja ja/või nutiseadmete 

kasutamise, õnnetuste ja vigastuste vältimise, laste hammaste ja suuhügieeni ning lapse 

kasvatamise ja juhendamise kohta. Kõige enam raporteerisid vastanud, et nad saavad vajalikku 

informatsiooni interneti kodulehekülgedelt ning raamatutest, oluliselt vähem aga spetsialistidelt 

ning peredele suunatud keskustest. Üheks põhjuseks, miks peredele suunatud keskustest 

informatsiooni ei saada, on asjaolu, et selliseid perele suunatud keskusi Türi vallas, Põltsamaa 

vallas ega Viljandi linnas ei esine, küll aga on interneti kodulehekülgedelt informatsiooni 

kättesaamine kiire ning lihtne, küll aga väärtusliku ning usaldusväärse informatsiooni saamiseks 

peab olema eelnevaid teadmisi, et eristada usaldusväärset mitteusaldusväärsest. Viimane võib aga 

kaasa tuua probleeme ning hoopis kahjulikke probleemilahendusstrateegiaid. Täpsem vastuse 

kirjeldus on esitatud Joonisel 6.  

Joonis 6. Millistelt spetsialistidelt või millistest infoallikatest olete Te veel teavet saanud? Vastuste 

protsentuaalne jaotuvus 
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3. Pere heaoluks vajalike teenuste kasutamine 

3.1 Lapse arengu ja kasvamisega seotud teenused vanemale 

Lapsevanematelt küsiti, milliseid teenuseid nad lapsevanemana vajaksid lapse kasvamise ajal. 

Kolme KOVi peale kokku oli kõige levinum vastus, et nad vajaksid teenuseid lapse loovuse ja 

musikaalsuse arendamiseks ning samuti ka spetsialisti loenguid lapse arengu kohta. Kõigest 8.5 % 

vastanutest raporteeris, et neile meeldib lapsega kodus olla ja ta väldib kooskäimisi, mis võiks 

viidata asjaolule, et lapsevanemad on üldiselt huvitatud kooskäimistest. Samuti raporteeriti väga 

vähe, et neid huvitaksid kohtumised teiste isadega ning seda seetõttu, kuna valikuvariant 

„kohtumised teiste isadega“ oli lisatud vaid meestele suunatud küsimustikku ning meeste osakaal 

valimis oli võrdlemisi väike (vt tabel 1). Vastuste täpsem jaotuvus teenuste vajaduste kohta on 

esitatud Joonisel 7.  

Joonis 7. Milliseid teenuseid te lapsevanemana vajaksite lapse kasvamise ajal? Vastuste 

protsentuaalne jaotuvus. 

 

Samuti uuriti lapsevanematelt, kas nad on viimaste aastate jooksul seoses lapse arengu ja 

kasvamisega vajanud logopeedilist abi, psühholoogilist abi, eripedagoogilist abi, toitumisalast 
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nõustamist, tugigruppi lapse erisustega toimetulekuks või muude spetsialistide abi. Kõige 

populaarsemaks osutus igas valdkonnas vastus, et abi ei ole vajatud, küll aga raporteeriti ka abi 

vajamist ning selle kasutamist, kui ka abi vajamist ning selle kättesaadavuse puudumist. 

Psühholoogilise abi vajadust raporteeris 24.9 % vastanutest (sh vastanud, kes said abi ja kes mitte) 

ning eripedagoogilist abi 25.2 % vastanutest, mis viitab asjaolule, et umbes ¼ indiviididest vajab 

psühholoogilist ning eripedagoogilist abi seoses oma lapse/laste arengu ja kasvamisega. Täpsem 

vastuste jaotuvus on esitatud joonisel 8.  

Joonis 8. Kas te olete viimaste aastate jooksul seoses lapse arengu ja kasvamisega vajanud järgmisi 

teenuseid? Vastuste protsentuaalne jaotuvus (tulpade üleval esitatud vastanute absoluutarvud) 

Inimesed, kes hindasid oma asetsemist madalamal tasemel heaolutrepil (heaolutrepi madalaim aste 

kujutab inimesi, kes on praktiliselt ühiskonnast välja tõrjutud ning kõrgeim aste inimesi, kes kõige 

paremini toime tulevad, on majanduslikult edukad ning mõjukad) vajasid suurema tõenäosusega 
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ka oma lapsega seotult psühholoogilist abi, eripedagoogilist abi ning tugigruppe, mis toetab 

varasemat teadmist, et madal sotsiaalmajanduslik staatus on riskifaktoriks psühholoogiliste 

probleemide tekkeks (Dohrenwend, Levav, Shrout, Schwartz, Naveh jt., 1992). Samuti oli 

psühholoogilise, eripedagoogilise abi, toitumisalase nõustamise ning tugigruppide vajadus seotud 

tajutud stressitaseme ning pingetundega, mis tähendab, et inimesed, kes hindasid kõrgemaks 

eeltoodud teenuste vajadust, hindasid samuti kõrgemaks ka oma stressitaset (samuti võis tendents 

olla ka vastupidine). Lisaks leiti, et mida enam on lapsel emotsionaalseid probleeme, seda enam 

tuntakse vajadust lapsega kasvamise ja arenguga seotud psühholoogilise abi järele.   

 Lisaks olid lapse arenguga seotud psühholoogiliste, eripedagoogiliste jms teenuste kasutamine 

seotud pereelu ja toimetulekut parendavate teenustega: psühholoogilise abi, perenõustamise, 

sotsiaal-ja lastekaitseteenustega, viidates sellele, et inimesed, kes vajavad abi lapse kasvamise ning 

arenguga, vajavad abi ning toetust ka pere üldise toimetulekuga.  

3.2 Pereeluga rahulolu ja toimetulekut toetavad teenused 

Peresuhted 

Lapsevanematelt küsiti, milliseks peetakse oma suhteid partneriga ning alaealise (kuni 17-aastase) 

lapse või lastega. Valdavalt raporteeriti nii suhteid partneriga kui alaealise lapse/lastega igati heaks 

või heaks, kuid aegajalt esineb vastuolusid või konflikte. Küll aga raporteeris 8.8 % vastanutest, 

et ta kasvatab lapsi üksi ega saa seetõttu partneriga läbisaamisele hinnangut anda. Samuti 

raporteeriti pigem halba läbisaamist, kus suhetes esineb omajagu konflikte nii partneriga kui 

lastega läbisaamisel. Täpsem vastuste jaotuvus esitatud Joonisel 9.  
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Joonis 9. Partneriga ja alaealise lapse/lastega omavahelisi suhteid kirjeldav vastuste 

protsentuaalne jaotuvus (tulpade üleval esitatud vastanute absoluutarvud) 

 

Partnerlussuhetel on palju seoseid erinevate muutujatega, küll aga olulisimateks muutujateks 

pingetunne/stressirohkus, tajutud enesetõhusus, perenõustamine ning läbisaamine alaealiste 

lastega. Mida kehvemad on partnerlussuhted, seda kõrgem on tajutud pingetunne/stress seoses 

pereeluga. Samuti on kehvemate partnerlussuhete korral madalam tajutud enesetõhusus, kehvem 

läbisaamine alaealiste lastega ning suurem vajadus perenõustamise järele.  

Vanema-lapse vaheliste suhete ennustajana näitasid regressioonanalüüsid olulisimateks vanema 

tajutud enesetõhusust, rahulolu (PSOC alaskaalad) ning lapse käitumisraskusi. Mida kõrgemaks 

raporteeriti oma enesetõhusust ning rahulolu, seda paremaks hinnati ka lapse-vanema omavahelisi 

suhteid. Seevastu, mida kõrgemad olid skoorid käitumisraskuse skaalal, seda madalamad 

hinnangud andis vanem lapse-vanema omavahelisele läbisaamisele. 
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Pere toimetulekut toetavad teenused 

Lapsevanemad raporteerisid, et perega rahulolu ja selle parandamist pakkuvate teenuste osas on 

eelkõige puudu psühholoogilisest abist ning perenõustamisest. Ehkki suurem osa vastajatest 

pereeluga rahulolu ja toimetuleku suurendamiseks justkui teenuseid ei vaja, on siiski oluline grupp 

inimesi, kes puudujääke teenustes tajuvad. Vastanutest 15 % pole saanud kasutada psühholoogilist 

abi ning perenõustamist, mis mõlemad viitavad psühholoog-nõustaja teenuse puudumisele.  

Täpsem vastuste jaotuvus teenuste vajaduste kohta on esitatud Joonisel 10. 

Joonis 10. Kas te olete viimase 12 kuu jooksul tundnud vajadust järgmiste teenuste järele, et 

parandada pereeluga rahulolu ja toimetulekut? (tulpade üleval esitatud absoluutarvud) 
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Inimesed, kes vajasid perega toimetulekuks psühholoogilist abi, vajasid tõenäolisemalt ka lapse 

arengu ja kasvamisega seotult psühholoogilist abi, eripedagoogilist abi, toitumisnõustamist ning 

tugigruppe. Inimesed, kes hindasid kõrgemaks pereeluga seotud stressi, hindasid ka tõenäolisemalt 

vajadust psühholoogilise nõustamise, perenõustamise, sotsiaal-või lastekaitsetöötaja või 

perelepituse vastu, et perega rahulolu ja toimetulekut parandada. Lisaks näitavad analüüsid, et 

perega toimetulekuga seotud psühholoogiline abi, perenõustamine ning sotsiaal-või lastekaitsega 

seotud abi on seotud vanemliku kompetentsiga (PSOC), mis tähendab, et kõrgema vanemliku 

kompetentsiga lapsevanematel on väiksem vajadus psühholoogilise abi, perenõustamise ning 

sotsiaaltöötaja abi järele. Seejuures võib tendents olla ka vastupidine, et lapsevanemad, kellel on 

vajadus eeltoodud teenuste järele, tajuvad end vanemana vähem kompetentsena.  

4. Vanemate tajutud kompetents ja heaolu 

4.1 Vanemate tajutud kompetents (PSOC) 

              PSOC küsimustik mõõdab tajutud vanemlikku kompetentsi, koosnedes 16 väitest,  millele 

vastatakse 6-pallisel nõustumise skaalal (alates „nõustun täielikult“ kuni „ei nõustu üldse“). Skaala 

põhjal arvutatakse välja kolm skoori: 1) rahulolu, mis väljendab frustratsiooni ja motivatsiooni 

taset,  2) enesetõhusus, mis väljendab suutlikkust ja probleemide lahendamise oskust vanemana,  

3) vanemlik kompetents kokku. Skoorid jäävad vahemikku  16 – 96. Mida kõrgem on skoor, seda 

rohkem rahul ja kompetentsed on lapsevanemad oma rolli täitmisel. Skoorid rahulolu, 

enesetõhususe ning kokku vanemliku kompetentsi skaalal jäävad rahvastiku keskmiste skooride 

lähedale (Trummal & Kukk, 2018). Skoorid esitatud täpsemini Joonisel 11, rasvases kirjas lisatud 

juurde ka rahvastiku keskmised skoorid. 
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Joonis 11. Tajutud vanemliku kompetentsuse küsimustiku (PSOC) keskmised skoorid sugude 

lõikes 

 

Ehkki PSOC skoorid on seotud väga paljude erinevate muutujatega, siis ühises mudelis on kõige 

olulisemateks vanemliku kompetentsi ennustajateks WHO heaolu indeks, tajutud 

pingetunne/stress, lapse emotsionaalsed raskused ning prosotsiaalsus ning lapse-vanema 

omavahelised suhted.  See tähendab, et inimesed, kes tunnevad end laste kasvamisel 

kompetentsena, hindavad ka oma elukvaliteeti kõrgemalt ning stressi madalamalt või vastupidi 

mõjutab nende tajutav elukvaliteet ning stress hinnanguid oma kompetentsile. Vanemad 

raporteerivad madalamaid skoore oma tajutud vanemlikus kompetentsis, kui  laste SDQ 

emotsionaalsete raskuse alaskoor on kõrgem ning vastupidi on tendents just prosotsiaalsuse 

alaskooriga. Lisaks mõjutab PSOC skoore oluliselt see, millised on lapse-vanema omavahelised 

suhted.   

4.2 WHO heaolu indeks (WHO-5)  

              Lisaks mõõdeti ka WHO-5 skoorid, mille puhul on tegemist 5-väitelise skaalaga (vastusevariandid 

on 0-5, vastavalt „mitte kunagi“ kuni „kogu aeg“), hinnates vastanute enesetunnet kahe viimase 

nädala jooksul. Indeks koosneb 5 väitest, nt vastavad inimesed väidetele „Ma tunnen end rõõmsa 
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ja heatujulisena“, „Ma tunnen end rahulikuna ja pingevabana“. Skoorid varieeruvad 0%-100%,  

kus 0 % väljendab halvimat võimalikku elukvaliteeti ning 100 % parimat võimalikku elukvaliteeti. 

Kui WHO-5 skoor on alla 52%, siis näitab see heaolu madalat taset. Vastanud lapsevanematest 

71.1% raporteerisid oma heaolu taset üle 52% ning 28.9 %-l vastanutest oli skoor piiripealne või 

alla 52%, mis viitab sellele, et ligi 1/3 vastanutest vajaksid täpsemat depressiooni sümptomite 

kaardistamist. Kolme KOVi meeste ja naiste vahel statistilisi olulisi erinevusi heaoluindeksites ei 

ole, küll aga tuleb suhtuda tulemusse ettevaatlikkusega, kuna meeste osakaal valimis on väike (vt 

tabel 1).  Keskmised heaoluindeksid sugude lõikes on kajastatud Joonisel 12. 

Joonis 12. WHO heaolu indeksi võrdlus sugude lõikes 

 

 

WHO-5 skoor on oluliselt seotud väga paljude muutujatega, sh vanemliku kompetentsi, laste 

hüperaktiivsuse, käitumisraskuste, emotsionaalsete raskuste, prosotsiaalsuse, lapse suhtlemisega 

omaealistega, partnerlussuhete ning lapse- vanema omavaheliste suhetega ning 

pingetunde/stressiga, samuti ka pere toimetulekut parendava psühholoogilise abi ning 

perenõustamisega. Küll aga on ühisesse mudelisse pannes kõige olulisemateks teguriteks 

elukvaliteedi tasemes käesoleva uuringu muutujatest tajutud pingetunne/stress ning vanemlik 

kompetents ning lapse hüperaktiivsus, mis võiksid viidata „Imeliste aastate“ 

vanemlusprogrammi vajadusele, et tõsta vanemlikku kompetentsi ning psühholoog-nõustaja 

teenuste vajadusele, et võimaldada perenõustamist (ning vajadusel individuaalnõustamist) 
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peresiseste pingete ja stressi maandamiseks ning võimalikku suunamist või toetamist laste 

hüperaktiivsusega toimetulekul.  

5. Laste tugevused ja raskused (SDQ) 

           SDQ mõõdetavad valdkonnad on käitumisega seotud raskused, hüperaktiivsusega seotud 

raskused, emotsionaalsusega seotud raskused, eakaaslastega suhtlemisega seotud raskused ning 

prosotsiaalsus. Esimesed 4 valdkonda moodustavad kokku raskuste skaala. Sugudevahelised 

analüüsid SDQ skooridele näitavad, et poistel on enam käitumisraskusi, hüperaktiivsust, raskusi 

eakaaslastega suhtlemisel, madalam protsotsiaalsus ning kokkuvõttes enam raskusi kui 

samaealistel tüdrukutel. 2-7 aastaste tüdrukute ja poiste skooride võrdlus on esitatud Joonisel 13, 

juurde lisatud rasvases kirjas ka rahvastiku keskmised skoorid sellele vanuserühmale (Trummal, 

2017).  

Joonis 13. 2-7 aastaste laste SDQ skooride keskmised sugude lõikes 

 

Märkus: *- tähistab statistiliselt olulist erinevust 2-7 aastaste tüdrukute ja poiste vahel 
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Lapse käitumisraskused, hüperaktiivsus, emotsionaalsed raskused, suhtlemine eakaaslastega ning 

prosotsiaalsus (SDQ alaskoorid) on seotud vanema tajutud pinge ja stressirohkusega perekonnas. 

Samuti on eeltoodud skoorid seotud psühholoogilise abi vajadusega pereeluga rahulolu ja 

toimetuleku parandamiseks. Samuti nagu juba eelpool toodud on SDQ alaskoorid seotud 

vanemliku kompetentsiga (PSOC skooridega) ning ka suhetega vanema ja lapse vahel, st mida 

kõrgemad on laste SDQ alaskoorid va prosotsiaalsus, seda madalamad vanemliku kompetentsi 

skoorid ning kehvemad vanema-lapsevahelised suhted.  

Kokkuvõte 

Viljandi linnal ning Türi ja Põltsamaa vallal  on uuringus käsitletud teenuste osas eelkõige puudu 

psühholoogilisest nõustamisest, perenõustamisest ning eripedagoogilisest abist laste arengu ja 

perede toetamiseks. Vastanud lapsevanematest enamik raporteeris toetavate teenuste vajaduse 

puudumist, küll aga võib ka madala raporteeritud abivajaduse taga peituda käesolevalt valdades 

esinev ebapiisav teenuste kättesaadavus, mistõttu ei oska lapsevanemad ka nende teenuste järgi 

huvi tunda. Tugiteenuste võimaluste madalat teadlikkust toetab ka asjaolu, et nii Viljandi linnas 

kui Põltsamaa ja Türi vallas koostatud laste ja perede heaolu profiilide kohaselt on kõigis kolmes 

KOVis peamiste kitsaskohtadena välja toodud psühholoogilise nõustamise ning perenõustamise 

vähene kättesaadavus (Viljandi linna laste ja perede heaolu profiil, 2019; Türi valla laste ja perede 

heaolu profiil, 2019; Põltsamaa valla laste ja perede heaolu profiil, 2019). Nt Viljandi linna laste 

ja perede heaolu profiilis (2019) on välja toodud kesise psühholoogilise individuaal-ning 

perenõustamise teenuste kättesaadavuse põhjustena spetsialistide vähesus, pikad järjekorrad, 

teenuse kõrge hind ning kesine abi kvaliteet (Viljandi linna laste ja perede heaolu profiil, 2019). 

Mis puudutab eripedagoogilist abi, mille vastu ka uuringus huvi raporteeriti, siis ehkki Perepesasse 

esialgu eripedagoogi teenuseid ei ole planeeritud, hakkab Perepesas olema avatud mängutuba ning 

psühholoog-nõustaja, kes märkamise korral saavad vanemaid eripedagoogi juurde suunata.  

Lisaks näitavad küsitlusuuringu tulemused, et vastanud tajuvad tühimikku kodukoha läheduses 

toimuvatest pere-ja beebikoolidest ning mängutubadest, mis võimaldaksid lapsevanematel ning 

lastel omavahel sotsialiseeruda, luua kogukonnaliikmete vahel tugevamat sidusust ning ühtlasi 

hõlbustada laste probleemide varast märkamist ning sekkumist. Põltsamaa valla laste ja perede 

heaolu profiili (2019) järgi on samuti kitsaskohaks ennetustöö ning laste probleemide varane 
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märkamine ning sekkumine, mis on kooskõlas avatud mängutoa ideega, mis võimaldab mängutoa 

juhendajal märgata lapse probleeme ning kommunikeerida vanemale edasisi abivõimalusi.  

Samuti tõid lapsevanemad välja, et nad sooviksid saada spetsilistide loenguid lapse arengu kohta. 

Käesoleval kasutati vastanute seas teabe saamiseks kõige enam just interneti kodulehekülgi ning 

perekeskuste külastamine info saamiseks oli väga harv ning seda tõenäoliselt seetõttu, kuna neid 

keskusi vastanute elukoha lähedal ei esine. Vajadust spetsialistide loengute järgi, mis on suunatud 

nii lapsevanemale kui lastega töötavatele spetsialistidele toetab ka Türi valla laste ja perede heaolu 

profiil (2019), kus toodi välja vajadust spetsialistide koolituste järgi, et soodustada laste 

probleemide varast märkamist, sekkumist ning ka ennetustööd. Lisaks raporteeriti vajadust 

teenuste järgi, mis võimaldaksid laste musikaalsuse ning loovuse arendamist, mis jällegi võiksid 

viidata nt perepesa loodavale mängutoale, võimaldades lastel  ning vanematel koos juhendatult 

toimetada.  

Samuti tuli analüüside põhjal välja, et pereõe või ämmaemanda visiitide puhul on kahetisi 

arvamusi, ent koduvisiite võiks ehk kaaluda just nt esmasünnitajate seas, kuna mida vähem oli 

lapsi perekonnas, seda enam raporteerisid inimesed soovi koduvisiitide järgi. Seejuures on meie 

uuringu tulemused kooskõlas varasemate uuringute ning praktikaga, kus peetakse oluliseks 

universaalseid koduvisiite riskis olevate perede puhul (Nurse- Family Partnership programm), sh 

noorte alaealiste sünnitajate, esmasünnitajate ning varasemate tuvastatud riskidega sünnitajate 

puhul. Universaalsed koduvisiidid võimaldavad tuvastada ning ennetada riske, ning seda juhtudel,  

kui vanemad ei ole teadlikud riskidest, ei oska varajasi ohumärke hinnata ning esineb ebapiisav 

teadmine abi võimalustest (Owen-Jones, Bekkers, Butler, Cannings-John, Channon jt., 2013).  

Samuti nähtub Türi valla laste ja perede heaolu profiilist (2019) vajadus sünnitusjärgsete teenuste 

vajaduse kohta, mis toetab samuti ämmaemanda, pereõe-või arsti koduvisiitide vajadust.  

Suhted partnerite vahel olid vastanutel valdavalt head, küll aga näitasid analüüsid, et mida 

kehvemad on partnerlussuhted, seda kõrgem on tajutud pingetunne/stress seoses pereeluga. Samuti 

on kehvemate partnerlussuhete korral madalam tajutud enesetõhusus, kehvem läbisaamine 

alaealiste lastega ning suurem vajadus perenõustamise järele. Seejuures võiks Perepesades 

pakutavatest teenustest olla asjakohaseks paarisuhtekoolitus, perenõustamine ning vajadusel ka 

individuaalnõustamine, eesmärgiga parendada suhteid ning vähendada peresisest stressi. 
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Loodavad perekeskused võiksid olla ka kohaks, kus üksikvanemad saavad abi lastega 

toimetamisel, kasutades avatud mängutuba ka lapsehoiuteenuse eesmärgil. 

 Ka vanema ja lapse omavahelisi suhteid hinnati valdavalt heaks, ent laste käitumisraskused 

mõjutavad oluliselt suhetele antud hinnanguid,  suhete kvaliteet seejuures mõjutab  vanemlikku 

enesetõhusust ning rahulolu. Analüüsi tulemuste põhjal võiks olla asjakohaseks Perepesades 

pakutav „Imeliste aastate“ vanemlusprogramm, et õpetada vanematele vanemlikke oskusi laste 

kasvatamisel ning seeläbi parendada vanemlikku enesetõhusust ja rahulolu. Põltsamaa valla laste 

ja perede heaolu profiil (2019) peegeldab samuti vajadust vanemlusprogrammidele, kuna 

käesolevalt on see teenus kättesaadav vaid piiratud sihtgrupile ning ei ole kättesaadavad kõigile 

huvilistele. Samuti võiks vanema ja lapse omavaheliste suhete paranemist toetada perenõustamine, 

võimaldades kaardistada mõlema osapoole vajadused ning jõuda vajaliku kompromissini.  

Vanemliku kompetentsi skoorid on analüüsitavas kolmes KOVis rahvastiku keskmise lähedal. 

Analüüside kohaselt on vanemliku kompetentsi skooriga seotud WHO-5 skoor, tajutud stress ning 

lapse emotsionaalsete raskuste ja prosotsiaalsuse alaskoor, samuti ka lapse ning vanema 

omavahelised suhted. Lapsevanemad, kes tunnevad end laste kasvamisel kompetentsena, hindavad 

ka oma elukvaliteeti kõrgemalt ning stressi madalamalt või vastupidi mõjutab nende tajutav 

elukvaliteet ning stress hinnanguid oma kompetentsile. Lisaks mõjutab tajutud vanemlikku 

kompetentsi oluliselt see, millised on lapse-vanema omavahelised suhted. Seejuures näib „Imeliste 

aastate“ programmi laialdasem pakkumine ja enamatele vanematele kättesaadavaks tegemine 

asjakohane, et parendada nii vanemlikke oskusi, seeläbi tõstes vanemate enesetõhusust ja üldist 

vanemlikku kompetentsi ning ühtlasi parendada ka peresiseseid suhteid.  

Lapse SDQ skoorid on seotud vanema tajutud pinge ja stressirohkusega perekonnas, samuti on 

eeltoodud skoorid seotud psühholoogilise abi vajadusega pereeluga rahulolu ja toimetuleku 

parandamiseks. Perele ning lapsele psühholoogilise abi ning perenõustamise pakkumine võiks 

parendada pere funktsioneerimist tervikuna (sh parendades peresuhteid) ning seeläbi toetada last 

tema raskustega toimetulekul. Samuti on Perepesa psühholoog-nõustaja ning avatud mängutoa 

juhendaja ülesandeks võimalike käitumisraskuste ning emotsionaalsete probleemide märkamine 

ning vajadusel kliinilise psühholoogi või psühhiaatri poole suunamine, et võimalikult varakult 

jõuda sekkumiseni.  
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Esmalt on Perepesa eesmärgiks pakkuda ühe katuse all nii psühholoog-nõustaja teenuseid 

(individuaalnõustamine, perenõustamine), vanemlusprogrammi efektiivsemate vanemalike 

oskuste omandamiseks, ämmaemana teenuseid ning avatud mängutuba ning seda laste toetamiseks 

ja perede efektiivsemaks toimetulekuks, küll aga pikemas perspektiivis on vajaduse korral kõne 

all ka laiema spetsialistide ringi koondamine.  
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