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EESSÕNA
Laste vaimse tervise kujunemisel mängivad oma rolli nii kodune keskkond, lähisuhted kui ka
lasteaed ja koolisüsteem. Spetsialistide kui ka last ümbritsevate täiskasvanute kohus on märgata
ja toetada neid lapsi, kelle elus esineb raskusi, sest neil on suurem oht vaimse tervise probleemide
tekkimiseks. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul on ligi 50% täiskasvanud inimestel
esinevatest vaimse tervise probleemidest alguse saanud enne 14. eluaastat, mistõttu on psüühikaja käitumishäirete ennetamine, varajane avastamine, sekkumine ning õigeaegne ravi olulise
tähtsusega inimeste elukvaliteedi ja heaolu tagamisel.
Kuigi vaimse tervise valdkonnaga seotud kitsaskohti Eestis on välja toodud juba 15 aastat, on
alles viimastel aastatel hakatud suuremal määral panustama valdkonnaga seotud murekohtade
leevendamisele ja lahenduste leidmisele.
Käesolev kogumik sisaldab materjale, mis on koostatud Norra toetuste vahenditest, kirjeldamaks
laste ja perede heaolu ning vaimset tervist toetavate vajalike teenuste süsteemi. Samuti annab
kogumik ülevaate arendustegevustest: soovituslikud hindamisvahendid, täiendkoolitusprogramm
ja laste tervisejuhend, mis on abivahendiks spetsialistidele, et paremini märgata ja toetada
abivajavat last ning tema perekonda.
Soovitan kogumikuga tutvuda kõikidel lastega töötavatel spetsialistidel tervishoiu-, sotsiaal- ja
haridusvaldkonnast ning ka poliitikakujundajatel, kellel lasub vastutus laste ja perede heaolu
suurendamisel ning nende vaimse tervise toetamisel.
Üks on kindel, ei ole tervist ilma vaimse terviseta!
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Hetkeolukord, eesmärk ja suunad
Vaimne tervis on heaolu seisund, mis võimaldab inimesel maksimaalselt realiseerida oma võimeid,
tulla toime pingetega elus, tegutseda tulemuslikult ja anda oma panus ühiskondlikku ellu (WHO,
1999). Erilist tähelepanu vajab just laste vaimse tervisega seonduv, kuna ligi 50% täiskasvanud
inimestel esinevatest probleemidest on alguse saanud enne 14. eluaastat.
Käesolev dokument tugineb varasematele uuringutele, rahvusvahelistele soovitustele ja
Pricewaterhouse Coopersi poolt 2015. aastal tehtud laste vaimse tervise integreeritud teenuste
kontseptsiooni alusanalüüsile1, mille eesmärk oli välja selgitada laste vaimse tervise valdkonna
hetkeseis, tuvastada peamised probleemid ning pakkuda välja lahendusi tulemusliku varajase
märkamise ja laste vaimse tervise integreeritud teenuste kontseptsiooni väljatöötamiseks. Kuna
last ümbritsevatel inimestel ja keskkonnal on lapse kasvamisel oluline roll, keskendub käesolev
dokument nii lapse kui ka teiste pereliikmete vajadustele. Kontseptsioon kirjeldab vaimse tervise
toetamiseks suunatud teenuseid kolmes põhivaldkonnas: tervishoid, sotsiaalhoolekanne ja
haridus. Läbivalt järgitakse ennetuse kolmetasandilist käsitlust: esmane, teisene ja kolmandane
sekkumine (joonis 1).
Kontseptsioon toob esile, et vaimne tervis
ei ole kitsalt tervishoiuvaldkonna teema,
vaid laste ja perede heaolu mõjutavad
eri valdkonnad. Kuigi viimasel ajal on
riigi tasandil olnud positiivseid arenguid,
keskendutakse praegusel ajal siiski enam
tagajärgede likvideerimisele ehk ravi
ja rehabilitatsiooni korraldusele, mitte
probleemide ennetamisele.
Rahastus on valdavalt suunatud kolmanda
tasandi teenustele ning esmasel ja teisesel
tasandil pakutakse vaid üksikuid laste
vaimset tervist toetavaid tegevusi, sageli
projektipõhiselt või erateenustena, mis ei
taga järjepidevust ega vajalikku kindlust
teenuse vajajatele ja seda osutavatele
spetsialistidele tuleviku vaates.

Joonis 2. Integreeritud teenused kolmel tasandil

Laste vaimset tervist ei ole seni keskselt juhitud ega piisavalt toetatud ning riigil puudub ühtne
vaimse tervise poliitika. Seetõttu pole eri valdkondades tehtavad tegevused ja osutatavad teenused
strateegiliselt planeeritud ega omavahel koordineeritud, samuti on sekkumiste tulemuslikkuse
hindamine puudulik.Valdkonnas tegutseb suur hulk teenusepakkujaid ja missioonitundega
spetsialiste, mis loob head eeldused laiapõhjaliseks õigeaegseks sekkumiseks. Paraku ei ole
riigil teenuseosutajate tegevusest ega teenuse osutamise kvaliteedist ja tulemuslikkusest
1

Pricewaterhouse Coopers (2015). Laste vaimse tervise integreeritud teenuste kontseptsiooni alusanalüüs. http://
sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/laste_vaimse_tervise_
alusanaluus_lopparuanne_pwc_13.03.2015_loplike_parandustega.pdf
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piisavat ülevaadet, mistõttu ei saa ka hinnata arendamist vajavaid ja puuduolevaid teenuseid.
Puudub töökorraldus, mis tagaks, et vaimse tervise probleemi lahendamiseks koostatakse ühtne
tegevuskava ja selle elluviimist järgitakse lapse igapäevases keskkonnas. Juhtumikorralduses ei ole
teadvustatud vastutust lapse heaolu tagamisel ega järjepideva pere toetuse vajadust.
Käesoleval ajal pannakse liiga palju lootust mitteformaalsele märkamisele ning esmatasandil ei
rakendata teadlikku sõelumist, et laste vaimse tervise võimalikke probleeme õigel ajal tuvastada.
Probleemi süvendab asjaolu, et ennetustegevusi ei viida ellu vastavalt vajadusele ega mõõdeta
alati tulemusnäitajaid, mistõttu ei ole ennetus nähtav ega selle mõju hinnatav. Kuna ajalooliselt
keskendutakse pigem kolmandasele sekkumisele, on esmatasandi roll tagasihoidlik. Seetõttu
lähebki abivajaja tihtipeale kõigepealt psühhiaatri vastuvõtule, kes selgitab välja tegeliku probleemi
ning suunab abivajaja võimaliku lahendajani. Selline süsteem põhjustab tegelikele meditsiinilise
näidustusega abivajajatele intensiivse ravi kättesaadavuse olulise vähenemise ning on väga
ebaefektiivse ressursikasutusega.
Sageli on lähenemine teenuse-, mitte vajaduspõhine – abivajajale pakutakse kohapeal
olemasolevat teenust, kuid vajadus võib olla teistsuguste teenuste järele. Sageli keskendutakse
vaid lapse meditsiinilisele aitamisele, kuigi mitmekülgset abi vajab terve perekond. Pelgalt lapse
aitamine ei too kaasa soovitud muutust lapse heaolus. Tihti on mõjususe saavutamiseks tarvis
mitme spetsialisti valdkondadeülest integreeritud koostööd, kuid praegu põhineb see peamiselt
isiklikul võrgustikul ning süsteemne tugi spetsialistidele koostöö tegemiseks on puudulik. Samuti
ei ole spetsialistid piisavalt teadlikud, millist infot ja kellega tohib jagada, pidades isikuandmete
kaitse seadust piiravaks info liikumisel ja koostöö tegemisel.
Mitme olulise muudatuse elluviimiseks on kättesaadav statistika ebapiisav ning riiklikult ei ole
seni kogutud piisavat informatsiooni sihtrühma vajadustest, teenusemahtudest, olemasolevatest
spetsialistidest ja riskirühmadest. Kasutatavaid andmekogusid on liiga palju ning need ei ole tihti
omavahel liidestatud, mille tulemusel toimub mitmes andmebaasis dubleerimine. Abivajav laps
võib kergesti spetsialistide vaateväljast kaduda, sest eri andmebaaside info ei ole omavahel seotud.
Kontseptsiooni eesmärk on kirjeldada laste ja perede heaolu ja vaimset tervist toetavaid teenuseid
ning kolme valdkonna (haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne) omavahelist koostööd.
Kontseptsioon lähtub läbivalt järgmistest põhimõtetest:
•

perekeskne ja lapse vajadusi arvestav lähenemine;

•

lahendustele orienteeritud koostöö eri valdkondade vahel;

•

olemasolevate ressursside ja süsteemidega arvestamine ning nende täiendamine;

•

tõenduspõhiste ja mõõdetavate tulemustega tegevuste toetamine ja arendamine.

Käesolev kontseptsioon hõlmab kõigi Eesti riigis sündivate ja/või kasvavate laste ning nende
perede heaolu. Kirjeldatud teenuste eesmärk on luua võrdsed võimalused. See tähendab, et
vaimse tervise edendamine, universaalne ennetus ja vajaduspõhise abi kättesaadavus ei sõltu pere
elukohast ega sotsiaalmajanduslikust olukorrast. Vajadus on suurendada kõigi lastega töötavate
spetsialistide teadlikkust vaimse tervise hoidmisest ja edendamisest, varajasest märkamisest
ning teenuseid saama suunamise alustest.
Laste ja noorukite vaimse tervise hindamine aitab koguda süstemaatilist infot lapse arengu kohta
kindlatel arenguetappidel ning hindamistulemused informeerivad spetsialiste edasiste sekkumiste
vajadusest. Vaimse tervise hindamine on järjepidev protsess, mille käigus jälgitakse, kogutakse,
salvestatakse ja tõlgendatakse infot, et vastata küsimustele ja teha otsuseid inimese psüühilise ja
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sotsiaalse funktsioneerimise kohta. Hindamisprotsess on mitmeastmeline, kus esimesel astmel
saadud info annab aluse ja suuna järgmiseks sammuks. Sõeltestimine erineb hindamisest selle
poolest, et on enamasti ühekordne tegevus ning aitab tuvastada, kas lastel on risk arenguliseks
mahajäämuseks või vaimse tervise probleemide tekkeks. Samas võib ka sõeltestimine olla
süstemaatiline tegevus, aidates tuvastada need lapsed ja noorukid, kes vajaksid põhjalikumat
psühholoogilist või psühhiaatrilist hindamist. Regulaarne vaimse tervise hindamine annab ülevaate
abivajavatest lastest ning tagab lastele vajalikud teenused ja toe nii vara kui võimalik.2
Dokumendis on näidetena toodud võimalikud universaalsed hindamisvahendid, mille valiidsus
on rahvusvahelise praktika abil leidnud kinnitust. Samuti kirjeldatakse ennetusprogramme, mille
tulemuslikkust on mõõdetud meil või mujal ning mille kohandamist Eestis on juba alustatud või tasub
kaaluda teema aktuaalsuse tõttu. Toodud näited hindamisvahenditest ja ennetusprogrammidest ei
ole ainsad ja lõplikud, vaid soovituslikud valikud ning nende laiapõhjalisem kasutamine toetab ja
aitab ühtlustada tõenduspõhise praktika tekkimist Eestis.

Seosed riiklike arengukavadega
Laste ja perede arengukava 2012–2020 „Toredad lapsed, targad vanemad, tugev ühiskond“ meede 2.2
„Vanemlike oskuste arendamiseks efektiivsete teenuste väljatöötamine ja pakkumine“ ja meede 3.3
„Inimeste vajadustest lähtuvate efektiivsete sekkumiste pakkumine ja arendamine“.
Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 väärtustena rõhutatakse võrdseid võimalusi, sotsiaalset
kaasatust ja tõenduspõhisust ning eesmärkidena laste ja noorte tervisliku ja turvalise arengu
tagamist. Üheks oluliseks laste tervise arengu jälgimise eelduseks on andmesüsteemide arendamine ja
kogutavate andmete analüüs, et suunata tegevusi teatud sihtrühmadele ning teha perioodilisi analüüse
teenuste kättesaadavuse ja mõju kohta eri sotsiaalsetes gruppides ja piirkondades. Teise alaeesmärgi
tegevustena on välja toodud: edendada rasedate tervist ja tervisekäitumist, suurendada lapsevanemate
teadlikkust ja oskusi imiku tervise edendamisel ja arengu toetamisel ning parandada teadlikkust
lähisuhtevägivalla mõjust, ennetamisest ja kahjude vähendamise võimalustest. Sarnased eesmärgid
kehtivad ka eelkooliealiste laste terviseprobleemide varajase märkamise, tõhusa terviseedenduse
ja terviseandmete pideva seire suhtes. Lisaks tuleb suurendada psühholoogilise abi kättesaadavust
koolilastele, tõhustada koolitervishoiuteenust ja ennetada õpetajate läbipõlemist regulaarsete
supervisioonide kaudu.
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsusala arengukava 2015–2018 „Tark ja tegus rahvas“ meede 1
„Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava
õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja -liikides“ ja meede 5 „Kõigile võrdsete võimaluste
loomine elukestvaks õppeks“. Kaudselt mõjutab meede 2 „Õpetaja/õppejõu ja koolijuhi töö hindamine
ja tasustamise vastavusse viimine nendele ametikohtadele esitatud nõuete ja töö tulemuslikkusega“.
Vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 defineerib lastevahelise vägivalla ja lapse väärkohtlemise
mõisted. Strateegia nendib, et elanike suhtumine vägivalda ei ole veel piisavalt tauniv, sekkumise osas
ollakse kõhklevad ja levinud on ohvrit süüdistav hoiak. Spetsialistid ei oska vägivallale viitavaid märke
ära tunda, mistõttu abi ja tugi hilineb. Ohvriabisüsteemis puuduvad integreeritus ning selged juhised
märkamiseks ja juhtumi menetlemiseks. Eesmärkideks on seatud suurendada üldist teadlikkust
ühiskonnas, vähendada laste ja noorte riskikäitumist ning arendada vägivallaohvrite abistamise
süsteemi.
2

OÜ Kognitiivse ja Käitumisteraapia Keskus (2014). Lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite kaardistamine.
Rakenduskava standardiseeritud hindamisvahendite kohandamiseks Eesti praktikale. https://www.sm.ee/sites/
default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/hindamisvahendite_loppraport_
veebruar_2015.pdf
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Lastekaitseseadus, mis jõustus 2016. aasta 1. jaanuaril, defineerib mõisted „lapse heaolu“, „abivajav
laps“ ja „hädasolev laps“. Seadus sätestab nõuded lastega töötavatele isikutele, kehtestab koostöö
eri valdkondade vahel ja kõigi inimeste kohustuse viivitamatult abivajavast lapsest teada anda
ning keelustab füüsilise karistamise. Lastekaitseseadus rõhutab ennetavate meetmete rakendamise
vajadust sobiva keskkonna loomise, varase märkamise ja kaitsetegurite suurendamise kaudu riigi
ja omavalitsuse tegevuste kaudu.

Vanema õigus ja vastutus lapse vaimse tervise toetamisel
Eesti laste õigused tuginevad ÜRO lapse õiguste konventsioonil, Eesti Vabariigi põhiseadusel,
lastekaitseseadusel ja muudel inimõigusi reguleerivatel aktidel. Käesoleva dokumendi kontekstis
pööratakse enam tähelepanu lapse õigusele tervisele, haridusele, mõlema vanema hoolitsusele,
oma arvamuse avaldamisele ning mängu- ja puhkeajale. Koos õigustega kaasnevad ka kohustused
– õigus haridusele kohustab last õppetöös osalema ning õigus autonoomsusele tähendab teiste laste
ja täiskasvanute õiguste austamist ja aktsepteerimist.3
Samasugused õigused ja kohustused kehtivad ka lapsevanematele. Kuna laps ei ole suuteline ise
enda huvide eest seisma, on vanema kohustus tagada oma lapsele parim kasvukeskkond ja toetada
mitmekülgselt lapse arengut. Lapsevanemal on õigus otsustada lapsega seonduvaid küsimusi ning
saada abi, kui on tekkinud raskused lapse kasvatamisel, tema käitumise mõistmisel või konfliktid
väljaspool kodu. Vahel vanemad alahindavad enda käitumise mõju lapse heaolule. Levinud on
väärarvamus, et väikelaps ei saa vanema muredest aru ega pane neid tähele. Tänapäeval on leidnud
vastupidiselt kinnitust, et vanema kõrge stressitase mõjutab paljuski lapse heaolu ja arengut ning
võib põhjustada omakorda probleeme lapse käitumises ja igapäevases toimetulekus.
Lapse ealiste iseärasuste, vajaduste ning lapse õigusi arvestava kasvatusstiiliga seotud oskuste
omandamine peaks olema integreeritud perekooli, beebikooli, lasteaedade ja koolide juurde,
kus järgitakse sarnaseid pedagoogilisi võtteid nii lastega töötavate spetsialistide poolt kui
lapsevanemana. Vanemaid ei saa kohustada neist tegevustest osa võtma, kuid võimalused selleks
peaksid olema loodud. Olulised muutused pereelus on lapse lasteaiaga kohanemine ja kooliminek.
Kui lapsed käivad eelkoolis, saavad vanemad samal ajal valmistuda lapse kooliminekuks. Lapse
murdeeas vajavad vanemad oskusi turvaliselt toetada noorukieaga seotud muutusi, arutleda
koos sõltuvusainete tarbimise ja seksuaalkäitumise teemadel ning selgitada võimalikke riske.
Kodulehekülg „Tark vanem“4 püüab kampaaniate ja toodetud materjalide abil juhtida vanemate
tähelepanu nende vastutusele. Internetist ja muudest kanalitest leiab info vanem, kes on sellest
huvitatud ja tähtsustab häid suhteid lapsega ning tunnetab oma rolli ja vastutust. Teatud juhtudel
tuleb vanematele läheneda individuaalselt ja suurendada nende motivatsiooni edendada
vanemlikke oskusi. Eraldi tähelepanu ja tuge vajavad lapsevanemad, kelle lapse käitumine on
häiritud terviseprobleemidest või erakorralistest sündmustest pereelus.
Sageli jääb vanema roll tahaplaanile, kui täiskasvanu vajab ise toetust igapäevaelus. Kui vanem ei
saa tervislikel või muudel põhjustel täisväärtuslikult vanema rolli kanda, tuleb tervishoiutöötajatel
ja teistel perega kokku puutuvatel spetsialistidel pöörata tähelepanu ja pakkuda mitmekülgset tuge
nende laste vajadustele. Seega peavad nende tervishoiuasutuste töötajad, kus saavad abi krooniliste
probleemidega patsiendid, tundma huvi, kas patsiendi peres kasvab alaealisi lapsi ning teavitama
kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat täiskasvanu vähenenud võimest hoolitseda lapse eest.
Samuti võivad need pered vajada kriisiabi, et paremini mõista muutusi pereelus ja aidata leppida
tekkinud olukorraga. Näiteks on Euroopas on välja töötatud koolitusprogramm „Let’s Talk about
Children“, mis annab baasteadmised tegelemaks nende lastega, kelle vanem on abivajaja.5
3

http://lasteombudsman.ee/et/noor/lapse-oigused-ja-kohustused
http://tarkvanem.ee/nouandla/ – koordineerib Siseministeerium
5
http://www.strong-kids.eu/rpool/resources/restricted/KS_Module_1_Lets_Talk_about_Children_eng.pdf
4
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INTEGREERITUD TEENUSTE OLEMUS
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) rõhutab vajadust vaimse tervise teenuste integreerimiseks
esmatasandil. Peamiste argumentidena tuuakse välja6:
- stigmatiseerimise ja diskrimineerimise vähendamine ühiskonnas;
- teenuste kättesaadavuse paranemine inimese elukoha läheduses, mis tagab parema võimaluse
järgida ravisoostumust ja patsiendi toimetulekut;
- probleemide süvenemise ennetamine ja varajase märkamise soodustamine;
- mitmekülgse abi osutamine ja koostöö kohalikul tasandil.
Edukaks teenuste integreerimiseks on rida ülesandeid:
- esmatasandil töötavate spetsialistide väljaõpe, et suurendada oskust märgata ja toetada peresid,
kus esineb vaimse tervise probleeme. Vähene teadlikkus ja puudulikud oskused tekitavad
töötajate vastuseisu muutustele ja läbipõlemise ohtu;
- esmatasandi spetsialistide juhendamine ja konsultatsioon II ja III tasandil tegutsevate
spetsialistide poolt regulaarsete kohtumiste kaudu ning võimalus akuutse probleemi korral
kohe pöörduda;
- kohustuste lisamine esmatasandile suurendab kulusid nii inimressursi, tööruumide ja vahendite
kui koostööks kuluva aja planeerimiseks;
- ühtse info haldamine abivajava perekonna toetamisel, et vältida dubleerivaid tegevusi info
kogumisel ja sekkumiste planeerimisel, ning selge vastutuse jagamine.

KÕRGEMA ETAPI
TEENUSED
ABIVAJAV
LAPS

KOLMANDANE
TASAND

VAJADUSPÕHISED
TEENUSED
RISKIS
LAPSED

KÕIK LAPSED
JA VANEMAD

TEISENE
TASAND

UNIVERSAALSED TEENUSED, SH
ENNETUSPROGRAMMID

ESMATASAND

HORISONTAALNE KOOSTÖÖ

Joonis 2. Integreeritud teenused kolmel tasandil

Muutused vajavad hoolikat planeerimist ning olemasolevate ressurssidega arvestamist. Samas
tuleb tegevusi hinnata kaugemas perspektiivis ja tuua välja kasutegurid, mis hakkavad mõjutama
inimeste heaolu tulevikus.
6

WHO (2007). Mental health policy, planning and service development. Integrating systems and services. Integrating
people
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Teenuste integreerimisel on märksõnadeks koostöö ja ühise info haldamine. Koostöö toimub
nii horisontaalsel kui vertikaalsel tasandil, kaasates just neid osapooli, kes on seotud lapsele abi
osutamisega ja vastutavad selle eest. Koostöö eesmärk on leida tõhusaid lahendusi pere heaolu
suurendamiseks, kasutades optimaalselt olemasolevaid ressursse. See tähendab, et sõnastatakse
selge eesmärk ja vastutus protsessi jälgimisel, tagatakse teenuste järjepidevus ja kättesaadavus ning
välditakse dubleerivaid tegevusi.

Horisontaalne ja vertikaalne koostöö
Teenuste integreerituse tagab üksteist abistavate osapoolte koostöö, mis peab olema regulaarne ja
reglementeeritud lastega töötavate isikute ametijuhendites. Praegu on need võimalused tagatud
lastekaitsetöötajal, kellel on ka enim volitusi info kogumisel ja kasutamisel. Seetõttu tundub loogiline,
et mitmekülgset abi vajava lapse juhtumikorralduse eest kannab vastutust kohaliku omavalitsuse
(KOV) lastekaitsetöötaja. Tema vastutusvaldkonda võib jääda nii regulaarsete kui juhtumipõhiste
kohtumiste korraldamine. Regulaarsed kohtumised kogukonna tasandil annavad võimaluse saada
ülevaade lasteasutuste aktuaalsetest probleemidest ning sellele tuginedes planeerida ennetustegevusi
või muid vajalikke sekkumisi. Norra on rakendanud teatud omavalitsustes regulaarse ümarlaua
lähenemist ning saavutanud kolme aastaga 40% vähenenud lastekaitsetöö juhtumeid. Ühtlasi annab
see võimaluse jagada vastutust ning leida mitmekülgseid lahendusi laste turvalisuse ja heaoluga
kaasnevates küsimustes. Lasteaedade ja koolide esindajatel, vaimse tervise teenuste osutajatel ja
peretöö tegijatel peab olema aeg ja võimalus nendel kohtumistel osaleda.
Vertikaalse koostöö puhul on silmas peetud pigem juhtumipõhiseid koostöövõimalusi eri
tasandite spetsialistide vahel. Kui märkamine on toimunud esmatasandil, on märkajal õigus
saada tagasisidet spetsialistilt, kelle juurde pere suunati. See tagab tervikliku lahenduse tekkinud
olukorrale. Ka tagasiside, et kõik on korras ja tegemist on vaid eakohase käitumise või ühekordse
stressori põhjustatud reaktsiooniga, on väärtuslik. Pikemat ja põhjalikumat koostööd eeldab aga
tõsise probleemi tuvastamine, et leppida kokku pere mitmekülgne toetamine lapse igapäevases
keskkonnas. Esimese sammuna peaks olema võimalik konsulteerida esmatasandi spetsialistiga
(nt perearstiga), kes suunab vajaduse korral lapse ja pere teisele tasandile, või kui on tuvastatud
diagnoosi kahtlus, siis ka otse kolmandale tasandile. Enne diagnoosimist tuleb aga selgitada
perekondlikud või keskkonnast tingitud probleemid ning nende esinemise korral leida lahendusi
valdkonnaüleselt probleemide vähendamiseks või kõrvaldamiseks.
Eduka koostöö eelduseks on pädevad spetsialistid, kvaliteetsed ja mitmekülgsed teenused ning
multiprofessionaalne sekkumine juhtumikorralduse kaudu. Integreeritud teenuste kontseptsiooni
elluviimine vajab muutust mõtteviisi tasandil. Kui praegu takerdutakse sageli sellesse, et abi pole
kättesaadav või perekond on ise oma toimetulematuses süüdi, siis see soodustab vaid probleemide
kuhjumist, millel on lapse heaolu ja vaimse tervise seisukohast pöördumatud tagajärjed. Kui
aga kõik osapooled on nõus oma oskuste piires panustama ja valmis koostööks, siis on võimalik
saavutada häid tulemusi ning suurendada toetatud ja toimetulevate perede arvu.
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LAPSE JA PERE ARENGUETAPID NING NENDE KÄSITLUS VAIMSE TERVISE SEISUKOHAST

Ämmaemand

Võtmeisikud:

Perearst jaõde

Imik ja väikelaps
0-3

• Raseduse
jälgimine
• Perekool
• Paarisuhte
edendamine
Lapseootus

• Tervisevisiidid, sh
koduvisiidid
• Beebikool
• Lapsehoid
• Vanemluse toetamine
• Interaktiivne
teavitamine

Lasteaiaõpetaja

Õpetaja

noorem kooliiga

• Alushariduses
osalemine
• Arenguvestlused
perega
• Tervisevisiidid
• Vanemaharidus

8- 12

• Hariduse
omandamine
• Koolitervishoid
• Arenguvestlused
• Noorsoo- ja
huvitegevus

Eelkooliiga
4-7

• Hariduse
omandamine
• Koolitervishoid
• Arenguvestlus
• Noorsoo- ja
huvitegevus
• Karjäärinõustamine
vanem kooliiga
13-18

LAPSEVANEMAD
Sotsiaalne
nõustamine

Tervisealane
nõustamine

Vanemluse
nõustamine

(Eri)pedagoogiline
nõustamine

Psühholoogiline
nõustamine

Joonis 3. Lapseea arenguetapid, võtmeisikud, ennetavad teenused ja nõustamise liigi

Lapseootus
Statistikaameti andmetel sündis Eestis 2014. aastal 13 551 last. See on eelneva aastaga võrreldes
21 sündi rohkem, kuid 2274 sündi vähem kui 2010. aastal. Pikemas perioodis ennustatakse sündide
arvu vähenemist veelgi ning laste osakaal rahvastikus väheneb. Seega on iga Eestis sündiv laps tähtis
ning sündivust tuleb soodustada mitmesuguste toetavate teenustega ja turvalise kasvukeskkonna
loomisega.
Raseduse ajal teeb tulevane ema keskmiselt kümme visiiti ämmaemanda ja/või naistearsti juurde.
Ämmaemandast on kujunemas peamine tugiisik last ootavale perele ning see on esimene oluline
kontakt tervishoiusüsteemiga. Erialaseltside koostatud raseduse jälgimise juhend soovitab igal
kohtumisel küsida naise psüühilise seisundi ja meeleolu kohta. Kui naine vastab jaatavalt teotahte
vähenemise, jõuetuse, lootusetuse tunde ja kurvameelsuse kohta, soovitatakse pakkuda tuge
ning teha koostööd edaspidise käitumisplaani koostamiseks ja seisundi täpsustamiseks perearsti,
psühholoogi, raseduskriisi nõustaja, hingehoidja, psühhiaatri või sotsiaaltöötajaga. Sama taktika
kehtib ka lähisuhtevägivalla ilmnemisel, mille korral soovitatakse koostööd perearsti, psühholoogi
ja sotsiaaltöötajaga.7 Ämmaemand peaks suunama kliendi võimaliku aitaja juurde ja saama
tagasisidet selle kohta, kas pöördumine toimus ning millega tuleks arvestada edaspidise jälgimise
ja sünnituse planeerimise juures.

Ennetus
Perekool on tavaliselt tervishoiuasutuses pakutav teenus, kus tulevased vanemad saavad teadmisi ning
vastused küsimustele rasedusega kaasnevate muutuste, sünnituseks ettevalmistamise, vastsündinu
eest hoolitsemise ning lapse sünniga kaasnevate juriidiliste toimetuste (nt lapse sünni registreerimise)
7

Sotsiaalministeerium (2011). Raseduse jälgimise juhend, versioon 4
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ja sotsiaalsete tagatiste (nt vanemahüvitise taotlemise või vanemapuhkuse vormistamise) kohta.8
Paarisuhte rahulolu edendamise programm PREP (Prevention and Relationship Enhancement
Program) on ennetusprogramm paaridele, kes tunnetavad vajadust ära hoida negatiivseid arenguid
või parandada paarisuhte kvaliteeti, et tagada turvaline ja mõistev suhe. Programmis omandatakse
oskused, kuidas mõlemapoolselt panustada paarisuhte toimimisse, suurendada usku ühisesse
tulevikku ja tugevdada pereväärtusi.9

Riskide hindamine
Ämmaemanda kogutud anamneesist selguvad teatud riskitegurid, mis mõjutavad tulevase beebi
heaolu. Absoluutseteks riskiteguriteks võib pidada seda, kui vanem on alaealine, tarbib legaalseid või
illegaalseid uimasteid raseduse ajal, tal puudub kindel elukoht ja majanduslik kindlustatus. Samuti
mõjutavad lapse heaolu ema terviseseisund, sotsiaalmajanduslik ebakindlus, hirm vanemluse ees
ning keerulised pere- ja paarisuhted. Riskide olemasolul on tähtis hinnata nende tõsidust, vanema
suhtumist ja võimalusi pakkuda abi, et riskid oleksid maandatud enne lapse sündi.

Hindamisvahendid
Raseduse jälgimise juhendis on soovitatud kahte kontrollküsimust igal visiidil:
1) kas rase on tundnud viimasel kuul väsimust, lootusetust, jõuetust?
2) kas rase on tundnud viimasel kuul teotahte vähenemist?
Raseduse perioodil vaimse tervise riskide universaalset sõelumist ei toimu. Ema meeleoluhäirete
riski väljaselgitamiseks võib kasutada EEK-2 (emotsionaalse enesetunde küsimustik) ja ärevuse
hindamiseks SCARED (Screen Anxiety Related Emotional Disorder) mõõdikut, mis on kasutusel
perearstisüsteemis.
Kaaluda tasub EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) kohandamist, mis on kasutusel
teistes riikides sõeltestina nii raseduse kui sünnitusjärgsel perioodil ema meeleoluhäirete varajase
märkamise eesmärgil. Tegemist on sünnieelse ja -järgse depressiivsuse hindamise vahendiga.
Samuti tuleks vajaduse korral hinnata tulevase ema uimastikasutust ja sõltuvuskäitumist, nt AUDIT
(Alcohol Use Disorders Identification Test) kasutamisega.

Olemasolevad teenused
Raseduskriisi nõustamine on psühhosotsiaalne kriisinõustamine juhul, kui lapseootel naine
tunneb ebakindlust või suurt pinget seoses raseduse, sünnitamise ja ees ootava emadusega. Teenust
osutatakse alates 2008. aastast. Alates 2013. aastast rakendatakse nõustamisele suunamiseks
saatekirja ämmaemandalt, naiste- või perearstilt.

8

Eesti Ämmaemandate Ühing (2009). Perekooli õppemetoodika. http://www.ammaemand.org.ee/m_files/7b879b2
940a37771759c890996bbce6f.pdf
9
http://prep.ee/prep-prevention-and-relationship-enhancment-program-ennetav-koolitusprogramm-paarisuhtetugevdamiseks-2/
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Teenus on lühikese ooteajaga ja kliendile olnud seni tasuta10 ning toimib pigem filtrina ja ennetaval
eesmärgil. Raseduskriisi nõustaja hindab olukorra tõsidust, vajaduse korral suunab kliendi edasi või
maandab riske nõustamisega raseduse ajal ja sellele järgneval perioodil. Lisaväärtuseks on kriisiabi
osutamine lapsekaotuse või muu kriitilise seisundi korral, mis seostub raseduse või sünnitamisega.
Teenus ei ole korraldatud ühtlaselt üle Eesti. Teenuse sisus esineb kattuvusi ämmaemanda,
sotsiaaltöötaja ja psühholoogi tegevustega.

Koostöö korraldus
Ämmaemanda või naistearsti visiidil tuvastatud last ootava ema meeleoluhäire vm psüühilise
seisundi või eluviisiga seotud riski (sh uimastisõltuvus, vägivallaohvri staatus, majanduslikud
toimetulekuraskused) avastamisel tuleb kaasata naise ja pere abistamiseks vastavalt sotsiaal- ja/või
vaimse tervise teenuse osutajad ning vähendada riske enne lapse sündi, suurendades kaitsetegureid,
luues tugivõrgustiku ja pakkudes vajalikke tugiteenuseid. Vastutus ja juhtumikorraldus ema
olukorra ja tulevase lapse turvalise kasvukeskkonna tagamisel on KOV lastekaitsetöötajal koostöös
tervishoiutöötajaga.

Arendamist vajavad kitsaskohad
Puudub selge raseduse ajal ilmnenud vaimse tervise riskide hindamise ja maandamise plaan. Abi
kättesaadavus sõltub ämmaemanda initsiatiivist ning inimese elukohast ja sissetulekust, sest vaimse
tervisega seotud teenused ja ennetusprogrammides (nt PREP) osalemine on enamasti tasulised või
pika ootejärjekorraga. Raseduse epikriisis välja toodud riskid ei jõua alati perearstini, kes jätkab
hoolitsemist lapse ja ema eest peale sündi. Raseduse jälgimise juhend vajab täiendamist vaimse
tervisega seotud riskide õigeaegseks hindamiseks. Samuti tuleb kindlaks määrata tegevused riskide
tuvastamisel ning tõhustada ema vaimset tervist toetavate teenuste kättesaadavust.

Esimesed eluaastad (0–3 aastat)
Peale sündi võtab beebi tervise eest jälgimise üle perearst. Vastsündinu koos emaga kirjutatakse
haiglast välja juba 48 tunni möödudes, kui puuduvad tervisega seotud komplikatsioonid.
Väljakirjutamisega kaasneb ema informeerimine vajalikest toimingutest, sh perearsti nimistusse
registreerimise vajadusest. Vastsündinu ei kuulu automaatselt perearsti nimistusse ning avalduse
esitamine on vanema vastutusel. See aga tähendab, et perearst ja temaga koos töötav õde saavad
info ja võimaluse reageerida viibega. Koduvisiit vastsündinu juurde toimub juhul, kui vanem ja
perearstimeeskond on selles kokku leppinud. Haigekassa andmetel tehti 2013. aastal koduvisiit
vaid 30% vastsündinute juurde.
Beebi arengus on oluline toetada terve kiindumussuhte kujunemist lapse ja vähemalt ühe täiskasvanu
vahel. Kiindumusteooria on leidnud mitmekülgset tõendatud kinnitust ning kiindumushäirega
kaasnevad käitumismustrid määravad sageli lapse edaspidise turvalise arengu võimalused. Häiritud
kiindumussuhe avaldub sotsiaalselt mittesobilikus või kriitikavabas käitumises. Esimesel juhul on
laps heitlik, agressiivne, impulsiivne ja vägivaldne ning ei suuda sotsiaalsetest kogemustest õppida.
Teisel juhul ei ole laps võimeline tuttavatel ja võõrastel vahet tegema ning loob kergesti juhuslikke
10

rahastatud Haigekassa tervisedenduse valdkonna projekti kaudu aastatel 2008–2015
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kontakte, mis on lühiajalised ja pinnapealsed. Ühine tunnusjoon on see, et laps ei ole võimeline
looma teistega vastastikuseid, armastavaid ja abistavaid suhteid.11
Sünnitusjärgset depressiooni esineb igal kaheksandal emal. Selle tähelepanuta jätmine kahandab
oluliselt ema elukvaliteeti ning lapse ja ema vahelise kiindumussuhte tekkimist. Depressiivne ema
võib teha tahtmatult lapsele liiga, lapse vajadustele ebaadekvaatselt reageerida või põhjustada liigset
erutust. Selle tagajärjel võivad häiruda lapse kognitiivne areng, enesekontroll ja sotsiaalsed suhted.
Koduvisiidid emade toetamiseks on vähendanud sünnijärgse depressiooni kestust ja aidanud
emadel toime tulla beebi eest hoolitsemisel.12
Esimestel eluaastatel mõjutavad lapse arengut ja edaspidist sotsiaalset toimetulekut kolm
olulist riskitegurit: tähelepanu defitsiit, pikaaegne pingelises õhkkonnas viibimine ja kehvad
sotsiaalmajanduslikud tingimused.13, 14 Kuna laps on selles vanuses täielikus sõltuvuses täiskasvanust,
võib ette tulla tahtmatut ja tahtlikku hooletusse jätmist. Tahtmatu hooletus on see, kui imiku eest
hoolitsev täiskasvanu ei mõista beebi reaktsioone, tal puuduvad oskused lapse eest hoolitsemisel
ning ta ei lähtu oma tegudes lapse heaolust. Tahtmatu hooletuse näideteks on lapse üksinda
jätmine, tema nutule reageerimata jätmine, toitmisvead, välismõjuritest tingitud ebaturvaline
keskkond. Tahtlik väärkohtlemine võib olla tingitud sellest, kui lapse hooldaja ei tule toime oma
emotsioonidega ja seeläbi kahjustab last, näiteks lapse raputamine, füüsiline karistamine või muu
jõuga allutamine. Niisuguseid olukordi tuleb vältida, suurendades kõigi last ümbritsevate inimeste
teadlikkust ja oskust sekkuda ning abi leida.
Imiku vajadused võivad jääda rahuldamata, kui emal esineb sünnitusjärgne depressioon. Seetõttu
on oluline peale lapse tervise jälgida ka ema meeleolu, rahulolu ja toimetulekut ning suurendada
pere kaitsetegureid toimiva koostöövõrgustiku kaudu. Barry ja Jenkins (2007) toovad välja kolm
olulist sekkumist, millel on leitud pikaaegseid positiivseid tulemusi väikelapse vaimse tervise
edendamisel15:
1) koduvisiidi programmid, mis toetavad vanemlust ja perekonda imiku ja väikelapse eest
hoolitsemisel;
2) sotsiaalse ja emotsionaalse seisundi hindamine kui osa universaalsest sünnieelsest ja
-järgsest hooldusest;
3) emotsionaalse heaolu ja toimetuleku oskuste suurendamine vanemate võimestamise kaudu.

Ennetus
Universaalne koduvisiit vastsündinu peresse loob võrdsed võimalused, kus igal perel tekib kontakt
esmatasandi tervishoiuga, kes on vastutav lapse heaolu ja terviseseisundi jälgimise eest. Koduvisiidil
11

Rygaard, N. P. (2014). Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat. Tallinna Raamatutrükikoda
O`Hara, M.W., Swain, A. M. (1996) Rates and risks of postpartum depression: a metaanalysis. International Review
of Psychiatry, 8:37-54
13
Lyons-Ruth, K., Bureau, J.-F., Riley, C.D., & Atlas-Corbett, A.F. (2009). Socially indiscriminate attachment behavior
in the strange situation: Convergent and discriminant validity in relation to caregiving risk, later behavior problems,
and attachment insecurity. Development and Psychopathology, 21, 355–372
14
Teicher, M. H., Anderson, C. M., Polcari, A. (2012). Childhood maltreatment is associated with reduced volume in
the hippocampal subfields CA3, dentate gyrus, and subiculum. Proceeding of the National Academy of Sciences,
109, 563–572
15
Barry, M., Jenkins, R. (2007). Implementing Mental Health Promotion. Elsevier, Oxford
12
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on võimalik pöörata tähelepanu kodusele keskkonnale, pereliikmete omavahelistele suhetele,
toetada toimetulekut muutunud elukorralduses ja juhtida tähelepanu kaitseteguritele.
Tähelepanu tuleb pöörata varase turvalise kiindumussuhte ja selliste vanemlike oskuste arendamisele,
mis vähendavad lapsele suunatud riske ja suurendavad kaitsetegureid. Esmassünnitajad võivad
vajada tuge ja juhendamist beebi eest hoolitsemisel, beebi arendamisel ja enda isikliku elu
ümberkorraldamisel, et see sobiks kokku beebi elurütmiga.
Beebikool on võimalus emadel ja isadel kogemusi vahetada, vanemlikke oskusi edendada ja
soodustada terve kiindumussuhte tekkimist. Koostöös tervishoiu- ja haridusspetsialistidega saab
KOV vanematele pakkuda teenust, mis täidab universaalse ennetuse aspekte. Imetamisnõustamine
ja beebi arengut toetavate tegevuste pakkumine suurendab vanema kindlustunnet ja annab
võimaluse tekkinud küsimustele valdkonna spetsialistidelt vastuseid saada.
„Circle of Security“ on universaalne varajase sekkumise ennetusprogramm, mis suurendab
turvalise kiindumussuhte tekkimist. Turvalise lapse ja vanema suhte edendamisel on leitud, et
lapse empaatiavõime on suurenenud, tema enesehinnang on kõrgem ning suhted vanemate ja
teiste hooldajatega on paremad. Pikemaajalise mõjuna on kirjeldatud suurenenud koolivalmidust
ja võimet emotsioonidega toime tulla võrreldes lastega, kelle turvatunne on häiritud. Programmi
on rakendatud väikelaste ja eelkooliealiste laste vanemate hulgas. Muutusi on saavutatud
kiindumussuhte häire esinemisel usalduse taastamiseks ka imikueas. Eestis ei ole teada programmi
rakendamise mõju ega hindamise tulemusi.

Riskide hindamine
Raseduse jälgimisel või esmasel koduvisiidil avastatud riskid eeldavad edaspidiste sammude
astumist, et tagada beebi turvaline kasvukeskkond. Selleks teavitab ämmaemand või pereõde
(perearst) abivajavast lapsest lastekaitsetöötajat, kes võtab juhtumikorraldaja rolli. Riskilastele on
arenenud riikides korraldatud regulaarsed kodukülastused, mis toetavad perekonda ja tagavad
järelevalve ning vähendavad seeläbi lapse arengut kahjustavaid tagajärgi. Teisene ennetus toimub
meeskonnatööna ning pere on kaasatud spetsialistide pidevas ühises infoväljas.
„Nurse-Family Partnership“ on tuntuim programm kõrgenenud riskiga peredele varase sekkumise
korraldamiseks. Programmipõhine lähenemine on kasutusel paljudes riikides. Peamised
näidustused on ema alaealisus, sotsiaalmajanduslike probleemide esinemine, madalam haridustase
vm adekvaatset toimetulekut takistavad tegurid. Tegemist on tõenduspõhise sekkumisega, mille
peamisteks tulemusteks on laste väärkohtlemise vähenemine, lapse eakohase arengu toetamine
ja vanemlike oskuste suurenemine lapsega tegelemisel.16 Programmi miinusteks on selle kallidus
litsentsinõuete tõttu. Programmi rakendamine nõuab paralleelset teadustööd ja rahvusvahelist
aruandlust. Alternatiivina võib kaaluda kohandatud lähenemisi riskiperedele rutiinse teenusena,
mille osutajaks on esmatasandi tervishoiutöötajad. Tegemist on valdkonnaga, mis Eestis vajab
kindlasti edasiarendamist ja sekkumiste kavandamist, et suurendada õigeaegset varast sekkumist
hilisemate riskide maandamiseks. Praegu ei rakendata süsteemselt ühtegi tõenduspõhist sekkumist
riskis olevate väikelaste vanematele, mis aitaks ära hoida väikelaste väärkohtlemist ja ebasoodsast
keskkonnast tingitud arenguhäireid ning suurendada perede toimetulekut positiivse vanemluse
kaudu.

16

http://www.nursefamilypartnership.org/proven-results
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Hindamisvahendid
Praegu ei rakenda (peale anamneesi kogumise) esmatasandil lastega töötavad isikud süsteemset
riskide hindamist ega muid mõõdikuid lapse heaolu tagamisel.
Väikelapse eas kohandatakse kaht hindamisvahendit: PSOC (Parenting Sense of Competence)
vanemliku rahulolu selgitamiseks ja M-CHAT R/F autismispektri häire varajaseks sõelumiseks
24–36 kuu vanuses. Mõlemad vahendid sobivad universaalseks sõeltestiks, millest PSOC annab
info vanemluse toetamise vajaduse kohta ning M-CHAT R/F on aluseks lapse suunamisel
autismispektri häire diagnoosi täpsustamiseks. Lisaks võib olla vajalik hinnata perekonna
kaitsetegureid ja vanemlikku stressi. Samuti võib lapse arengu hindamiseks kasutusele võtta ASQ
(Ages and Stages Questionnaires), mis lihtsustab tervisevisiite tegeval perearstil ja -õel lapse arengu ja
abivajaduse hindamist. ASQ hindab motoorset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut 1–66-kuulistel
(5,5-aastastel) lastel. 30 vanusespetsiifilisele küsimusele vastab lapsevanem. Tegemist on litsentsi
nõudva tasulise hindamisvahendiga. Lisaks litsentsitasudele tuleb arvestada vahendi kohandamise,
kasutajate väljaõppe ning testikomplekti (~250 eurot komplekt) maksumusega.
FFSS (Family Functional Styling Scale) mõõdab perekonna funktsioneerimist ja tugevaid külgi.
Perekonna toimetulekusse sekkumisel on peale probleemide märkamise kasulik keskenduda
perekonnas olemasolevatele ressurssidele ning tegeleda nende võimestamisega. Hindamisvahend
ei ole lapse vanuse spetsiifiline, see hõlmab kõiki pereliikmeid ja sobib universaalseks hindamiseks.

Olemasolevad teenused
Perearst ja -õde teevad regulaarseid tervisevisiite, vajaduse korral antakse eriarstiabi. Perelepitus,
paarisuhte teraapia, pereteraapia ja muud sekkumised eksisteerivad tasuliste erateenustena, kuid
suunamine neid teenuseid saama ja nende teenuste tagamine ei ole reguleeritud ega riskiperedele
kättesaadav. Imetamisnõustamine kuulub pädevuselt ämmaemanda või pereõe (perearsti) oskuste
hulka ning toetab peale toitumisharjumuste kujundamise ka terve kiindumussuhte kujunemist.
MTÜ Sünni- ja Imetamistugi eestvedamisel on loodud osaliselt toimiv võrgustik, kuid see pole
korraldatud jätkusuutlikult ega pole eri piirkondades võrdsetel alustel kättesaadav. Esimese eluaasta
toetamiseks toimib beebikool, kus peale imetamisoskuste võiks nõustatada vanemaid imikuea
arengu soodustamiseks ja probleemidega toimetuleku suurendamiseks. Ühtlasi kannab beebikool
kogukondliku tugigrupi rolli ning on soodne universaalse ennetuse ja varajase märkamise võimalus.

Koostöö korraldus
Kui pereõde ja/või -arst märkavad väikelapse arengus ja kasvukeskkonnas riskitegureid ja
kõrvalekaldeid, on neil kohustus astuda järgmisi samme pere aitamiseks. Arengu mahajäämuse
märkamisel tuleb kaasata teisi eriarste või spetsialiste, kes aitavad diagnostiliselt täpsustada
probleemi olemust. Keskkonnast tingitud sotsiaalsete kitsaskohtade lahendamiseks kaasatakse
KOV lastekaitsetöötaja, kes saab kohalikul tasandil korraldada lisaks sotsiaalabile ka vanemluse
toetamist. Riik peaks tagama vajalikud tugiteenused ja perekonna nõustamise vastavalt eelnevalt
hinnatud vajadusele.
Koostöö soodustamiseks on perearstil ja -õel olemas tervikpilt tugiteenuste võrgustikust oma
teeninduspiirkonnas ning ta suunab ja kaasab spetsialiste vastavalt vajadusele ja soovitavalt ka
universaalseks ennetuseks. Riskilapse abivajadusest teavitatakse KOV lastekaitsetöötajat, kes
koordineerib juhtumikorraldust ja pakub lahendusi riskide vähendamiseks.
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Arendamist vajavad teenused
Vähemalt maakonna tasandil tuleb ühtlaselt tagada vajalikud teenused, mis on suunatud vanemlike
oskuste edendamisele, hooldusvigade vältimisele ja tugivõrgustiku loomisele, eriti riskis olevate
väikelaste peredele. Taastada tuleb universaalne koduvisiit vastsündinu juurde ning kohandada
riskilaste peredele ennetusprogramm või universaalne sekkumissüsteem, mis kaitseb ja toetab
lapse heaolu vähemalt esimesel kolmel eluaastal. KOV saab hoolitseda beebikoolide olemasolu jm.
vanemate mitmekülgse toetamise võimaluste loomise kaudu.

Eelkooliiga (3-7 aastat)
Eestis on vanemal võimalik kodus olla kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni, sel perioodil säilivad
ühele vanemale sotsiaalsed tagatised. Kuni lapse 18 kuu vanuseni makstakse vanemale hüvitist
saamata jäänud töötasu ulatuses. Peale vanemahüvitise lõppemist siirdub osa vanematest tagasi
tööturule ning seejärel vajatakse lapsehoiu- või lasteaiateenust. Eesti 4–6-aastastest lastest
93,5% osaleb alushariduses (sihteesmärk on 2020. aastaks saavutada 95%)17, mis pakub turvalist
kasvukeskkonda ajaks, mil vanemad on tööga hõivatud.
Laste vaimse tervise toetamisel ja edendamisel lapsehoius ja lasteaias on kolm olulist komponenti:
1) laste ja täiskasvanute suhtarv;
2) asutuse mikrokliima;
3) spetsialistide teadlikkus ja oskus rakendada tõenduspõhiseid ennetustegevusi.

Tervise Arengu Instituut on välja andnud juhendmaterjali „Lapse vaimse tervise toetamine
lasteaias“18, mis käsitleb varase lapseea traumaatiliste sündmuste mõju, väärkohtlemist ja kaotustega
toimetulekut. Samuti leiavad kirjeldamist koostöö oskused vanematega ja käitumisprobleemiga
lapse aitamine. Need teemad moodustavad osa lasteaiaõpetaja kutseoskustest, millele lisaks on vaja
sotsiaalseid oskusi ning oskust luua rühmas positiivseid ja toetavaid suhteid ja lahendada konflikte.
Lasteaed on lapsele toetav kasvukeskkond, kui kodus esineb toimetulekuraskusi. Siin on õpetajatel
varajase märkaja roll ning koostöö koht sotsiaalvaldkonnaga pere aitamisel ja vanemlike oskuste
suurendamisel. Tervise Arengu Instituut korraldab koolitusi koolieelse lasteasutuse personalile
psühhosotsiaalse keskkonna olemuse ja selle arendamise võimaluste kohta.
2011. aastal tehtud uuringu põhjal tunnistas 53% vanematest, et oleks vähemalt mõnikord viimase
aasta jooksul soovinud saada kasvatusalast nõu. Peamised teemad, milles teadmisi vajatakse,
on stressi maandamine, lapse sotsiaalne ja emotsionaalne areng ning konfliktide lahendamise
oskus. Samas tõdes neljandik eesti ja ligi 60% vene keelt kõnelevatest vanematest, et on kogenud
masendust seoses laste kasvatamisega. 27% lapsevanematest rõõmustab harva oma lapse üle, mida
võib tõlgendada olulise ohutegurina lapse vaimsele tervisele ja vanemlikule rahulolule.19

17

Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala arengukava 2015–2018
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/14452415546_Lapse%20vaimse%20tervise_2015.pdf
19
Karru, M., Turk, P., Suvi H., Biin, H. (2012). Lapse õiguste ja vanemluse monitooring. Laste ja täiskasvanute
küsitluse kokkuvõte. Poliitikauuringute Keskus Praxis
18
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Ennetus
Lapse kogemus lastehoidu või lasteaeda minekul peab olema igati toetatud ja positiivne. Nii vanem kui laps
peavad tundma, et nad on oodatud ning nende vajadustega arvestatakse. Lapsele antakse aega kohanemiseks
vastavalt tema iseärasustele, koostöös pere ja lasteaia personaliga. Lasteaias suurenevad lapse sotsiaalsed
oskused ja toimub emotsionaalne areng. Lasteaiaõpetajal on pädevus arvestada laste individuaalsete ja sotsiokultuuriliste iseärasustega ning luua hooliv kogukond. Perekonna tundmaõppimiseks korraldatakse enne
lasteaiaga liitumist individuaalne kohtumine, kus vahendatakse lapse kohta käivat infot ning selgitatakse
koostööaspekte. Lasteaed saab pakkuda vanematele tuge vanemakooli näol lapse kohanemise, arenguga seotud muutuste ja nendega toimetuleku toetuseks. Toimuvad iga-aastased arenguvestlused. Viimasel lasteaiaaastal selgitatakse välja lapse koolivalmidus ning ees ootab koolivalik. Väljavõte lapse koolivalmiduskaardist
peab jõudma vanema valitud kooli, et klassiõpetaja saaks sellest lähtuvalt arvestada lapse iseärasustega ja
kool lapse erivajadustega. Vajaduse korral tehakse koostööd perearsti või lapse eriarsti, eripedagoogi, psühholoogi ja/või KOV lastekaitsetöötajaga.
Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ (originaalnimetus „Incredible Years“) on tõenduspõhine positiivset
vanemlust toetav sekkumine20, mida tutvustatakse ja rakendatakse nii eesti kui vene keeles. Programmi
rakendamise peamine eesmärk on aidata vanemal arendada efektiivseid kasvatusalaseid toimetulekustrateegiaid, et suurendada laste sotsiaalset kompetentsust (sh probleemide lahendamise, eakaaslastega suhtlemise
ja enesekehtestamise oskust). Programmi rakendamise lühiajalise tulemusena on täheldatud laste käitumisprobleemide, agressiivsuse ja kehalise karistamise vähenemist. Pikas perspektiivis on võimalik vähendada
ja ennetada laste ja noorte antisotsiaalset käitumist, sõltuvusainete tarvitamist, koolist väljalangemist. Koolitusel osalenud vanemal on võimalus õppida ennast kehtestama vägivallavabalt, lahendama konflikte ning
saada nn tööriistad, kuidas efektiivselt leevendada stressi, mis on seotud lapse kasvatamisega. Programm
„Imelised aastad“ sisaldab alaprogrammi lastele ja õpetajatele, et ka haridusasutuse personal järgiks lapsekeskset toetavat lähenemist ja ei tunnetaks abitust keeruliste situatsioonide lahendamisel.
„Kiusamisest vabaks“ on programm lasteaedadele ja algkoolidele, kus on põhitähelepanu kiusamise ennetamisel 3–10-aastaste vanuserühmas. Programm on alguse saanud Taanis ja kohandatud Eestile 2010. aastal
Lastekaitse Liidu eestvedamisel. Programm põhineb väärtuskasvatusel, mis toetab ühiskonnas aktsepteeritud käitumisnormide ja sotsiaalsete suhete edendamist võimalikult varases lapseeas koos pedagoogilise
protsessi analüüsiga. Kiusamise ennetamise võtmeisikuks lasteaias ja koolis on õpetaja, kelle suhtumine
iseendasse, lastesse, lastevanematesse, kolleegidesse ja inimestesse on määrava tähtsusega. Eestis on uuritud
programmi mõju koostöös Tallinna Ülikooliga.21

Riskide hindamine
Kui lasteaiaõpetaja märkab lapse või vanema käitumises ohutegureid, on tema ülesanne sellele
reageerida. Kindlad ohumärgid on lapse liigne agressiivsus, tõrjutus, osavõtmatus rühma tegevustest,
kõne ja motoorika arengus märgatav mahajäämus. Samuti märkab õpetaja, kui vanemal puudub
aeg või huvi lapse toimetuleku vastu või kui last koheldakse ebaõiglaselt ja kahjustaval viisil.

20

Katsetamine toimub Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetusel projektist „Riskilapsed ja -noored“, elluviijad
Sotsiaalministeerium ja Tervise Arengu Instituut

21

http://kiusamisestvabaks.ee/meist/metoodika-kiusamisest-vabaks, toetatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP)
projektist „Riskilapsed ja -noored“
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Hindamisvahendid
Lasteaiaõpetaja hindab ja analüüsib lapse arengut igal aastal, kuid ühtne hindamismetoodika
puudub. Hinnatakse lapse arengut, muutusi ja dünaamikat. Tulemusi arutatakse vanematega
arenguvestlusel, kus rõhutatakse nii lapse tugevaid kui arendamist vajavaid külgi. Universaalseks
sõelumiseks on soovitav kasutada vanemliku rahulolu hindamise küsimustikku (PSOC), millele
tuginedes saab planeerida positiivse vanemluse toetamist või programmide rakendamise vajadust
koostöös KOV-ga. Vahend sobib nii universaalseks sõelumiseks kui vajaduse korral kasutamiseks
lastekaitsetöötaja, pereõe või teiste lastega töötavate spetsialistide poolt.
Tervise Arengu Instituut on koostanud küsimustikud ja loonud psühhosotsiaalse keskkonna
(PSKK) hindamiseks veebipõhise töövahendi koolieelsetele lasteasutustele, mis on leitav Terviseinfo
veebikeskkonnas22 ja lasteaedadele kasutamiseks avatud alates 2013. a jaanuarist. Hindamises saab
osaleda iga Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) registreeritud koolieelne lasteasutus.
Töövahendi küsimustike väljatöötamisel kasutati WHO materjali „Creating an Environment for
Emotional and Social Well-Being”, mida kohandati Eesti lasteaedadele. Küsimustike testimiseks
tehti lasteaedades katsehindamine ja seejärel valideerimine. 2011–2012 toimus töövahendi loomine
veebikeskkonnas, sh testimine ja katsehindamine kolmes lasteaias, ning 2013–2015 töövahendi
täiendamine ja küsitlusankeetidele venekeelse toe loomine.
Hindamiskeskkonna kaudu saab koolieelne lasteasutus lasta personalil ja lapsevanematel hinnata
lasteaia psühhosotsiaalse keskkonna tugevusi ja nõrkusi sellistes valdkondades nagu sõbraliku ja
toetava õhkkonna loomine, koostöö ja aktiivõppe toetamine, füüsilise ja vaimse vägivalla keelamine,
laste loovuse väärtustamine, lasteaia ja kodu koostöö edendamine ning lastele võrdsete võimaluste
loomine. Hindamistulemuste ehk graafiliselt esitatud raporti põhjal saab lasteaed koostöös
lastevanematega kindlaks määrata arenguvajadused ja vajaduse korral planeerida tegevusi olukorra
parandamiseks. Hindamise eesmärk on luua paremad võimalused laste ja töötajate vaimseks,
emotsionaalseks ja sotsiaalseks heaoluks, mis on lasteasutuse sisekliima arendamise ja vaimse
tervise edendamise tugisambad. Hindamist on võimalik teha igal õppeaastal 1. oktoobrist kuni 1.
juulini. Töötajate ja lapsevanemate vastuste põhjal loob süsteem raporti, mis sisaldab graafikuid
küsitluse põhitulemustega. Küsitluse korduval tegemisel on võimalus võrrelda oma tulemusi
varasemate aastatega.
Lapse kõne areng ja selle sõeltestimine 3–4 (5) aasta vanuses saab kaasa aidata lapse arenguga seotud
probleemi varajasele märkamisele. Tartu Ülikooli eripedagoogika instituudis on kohandamisel
MacArhturi suhtlemise arengu test23.
Eelkoolieas avaldub sageli aktiivsus- ja tähelepanuhäire (levimus kuni 5% populatsioonis24), mille
varajane märkamine aitab toetada lapse koolivalmiduse saavutamist, parendada suhteid eakaaslastega
ja ennetada käitumisega seotud probleemide süvenemist. Probleemi esineb sagedamini poistel ning
esmaseks sekkumiseks on lapse kasvatamisel osalevatele täiskasvanutele psühhosotsiaalse hariduse
pakkumine. Käitumisraskustega lapse vanemad vajavad tuge ja juhendamist, et mõista paremini
lapse käitumist ja saavutada selle üle kontroll. Probleemi täpsustamiseks saab sõeltestina kasutada
hindamisvahendit SNAP-IV (Swanson, Nolan and Pelham Guestionnare) või CRS-R (Conners’
Rating Scales-Revised).25
22

http://www.terviseinfo.ee/et/toeoevahendid/toovahendid/lasteaia-psuhhosotsiaalse-keskkonna-hindamisetoovahend
23
https://www.etis.ee/Portal/Projects/Display/bda985df-843f-4931-b3f7-8127e5fcde70
24
Wittchen H.U., Jacobi F., Rehm, J. (2011). The size and burden of mental disorders and other disorders of the brain
in Europe 2010. European Neuropsychopharmacology, 21, 665-679
25
Hindamisvahendid ei ole Eestis valideeritud ega standardiseeritud
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Olemasolevad teenused
Määrusega26 on sätestatud regulaarsed perearsti ja -õe tervisevisiidid, Rajaleidja keskused osutavad
tugiteenuseid lapsele, vanematele ja lasteaia personalile (logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog
või psühholoogi teenus). Laste vaimse tervise keskused teenindavad lapsi, kellel on märgatud
arengus ja käitumises kõrvalekaldeid, mis võivad viidata teatud haiguste esinemisele (soovitav
eelnev konsultatsioon ja suunamine perearsti poolt).

Koostöö korraldus
Lasteaiaõpetaja on sageli esmane märkaja lapse toimetulekuga seotud raskuste või eale ebasobiva
käitumise korral. Soovitav on esmalt täpsustada lapsevanemaga probleemi olemust. See tugineb
soovil koostööd teha. Kui vanem on probleemist teadlik ja abi leidmiseks juba pöördunud,
saab õpetaja olla lapse toetaja ja jälgija rollis. Kui vanemal teadlikkus probleemist puudub, saab
otsida koos lahendusi lapse aitamiseks. Selleks on vajalik, et lasteaiatöötajad omavad ülevaadet
lapse perekondlikust ja tervise anamneesist ning piirkonnas olemasolevatest teenustest. Kui
lapse käitumine lasteaias käimise ajal märkimisväärselt muutub, tuleb täpsustada võimalikke
traumaatilisi sündmusi, mis väljenduvad lapse käitumises, ning pakkuda toetavaid teenuseid, et
olukorrast võimalikult väheste kahjudega taastuda. Näiteks võivad vanemate lahutus, lähedase
inimese kaotus, õe või venna sünd mõjutada lapse arengut ja toimetulekut lasteaias. Käitumise
muutumise hindamiseks võib paluda erapooletut spetsialisti (psühholoog või vaimse tervise õde)
külastada lasteaeda ja püüda vaatlusel hinnata probleemi olemust ja tõsidust.
Lasteaiaõpetaja teeb lapse arengu toetamisel tihedat koostööd lapsevanematega. Lasteaias töötavatel
spetsialistidel on kohustus sekkuda ja teha koostööd abi korraldamisel, kui nad on märganud
abivajavat last. Perearst ja KOV lastekaitsetöötaja moodustavad esmase koostöövõrgustiku
perekonna toetamisel. Kui lapsel on vaimse tervise või arenguga seotud erivajadusi, tehakse
koostööd vaimse tervise teenuseid pakkuvate spetsialistidega.

Arendamist vajavad teenused
Lapse liitumine lasteaiaga peab olema teadlik tegevus, mille jooksul lapse rühmaõpetajal on
õigus infole, mis mõjutab lapse heaolu ja toimetulekut kollektiivis. Vanemluse toetamine peab
toimuma paralleelselt alushariduse omandamisega. Vanemahariduse pakkumine peaks olema
lasteaiateenusega paralleelne teenus ning loomulik osa eelkooliealise lapse toetamisel ja vajalike
oskuste arendamisel.
KOV lastekaitsetöötaja peaks omama ülevaadet nende laste kohta, kes ei käi lasteaias. Kui tegemist
on riskilapsega, siis korraldab KOV lasteaiakoha ning katab vajadusel sellega seotud kulud. Kuna
tegemist on arvestatava kuluga vanematele, võib see olla lasteaiakohast loobumise põhjuseks ning
laps jääb kõrvale tema arengut ja tervist soodustavast keskkonnast. Neid vanemaid, kellel on võimalus
oma lapsega ise kodus olla, tuleb proaktiivselt kutsuda tervisevisiitidele perearstikeskusesse ning
hinnata lapse arengut ja kõnet, vajaduse korral koostöös kohaliku lasteaia või Rajaleidja keskusega.
Vanemlike oskuste täiendamiseks tuleb lasteaias koostöös KOV-ga edendada nii universaalset kui
teisest ennetust.
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Noorem kooliiga (7–12 aastat)
Euroopa Komisjoni projektis „Joint Action Mental Health and Well-being“27, milles osalevad
Euroopa Liidu liikmesriigid, sealhulgas Eesti, on sõnastatud neli peamist poliitikasoovitust vaimse
tervise edendamiseks ja toetamiseks koolis:
- suurendada laste ja noorte vaimset tervist ja heaolu puudutava info ja uuringute hulka;
- edendada kooli kui sobivat keskkonda laste vaimse tervise toetamisel, soodustada psüühika- ja
käitumishäirete ennetamist ja varajast märkamist;
- suunata vaimse tervise alased koolitused kogu koolipersonalile;
- käsitleda kooli kui osa laiemast võrgustikust, kuhu kaasatakse kõik kogukonna tasandil lastega
tegelevad organisatsioonid ja huvirühmad.
Lapse 7-aastaseks saamisel tekib Eestis koolikohustuse täitmise nõue. Haridus- ja Teadusministeeriumi
andmetel alustas 2014. aastal kooliteed varem 6,2% lastest28 ning koolipikendust taotles umbes
3,4% lastest. On loomulik, et lapsed saavutavad kooliküpsuse erineval ajal. Seda tuleb aktsepteerida
ja anda võimalus alustada kooliteed just lapsele sobivas tempos. On täheldatud, et koolitee
alustamisega kiirustamine võib olla tingitud perekonna majanduslikust toimetulekust, et loobuda
lasteaiateenusega kaasnevast kulust. Niisuguseid juhtumeid tuleb vältida ja KOV peab toetama
lapse koolitee algusaega vastavalt tema arengule. Kooli alguse pikendamise taotluse rahuldamine
võiks toimuda lihtsustatud korras, tuginedes lapsevanema, lasteaiaõpetaja, perearsti ja vajaduse
korral KOV lastekaitsetöötaja hinnangule. Kui laps on saanud tugiteenuseid (logopeediline abi,
tegevusteraapia vms), tuleks arvestada ka asjaomaste spetsialistide arvamusega.
Esimeses klassis tuleb hinnata lapse kohanemist ning koostöös perega seda igakülgselt toetada.
Kuna tegemist on suure muutusega lapse elus, siis on koolipersonali ülesanne olla tähelepanelik ning
arvestada lapse iseärasustega. Negatiivne koolikogemus (pidev noomimine, teistega võrdlemine,
saamatuse tunde tekitamine) hakkab mõjutama edaspidist toimetulekut ja suhtumist õppimisse.
Nooremas koolieas tuleb tekitada huvi ja soodustada õpivilumuse tekkimist, suurendada sotsiaalseid
toimetulekuoskusi ja pakkuda positiivseid eduelamusi kõigile lastele vastavalt nende võimetele
ja tugevustele. Lapse ja pere kooliks ettevalmistamine algab juba lasteaias. Perekonnategurite
arvestamine ja vajaduse korral spetsialistide poolt toetamine on vajalik, kui abivajadus on eelnevalt
hinnatud ja korraldatud perekonnaga kooskõlastatult.
Digiajastul on paratamatu, et lastel on suur huvi arvuti ja muude nutivahendite kasutamise vastu.
Tervise Arengu Instituudi poolt 2013–2015 tehtud laste internetisõltuvuse uuringus „Digilaps“
leiti, et laste kokkupuude nutiseadmetega nihkub üha varasemasse koolieelsesse aega. Samuti leiti,
et mõned sõltuvuse tunnused on seotud kehvema toimetulekuga koolis (nii hinnete kui käitumise
osas), riskikäitumisega, samuti probleemsemate peresuhete ja kasvatuspraktikaga. Samuti olid
liigsel internetikasutusel negatiivsed seosed laste tervise, uneaja ja füüsilise aktiivsusega. Vanematel
on ühelt poolt hirm, et nutiseadmete kasutust piirates halvendatakse lapse toimetulekuvõimalusi nii
koolis kui sotsiaalses sfääris. Teisalt pole praegustel vanematel olnud võimalik õppida digiteemadega
seotud vanema oskusi oma päritoluperes. Neil põhjustel on oluline tagada vanematele võimalus
saada nõustamist ja tuge, et omandada interneti kasutamise teemadega seotud vanemlikud oskused
ja saavutada kõiki osapooli (laps, vanemad, kool) rahuldav ning lapse arengule ja tervisele soodne
lahendus.
Huviharidus on oluline tegevus koolivälisel ajal ning aitab lapsel arendada ennast eri valdkondades,
27
28

http://www.mentalhealthandwellbeing.eu/publications
Sisaldab ka neid lapsi, kes õpivad rahvusvahelise õppekava alusel ja seetõttu alustavad nooremalt
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tundma õppida enda tugevusi, veeta aega eakaaslastega ning saada eduelamusi täiskasvanu
juhendamisel. Igale lapsele peavad olema loodud võimalused huviharidusest osa saada. Vanema
ülesandeks jääb motiveerida ja julgustada last osalema ning jälgida, et lapsele jääks vaba aega
lihtsaks suhtluseks või iseenesega olemiseks.

Ennetusprogrammid
2014/2015. õppeaastal viib Tervise Arengu Instituut koostöös sihtasutusega Kiusamise
Vastu ellu projekti „Käitumisoskuste mängu (Good Behavior Game) piloteerimine Eestis”.29
Käitumisoskuste mängu näol on tegu ühe maailma tunnustatuima universaalse ennetusmeetmega
riskide ennetamiseks (koolist väljalangemine, õpimotivatsiooni langus, käitumuslikud ja
uimastiprobleemid). Käitumisoskuste mäng on I klassis rakendatav sekkumisprogramm, mis
ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele
suunatud õhkkonna loomine klassis ning õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Mäng
edendab prosotsiaalset käitumist (hea käitumise defineerimise ja süstemaatilise tunnustamisega
ning meeskondade moodustamisega, kus korda rikkuvad ja mitterikkuvad lapsed peavad tulemuste
saavutamiseks omavahel koostööd tegema) ning vähendab korrarikkumisi klassis. Rahvusvahelised
uuringud on näidanud, et mäng annab parimaid tulemusi läbiviimisel esimese klassi laste seas, et
ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja õppida reegleid järgima. Eri
riikides tehtud pikaajalistes uuringutes on leitud, et käitumisoskuste mängu rakendamine aitab
ennetada õpiedukuse halvenemist, koolist väljalangemist, kuritegelikku käitumist, antisotsiaalse
isiksusehäire tekkimist, lükkab edasi uimastite proovimist, ennetab uimastite kuritarvitamist või
uimastisõltuvuse teket ja teisi riskikäitumisi.30
„Kiusamise vastu“ on tõenduspõhine kiusamisvastane programm, mis on loodud Turu
Ülikoolis Soome haridus- ja kultuuriministeeriumi tellimusel ja toetusel. Programmi tõhusus on
tõestatud suuremahulise juhuvalimit ja kontrollgruppi sisaldanud uuringuga ning see hõlmab
nii universaalseid kui juhtumipõhiseid tegevusi kiusamise ennetamiseks ja märgatud juhtumite
lahendamiseks. Programmi viiakse ellu ka Eesti koolides ning on kogutud andmeid, et sekkumised
on andnud positiivseid muutusi nii ohvrite ja kiusajate arvu vähenemises.31 Programmi raames
rakendatakse sekkumisi, mis on suunatud kõigile koolis õppivatele õpilastele. Need sisaldavad
tegevusi, mida tehakse grupinormide mõjutamiseks ning selleks, et kujundada kõigis lastes
valmisolek konstruktiivselt käituda, võtta vastutus ohvri toetamise eest selle asemel, et kiusamist
julgustada. Samuti on kohandatud infomaterjal lapsevanematele ning programmis on oluline koht
õpetajatel ja nende tegevusel.
SPIN-programm (originaalnimetus Kickz) on pärit Inglismaalt ning pakub lastele vanuses 10–16
aastat regulaarset sportimisvõimalust professionaalsete treenerite juhendamisel. Eesmärk on
pakkuda noortele vaba aja sisustamiseks meelepärast tegevust, kus noor omandab peale treeningute
ka muid eluks vajalikke teadmisi ja meeskonnatöö oskusi, leiab uusi sõpru ja saab teadmisi eri
spordialadest. Siseministeeriumi eestvedamisel ja toetusel on algatatud programmi rakendamine
Tallinnas. Programmi oodatavaks tulemuseks on antisotsiaalse käitumise vähendamine ning aidata
noorel väärtustada iseennast huvihariduse kaudu.32 Selle programmi mõju ei ole Eestis hinnatud.
29

rahastatakse Siseministeeriumi poolt Euroopa Liidu struktuurifondi vahenditest
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/tervise-edendamine-koolis/koostooprojektid
31
http://www.kivaprogram.net/estonia/uudised/kiva-programmi-teist-aastat-kasutanud-koolides-vahenes-kakiusajate-hulk-oluliselt
32
http://www.spinprogramm.ee/
30
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Riskide hindamine
Õpetaja on isik, kes kohtub oma klassi õpilastega iga päev, ning tal on soodne positsioon märkamaks,
kui lapse käitumises esineb ohu märke. Kõige enam teevad õpetajatele muret lapsed, kes paistavad
silma liigse aktiivsusega, kellel on keeruline alluda klassireeglitele ja kellel esineb keskendumisraskusi.
Need tunnused avalduvad peagi ka õpitulemustes, luues eeldused toimetulekuraskuste ja kooli
suhtes vastumeelsuse tekkimiseks. Teine oluline riskirühm on tõrjutud lapsed, kes ei pruugi tunnis
tähelepanu äratada, kuid kes on sageli vahetunnis üksinda ja tunnis tagasihoidlikud ning kelle
enesehinnang on sageli madal. Kolmas on varjatud riske kandvad õpilased, kes tunnis käituvad
distsiplineeritult, kuid vahetunnis ja vabal ajal on kiusaja rollis. Nende tegevust märkavad pigem
kaasõppijad, kellel peab olema oskus sekkuda ja võimalus teavitada. Siin on abivajavaks mõlemad
pooled.

Hindamisvahendid
Praegu ei kasutata Eesti koolides laste heaolu ja vaimse tervise hindamiseks sõelteste. Lapse tervist
jälgib kooliõde, kes teeb rutiinseid tervisekontrolle 1. ja 3. klassis. Välja on antud põhjalik käsiraamat
õpilase vaimse tervise hindamisest33, kuid seal puuduvad selged tegevussuunised probleemi
avastamisel järgmiste sammude astumiseks. Kohandamisprotsessis on lapse kognitiivseid võimeid
hindavate testide väljatöötamine koostöös Tallinna Ülikooli ja koolipsühholoogidega. Neid saavad
tulevikus kasutada asjakohase ettevalmistuse saanud koolipsühholoogid.
Alljärgnevalt on kirjeldatud soovitavaid hindamisvahendeid õpilaste heaolu ja võimalike
probleemide varajaseks märkamiseks.
KIDSCREEN-52 (Euroopa Komisjoni lühendatud versioon KIDSCREEN-27) – lapse heaolu
hindamisvahend. Hindamisvahendil on viis alaskaalat (lapse üldine tervis, heaolu, vaba aeg, suhted
sõpradega ja toimetulek koolis), selle täidab laps vanuses 8–18 aastat, olemas on ka vanema ja
õpetaja versioon. Ei eelda kasutajalt eraldi väljaõpet, sobib nii sõelumiseks kui statistika kogumiseks
ja dünaamika jälgimiseks üldistatud kujul. Sobiv koolikeskkonna hindamisvahend, mis aitab saada
ülevaadet koolist tervikuna ja leida õpilased, kellel esineb raskusi, riske ja abivajadust.
SES – Rosenbergi enesehinnangu skaala (Rosenberg Self Esteem Scale). Hindamisvahend koosneb
kümnest väitest enesehinnangu kohta. Olemas on laste ja noorukite versioon, mille väited on
samad, ent hinnanguskaalad erinevad. SES on väga kergesti administreeritav ja skooritav, see on
tasuta ning olemas eesti ja vene keeles.
CRS-R (Conners’ Rating Scales-Revised). Saadaval on pikk ja lühike versioon, milles on 27–87
väidet. Täitjaks on vanem, õpetaja, õpilane, olemas on teismelise versioon. Sobib kasutamiseks
3–17-aastastel, enesekohane versioon 12–17 aasta vanuses. Vanema ja õpetaja versioonis on
alaskaalad: tõrges-trotslik käitumine, kognitiivsed probleemid / tähelepanuraskused, hüperaktiivsus,
ärevus, perfektsionism, sotsiaalsed probleemid, psühhosomaatilised kaebused. Enesekohases
versioonis on alaskaalad: käitumisprobleemid, kognitiivsed raskused, pere suhted, viha kontroll,
emotsionaalsed probleemid, hüperaktiivsus. 2008. aastal loodi järjekordne edasiarendus CRS-3,
mis on ülesehituselt sarnane CRS-R versioonile, kuid sisaldab lisaks õpiraskuste, käitumishäirete ja
täidesaatvate funktsioonide alaskaalasid.
33

Õpilase vaimse tervise hindamine. Juhendmaterjal kooliõdedele (2011). http://www.terviseinfo.ee/et/terviseedendamine/koolis/olulised-abimaterjalid/vaimne-tervis
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CDI-2 (Children’s Depression Inventory) – meeleoluhäirete hindamiseks 7–17 aasta vanuses.
Olemas on nii vanema, õpetaja kui lapse enesehinnanguline versioon. Võimaldab varakult märgata
depressiooni sümptomeid ning hinnata ka sekkumiste efektiivsust. Puuduvad Eesti normid, eeldab
kasutamisõigust, on tasuline.
PAQ (Physical Activities Questionnare) – füüsilise aktiivsuse hindamiseks, mida peetakse oluliseks
kaitseteguriks vaimse tervise edendamisel. On leidnud kinnitust, et regulaarne füüsiline aktiivsus
aitab ära hoida vaimse tervise probleemide teket ja maandab vaimseid pingeid.
ChEAT (Children’s Eating Attitudes Test) – söömiskäitumise hindamiseks 9–15-aastaste laste hulgas.
Aitab varakult avastada söömishäireid ja toitumisega seotud riske.

Olemasolevad teenused
Koolides osutatakse koolitervishoiuteenust, mille hulka kuulub õpilaste individuaalne tervisealane
nõustamine. Lisaks on koolipidaja kohustus tagada koolides vastavalt vajadusele hariduslikud
tugiteenused, mida osutavad koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog ja eripedagoog. Tugiteenuste osas
on aga kättesaadavus äärmiselt varieeruv, nii spetsialistide nappuse, töökorralduse ebaselguse kui
puuduliku abivajaduse hindamise tõttu. Osutatavad tugiteenused ei kaasa alati vanemaid ega ole
suunatud koolipersonali juhendamisele rutiinselt.

Koostöö korraldus
Koolis ilmnenud probleemi korral on esmaseks sekkujaks õpetaja, kes räägib lapsega, vajaduse
korral konsulteerib kooli tugipersonaliga. Õpetaja peab probleemi olemusest ja tugispetsialisti
olemasolust lähtuvalt valima, keda ta probleemist teavitab. Õpilase probleeme aitab lahendada
lapsevanem, õpetaja, kaasatud tugispetsialist, vajaduse korral KOV lastekaitsetöötaja (kindlasti
vanemaga koostöö puudumisel või kooliväliste probleemide korral). MTÜ Peaasjad on välja
töötanud õpetajatele ja teistele noortega töötavatele spetsialistidele lühikese algoritmi, kuidas
varakult märgata abivajavat last ning millised sammud järgnevad märkamisele34.

Arendamist vajavad teenused
Arendamist vajavad universaalne kohanemis- ja õpiraskuste ning koolist väljalangemise
ennetus, varajane märkamine ja individuaalne riskide hindamine, alustades lapsele kooli
valikust, kooliminekuga kaasneva stressi vähendamisest, tugispetsialistide vajaduse ja kaasamise
võimalustest ning nende omavahelisest tööjaotusest ja koostööst. Parandada tuleb koostööd lapse,
tema vanemate ja tugivõrgustikuga, et leida eesmärgile suunatud lahendusi õpilase toetamiseks ja
toimetuleku suurendamiseks koolikeskkonnas. Tähelepanu tuleb pöörata õpetajate supervisiooni
korraldamisele ja käitumisprobleemidega lapse toetamisele koolis.

34
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Vanem kooliiga (13–18 aastat)
Pooled 11-aastastest lastest on kogenud koolikiusamist. Uimasteid tarbivad enam noored,
kes tajuvad kehvemaid peresuhteid ja kellel esineb enam vastumeelsust koolis käimise suhtes.
Oma tervist kehvemaks hinnanud õpilastel leiti seoseid madala füüsilise aktiivsuse, keeruliste
peresuhete, uimastite tarbimise ja depressiivsuse episoodidega.35 Eesti koolinoorte vaimne tervis
näitab kriitilisi ohumärke, mille eiramine toob kaasa märkimisväärsed kulud riigile probleemide
hilinenud märkamisel ja nendesse süvenemisel. Kui lapsed ja noorukid ei saa õigeaegset abi, siis
kalduvad psüühikahäired krooniliseks muutuma. See seab ohtu noorte sotsiaalse, haridusliku ja
tööalase toimetuleku ning soodustab täiskasvanueas vaimse tervise häirete avaldumise riski.36

Ennetus
Alkoholiennetusprogramm EFEKT on lapsevanematele mõeldud sekkumine laste ja noorte
esmase alkoholitarbimise edasilükkamiseks ja edaspidise tarbimise vähendamiseks. Nimetatud
sekkumist viidi ellu koolis lastevanemate koosolekul kaks korda aastas kolme aasta jooksul (kokku
kuus koosolekut). Anti suuniseid ja kujundatakse hoiakuid laste alkoholi tarvitamise taunimise
suhtes. Programm on välja töötatud Rootsis 7.–9. klassi õpilaste vanematele ja leidnud rakendamist
veel mitmes Euroopa riigis. Eestis viis katseprojekti ellu Tervise Arengu Instituut ning programm
vajab muudatusi, et see kohanduks Eesti koolisüsteemi ja lapsevanemate ootustega. Programmi
tulemusena on seda rakendanud riikides saavutatud vanemate rangem hoiak laste alkoholi
tarvitamise suhtes ja täheldatud noorte hulgas purju joomise vähenemist ning pikas perspektiivis
on vähenenud ka antisotsiaalne käitumine.37
Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituut viis Euroopa Komisjoni eestvedamisel Eesti
koolides ellu projekti SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe), mille eesmärk oli
koolinoorte vaimse tervise edendamine ning riskiva, vägivaldse ja suitsiidse käitumise vähendamine.
Projekti raames viidi ellu vaimset tervist edendav programm WE-STAY (Working in Europe to Stop
Truancy Among Youth), mis on suunatud koolist väljalangemise vähendamisele. Teise sekkumisena
kasutati mudelit AWARENESS, mis suurendab õpilaste teadlikkust enesetunde parandamisest ja
selle mõjust tervisele. Tegemist on nelja nädala jooksul toimuva kuue loengusarjaga 7.–9. klassi
õpilastele spetsiaalse väljaõppe saanud suhtlemistreenerite poolt. Uuringu tegemisel hinnati
programm lootustandvaks, sest uuringus osalejate vaimse tervise näitajad muutusid positiivselt.38

Riskide hindamine
Noore individuaalsete vajaduste ja koolis avaldunud riskikäitumisega seotud probleemide
märkamiseks ning õpilase mitmekülgseks toetamiseks, mis on eesmärgipärane, orienteeritud
lahenduste leidmisele ja mille tulemused on hinnatud, võib kasutada universaalseid
sõelumisvahendeid. Õpetaja või kaasõppijate poolt märgatud ohutegureid ei tohi alahinnata ega
ignoreerida, vaid kindlasti tuleb täpsustada probleemi olemust ja pakkuda abi nende lahendamisel.
Seetõttu on oluline hinnata ka üldist õpilaste ja õpetajate heaolu, suurendada kaitsetegureid ja
vähendada riskitegureid.
35

Tervise Arengu Instituut (2014). Eesti kooliõpilaste terviskäitumise uuring 2013/2014. õppeaastal.
Sotsiaalministeerium (2012). Laste- ja noorukitepsühhiaatria kõrvaleriala arengukava 2012–2020
37
http://www.blueprintsprograms.com/factSheet.php?pid=e973a64ce098778bb7327fe57d8a607be981cbd3
38
Wasserman D, Carli V, Hoven CW, Sarchiapone M, Wasserman C (2015). Methodolody of the SEYLE trial on
suicide prevention in school. Lancet Aug. 29;386(9996):854
36
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Hindamisvahendid
Kui nooruk satub perearsti vastuvõtule, siis on teiseseks probleemi täpsustamiseks võimalik
kasutada EEK-2, SCARED ja AUDIT testi. Universaalseks sõelumiseks (vt ka eelmine vanuserühm)
ja dünaamika jälgimiseks on eri vanuserühmades soovitav kasutada samu sõelumisvahendeid. Kui
kooliõde või muu tugispetsialist on saanud vastava väljaõppe, tasub probleemi täpsustamiseks
kohandada ka alljärgnevalt kirjeldatud teiseseid, probleemi täpsustavaid vahendeid.
DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) – narkootiliste ainete tarvitamine. Pigem
teisene hindamisvahend. Kui on teada, et nooruk tarbib uimasteid, eeldab ka kohest sekkumise
korraldamist.
SCARED (Screen for Childhood Anxiety Related Emotional Disorders) – ärevushäire sõeltestimiseks
8–18-aastaste laste hulgas. Kasutatakse ka täiskasvanutel, nt raseduse ajal tulevase ema ärevuse
hindamiseks.
CDI (Children Depression Inventory) – teisene hindamisvahend lapse meeleoluhäirete esinemise
täpsustamiseks.
EEK-2 (emotsionaalse enesetunde küsimustik) – aitab hinnata meeleolu- ja ärevushäirete esinemist,
kasutatav pigem teisese hindamisvahendina.
SDQ (Strengths and Difficulties Questionnare) – tugevuste ja nõrkuste küsimustik üle 11 aasta
vanustele noortele. Küsimustik on kohandatud eesti keelde ning seda on kasutatud mitmetes
uuringutes ja laste vaimse tervise teenuse osutajate poolt. Küsimustik võimaldab hinnata sekkumise
tõhusust, olemas on ka õpetaja ja vanema versioon. Eesti normide kohta info puudub.

Olemasolevad teenused
Kooliõde teeb rutiinse tervisekontrolli 7. ja 11. klassi õpilastele, perearst teeb tervisekontrolli 5. ja
9. klassis.39 Koolis osutatavate tugiteenuste kättesaadavus sõltub koolipidajast, kelle kohustuseks
on tagada abivajajatele vajalikud teenused. Selles suhtes valitseb Eestis ebavõrdsus ja teenustega
kaetus on ebaühtlane, mida põhjendatakse spetsialistide nappuse, koolipidaja võimekuse või
vajadusest arusaamade varieeruvusega. Rajaleidja pakub samu teenuseid maakonna tasandil, mis
ei taga aga kõigi piirkonnas olevate koolide teenustega kaetust. E-keskkonnas pakutav info ja abi
on kättesaadav lehekülgedel www.peaasi.ee ja www.lahendus.net, kuhu noor või märkaja saab abi
leidmiseks pöörduda, jäädes sealjuures anonüümseks.

Koostöö korraldus
Riski tuvastamisel ei piisa selle fikseerimisest õpilase tervise- või arengukaardil, vaid sellele
peab järgnema sekkumisplaani koostamine ning teiste vajalike spetsialistide kaasamine. Plaani
koostamise ja selle elluviimise järgimise eest vastutab kooli tugispetsialist. Kui probleem avaldub
peamiselt tervisekaebusena, on juhtumikorraldaja kooliõde, kes vajaduse korral kaasab perearsti
ja/või II etapi vaimse tervise teenuse osutaja (vaimse tervise õde, kliiniline psühholoog).
Õpitegevuse ja koolikeskkonnast tingitud psühholoogiliste probleemide korral saab protsessi
juhtida koolipsühholoog. Kui lapse mure on tingitud sotsiaalsetest teguritest, sh puudulik vanemlik
39
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hoolitsus, võtab vastutuse sotsiaalpedagoog, kes kaasab vajaduse korral KOV lastekaitsetöötaja
pereprobleemidele lahenduse leidmiseks. Koolikeskkonnast tingitud probleemid lahendatakse
eeskätt kooliressursside abil, vajaduse korral kaasatakse Rajaleidja kaudu II tasandi spetsialist
(koolipsühholoog, eripedagoog, sotsiaalpedagoog). Õpetaja kutsestandard40 kirjeldab teadmisi
ja oskusi, mis toetavad lapse vajaduste märkamist, õpetaja koostööoskusi ja pädevust õpilase
individuaalsete vajadustega arvestamisel. Seega on õpetaja oluline meeskonnaliige lapse ja pere
aitamisel ning suureneb vastutus koolikultuuri edendamisel, et iga lapse tunneks end koolist
turvaliselt ja toetatuna.

Arendamist vajavad teenused
Õppekavad peaksid sisaldama enam vaimse tervisega seotud teadmiste ja oskuste suurendamist, sh
sallivuse, suhete loomise ja hoidmise ning riskiva käitumisega kaasnevate ohtude ennetamisoskuste
arendamist lõimituna erinevates õppeainetes. Noored vajavad usalduslikku keskkonda oma
probleemide jagamiseks ja vastuste saamiseks, millest enimkasutust leiavad interaktiivsed
lahendused. Õpetajate oskused ära tunda, sekkuda ja aidata, vajavad mitmekülgset toetamist ja
võimalusi sellesse panustada.

40
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II TASANDI TEENUSED RISKIS OLEVALE VÕI ABIVAJAVALE LAPSELE JA PERELE
Rajaleidja pakutavad tugiteenused
SA Innove loodud Rajaleidja keskuste missioon on toetada õppija arengut elus hakkamasaamiseks, luues
ja mõjutades õpikeskkonda, ning olla tunnustatud kompetentsikeskus, mis toetab õppija hakkamasaamist
ning aitab oma tegevusega kaasa paindliku ja tasakaalustatud haridussüsteemi loomisele. Rajaleidja arenduskeskus loob karjääri ja tugiteenuste kvaliteedi tagamise süsteemi koos tulemuslikkuse hindamisega.41
Õppenõustamise teenuseid (eripedagoogiline, logopeediline, psühholoogiline ja sotsiaalpedagoogiline
nõustamine) osutatakse eelkooliealistele lastele ning üldharidus- ja kutseõppeasutuste õppuritele nende
arengu ja võimetekohase õppe toetamiseks. Lapsevanemaid, haridusasutuste õpetajaid ja tugispetsialiste,
haridusametnikke ja teisi lastega seotud isikuid nõustatakse vajalike õppe- ja kasvatuskorralduslike meetmete valikul ja rakendamisel.
Õppenõustamise teenust osutatakse nii individuaalselt kui grupis (st sarnaste probleemidega inimeste
nõustamine), tehakse kompleksseid pedagoogilis-psühholoogilisi uuringuid, et täpsustada lapse hariduslikku erivajadust, võimeid, psühholoogilisi vm probleeme, hinnatakse ja analüüsitakse multisüsteemses
perspektiivis (pere, kool, sõbrad, lähikeskkond) lapse arengut ja käitumist mõjutavaid tegureid. Olukorda,
kus esinevad näiteks halvad õpitulemused või väljakutsuv käitumine, on vaja spetsialistidel põhjalikult analüüsida ning välja selgitada, mida on otstarbekas teha, et valitud meetmed või meetodid tooksid soovitud
tulemuse. Tihtipeale on probleemid komplekssed ning vajalik on mitme spetsialisti koostöö. See eeldab süstemaatilist ja struktureeritud tööd kindla aja jooksul ning koostööd ka nende inimeste ja institutsioonidega,
kes täidavad olulist rolli õpilase elus (kodu, haridus- ja tervishoiuasutus, KOV jms). Uuringute tulemustest
lähtuvalt annavad Rajaleidja keskuse spetsialistid soovitusi lapse arendamiseks vajalike tingimuste rakendamiseks koolieelses lasteasutuses ja õppekorralduseks koolis.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevalt on igas maakonnas moodustatud vähemalt 5-liikmeline
nõustamiskomisjon, kuhu kuuluvad eripedagoog, logopeed, koolipsühholoog, sotsiaaltöötaja ja maa- või
linnavalitsuse esindaja. Nõustamiskomisjoni ülesanne on hinnata vajadust ja anda soovitusi ressursimahukate ja eri valdkondade koostööd vajavate meetmete rakendamiseks (nt koolikohustuse täitmise edasilükkamine; õpilasele tervislikel põhjustel koduõppe rakendamine; haridusliku erivajadusega isiku sobitus- või
erirühma vastuvõtmine; õpilasele lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppe kohaldamine; eriklassi või
-rühma tingimustes õppe rakendamine; hariduslike erivajadustega õpilasele kaasavas õppes vajalike tingimuste loomine ja rakendamine; riiklikus õppekavas sätestatud taotletavate õpitulemuste asendamine või
vähendamine; õpilasele jõukoha Eespool kirjeldatud spetsialistide puhul on palju sarnaseid tegevusi. Kõige
selgemalt eristub eripedagoog, kuid ei ole teada, millisel juhul tuleks suunata laps sotsiaalpedagoogi või
koolipsühholoogi juurde. Samuti ei ole teada nimetatud spetsialistide töömeetodid, võrgustikutöö võimalused ja tegevuse tulemuslikkuse näitajad.42
Maakondlike keskuste juurde on loodud nõustamiskomisjonid, kelle ülesanne on anda soovitusi:
- sobivate õppe- ja kasvatustingimuste kohaldamiseks;
- koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks;
- alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks.
Nõustamiskomisjon on vähemalt 5-liikmeline, sh eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaaltöötaja ja
kohaliku omavalitsuse või maavalitsuse esindaja. Kuna komisjonile laekub palju avaldusi, on valdkonna
olulised spetsialistid suures mahus hõivatud komisjonitööga. Samas võib individuaalne töö kooli ja perega
olla tõhusam, et vähendada aega probleemi tõendamisele ning leida tõhusamaid lahendusi koostöös nende
spetsialistidega, kes lapse ja perega seotud on. Lapse vajaduste ja perekeskse lähenemise kaudu võib jõuda
kiiremate ja tõhusamate tulemusteni.

41
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Laste vaimse tervise kabinetid
Et tuua vaimse tervise teenused lastele ja peredele lähemale, on plaanis luua igasse maakonda
laste vaimse tervise kabinetid. Vaimse tervise keskuste arendusprojektide raames on katsetatud
maakonnas toimivate kabinettide tööd Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal.43 Sarnane ambulatoorse laste
psühhiaatrilise abi korraldus toimib Soomes, kus kabinetid on regionaalsete keskuste allasutused,
kes jagavad ühist eelarvet, toetavad töötajate professionaalset arengut, korraldavad supervisioone
ning teevad tihedat koostööd lapsega tegelevate spetsialistidega lapse elukohas. Piirkonna tasandil
pakutakse teraapiat, vastavalt vajadusele külastatakse kodu ja lasteasutusi ning nõustatakse
vanemaid ja spetsialiste, kes lapsega iga päev tegelevad.
Praegu Eestis katsetatavates kabinettides on tagatud kolme spetsialisti (vaimse tervise õe, (kliinilise)
psühholoogi ja sotsiaaltöötaja) osutatavad teenused. Meeskonda kuulub ka nõustav lastearst
või psühhiaater. Teenust osutatakse maakonnahaiglates. Regionaalne vaimse tervise keskus
toetab meeskonda regulaarsete supervisioonidega. Tekkinud on reaalne vajadus lastepsühhiaatri
vastuvõtuks vähemalt ühel korral kuus, sest peredel ei pruugi olla ressurssi ja võimalust pöörduda
vaimse tervise keskusesse ning see tagaks psühhiaatrilise abi kättesaadavuse maakonna tasandil.
Samuti on õigustatud kliinilise psühholoogi nõue, et pakkuda diferentsiaaldiagnostika ja teraapia
võimalusi.

Ennetustegevus
Kabinettidesse pöördujatel on juba ilmnenud teatud riskid ja mured. Et probleemid ei süveneks,
tuleb panustada ka teisesesse ennetusse. Kui kabinetti pöördub laps kaebusega, et teda kiusatakse, või
selgub vastuvõtul, et vanemad vajavad toetust kasvatusküsimustes, siis on ravimeeskonna kohustus
korraldada probleemidega tegelemine esmasel või teisesel tasandil. Koostöö haridusasutuste,
esmatasandi tervishoiu ja KOV lastekaitsetöötajaga on igapäevase töö osa selleks, et lapsel ilmnenud
probleemid või riskid leiaksid kompaktse lahenduse. Kabineti tasandil pöördujate juhtumikorraldus
saab olla sotsiaaltöötaja vastutusvaldkond.

Riskide hindamine
Sageli on mure mitmetahuline ning hinnata tuleb kõiki aspekte. Kui lapse vaimse tervise häire saab
välistada, vajab pöördumise põhjus siiski lahendamist. Selleks kogub vaimse tervise õde põhjaliku
anamneesi, mis annab ülevaate lapse seisundist ja edaspidisest abivajadusest. Koostöös teiste
osapooltega tegeletakse lahenduste leidmisega.

Hindamisvahendid
Standardiseeritud hindamisvahendid aitavad selgitada lapse probleemi olemust. Hindamiseks
sobivad nii esmased sõelumisvahendid kui ka spetsiifilised teisesed küsimustikud vastavalt
personali väljaõppele. Kliiniliste psühholoogide töövahendeid on plaanis ühtlustada ning tagada
nende kasutamine kõigi kabinettides, kes on saanud vastava väljaõppe ja omavad litsentsi vastavate
vahendite kasutamiseks.

Koostöö korraldus
Peamine rõhuasetus peab olema vaimse tervise häirete äratundmisel, diagnoositud juhtude
jälgimisel ja toimetuleku toetamisel lapse kodukohas. Pöördujad saavad tekkinud küsimustes
selgust, kabineti personal annab suunajale tagasisidet, suhtleb vajaduse korral haridusasutuse või
43

Rahastatud Norra toetusel rahvatervise programmi raames

29

Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks

lastekaitsega. Vastavalt vajadusele suunab vaimse tervise õde lapse edasi vaimse tervise keskusesse ja
saab tagasiside otsusest, mis on lapse abistamiseks määratud ja milline osa raviplaanist jääb kabineti
personali vastutusele. Võimaluse korral saab vaimse tervise keskus delegeerida kabinetile teraapia
või patsiendiõpetuse osa. Kabinetis töötav vaimse tervise õde on vahelüliks ja kontaktisikuks
esmatasandi ja kõrgema etapi vahel ning teeb vajaduse korral koduvisiite või külastab last koolis/
lasteaias. Tulevikus võivad toimuda grupiteraapiad, vaimse tervisega seotud vanema koolitused
ja võrgustikutöö koordineerimine tervishoiuvaldkonnas. Vaimse tervise kabinettidel on vastutus
nende laste ja perede toetamisel, kellele on määratud diagnoos ja ravi.

Piirkondlikud pereteenused
Eestis on mitmeid tõenduspõhiseid ja vajalikke teenuseid, mis aitaksid suurendada perede toimetulekut ja
vähendada riske laste vaimse tervise probleemide tekkimisel. Kahjuks ei ole nende pakkumine korraldatud
riiklikult ega kohaliku omavalitsuse poolt, vaid kolmanda sektori initsiatiivil. Teistes riikides, näiteks Norras, osutatakse pereteenuseid kohaliku omavalitsuse poolt selleks loodud peremajades integreeritult tervishoiu-, vaimse tervise, haridus- ja sotsiaalteenustega. Eestis on pereteenused korraldatud näiteks Tallinna
linna allasutuses perekeskus44, kuhu pere saab vajaduse korral pöörduda psühholoogiliseks nõustamiseks.
Lisaks osutatakse teenuseid (toimetulekuraskustega perede aitamine, vanemakoolitus, vabatahtlikud tugiisikud jm) lastekaitsetöötaja suunamisel. Soomes on vastavad nõuandlad koos vajalike teenustega olemas
igas kohalikus omavalitsuses. Meeskonda kuuluvad psühholoogid, pereterapeudid ja sotsiaaltöötaja, kes
aitavad leida perele sobivaid lahendusi ja teenuseid, mis nende toimetulekut toetavad ja on orienteeritud
probleemide lahendamisele. Tihedat koostööd tehakse tervishoiu- ja haridusasutuse spetsialistidega.
Need keskused pakuvad individuaalset nõustamist, grupiteraapiaid ja kriisiabi. Töö on pere vajadustest
lähtuv ning rakendatakse tõenduspõhiseid sekkumisi, st osutatakse teenuseid, mis on vajaduspõhised ning
parandavad nii igapäevatoimingute kui keeruliste suhetega toime tulemise oskusi, vanemlikke oskusi ja
tugisüsteemide loomist.
Eesti perede jaoks ei ole korraldatud ega võrdselt tagatud järgmiste teenuste kättesaadavus vajaduspõhiselt:
1) kriisiabi kui kiireloomuline esmaabi traumaatiliste sündmuste tagajärjel, et toetada ja suurendada lapse
ja pere toimetulekut suurte elumuutustega. Selleks võivad olla nii vanema kaotus või raske haigus, vanematevahelised pidevad konfliktid kui ka lapse tervisega seotud probleemidega toimetulek (krooniline
haigus, vigastused vm traumaatilised sündmused);
2) vanemluse toetamine – kui lapsevanem tunneb vajadust saada tuge lapse kasvatamisel, peab selleks
olema loodud abivõimalus ennetava meetmena. Praegu on neid oskusi kirjeldatud sotsiaalpedagoogi
tegevustena, kuid sotsiaalpedagoogi ametikoht on kooli koosseisus ning see pole vanema jaoks abi
küsimisel neutraalne ega esmavalik. Samuti ei seostata koolis osutatavaid tugiteenuseid väikelapse ja
lasteaiaealise lapse tugiteenustena. Individuaalse abi saamine peaks olema tagatud vähemalt piirkonna
tasandil ning koostöös teiste lastega tegelevate spetsialistidega. Ühtlasi saab nimetatud teenuse siduda
vanemlusprogrammi komplekteerimisega ja vanemakoolitajate rakendamisega laiemalt;
3) pereteraapia on psühhoteraapia meetod, et lahendada süsteemselt probleeme, mis tekivad inimestel suhetes oma lähedaste ja teiste oluliste inimestega. Traditsiooniliselt on pereteraapia fookuses pereliikmete
omavaheline suhtlemine ja suhete kvaliteet, perekonna arengukriisid, pere viisid keeruliste olukordade
ja emotsioonidega toime tulla. Pereteraapia tulemusena paraneb perekonna funktsioneerimisvõime,
üksteisemõistmine, emotsionaalse toetuse jagamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste
omandamine; lahenevad suhteprobleemid ja paraneb last ümbritsev psühhosotsiaalne keskkond. Pereteraapia on tõendatult efektiivne järgmiste probleemide ja häirete korral: laste ja teismeliste emotsionaalsed ja käitumishäired, söömis- ja sõltuvushäired, psühhosomaatilised probleemid, traumaatilised
44
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kogemused, kaotused ja lein. Tegemist on universaalse sekkumisega, mis aitab korrastada peresuhteid,
leida ressursse ja edendada oskusi efektiivsemaks toimimiseks perekonnana selliselt, et ei parane mitte
ühe, vaid kõigi pereliikmete toimetulek;
4) perelepitusteenus on mõeldud lahutavatele ja lahku kolivatele lapsevanematele, kes vajavad vahendamist ja konsulteerimist kokkuleppele jõudmisel eelkõige laste elukorraldust puudutavates küsimustes.
Perelepituse eesmärk ei ole äraleppimine (näiteks olukorras, kus paar on otsustanud lahku minna), vaid
see, et vaidlevad osapooled jõuaksid last puudutava(te)s konkreetse(te)s vaidlusküsimus(t)es mõlemale
poolele ja lapsele sobiva lahenduseni. Sellega eristub perelepitus näiteks pereteraapiast ja nõustamisest,
mis on üldiselt suunatud (paari)suhete parandamisele, mitte niivõrd konkreetsetele kokkulepetele jõudmisele väljaspool paarisuhet. Perelepituse juhtumi raames toimub keskmiselt 5–7 kohtumist. Kohtumiste lõpptulemuseks on üldjuhul kokkulepe, mille osapooled saavad soovi korral lasta kohtul kinnitada.
Kuigi 2010. aastal vastu võetud lepitusseadus lõi lepituse kasutamiseks vajaliku õigusliku raamistiku ning
Eestis tegutseb juba 1998. aastast just perelepitusele keskendunud Eesti Lepitajate Ühing, on perelepituse kasutamine vähe levinud. 2013. aastal Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse
RAKE tehtud „Vanema hooldusõiguse määramise uuringu“45 ja lepitajate ühingu hinnangu kohaselt on
selle üheks põhjuseks vähene teadlikkus teenuse kasust ja vajalikkusest ning teisalt asjaolu, et teenust
kasutada soovijatele ei ole teenuse hinna eest tasumine jõukohane. Mitte kõik kohalikud omavalitsused
ei ole valmis teenust rahastama. Kuigi igas maakonnas on olemas koolitatud spetsialistid, ei ole nad
vajalikul määral rakendatud. Osa väljaõppinud lepitajatest on loobunud tegutsemast, sest kliente, kes
oleksid valmis teenuse eest maksma, ei ole piisavalt.
Mõnel juhul piisaks kui hädasolevale pereliikmele on tagatud psühholoogiline nõustamine. See teenus aga
ei ole Eestis abivajajatele kättesaadav ega süsteemselt korraldatud. Näidustuse tervishoiusüsteemis annab
haigestumine, kui ennetamisse hetkel ei panustata.

KOLMANDANE ENNETUS LASTE JA PEREDE AITAMISEKS
Laste vaimse tervise keskuste roll ja võimalused
Eestis on loodud neli regionaalset laste vaimse tervise keskust.46 Keskuste põhiülesanne on vaimse tervise
häirete diagnostika ja ravi korraldamine, järgides kaasaegseid põhimõtteid ning tõenduspõhist praktikat.
Statsionaarset ja ambulatoorset ravi osutatakse Tallinnas, Tartus ja Viljandis; Pärnus ja Ida-Virumaal toimub
ainult ambulatoorne töö. Projekti perioodil on keskendutud personali koolitusele ja keskustes pakutavate
teenuste arendamisele, järgides teenuste integreerituse printsiipi. Töö tõhustamiseks on läbi viidud spetsiifilisi koolitusi esmatasandil lastega tegelevatele spetsialistidele laste vaimse tervise probleemide varajaseks
märkamiseks ja nendest teadlikkuse suurendamiseks. Kui Tallinnas on koolitused olnud suunatud perearstidele ja lasteaiaõpetajatele, siis Tartu on pakkunud enesetäiendusi koolipersonalile ning on koostatud kogumik enim esinevatest laste vaimse tervise häiretest.47 Tartu projekti kaudu avati maakondlikud kabinetid
Põlvas, Võrus ja Valgas. Teenuste arendamisse Ida-Virumaal on panustanud SA Tartu Ülikooli Kliinikum
ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla laste ja noorukite psühhiaatria osakond. Pärnu projekt katab nii lastekaitsetöö, lasteaedade kui koolide tugispetsialistide võrgustikku. Samuti on jõutud otse lapsevanemateni, et
suurendada vanemlikku kompetentsi lapseea kriiside ja iseärasustega toimetulekul. Ida-Virumaal on koo45

http://www.ec.ut.ee/sites/default/files/www_ut/vanema_hooldusoigus_loppraport_isbn.pdf
Norra toetusel rahvatervise programmi raames rahastatud neli projekti vaimse tervise keskuste teenuste
arendamiseks Tallinnas, Tartus, Ida-Virumaal ja Pärnus
47
Tartu Ülikooli Kliinikum (2014). Vaimne tervis — väärtus meie kõigi jaoks. Infokogumik laste vaimse tervise
häiretest
46
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litatud elanikkonda ning väljaõppe on saanud vaimse tervise kabinettide personal, kes osutab laste vaimse
tervise teenuseid ambulatoorselt Narva haiglas ja Ida-Viru Keskhaiglas.
Praegu ei ole veel saavutatud igas piirkonnas võrdselt kõigi osapoolte kaasatust tegevustesse. Pigem on läbi
viidud koolituste kaudu suurendatud üldist teadlikkust ja loodud juurde abisaamise võimalusi.
Laps viibib raviasutuses, et saada vajalikku abi ja asjakohane hinnang terviseseisundile. Iga patsiendi kohta
koostab raviplaani multidistsiplinaarne meeskond, kuhu on kaasatud ka vanem ning laps vastavalt tema
eale ja arusaamisvõimele. Lapse statsionaaris viibimist tuleb kasutada maksimaalselt, et suurendada lapse
toimetulekuoskusi, parandada või normaliseerida tema enesehinnangut, kujundada harjumusi, mis tagavad igapäevase toimetuleku vastavalt lapse vaimsele arengule ja seisundile. Kindlasti jääb määravaks lapse
probleemi puhul individuaalne ja perekeskne vajaduspõhine sekkumine, et peale raviplaanis ettenähtud
sekkumiste rakendada ka teiseseid ennetavaid tegevusi keskuse töötajate poolt.

Kolmandane ennetus
Lapse või nooruki haiglas viibimise aega saab edukalt kasutada teiseseks või kolmandaseks ennetamiseks.
Näiteks võib haiglas viibijatele rakendada PBIS-programmi (Positive Behaviour Intervention and Support),
mis lisaks individuaalsetele sekkumistele aitab parandada noorukite enesehinnangut ja toimetulekuoskusi.
Programmi on küll kirjeldatud kooli- ja kogukonnapõhise sekkumisena, kuid see sobitub ka statsionaari,
turvakodudesse ja käitumisraskustega noorte koolidesse. Kui kogu programmi rakendamine tundub liiga
ressursimahukas, siis võib kaaluda programmi teatud osade kasutuselevõttu, sest see sisaldab nii esmast,
teisest kui kolmandast ennetust. Samuti võiksid ravimeeskonna liikmete (noorsootöötaja, sotsiaaltöötaja,
vaimse tervise õe) pädevuses olla ART-programmi (Aggression Replacement Training) rakendamise oskused.
Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ jätkuprogramm on suunatud just käitumisraskustega laste vanematele ning see peaks leidma rakendust ATH diagnoosiga lapse perede toimetuleku parandamisel. Programmis osalemise eelduseks on baasprogrammi läbimine ning jätkukoolitus sisaldab 9–11 kohtumist. Seega
peab raviasutuse ja vanemlusprogrammi koordinaatori vahel tekkima püsiv andmevahetus, et jõuda olulise
sihtrühmani.
Lapse igapäevase toimetuleku eest jääb vastutus vanematele ja lapsega iga päev töötavatele spetsialistidele.
Seega peab raviplaani osana saama kirja, millist abi ja tuge vajab laps kodus, lasteaias või koolis, ning kuidas
see info vajalike osapoolteni jõuab. Selgub lastekaitsetöötaja kaasamise vajadus, et suurendada kogukonnapõhist perekonna toetamist.
Puuduvad ühtsed põhimõtted ja kokkulepped esmatasandi spetsialistide täienduskoolituses. Seetõttu luuakse täienduskoolituse õppekava (valmib jaanuar 2016) integreeritud teenuste soodustamiseks, et suurendada
esmatasandil lastega töötavate spetsialistide lapse heaolu ja vaimse tervise alast teadlikkust ja koostöö vajalikkust. Vaimse tervise keskuste näol on tegemist heade praktikabaaside ja kompetentsikeskustega, kust
võiksid lastega tegelevad spetsialistid saada kontsentreeritult infot ja kogemusi lapseeas esinevate häirete ja
nendega toimetuleku kohta. Edaspidi nähakse keskustel lisaks ravitegevusele kahte laiemat ülesannet:
1) laste vaimse tervisega seotud arendus- ja koolitustegevus;
2) teisesel tasandil töötavate spetsialistide töönõustamine.

Laste vaimse tervise teenuste kvaliteedi hindamine
Inglismaal on Royal College of Psychiatrists välja arendanud laste ja noorukite vaimse tervise
teenuste kvaliteedi hindamise süsteemi QNIC (Quality Network for Inpatient Children and
Adolescent Mental Health Services) statsionaarsete teenuste ja QNCC (Quality Network for

32

Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks

Community Children and Adolescent Mental Health Services) ambulatoorsete teenuste puhul.48
Hindamisraamistik on tõlgitud eesti keelde ning seda on tutvustatud arendusprojekti osana Tallinna
ja Tartu statsionaaris. Kvaliteedi hindamisel on kaks osa: enesehindamine ja välishindamine (peer
review). Tulemushindamiseks kasutatakse patsientidel C-GAS, SDQ ja teisi küsimustikke, mis on
rutiinsed hindamisvahendid psühhiaatrilist abi saavatele lastele.
QNIC sisaldab seitset kvaliteedikategooriat, sh lapse õigusi ja lastekaitset, teavet teenusest,
nõusoleku ja konfidentsiaalsuse tagamist, infot vastuvõtu ja haiglast lahkumise kohta jne.
QNCC sisaldab kümmet kvaliteedikategooriat, milles on toodud välja spetsiifilisemad indikaatorid,
nagu teenust saama suunamine, seisundi hindamine, ravi korraldus, patsiendi ja pere teavitamine,
lapse õigused, asutustevaheline koostöö, personal ja enesetäiendus, asukoht, keskkond ja sisustus
jne.
Sisehindamist teeb lastepsühhiaatria osakonna töötajatest moodustatud meeskond. Välishindamist
teeb sarnase profiiliga teise võrdväärse asutuse osakonna meeskond. Toimuvad vaatlus ja intervjuud
personali, patsiendi ja lapsevanematega. Kogukonna hindamisel osalevad teiste valdkondade
esindajad. Välishindamisest valmib raport, kus tuuakse välja organisatsiooni tugevad ja arendamist
vajavad küljed.
Esmase katsehindamise järel leiti kokkuvõtvalt, et Eestis vajavad arendamist järgmised tegevused:
- patsiendi ja tema pere süsteemne kaasamine raviprotsessi;
- vaimse tervise teenuse osutajate ressursi efektiivne kasutamine;
- kirjalik raviplaan, kuhu on kaasatud ka laps ja vanem;
- kirjalik riskihindamise plaan;
- kirjalik info lastepsühhiaatria osakonna kohta (teenused, personal, kodukord jne).
2016. aastal on plaanis korrata igas osakonnas hindamist QNIC abil ning katsetada QNCC
kasutamist ühe maakondliku kabineti näitel (soovitavalt kahes kohas, et saaks rakendada ka
vastastikust hindamist). Võimalus on osaleda Ühendkuningriigis välishindamisel, et saada
kogemust kvaliteedisüsteemi rakendamisest selle metoodika arendajate kaudu. Vaimse tervise
keskuste projektide lõppemisel on kvaliteedi hindamise süsteem kohandatud lähtuvalt Eesti
teenuseosutajate spetsiifikast. Tulevikus peaks nimetatud kvaliteedi hindamise süsteem olema laste
vaimse tervise teenust pakkuvate asutuste rutiinne tegevus. Seda toetab ka uue lastekaitseseaduse
säte, mis seab tingimuseks kõigi lasteasutuste (sh lastele tervishoiuteenuseid osutavate asutuste)
sisehindamise.
Kvaliteedi hindamise järjepidevuse tagamiseks on moodustatud Eesti-sisene juhtrühm
(lastepsühhiaatrid, õde, psühholoog, noorsootöötaja), mis tegeleb standardite kohandamisega
ning saab edaspidi jätkata välishindamise korraldamise eksperdirühmana.
Ühtlustamist vajavad dokumendivormid: suunamiskiri, anamnees, raviplaan koos riskihindamisega,
tagasisidelehed, infomaterjal teenuse osutamise kohta.

Koostöö teiste osapooltega
Regionaalsetel vaimse tervise keskustel on juhtiv roll laste vaimse tervise teenuste ja ravi korraldamises. Lisaks ravitööle nähakse nii teise kui esmatasandi tervishoiutöötajate superviseerimise
vajadust vaimse tervise häiretega laste abivajaduse korraldamisel, samuti panustamist vaimse
tervise eriala omandajate praktikabaasi ja teadustöösse. Näiteks panustavad Tallinna Lastehaigla
48

http://www.rcpsych.ac.uk/workinpsychiatry/qualityimprovement/ccqiprojects/childandadolescent.aspx
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kliinilised psühholoogid hindamisvahendi M-CHAT normide kogumisse ning ühiselt planeeritakse kohortuuringut Eesti laste vaimse tervise kohta.
Siin saab määravaks vertikaalne koostöö, et info abivajavast lapsest jõuaks esmatasandile, kus laps
asub. Haiglas tehakse kindlaks lapse koostöövõrgustik, määratakse kontaktisik, kes hoolitseb raviplaani, sekkumiste ja ennetustegevuste eest ning on oluliseks vahelüliks kodu, kooli ja raviasutuse
vahelises suhtlemises. Teise tasandi teenuste väljaarendamisel võib kontaktisikuks olla laste vaimse
tervise kabineti töötaja, kes on füüsiliselt lapse elukohale lähemal, mistõttu on abi ja koostöö korraldamine hõlpsam.

Regionaalsed lastekaitseüksused
Uue lastekaitseseadusega antakse mitmed lastekaitsetöö kvaliteeti ja järelevalvet puudutavad
ülesanded üle Sotsiaalkindlustusametile. Olulisimad neist on KOV lastekaitsetöötajate töönõustamise
korraldamine ning järelevalve tegemine lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Arendustegevusena on
koostamisel laste ja perede heaolu profiil, mis on tulevikus iga KOV lähtekohaks laste ja peredega
seotud teenuste ja ennetustegevuste planeerimisel ning loob aluse vajaduspõhiste sekkumiste
korraldamiseks. Kui KOV lastekaitsetöötaja tunneb, et tema pädevuses ei ole tekkinud olukorda
lahendada, siis regionaalne lastekaitseüksus omab kompetentsi ja pakub tuge töönõustamisega,
mille tulemuseks on praktikas esinevatele probleemidele tõhusate lahenduste leidmine ning
lastekaitsetöö kvaliteedi paranemine.
Multidimensionaalne pereteraapia (MDFT) on tõenduspõhine sekkumisprogramm 10–18-aastaste
noorukite käitumuslike probleemide kolmandaseks ennetamiseks. Programmi eesmärk on
vähendada noorte probleemset käitumist ja retsidiivsust. Tegemist on väga intensiivse sekkumisega,
mille käigus kohtub terapeut perega iga nädal nelja kuni üheksa kuu vältel. MDFT keskendub
positiivsetele muutustele, noore ja pere tugevuste ning kaitsetegurite võimestamisele. Terapeut
töötab kliendi juures, nii kodus kui koolis; ta ei anna hinnanguid ega karista. Oluliseks eelduseks
on vähemalt ühe toetava pereliikme olemasolu. Praegu toimib programm katseprojektina
Sotsiaalkindlustusameti lastekaitseüksuse juures ja on suunatud noortele, kes on toime pannud
õigusrikkumise. Kuna tegemist on individuaalse, perekeskse ja pikaaegse sekkumisega, on see
seotud suurte kuludega, kuid on vajalik meede, aitamaks noort, kelle varasem abivajadus on
jäänud märkamata. Nende juhtumite vähendamiseks on kindlasti vaja keskenduda varajasele
õigusrikkumise. Uuring kinnises asutuses viibivate laste vaimse tervise kohta näitas, et 62%-l esines
aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptome, 80%-l sõltuvust suitsetamisest ja 60%-l düssotsiaalse
isiksusehäire tunnuseid. Uuringu kokkuvõttes tõdeti, et 90%-l uuritavatest esines psüühikahäireid,
kuid nende diagnoos ja ravi pole puudulike andmete tõttu teada.49
Probleemse käitumise korral on teiseseks sekkumiseks ART-programm (Aggression Replacement
Training), mida rakendatakse 12–17-aastastele noorukitele, kellel esineb kogukonnas probleemset
käitumist ja kellel on nõrk enesekontroll, mis sageli avaldub emotsionaalse või füüsiliselt vägivaldse
käitumisena. 6–10-liikmelises grupis toimub 30 sessiooni, mis on jagatud kolmeks mooduliks:
sotsiaalsete oskuste treening (käitumine), viha ohjamise treening (emotsioonid) ja kõlblustreening
(mõtlemine). Kohtumised toimuvad kolm korda nädalas üks tund korraga kahe treeneri
eestvedamisel. Eestis on olemas väljaõppe saanud treenerid ja praegu programmi katsetatakse.50
Mujal maailmas on hinnatud selle sekkumise kulutõhusust ja saadud märkimisväärseid positiivseid
tulemusi51 noorukite käitumises.
49

Kinnises asutuses viibivate laste kognitiivsete ja isiksuslike omaduste ning vaimse tervise, sõltuvuskäitumise ja
sotsiaalse tausta uuringu lõpparuanne (2014) http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/
files/elfinder/dokumendid/loplik_aruanne_luhi_1.pdf
50
EMP ja Norra finantsmehhanismi „Riskilapsed ja -noored“ alaprojekti rahastamisel
51
Outcome evaluation of Washington States research based programs for juvenile offender (2004) http://www.
wsipp.wa.gov/ReportFile/852
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Sotsiaalkindlustusamet korraldab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust lastele, kellele on määratud
puue. Rehabilitatsiooniteenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse
ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks
ning nõustatakse eri valdkondades, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut. Indiviidi vajadusi
arvestavalt koostatakse isiklik rehabilitatsiooniplaan, mis sisaldab nii tervishoiutöötaja, terapeudi
kui eripedagoogi teenuseid.52 Katsetamisel on raske ja sügava vaimse tervise häirega laste pikaajaline
rehabilitatsiooniteenus53, mida osutatakse erikoolides ja erihoolekandeasutustes.

ARENGUSUUNAD KOHALIKU OMAVALITSUSE, MAAKONNA JA RIIGI TASANDIL
Uue lastekaitseseaduse kohaselt on teabe kogumine laste ja perede olukorra ning vajaduste kohta
kohaliku lastekaitsetöötaja ülesanne. Abivajavast lapsest teada saamisel tuleb abivajadust hinnata
kümne päeva jooksul ja pakkuda meetmeid lapse abistamiseks. Lisaks on KOV kohustus rakendada
lapse õigusi ja heaolu tagavaid programme oma haldusterritooriumil laste ja tervise edendamiseks,
riskide ennetamiseks ning kahjude vähendamiseks. Kõigi nende tegevuste elluviimiseks vajalike
oskuste arendamiseks on tugi riigi poolt tagatud. Nimetatud sätted peaksid aitama ka lastega
töötavaid spetsialiste abivajavast lapsest teatama ning ühiselt tegutsema, et tagatud oleks igas
vanuses lapse huvid ning võimalikult toetav kasvukeskkond. Eestis on 180 lastekaitsetöötajat, kelle
vastutusel on kõigi laste abivajaduse korraldamine ja selle ulatuse hindamine ning vajaliku abi
tagamine. Kahjuks puuduvad aga sageli kohaliku omavalitsuse tasandil teenused, mida pakkuda
peredele, et probleeme ennetada ja riske vähendada. Psühholoogiline nõustamine, vanemluse
toetamine ja ennetusprogrammide elluviimine lasteaedades ja koolides on tagatud vaid vähestes
omavalitsustes. Seega eeldatakse, et lastekaitsetöötaja peab suutma ise osutada vastavaid teenuseid
või soovitama tasulisi teenuseid, mis ei pruugi olla perele jõukohased.
Sageli tegeleb lastekaitsetöötaja perega alles siis, kui on tegemist juba hädaohus oleva lapsega. Küll
on riiklikult korraldatud, et kohalikku omavalitsusse jõuab info abivajavast lapsest õigussüsteemis.
Vaja on ressurssi ja oskusi iga abivajava lapseni jõudmiseks ning tulemuslikuks juhtumikorralduseks.
See aga eeldab süsteemset ja regulaarset koostööd perede, haridusasutuste ja tervishoiuteenuste
osutajatega, mis võimaldaks olemasoleva ressursi kasutamist optimeerida. Teiseks peavad olema
tagatud kvaliteetsed teenused ning nende tulemuslikkuse hindamine, mille põhjal langetada uusi
otsuseid abivajaduse jätkumise või sekkumiste muutmiseks.
Eesti väiksuse juures oleks optimaalne tagada teenuste korraldus ja kättesaadavus maakonna kui
tõmbekeskuse tasandil nii kauguse kui olemasoleva ressursi kasutamise mõistes. Näiteks on maavalitsuse tasandil olemas tervisenõukogu, kellel on terviseedenduslike tegevuste planeerimise ja
elluviimise kogemus. Tervisenõukogu koordineerida on olnud maakonnaüleselt tervist edendavad
ja vigastuste vältimise tegevused, koostöövõrgustikud ning terviseprofiili koostamine maakonnas.
Kavandatav uus rahvatervise seadus saab sätestada vaimse tervise edendamise ning vajalike teenuste tagamise ja koordineerimisega seotud vastutuse. Süsteemne võrgustikutöö peab toimima nii
kohalikul kui piirkondlikul tasandil, et arvestada olemasolevate ressurssidega, planeerida kulutõhusaid sekkumisi, leida toimivaid lahendusi kogukonna tasandi probleemidele ning suurendada
võimekust laste ja noorte heaolu tagamisel.
Teenuste vajaduse hindamine, arendamine ja planeerimine toimub riigi tasandil ja lähtub usaldusväärsest statistikast. Praegu ei ole teada, kui palju on käitumisraskustega lapsi lasteaias ja koolis ning
52
53

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/rehabilitatsiooniteenus-5/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/teenused/, rahastatud Norra finantsmehhanismidest
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kui paljud neist elavad vanemaga, kes ei suuda tagada lapsele stabiilset ja turvalist kasvukeskkonda.
Universaalse sõelumise rakendamise eelduseks on ka vastava abi korraldamine. Seetõttu tuleb paralleelselt andmete kogumisega luua võimalused perede suunamiseks teenuseid saama. Tähtis on
hinnata sekkumiste efektiivsust, et vältida teenuste pakkumist ja tegevusi, millel puudub positiivne
mõju lapse ja pere toimetulekule. Kontseptsioonis esitatud arendustegevuste jaoks on vajalik luua
kompetentsikeskus, mis haldaks statistiliste andmete kogumist ning aitaks seeläbi planeerida riigi
pakutavaid teenuseid. Teadus- ja arendusüksuse eesmärk ja ülesanded on täpsemalt lahti kirjutatud
alusdokumendis „Laste ja noorte valdkonnaülese süsteemi väljaarendamise lähtekohad“.54 Eraldi
teemana tõstatub standardiseeritud hindamisvahendite andmebaasi loomine, nende kasutamise
haldamine ja väljaõppe pakkumine, mis eeldab samuti stabiilset teadustööd. Ennetusprogrammide arendamine ja hindamine vajab erapooletuid teadustöö elluviijad, kes hindavad sekkumiste
tõhusust ja korrektsust ning omavad ülevaadet elluviijate kohta. Kompetentsikeskuse juurde võib
tekkida koolituskeskus, kes korraldab teenuseosutajatele asjakohaseid täienduskoolitusi. Näiteks
vajab iga uue hindamisvahendi kasutuselevõtt eraldi väljaõpet, uuendatud teenusestandardid ja juhendid vajavad tutvustamist ja levitamist ning sekkumisprogrammide elluviimine administratiivset tuge. Teenuste integreeritust tuleb süsteemselt arendada ja harjutada, et see muutuks rutiinseks
ja loomulikuks osaks igapäevatööst. Osaliselt täidavad kirjeldatud rolli Tervise Arengu Instituut
ja ülikoolid, kuid just viimased ei ole riigile otsesed koostööpartnerid ning neil puudub kohustus
planeerida uurimistöid riigi vajadustest lähtuvalt.

Lastekaitse
valitsuskomisjon?
Laste vaimse
tervise keskused

Kompetentsikeskus
Koostöö

Koostöö

Laste vaimse
tervise kabinet

Esmatasandi
tervishoid

SKA lastekaitse
üksused

(statistika koolitus, arendus,
seire)

(ravi, supervisioon)

Koostöö

Koostöö

Rajaleidja
keskused

Haridusasutused
Noorsootöö
Huviharidus

Pereteenused

Koostöö

Koostöö

KOV lastekaitsetöö

Joonis 5. Integreeritud teenused, mis on koordineeritud riigi poolt ning mida osutatakse regionaalsel, piirkondlikul ja
kohalikul tasandil
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KOLMANDA SEKTORI ROLL LASTE VAIMSE TERVISE TOETAMISEL
Kolmandal sektoril on tähtis roll märkamaks vajakajäämisi ühiskonnas. Vaimse tervise
teenuste pakkumisel peredele on mittetulundusühingutel olnud kandev roll, osutades nii
professionaalide kui vabatahtlike teenuseid. Kolmas sektor katab praegu mitut olulist valdkonda,
nagu paarisuhtekoolitus, vanemaharidus, kriisiabi ja leinaprogrammid, imetamisnõustamine,
beebide huvikool, ennetusprogrammid, tugiisikute koolitus, psühholoogiline nõustamine,
kogemusnõustamine ja häirespetsiifiliste tugigruppide eestvedamine. Kolmanda sektori võimalus
on pakkuda kogemusnõustamist ja moodustada tugigruppe, kuid lapse turvalise arengu toetamine
ja asjakohane nõustamine peab olema riiklikult reguleeritud ning kõigile lapsevanematele ja
abivajajatele ühtsetel põhimõtetel tagatud. Seega peaks teenuste tellimine, regulatsioon ja seire
üle kanduma riiklikku süsteemi ning nende kättesaadavus olema tagatud üle riigi vastavalt
abivajadusele.
Kolmanda sektori võtmerollid võib jagada kolmeks:
- huvirühmade esindamine dialoogis avaliku sektoriga, et tagada osapoolte õigused ja sõnumite
saamine poliitilisteks otsusteks;
- professionaalse arengu toetamine teatud teenuste osutajate arvamust ja huve esindavate
erialaseltside tegevuse näol;
- vabatahtlik töö ja abi neile, kes ei ole valmis iseenda eest seisma või vajavad tuge igapäevase
toimetuleku suurendamiseks, näiteks tugiisiku- ja kogemusnõustamisteenuse näol.
Kolmas sektor tegutseb sageli projektipõhiselt, mistõttu on osutatavate teenuste jätkusuutlikkus
ebakindel. See on tekitanud olukorra, kus teatud teenused on tagatud MTÜ valitud piirkonnas
vastavalt võimalustele. Tugigruppide tegevus, lisaväärtust andvad koolitused ja muud algatused on
igati tervitatavad ning KOV või riigi korraldatud teenuseid toetavad ja täiendavad. Seega ei vähenda
käesolev kontseptsioon MTÜ tegevuste tähtsust, pigem väärtustab seni tehtud tegevuste olulisust
ja pakub võimalusi vajalike teenuste integreerimiseks, et tagada riigi poolt ühtlasem kättesaadavus.
Hea praktika näitena on tegutsenud Tartu Laste Tugikeskus, kes pakub professionaalset abi hooletusse
jäetud ja väärkoheldud lastele ning nende peredele, sealhulgas tugiisikuteenust riskirühma
kuuluvatele lastele. Aastaid on rakendatud USA-st alguse saanud tõenduspõhist programmi „Suur
vend, suur õde“, kus vabatahtlikud täiskasvanud toetavad sotsiaalsetest teguritest tingitud riskis
olevaid lapsi, kohtudes abivajajaga vähemalt korra nädalas, pakkudes positiivseid emotsioone
ja tuge. Programm on kuluefektiivne, sest vajab toimimiseks vaid piirkondlikku koordinaatorit,
koolitust ja supervisiooni tugiisikutele.
Teise positiivse näitena võib välja tuua SA Lastefond tegevuse aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laste
vanemate tugigruppide loomisel Eesti eri piirkondades, pakkudes vanemakoolitust, võimalust
vanematel turvalises keskkonnas jagada oma muresid ja vahetada kogemusi toimetuleku
suurendamiseks.
MTÜ Saagu Valgus toimib kogukonnapõhisel koostööl. Hoolitsetakse toimetulekuraskustesse
sattunud perede laste vajaduste katmise eest, pakkudes tasuta huviharidust ja muud vajalikku tuge.
Organisatsioon on suures osas isemajandav ning vabatahtliku tegevusena on toetatud rohkem kui
900 perekonda.
Siinkohal ei ole võimalik nimetada ja välja tuua kõiki laste heaolusse, vanemaharidusse või vaimse
tervise toetamisse panustanud kodanikualgatusi, kuid see panus on asendamatu, kuni puudub
riiklik korraldatud süsteemne abi hädasolevate perede toetamiseks. Ka edaspidi tuleb kolmandat
sektorit käsitada oluliste koostööpartneritena, valdkonna asjatundjatena ning olulise ressursina
panustamisel Eesti laste vaimse tervise toetamisse.
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ETTEPANEKUD SÜSTEEMI MUUTMISEKS
Ettepanekud arendustegevusteks riigi tasandil
• Määrata valdkondadeülene vastutus, nt lastekaitse valitsuskomisjoni tegevusena, kontseptsioonis esitatud ettepanekute realiseerimiseks ja prioriteetide seadmiseks.
• Luua valdkondadevahelised koostöövõimalused õigusaktide, tööjuhendite ja andmebaaside
ühtlustamise kaudu.
• Rakendada ennetusprogramme riskide vähendamiseks ja korraldada täienduskoolitusi lastega
töötavatele spetsialistidele.
• Koostada tegevusstandardid ja pädevusnõuded teenuseosutajatele, et ühtlustada teenuste taset
ja tagada kvaliteetne abi peredele.
• Kohandada ja rakendada ellu lapse vaimse tervise probleemide varajase märkamise standardiseeritud hindamisvahendid, mis on kättesaadavad kõigile lastega töötavatele spetsialistidele.
• Luua register vaimse tervise teenuse osutajatest, kellel on kvalifikatsioonile vastav ettevalmistus
ja pädevus perekondade aitamisel.
• Korraldada andmete kogumine, mille põhjal oleks võimalik planeerida ennetustegevusi ja
hinnata teenuste vajadust ja tõhusust pikemas perspektiivis.
• Luua kompetentsikeskus, et tagada vaimse tervise teenuste kvaliteedi järjepidev seire ja arendamine ning andmebaas standardiseeritud hindamisvahenditele.
• Arvestada vajaliku personali väljaõppega ning täiendada õppekavasid tõenduspõhiste ennetusprogrammide ja hindamisvahendite kasutamise oskuste omandamisega, edaspidi vastavuses
teenuse standardiga.
• Tagada haigekassa rahastus laste ambulatoorsete vaimse tervise teenuste osutamiseks ja keskuste tegevuseks, sh sätestada vaimse tervise õe iseseisva vastuvõtu võimalus.
• Kohandada beebi või väikelapsega riskiperedele tõenduspõhiseid sekkumisi, mida esmalt katsetatakse koos mõju hindamisega ja seejärel rakendatakse üle Eesti.
• Täiendada ennetavate tervisevisiitide tegevusjuhendit kohustuslike koduvisiitidega koos riskide hindamise metoodika väljatöötamisega ning tagada tervisevisiitide tegijatele täienduskoolitused.
• Kaaluda õppenõustamiskomisjonide restruktureerimist, et vähendada spetsialistide ressurssi
komisjonitöös ja suunata see pigem perekesksele nõustamisele ja valdkonnaülesele koostööle,
et saavutada lahenduskeskseid ning lapse vajadusi ja huve arvestavaid kokkuleppeid, lähtudes
kaasava hariduse põhimõtetest.
• Leida ressursse ja suurendada vaimse tervise keskuste spetsialistide rolli teise tasandi ülesehitamiseks, töönõustamiseks ja vertikaalseks koostööks.
• Soodustada laste vaimse tervise keskuste välishindamisel tehtud ettepanekute ellurakendamist,
sh ühtse dokumentatsiooni väljatöötamist ja patsiendikesksete teenuste arendamist.
• Tagada raseduse ajal ilmnenud riskidest info jõudmine KOV lastekaitsetöötaja ja perearstini
abivajava pere toetamiseks ja võimestamiseks raseduse ajal ning peale lapse sündi.
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• Kirjeldada pere-, beebi- jt vanemakoolituste läbiviijate pädevusnõudeid ja nende teenuste
miinimumstandardeid, mille kvaliteeti ja teenusega rahulolu hinnatakse. Ühtlustada perekooli
loenguid ja täiendada neid pereks kasvamise psühholoogiliste aspektide ja kiindumussuhte
teooriaga.

Ettepanekud arendustegevusteks piirkondlikul (maakondlikul) tasandil
• Luua võimalused perekoolis osalemiseks kõigile last ootavatele vanematele vähemalt maakonna tasandil.
• Luua igas maakonnas vähemalt üks beebikool (grupinõustamine väikelaste vanematele), mis
sisaldab nii imetamisnõustamist kui vanemlust toetavate oskuste omandamist, kaasates tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusspetsialiste.
• Korraldada haridusasutuste tugiteenuste kättesaadavus nii, et igale abivajavale lapsele on tagatud vajaduspõhised teenused, mille tulemuslikkust hinnatakse ja probleeme lahendatakse
terviklikult ning maakonna tasandil olemasolev ressurss on jagatud optimaalselt.
• Selgitada välja haridustugiteenuste osutajate ressurss ja pädevus igas maakonnas ning koordineerida Rajaleidja poolt lasteaedadele ja koolidele tugiteenuste osutamist.
• Luua piirkondlik koostöövõrgustik, et edendada laste vaimset tervist, vahendada infot kogukonnas esile kerkinud probleemide ja riskide kohta, teha töönõustamisi ja lahendada ühiselt
keerukamaid juhtumeid.

Soovitused arendustegevusteks esmatasandil (sh kohalikus omavalitsuses)
• Hinnata laste ja perede heaolu profiili järgi teenuste vajadust ja prioriteetsust vastavalt olemasolevatele ressurssidele.
• Pakkuda võimalusi vajalike teenuste osutamiseks keskkonnas, kus laps iga päev viibib (lasteaed või kool), ning vanematele keskkonnas, mis on neutraalne ja mõistlikul kaugusel töö- ja
elukohast.
• Luua kogukondlik või piirkondlik koostöövõrgustik lapseootuses ja väikelaste vanemate toetamiseks, kaasates häid kodanikualgatusi jm positiivseid kooslusi.
• Jagada kohalikes haridusasutustes lasteaiaõpetajalt klassiõpetajale infot turvalise ja toetatud
koolitee alustamiseks.
• Korraldada haridusasutustes mitmekülgset koostööd lapsevanemate, õpetajate ja tugiteenuste
osutajate vahel kooli juhtkonna toetusel ja eestvedamisel.
• Korraldada nii lasteaia- kui kooliõpetajatele regulaarseid töönõustamisi ning keeruliste juhtumite puhul kaasata vaimse tervise eksperte juhtumipõhiste probleemide tõhusa lahendamise
eesmärgil.
• Suurendada ja soodustada turvalist ja toetavat kasvukeskkonda toetavate tõenduspõhiste
ennetusprogrammide rakendamist haridusasutustes ja kogukonnas ning vähendada seeläbi
riske tervisekäitumises, suurendada teadlikkust vaimse tervise hoidmisest ja riskide varajasest
märkamisest.
• Kaasata õpilasi vaimse tervise edendamisse. Hinnata regulaarselt õpilaste heaolu ja võtta hindamistulemusi arvesse koolikeskkonna kujundamisel.
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• Kaaluda võimalusi integreerida pereteenused loodavate tervisekeskuste juurde, et muuta teenused peredele kättesaadavaks ja vähendada sildistamist erinevate institutsioonide loomisega.
• Võtta juhtumikorraldaja roll lapse või pere abivajaduse korral, et koostöös teiste spetsialistidega korraldada ja tõhustada abi kättesaadavust kogukonna tasandil.

Soovitused kõrgkoolidele ja kolmandale sektorile
• Edendada tõenduspõhiste ennetus- ja sekkumisprogrammide integreerimist õppekavadesse,
andes tulevastele spetsialistidele oskused tõenduspõhise praktika viljelemisel.
• Soodustada uurimusi, mis toetavad standardiseeritud hindamisvahendite kasutamist ning
mõõdavad teenuste ja sekkumiste tulemuslikkust.
• Algatada ja panustada kutsestandardi, teenuste kirjelduste ja oma eriala esindajate tööalase
arendamise toetamisse.
• Panustada perede vaimset tervist toetavate ja sotsiaalseid riske vähendatavate tegevuste elluviimisesse ning soodustada kogukondlikke algatusi riskis elavate laste toetamiseks.

Kuidas edasi?
Eespool kirjeldatud teenuste ja ennetustegevuste rakendamiseks on mõistlik katsetada
kontseptsioonis esitatud soovitusi ja ettepanekuid praktikas. Katsepiirkonnaks on soovitav
valida maakond, mis ei asu Tallinna või Tartu teeninduspiirkonna vahetus läheduses, kuid kus
on piisavalt initsiatiivi ja teatud inimressurss teenuste korraldamiseks. Alustada tuleb riskilaste
väljaselgitamisest, sh algatada pereõe esmane koduvisiit, millele järgneb pere vajaduste hindamine
lastekaitsetöötaja poolt ning abi korraldamine multidistsiplinaarse meeskonnaga. 0–3 aasta vanuse
lapse puhul tuleb riskiperet toetada tema koduses keskkonnas, seejärel tagada lapsele lasteaiakoht
ja vajaduse korral jätkuvad vanemlust ja sotsiaalset toimetulekut toetavad tegevused.
Varajaseks märkajaks on kõik lastega töötavad isikud. Koolis pakutavate tugiteenuste osutamise
kompetents (v.a koolitervishoid) peaks koonduma ühtselt koordineeritud keskusesse, kes
korraldab konkreetse piirkonna kõigis lasteaedades ja koolides abi kättesaadavuse vajaduspõhiselt.
Tuge peavad saama ka lastega töötavad inimesed haridusasutustes ja mujal. Tugiteenuste osutajad
nõustavad regulaarselt nende vastutusalas olevate haridusasutuste personali, korraldavad vaatlusi
rühmas ja klassides, tegelevad laste ja nende vanematega, kellel on tekkinud probleeme ja küsimusi.
Peredele pakutakse abi sotsiaalse ja psühholoogilise nõustamise teel ning võimaldatakse vajaduse
korral pereteraapiat. Paralleelselt arendatakse koostööd lastekaitsetöötaja, haridusasutuste esindaja,
spetsialistide ja vaimse tervise spetsialistide vahel, kes järjepidevalt analüüsivad olukorda piirkonna
laste heaolust lähtuvalt. Võimaluse korral pakutakse kontseptsioonis nimetatud ennetusprogramme
kõigis vanuserühmades või alustatakse esmasest ennetusest, mille mõju on pikaaegsem ja hilisemaid
probleeme vähendav.
Kogukonna tasandil on loodud koostöövõrgustikud, mille liikmed kohtuvad regulaarselt
ennetustegevuste planeerimise ja hindamise eesmärgil ning juhtumipõhiselt vastavalt vajadusele.
Kõigil osapooltel on koostöökohustus ning koostöö on võimaldatud spetsialistide tööandjate poolt.
Korraldavaks osapooleks on KOV.
Katseprojekti raames toimub paralleelselt teaduslikel alustel planeeritud sekkumiste tõhususe
hindamine. Tulemusi võrreldakse piirkonnaga, kes jätkab tegevusi senistel alustel. Katseprojektis
kasutatakse võimalikke kohandatud hindamisvahendeid ja analüüsitakse muutusi vastavalt
sekkumistele.
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Projekti jätkutegevustena koostatakse detailne rakendusplaan prioriteetsete tegevuste
algatamiseks või jätkamiseks koos selleks vajalike ressursside kirjeldusega. Lisaks jätkatakse
vajalike hindamisvahendite kohandamist ning kaasajastatakse 0–18-aastaste laste ennetavate
tervisekontrollide juhend, mis sisaldaks sotsiaalse, emotsionaalse ja vaimse tervise hindamise
aspekte ning ennetavaid nõustamistegevusi.
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INTEGRATED SERVICES FOR SUPPORTING CHILDREN’S MENTAL HEALTH: PREVENTION, EARLY DETECTION AND TIMELY INDICATED SERVICES
The document was prepared by the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 programme
“Public Health” predefined project: Concept of integrated services to improve children’s mental
health.
Project Manager Tiina Tõemets, Department of Children and Families, Ministry of Social Affairs

SUMMARY
(Link to the consolidated concept text: http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/
Lapsed_ja_pered/Lapse_oigused_ja_heaolu/)
Mental health is a state of well-being which enables an individual to realize maximally his or her
own potential, to cope with the normal stresses of life, to work productively and to contribute to
community life (WHO, 1999). Matters related to children’s mental health need special attention
because nearly 50% of various problems that adult people have started before the age of 14.
In March 2015, Pricewaterhouse Coopers (PWC) completed the underlying analysis55 of the
integrated services concept for children’s mental health the objective of which was to survey
the current status of the field of children’s mental health, identify the main problems and
offer solutions for developing an effective concept of early detection and integrated services of
children’s mental health. Since children’s mental health depends on the environment and people
surrounding children, this document focuses both on the needs of children and families with
children and describes mental health support services in three fields: health care, social affairs and
education. The services are described on the basis of a three level approach: primary, secondary
and tertiary intervention.
Upon referral to children’s mental health services, the needs of a family are not assessed beforehand,
instead, those who need help are often offered the services which are locally available. By focussing
only on providing medical help to a child, the child’s versatile well-being is not ensured because
involvement is needed by the whole family and by other persons who are into contact with the
child (teachers, health care professionals and social workers). Cross-sector integrated cooperation
of several specialists is often need to achieve the results but today this is mainly based on personal
network of helpers, wherefore the system for carrying out the cooperation of specialists does not
exist. The specialists are not sufficiently aware either what kind of information can be shared
and with whom it can be shared, and, due to their lack of knowledge, they think that the Personal
Data Protection Act restricts information flow and hinders cooperation between specialists.
The statistics available are currently insufficient for implementing several relevant development
activities. Information concerning the needs related to children’s well-being and mental health and
the status of belonging to a risk group is not gathered at the national level on a regular basis; access
to mental health services, the number and competence of existing specialists is not known. There
55
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are too many databases that are being used (Social Services and Benefits Registry, Social Insurance
Board Information System, e-Health, Estonian Education Information System, etc.) and these are
not interfaced, as a result of which duplicate information is gathered in many databases. A child
in need of assistance may easily disappear out of the specialists’ sight because the information
contained in different databases is not interrelated and case management does not prescribe a
specific responsible party.
A parent has the obligation to ensure his/her child the best growth environment, support diversely
the child’s development and the right to decide on matters related to the child. At the same
time, a parent has the right to get help if difficulties have emerged upon bringing up the child,
upon understanding the child’s behaviour or if there are any conflicts outside the home. Studies
have shown that high levels of parenting stress affect quite considerably the child’s well-being and
development and may cause problems in the child’s behaviour and daily coping later in life.
The aim of the concept is to describe the well-being of children and families and mental health
support services, and the cooperation between three fields (health care, social affairs and education).

The concept is based on the following principles:
•

Family- centred approach which considers the child’s needs

•

Solution-oriented cooperation between different fields

•

Taking into account the existing resources and system and improvement thereof

•

Supporting and developing activities by evidence-based and measurable results.

DEVELOPMENT STAGES OF A CHILD AND FAMILY FROM THE ASPECTS OF MENTAL
HEALTH APPROACH
Pregnancy
Every child born in Estonia is important for the country and in order to encourage the birth rate,
supporting services have to be provided and a safe growth environment has to be created for
children. Pregnancy is usually monitored by a midwife or a gynaecologist whose task is to assess
the coping of future parents and possible risks for the child about to be born.
As a preventive measure, monitoring of pregnancy is routinely organized today as a health care
service and the prenatal parenting education service is provided for more smooth adaptation
to life changes following the birth of a child. If misunderstandings occur in the future parents’
relationships, it is possible to attend the couple relationship training in order to improve relationship
quality and ensure a secure relationship. As a preventive measure, future parents can attend family
school to prepare better for the birth of the child. Particular attention has to be paid to mothers
who are minors, regularly consume drugs, both before and during pregnancy, and who do not have
permanent residence or income. From mental health perspective, attention has to be paid to the
mother’s mood disorders, excessive anxiety and fear and uncertainty about the impending parental
role. These are risk factors which require awareness and intervention before the child is born. It is
recommended to assess the mother’s mental health using standardized assessment tools to notice
the risks, including the moods, anxiety and consumption of drugs.
The need for cooperation with other specialist depends on the nature of the problem, whether
to involve a local social worker and/or a mental health provider in helping the family. Services
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in need of development are the topics addressed in the family school which concern affection
and wholesome relationships, the methodology for assessing risks related to the future mother’s
mental health and well-being, and organizing subsequent assistance. Ensuring versatile need-based
counselling for expectant families in every region of Estonia, dealing with risks before the child is
born and notifying the family doctor of risks which have become evident during pregnancy are
bottlenecks that require systematic solutions.

Early years, 0-3
Providing a safe growing environment is crucial during the child’s first year of life, so that a healthy
parent-child affection relationship could evolve; baby’s needs are adequately responded to, ageappropriate development is supported and a support network from the close ones has been formed.
Non-formal parenting education or group counselling is common as a preventive action which
includes supporting parental skills, as well as breastfeeding counselling and peer counselling.
Serious risks in infancy and early childhood are the occurrence of mother’s postpartum depression
and other factors that hinder coping. Attention deficit, long-term exposure to a stressful situation
and poor economic conditions affect necessary simulations in early childhood and disturb thereby
normal brain development of a child. At the same time, preventive programmes for empowering
parenthood56 can be implemented to improve social and emotional well-being in order to preserve
the infant’s mental health.
It is recommended to use standardized assessment tools for universal screening for finding out
parenting satisfaction and early detection of autism spectrum disorder. By intervening into the
family coping, it is useful to assess the existing resources of a family, in addition to noticing the
problems, and deal with the empowerment of a family. If risks occur, it is important to cooperate
with a family doctor, family nurse, child protection official, mental health provider and specialists
who support parenting skills. There is an evidence-based prevention programme for strengthening
of affection relationship called “Circle of Security” the long-term impacts of which after completing
the programme have been described the child’s ability to cope better with emotions and increased
school readiness compared with children whose sense of security has been disturbed and in case of
whom no intervention has occurred at an early age.
The possibilities for participating in baby schools for all families and the establishment of competence
criteria for the organizers of baby schools and the structure of activities have to be developed. The
modernization of the guidelines for children’s preventive health visits has been initiated in order to
agree on and explain the importance of initial home visit and the role of health care in supporting
families.

Pre-school age, 4-7
93.5% of 4-6 year old children in Estonia are covered by kindergarten places which provides an
opportunity to be in a safe and developing growth environment at a time when the parents are
at work. There are three determining components upon ensuring well-being in the kindergarten
environment: the adult-to-child ratio, the microclimate of the institution, and the awareness and
skills of specialists in creating an environment which supports mental health. The child’s social skills
are improved and the child emotional development occurs in kindergarten. A preschool teacher
possesses the competence to take into consideration the child’s individual and socio-cultural
56
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peculiarities and notice risk factors in the child’s behaviour or development. The National Institute
for Health Development has prepared a web-based tool for pre-school child care institutions for
assessing the environment which provides an opportunity for regular assessment of psychosocial
environment involving both the staff and parents.
Evidence-based prevention programmes can be appropriately used to cover interventions
supporting parenting skills (for example, “Incredible Years”) and preventing bullying (“Bullying
Free Kindergarten) which increase the children’s well-being, tolerance and social skills.
In terms of risks, the following should be noticed: peculiarities related to a child’s development or
behaviour or non-conformity with age, parental behaviour that damages the child, for example,
warning signs referring to abuse and the child’s problem behaviour in a collective. In terms of
evaluation tools, the tests that are suitable for evaluating the hyperactivity disorder and the attention
deficit disorder need adjustment.
The need for cooperation exists primarily between parents and kindergarten staff in order to jointly
support the development of a child. It is particularly important to support the child’s adaptation to
kindergarten and upon going to school. If necessary, a family doctor, a child protection official or a
support specialist, like a speech therapist or a psychologist, can be involved.
The services in need of development which have to be made available in the form of universal
prevention are parenting supporting programmes; the role and responsibility of kindergarten staff
has to be increased upon the child’s adaptation to kindergarten and assessing school readiness, and
cooperation with parents has to be promoted. And also the pre-school educational support services
have to be made accessible according to the child’s needs.

Younger school age, 8-12
Adaptation to school is facilitated by preliminary information received from a pre-school child care
institution and by close cooperation with the family. Most frequent risks upon starting school are
adaptation difficulties, formation of digital addiction and issues related to insufficient physical activity
and sufficient sleep.
In terms of prevention programmes, “PAX Good Behaviour Game” programme has been adapted
in Estonia which prevents behavioural problems and is aimed namely at the first class pupils. The
programme aims to create a positive learning atmosphere in a class and to recognize the pupils’
positive behaviour. Programme “Against Bullying” is successfully implemented to prevent school
bullying which helps to increase the coping skills in the school environment, includes activities for
affecting group norms and shaping children’s behaviour in case of bullying.
In terms of evaluation tools, tests intended for individual screening of pupils’ well-being, physical
activity and mental health risks are suitable. These tools can be integrated by a school nurse to form a
part of a pupil’s health visit and/or they can be included among other tools of school support specialists.
The whole school environment and its impact on children’s mental health should also be assessed.
The need for cooperation is vital between the school and the home, and specialists outside of school
are involved, if necessary, who can assist in ensuring the welfare of a child or who have already been
engaged in covering the specific needs of a child. It is also important to support teachers by regular
employment counselling, e.g. under the leadership of a school psychologist. This helps to reduce the
lack of knowledge and burnout of the staff, and increases their intervention skills upon resolving
complex cases. Implementation regular covision of school staff and family-oriented cross-sector
cooperation needs to be developed.
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Older school age, 13-18
In this age children become independent and attach importance to their relationships with peers.
Conflictual family relationships encourage risk behaviour to which drug use, non-attendance at
school and vagrancy is often added. Exclusion, failed friendships and the lack of contact with a
supporting adult cause mood disorders, self-mutilation and suicidal behaviour. Anxiety disorders
may be caused by too high demands or expectations which the child is unable to meet. Both family
members and the school staff must be able to notice the child’s disturbed well-being and risks in
behaviour.
In terms of prevention programmes, intervention is suitable for this age which increases the pupils’
self-awareness and helps to prevent mental health disorders and recognize the problems that
friends have. For this purpose, “AVARNESS” programme has been conducted in Estonia. “EFEKT”,
alcohol and other drug prevention programme, is aimed at parents in order to postpone primary
use of alcohol and other drugs, and reduce further risks. Drug use screening and tools suitable for
screening of depression and anxiety disorders are added to the assessment tools described in the
previous age group.
Cooperation with other specialists does not differ from the activities related to younger school age.
Services and prevention programmes for adolescents have to be developed and made accessible
so that the awareness about mental health maintenance and early detection of problems would
increase, labelling would decrease, and tolerance at school and in the community would increase.

Second level need-based services
Upon noticing the need for help, there has to be a possibility to refer the family and the child, in
order to get help, to services which help to change the situation which has evolved, solve problems
and improve the coping skills of the family. Referral to services should be made a specialist who
identified the problem, who has the right to receive feedback on how the case was solved and what
are the specialist’s possibilities in supporting the family and the child in the future. The services
organized for those who need help by three different fields have been described below:
Health care services – mental health services have to accessible in all counties which include
the identification of initial problem or exclusion of health disorder, psychological help and case
management, as different parties are often involved in helping the child. The services are provided
by a mental health nurse, a social worker and a clinical psychologist.
Educational support services – there are three service providers upon supporting educational
special needs: a school psychologist, a special pedagogue and a social pedagogue. It is important to
involve the family, to instruct and support the teachers, provide internal consultancy, if necessary,
and involve the community upon ensuring the well-being of a child.
Family services – parental counselling enables to prevent the situation that the child is in a stressful
growth environment and forms an integral part of assisting the families with children. Family
therapy is a method of psychotherapy used to solve systematically the problems that people have
in relationships with their close ones and other important people. Family therapy focuses on the
communication of family members and the quality of their relationship, various developmental
crises in the family and the ways how the family copes with complex situations and emotions.
Family conciliation service has to be accessible to solve the conflicts related to divorce. Its aim is
that the parties to the dispute would reach a solution in the matter of dispute that suits both the
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parents and the child. Crisis intervention in case of unexpected events has to be organized near the
residence of the family, it has to be provided professionally by involving appropriate parties and
assessing the remote effects.

Third level or the highest level services
Four regional children’s mental health centres have been founded in Estonia57. The main task of
centres is organization of diagnostics and treatment of mental health disorders by complying with
modern principles of treatment and evidence-based practice. Inpatient and outpatient treatment
is provided in Tallinn, Tartu and Viljandi, only outpatient treatment is provided in Pärnu and IdaViru county. During the project period, the staff training has been contributed to and the services
provided in the centres are being developed pursuant to the principle of integrated services. Specialists
working with children in primary care have been trained to increase the skills for detecting most
common problems and for early detection. In the future, the role of the mental health centre is
seen as a leader of development and research. To ensure the quality, quality assessment system for
the mental health services intended for children and adolescents is being adjusted on the basis of
methodology created in the United Kingdom. The continuity of quality assessment and extension
on the outpatient level, i.e. on the secondary level is important.
Child protection units of the Social Insurance Board have been founded in four regions of Estonia
to perform the functions assigned for the state by the Child Protection Act. Most relevant functions
are organisation of employment counselling of local child protection officials and exercise of
supervision to ensure the rights and well-being of children. Profiling the well-being of children
and families has been initiated as a development activity which will be a starting point for every
local government in planning the services and prevention activities related to children and families,
and creating a basis for organising need-based interventions. Regional child protection units offer
support through employment counselling in order to improve the competence of local government
child protection officials and provide support to solving complex situations which results in finding
effective solutions to problems which occur in practice and quality assurance in child protection.
The development activities set out in the concept require a competence centre which administers
the compilation of statistical data and through this helps to plan the services provided by the
state. The purpose and tasks of the research and development unit have been outlined in more
detail in the source document “The starting points for developing cross-sector system of children
and adolescents”58. A separate issue arises which is related to creating a database of standardized
assessment tools, administering the use thereof and offering training which also requires stable
implementation of research. The development and assessment of prevention programmes requires
unbiased scientists who will assess the efficiency and correctness of intervention, and have an
overview of implementation processes. A competence centre may include a training centre that
organizes in-service training for service providers according to the aforementioned developments.
The highest body that can take responsibility and organize the development and assurance of
services aimed at children and families can be the Government Committee of Child Protection.
The third sector has a key role in noticing and developing the shortcomings in the society. Non57

Four projects financed through the Norway grants in the framework of the Programme “Public Health Initiatives”
for building mental health centres in Tallinn, Tartu, Ida-Viru county and Pärnu.
58
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/Riskilaste_programm/tugisusteemi_
lahtealused_tervikodikument.pdf
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profit associations (hereinafter: NPA) have played a crucial role in providing mental health services
to families, by providing both professional services and demonstrating voluntary initiative in
helping families. The role of NPA is to represent stakeholders, support professional development
and provide voluntary assistance. Supporting the child’s safe development and timely counselling
has to be nationally regulated and guaranteed for all parents and those who need help on the basis
of uniform principles. Thus, the provision, regulation and surveillance of services should transfer
to the national system and be nationally guaranteed to all families needing help.

Main proposals and development trends for implementing the concept of integrated
services:
• To determine cross-sector responsibilities, e.g. as the activities of the Government Committee
of Child Protection to implement the proposals made in the concept and set the priorities;
• To create multidisciplinary cooperation opportunities through legislation, job descriptions
and harmonization of databases;
• To implement various prevention programmes based on scientific evidence to reduce risks and
organize in-service training for specialists working with children;
• To compile service standards and competence requirements for service providers to harmonize
the content of services and ensure high quality help for families;
• To adapt and implement into practice standardized assessment tools for early detection of the
child’s mental health problems that are accessible to all specialists working with children;
• To establish a register of mental health service providers who have appropriate training, certified qualifications and competence in helping the families by implementing evidence-based
practices;
• To organize the collection of data on the basis of which it would be possible to plan prevention
activities and assess long-term need for services;
• To found a competence centre in order to ensure consistent improvement and monitoring of
mental health services and a database for standardized assessment tools.
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Sissejuhatus
Käesoleva raporti eesmärgiks on ühtlustada esmatasandil töötavate tervishoiu-, sotsiaal- ja
haridusvaldkonna spetsialistide võimalusi lapse heaolu ja vaimse tervise hindamiseks, et tagada
võimalikult varajane laste vaimse probleemide tuvastamine ning sekkumine.
Lõppraporti koostamisel on lähtutud
Norra finantsmehhanismi programmi
„Rahvatervis“ eeldefineeritud projekti „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste
vaimse tervise parandamiseks“ minihanke eesmärkidest. Sellest lähtuvalt annab lõppraport
ülevaate nii Eestis erinevate esmatasandi spetsialistide (tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusasutuste
töötajate) poolt kasutatavatest hindamisvahenditest kui ka rahvusvahelises praktikas levinud
standardiseeritud hindamisvahenditest, ning toetudes tõenduspõhise hindamise kriteeriumitele
esitab rakenduskava vajalike ja võimalike hindamisvahendite kohandamiseks Eesti praktikale,
kirjeldades hindamisvahendite valikukriteeriume ja valideerimisprotsessi. Lõppraporti koostamisel
on võetud arvesse tellijalt vaheraporti esitamise järgselt saadud soovitusi ja tagasisidet.
Käesolev raport koosneb viiest peatükist.
1. Esimeses peatükis antakse ülevaade Eestis kasutusel olevatest lapse heaolu ja vaimse
tervise hindamisvahendite kaardistamise tulemustest, kirjeldatakse lapse hindamist lähtuvalt
hindamiskomnurgale (lapse arenguvajadused, lapsevanemate/hooldajate võimeid neid vajadusi
tagada ning lapse heaolu mõjutavad pere- ja keskkondlikud tegurid), ning analüüsitakse Eestis
kasutusel olevate laste vaimse tervise hindamisvahendeid lähtuvalt tõenduspõhise hindamise
kriteeriumitest.
2. Teises peatükis esitatakse kokkuvõte rahvusvaheliselt enimkasutatud, valideeritud ja
tõenduspõhistest hindamisvahenditest koos instrumentide lühikirjeldusega.
3. Kolmas peatükk keskendub hindamisvahendite valikukriteeriumitele ja Eesti oludele sobivaimate
hindamisvahenditele esitatavate nõuete kirjeldamisele.
4. Neljandas peatükis antakse ülevaade Eesti oludele sobivaimatest hindamisvahenditest. Iga
küsimustiku puhul on toodud selle nimi originaalis, arendajad, lühikirjeldus, küsimustiku
psühhomeetrilised omadused, läbiviimise aeg, nõuded läbiviijale, küsimustiku tugevused ja
nõrkused ning viited teadusuuringutele ja manuaalile.
5. Viiendas peatükis tehakse kokkuvõte Eesti oludele sobivaimate hindamisvahendite
rakendusvaldkondadest,
kirjeldatakse
konkreetse
hindamisvahendi
(M-CHAT-R/F)
valideerimisprotsessi ning tehakse ettepanekud riigi tasandil, kus ja kuidas hindamisvahendeid
hoitakse, säilitatakse, ja arendatakse.
Raporti lisades on eraldi failidena esitatud kokkuvõtlikud tabelid hindamisvahendite kaardistamise
tulemustest (Tabel 1-3) ja rahvusvaheliselt enim kasutatavatest standardiseeritud testidest (Tabel 4).
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1. Kokkuvõte Eestis kasutusel olevatest lapse heaolu ja vaimse tervise
hindamisvahendite kaardistamisest.
1.1 Sissejuhatus
Eestis on erinevate spetsialistide kasutuses mitmeid hindamisvahendeid, et mõõta lapse heaolu,
arengut ja vaimset tervist. Hetkel puudub aga ühtsus nende hindamisvahendite kasutamisel ning
koostöö sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonna spetsialistide vahel. Hindamisvahendite kaardistamise
eesmärgiks oli koguda infot senisest hindamispraktikast nii tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna
spetsialistide (perearstid, lastearstid, ämmaemandad, pereõed, tegevusterapeudid, lastekaitsetöötajad,
sotsiaaltöötajad), vaimse tervise spetsialistide (psühhiaatrid, kliinilised psühholoogid) kui lasteaias
ja koolis töötavate haridusvaldkonna spetsialistide (koolipsühholoogid, eripedagoogid, logopeedid,
kooliõed, õpetajad, sotsiaalpedagoogid) käest, et soodustada ühtsetest alustest lähtuvat lapse
vaimse tervise hindamist. Selleks pöörduti erialaseltside ja –ühenduste ning vaimse tervise raviga
tegelevate tervishoiuasutuste poole palvega kaardistada vastava valdkonna spetsialistide poolt
kasutatavad hindamisvahendid. Iga hinnatava nähtuse juures paluti tuua välja praktikas kasutatavad
hindamisvahendid (vajadusel täpsustades mõõdetavat nähtust), hindamiseks kuluv aeg, lapse
vanuse vahemik, millist kvalifikatsiooni ja väljaõpet hindamisvahendi kasutamine eeldab, kas on
tegemist vabavara või litsentsi eeldava hindamisvahendiga ning kas mõõtevahend on kohandatud
Eesti oludele lähtuvalt tõenduspõhise hindamise kriteeriumitest. Vastajaid informeeriti, et kogutud
andmeid ei seostata konkreetsete asutuse või organisatsiooniga ning kasutatakse ainult olukorra
kirjeldamiseks ning vahendite kasutamise ühtlustamiseks erinevate valdkondade spetsialistide vahel.
Pöördumine hindamisvahendite kaardistamiseks tehti järgmistele asutustele: Eesti Psühholoogide
Liit, Eesti Psühhiaatrite Selts, Eesti Koolipsühholoogide Ühing, Eesti Kliiniliste Psühholoogide Selts,
Eesti Pereteraapia Ühing, Eesti Perearstide Selts, Eesti Lastearstide Selts, Eesti Logopeedide Ühing,
Eesti Eripedagoogide Liit, Lastekaitse Liit, Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus, Eesti Õdede Liit, Eesti
Ämmaemandate Ühing, Tervise Arengu Instituut, Eesti Õpetajate Liit, SA TÜK Psühhiaatriakliinik,
SA Tallinna Lastehaigla, SA Viljandi Haigla, SA Pärnu Haigla.
Tagasiside andis 12 organisatsiooni. Tabelisse 1-3 (esitatud Lisa 1 eraldi failina) on koondatud
kaardistamise tulemused ja hindamisvahendite kohta antud tagasiside vastavalt erialaühenduste,
tervishoiuasutuste ja koolipsühholoogide tagasiside kaupa. Kuivõrd 2012 a. on TÜ Haridusuuringute
ja õppekavaarenduse keskuse poolt läbi viidud uuring koolipsühholoogide seas kasutatavatest
hindamisvahenditest (Tõnissaar, 2012), siis on kooskõlas Eesti Koolipsühholoogide Ühinguga
sisendid käesolevasse kaardistamisse võetud antud uuringu lõppraportist. Kindlasti ei ole tabelites
väljatoodud hindamisvahendid täielik nimekiri praktikas kasutusel olevatest hindamisvahenditest.
Lisaks tabelites väljatoodule anti ka vabas vormis tagasiside.
Tabelites väljatoodud näitajaid hinnati vastavalt alljärgnevatele kirjeldustele:
Hinnatav nähtus – etteantud vastavalt lapse heaolu hindamiskolmnurgale (v.a. majanduslikud
tegurid, mille hindamine ei vaja valideeritud hindamisvahendit, vaid on selgitatav muul meetodil).
Hindamisvahendi nimetus – siia lisada kasutusel olev lühend koos täisnimetusega, soovi korral võib
lisada autori nime ja ilmumisaasta, et lihtsustada originaali leidmist.
Täpsustatud mõõdetav nähtus – nimetada täpsemalt, millist probleemi või seisundit antud
hindamisvahend mõõdab.
Lapse vanus – vanuse vahemik hindamise läbiviimiseks sobivates aastates, vanemlike oskuste puhul
samuti laste vanus.
Hindamisaste – kas kasutatakse hindamiseks esmasel kohtumisel või rutiinselt, nt kõigil last ootavatel
emadel või kindlas vanusrühmas või teisene hindamisvahend ehk probleemi täpsustamiseks.
Kuluv aeg – kui on teada, siis keskmiselt palju kulub aega hindamise läbiviimisele.
Kasutusõigus – kas on tegemist vabavara või litsentsi eeldava hindamisvahendiga (võimalusel märkida
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litsentsi olemasolu).
Muud ressursid – võimalikud teadaolevad kulud, vahendid läbiviimiseks või väljaõppe maht,
litsentsi hankimine jne.
Hindaja pädevus – märkida vahendi kasutamiseks nõutud spetsialisti kvalifikatsioon, väljaõppe
vajadus jm teadaolev info.
Valideerimisaste – täita juhul kui omate infot, et antud hindamisvahendit on Eestis kohandatud.
Kasutamine Eestis – valikud ei ole teada /jah; jaatava vastuse korral palun täpsustada asutus (või
asutuse liik) ja rakendusala, mis kontekstis hindamisvahend on leidnud kasutamist.
Kommentaar – kui mõni oluline aspekt jäi nimetamata ja ei sobinud teiste lahtrite alla, siis palun
siia lisada.
1.2. Hindamise põhimõtted
Käesolevas raportis käsitletavad hinnatavad tunnused põhinevad hindamiskolmnurgal, mis
omakorda tugineb Ühendkuningriigis 1999 a. välja töötatud hindamisraamistikule (Framework for
the Assessment of Children in Need and Their Families) eesmärgiga parendada ühiskonna võimekust
tagada laste tervislik ja turvaline areng ning heaolu läbi lapse heaolu tervikliku hindamise, sh
tugevdada süsteemset hindamispraktikat (Department of Health, 2000). Hindamiskolmnurk
kirjeldab lapse arenguvajadusi, lapsevanemate/hooldajate võimeid neid vajadusi tagada ning
pere- ja keskkondlikke tegureid, mis mõjutavad lapse heaolu tagamist, vt joonis 1. Seega kirjeldab
mudel kolme vastastikkuses seoses olevat süsteemi - laps, vanem, pere ja sotsiaalne keskkondaidates mõista laste olukorda, riski- ja kaitsetegureid laste elus ning määratleda kõige sobilikumad
sekkumised/teenused lapse heaolu edendamiseks (Horwath, 2002; Léveillé & Chamberland, 2010).

Joonis 1. Hindamiskolmnurk lapse heaolu hindamiseks (Department of Health, 2000)
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Uuringud näitavad, et nimetatud hindamisraamistiku kasutamine edendab terviklikumat
lapse heaolu hindamist, sh lapse kaasamist hindamisprotsessi ning vajaduspõhiste sekkumiste
planeerimist (Cleaver & Walker, 2004; Léveillé & Chamberland, 2010). Ühendkuningriikide
hindamismudeli on võtnud kasutusele erinevad riigid vastavalt oma riigi sotsiaalpoliitilisele
kontekstile (Rootsi, Austraalia, Kanada, Uus-Meremaa, Prantsusmaa, Taani, Norra jt), (Léveillé &
Chamberland, 2010).
Vaadates Eesti konteksti, võib öelda, et hindamiskolmnurgale viitavad mitmed dokumendid, sh
lastekaitseseadus (2014) ja seletuskiri, laste ja perede arengukava 2012-2020 (2011), ning lapse
ja perekonna hindamise juhend (Selg, 2009). Lastekaitseseaduse §28 viitab, et lapse abivajadust
hinnates peab lastekaitsetöötaja või lapsega töötav isik andma hinnangu: (1) lapse füüsilisele,
tervislikule, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele, hariduslikule ja
majanduslikule seisundile (hindamiskolmnurgas kui lapse arenguvajadused) ja (2) last kasvatava
isiku vanemlikele oskustele (hindamiskolmnurgas kui vanemlikud oskused).
Laste ja perede arengukava 2012-2020 (2011, 18, 30) käsitleb hindamiskolmnurga kahte süsteemi:
lapse arenguvajadused ja vanemlike oskuste mõju lapse heaolule. Vanemlikud oskused mõjutavad
käitumist, mis võib seada ohtu lapse vaimse ja füüsilise tervise ja heaolu, millest tulenevalt
rõhutatakse vanemlike oskuste arendamise vajadust. Näiteks lapse ja pere toetamise juures on
vajalik väikelapse arenguliste vajaduste varane tuvastamine ning vajalike teenuste pakkumine.
Sama dokument rõhutab vajadust täpsustada laste juhtumite hindamise põhimõtteid ning ühtse ja
praktilise hindamisraamistiku olulisust, mis on abiks kaalutlusotsuste langetamisel (ibd, 33).
1.3. Eestis kasutusel olevate lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisvahendite analüüs lähtuvalt
tõenduspõhise hindamise kriteeriumitest.
Tõenduspõhine hindamine põhineb eeldusel, et hindamisvahendite valik ja hindamisprotsess
tugineksid teaduslikele teooriatele ja teadusuuringutele. Vaimse tervise tõenduspõhisel hindamisel
tuleks lühidalt kokkuvõttes järgida allolevaid põhimõtteid (Hunsley & Mash, 2007):
Hinnatavate tunnuste/konstruktide valik ja hindamisprotsess ise toetuvad nii psühhopatoloogia
kui arenguteooria empiirilisele teadmisele ja teaduslikele teooriatele.
Hindamisel kasutatakse psühhomeetriliselt usaldusväärseid ja valiidseid hindamisvahendeid, mis
ideaalis on demonstreerinud ka kliinilist kasulikkust (nt. kuidas hindamistulemused panustavad
sekkumise edukusse ).
Hindamisvahendi kohta on toodud tõenduspõhisust demonstreerivad psühhomeetrilised näitajad
(reliaablus, valiidsus jne).
Hindamisvahenditel peavad olema ka eakohased normid ja/või äralõikepunktid, mis toetuvad
sellistele näitajatele nagu nt. sensitiivsus, spetsiifilisus, positiivne ennustusjõud, jne.).
On oluline, et kogu hindamisprotsess oleks empiiriliselt hinnatud, sh. mõõtmisvahendi valik,
kasutamine, tulemuste tõlgendamine.
1.3.1. Haridusvaldkonnas kasutatavad hindamisvahendid
Hindamisvahendite kaardistamise tagasisidest nähtub, et õpetajad kasutavad lapse hariduslike
vajaduste, emotsionaalse ja käitumusliku arengu, ning emotsionaalse seisundi hindamiseks
õpilase individuaalsuse kaarti. Nagu nähtub HTM 2011 määrusest „Koolieelse lasteasutuse
õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord“, ei ole
seadusandja sätestanud vastava dokumendi sisu ega vormi. Lasteaed või kool võib välja töötada
endale sobiva vormi laste arengu tulemuste kirjeldamiseks. Enamasti tähendab see siiski õpetaja
subjektiivset kirjeldust lapse arengust või lapse iseloomustust. Kokkuvõtvalt, õpetajad ei kasuta
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oma igapäevatöös standardiseeritud mõõtevahendeid, ehkki rahvusvahelises praktikas on mitmete
lastele mõeldud enesekohaste testide puhul paralleelselt kasutuses õpetaja-versioonid. Näiteks on
ka eesti keelde vaimse tervise uuringute raames kohandatud SNAP-IV õpetaja versioon aktiivsusja tähelepanuhäirele iseloomulike sümptomite hindamiseks (Swanson jt, 1999).
Positiivse arenguna on haridusvaldkonnas logopeedide kasutuses alates 2013 a. standardiseeritud
test 4,5 kuni 6,5-aastaste laste kõne arengu hindamiseks, mille normide väljatöötamise rahastus tuli
riiklikust projektist. Käesolevalt töötatakse TÜ eripedagoogika ja psühholoogia instituudi ühistöös
välja 3 kuni 4-aastaste laste kõne arengu hindamise testi logopeedidele ja eripedagoogidele
(hääldamine, sõnavara, grammatilised vormid, lause, kõne mõistmine), ning 2 kuni 3-aastaste laste
kõne arengu esmase hindamise küsimustikku lapsevanematele (MacArthuri Suhtlemise Arengu
testi lühiversioon).
Projekti „Koolipsühholoogide testide kaardistamine“ lõppraportist selgub, et koolipsühholoogide
praktikas on kasutusel 117 erinevat testi (Tõnissaar, 2012). Eesti keelde kohandatud teste on oluliselt
vähem kui neid, mida ei ole kohandatud või mille puhul vastajatel puudus info testi kohandamisest.
Enim oskasid testi kohandamise asjaolude kohta vastata kutset omavad koolipsühholoogid.
Raportis tuuakse ka välja, et koolipsühholoogidel puudub ühtne arusaam, mis vanuses lastel ühte
või teist testi kasutada. Väljatoodud hindamisvahenditel puuduvad enamusel eakohased normid
või kasutatakse vananenud norme. Näiteks kõige enam kasutatavate testide loetelu põhjal selgub,
et kutsesobivuse ja vaimsete võimete hindamine moodustavad kõige olulisema osa testimisega
seotud koolipsühholoogi tööst. Enamasti kasutatakse nende ülesannete täitmiseks KaufmaniABC, Hollandi kutsesobivuse testi, Raven’i progressiivsed maatriksid, WISC-III. Nendest kolmel
esimesel on vananenud normid ning viimane ei ole eesti keele ja kultuuri oludele kohandatud,
rääkimata normide olemasolust.
1.3.2. Tervise- ja sotsiaalvaldkonnas kasutatavad hindamisvahendid
Perearstid ja pereõed kasutavad kuni lapse 7-aastaseks saamiseni anamneesi vormi, hinnates
lapse kehalist seisundit. Lapsevanemaid julgustatakse täitma tervisepäevikut. Laste heaolu ja
vaimse tervise hindamiseks ei kasutata üldjuhul standardiseeritud mõõtevahendeid. Tagasisides
tuuakse ka välja, et perearstidel ei ole sätestatud vastavate küsimustike kasutamist riiklikul tasandil.
Ämmaemandad kasutavad raseduse jälgimise juhendit, mille kohaselt küsitakse vabas vormis
küsimusi elustiili, lähisuhtevägivalla ja meeleolu kohta, ent praktikas puuduvad standardiseeritud
hindamisvahendid. Kokkuvõtvalt võib nentida, et esmatasandi tervishoius sihipäraselt lapse vaimse
tervise ja heaolu hindamist läbi ei viida.
Kooli tervishoiutöötajatelt ei saadud hindamisvahendite kasutamise kohta tagasisidet. Siiski on
teada, et Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel on koostatud juhendmaterjal kooliõdedele „
Õpilase vaimse tervise hindamine“ (Susi & Tohvre, 2011) ning regiooniti on kooliõdedele läbi
viidud koolitused õpilaste vaimse tervise probleemide varajase märkamise teemal aastatel 2011
-2013. Juhendmaterjalis on toodud vabas vormis küsimused lapse vaimse tervise hindamiseks, ent
testide kasutamine on välja jäetud. Juhendi koostajad märgivad, et testide kasutamine ei ole kooliõe
igapäevatöös kasutusel, kuna nende administreerimine eeldab väljaõpet ning kasutusluba, mida
kooliõdedel tavaliselt ei ole.
Kliinilises praktikas on kasutusel ligikaudu 70 testi meeleolu ja emotsionaalse seisundi, kognitiivsete
funktsioonide ja isiksuseomaduste hindamiseks. Valdavalt on välja toodud, et tegemist on teiseste
hindamisvahenditega ning testide kasutusõigus on teadmata. Tagasisidest torkab silma, et
kognitiivsete funktsioonide hindamisel on kasutusel suur hulk teste, ning näib, et tervishoiuasutused
on teinud valiku lähtuvalt oma rahalistest ressurssidest. Paraku aga on tekkinud olukord, kus küll
ostetakse sisse rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtevahendeid, ent neid ei valideerita Eesti oludele,
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rääkimata normide olemasolust. Kasutusele on jäänud ka nõukogude koolkonna eksperimentaalse
patopsühholoogia hindamismeetodid, mille normid on valdavalt kogutud 1970-ndatel aastatel, ja
peamiselt noorukite ning täiskasvanute valimil. Arengusuundadena võib välja tuua, et noorukite
vaimsete võimete testimisel on kasutusel WAIS III, mis on kohandatud eesti keelde ja millel on
välja töötatud esialgsed normid.
Kokkuvõtvalt, suur osa kliinilises praktikas kasutusel olevatest hindamisvahenditest ei ole
kohandatud eesti keele ja kultuuri kontekstile sobivaks. Hakkab silma, et kliiniliste psühholoogide
töövahendite eest peavad hoolitsema spetsialistid ise, ning hindamisvahendid omandatakse nn
käest kätte põhimõttel. Samas on kliinilised psühholoogid teadlikud, et suurel osal kasutuses
olevatest mõõtevahenditest puuduvad eakohased normid, ning seetõttu kasutavad testimisel
saadud tulemusi pigem kliendiga kontakti loomiseks ja võimalike probleemide kirjeldamiseks, kui
tõenduspõhiste järelduste tegemiseks.
Tegevusterapeudid soovivad oma töös kasutusele võtta psühhomeetriliselt usaldusväärseid
mõõdikuid, ent tagasisidest ei selgu, kas need on ka Eesti oludele kohandatud ja psühhomeetrilisi
näitajaid kontrollitud. Pigem nähtub, et kasutatavad eakohased normid pärinevad hindamisvahendid
väljatöötanud autorite valimist.
Üllatavalt ei toodud ühegi erialaühenduse või institutsiooni tagasisides välja vanemlike oskuste
(stabiilsus, emotsionaalne lähedus, turvalisuse tagamine, piiride seadmine) hindamiseks
kasutatavaid mõõtmisvahendeid. Samuti nähtub, et psühhoaktiivsete ainete ja tänapäeval aktuaalse
vaimse tervise probleeme tekitava arvutisõltuvuse hindamiseks ei ole kasutusel standardiseeritud
küsimustikke.
1.4. Kokkuvõte
Kaardistamise tulemustest nähtub, et praktikud ei ole kursis Eesti oludele kohandatud küsimustikega,
mis viitab ülikoolide ning haridus- ja tervishoiuasutuste puudulikule koostööle. Lisaks eelpool
mainitule on heaks näiteks Laste Depressiooni Skaala (CDI; Kovacs, 1985), kus praktikud kasutavad
TÜK Psühhiaatriakliinikus 1994 a eesti keelde tõlgitud versiooni (Pruulmann, 2006). Samal ajal on
selle küsimustiku kohandanud eesti keelde ka Eesti-Rootsi Suitsidoloogia Instituut (Samm jt, 2008)
ja Tallinna Ülikool (Kaljula, 2007). Paraku mitte ühegi versiooni puhul ei ole kogutud eakohaseid
norme. Ilmselt ringleb erinevate mõõtevahendite versioone veelgi, ning erinevalt CDI-st ei ole
need enamasti psühhomeetriliselt kontrollitud.
Hindamisvahendite kaardistamise tulemustest nähtub, et Eestis ei ole tõenduspõhine hindamine
ei tervishoiu-, sotsiaal- ega haridusvaldkonna praktikas levinud. Sellel on mitmeid põhjuseid.
Ühelt poolt on ka rahvusvahelises praktikas hakatud tõenduspõhise hindamise olulisust rõhutama
alles suhteliselt hiljuti (Kazdin, 2008). Sellele on tõuke andnud olukord, kus luuakse küll palju
mõõtevahendeid, ent vähem rõhku pannakse mõõtevahendite valideerimisprotsessile ja eakohaste
kultuurilisi ja etnilisi erinevusi arvesse võtvate normide väljatöötamisse. Tõenduspõhine hindamine
nõuab rahalisi ressursse hindamise läbiviijate koolitamiseks, hindamisvahendite kohandamiseks,
eakohaste normide kogumiseks ja uuendamiseks, ning kasutusõiguse omandamiseks, millele
senises praktikas on Eestis nii riigi kui institutsionaalsel tasandil väga vähe tähelepanu pööratud.
Samas tõenduspõhine praktika, sh. ennetustöö ja ravi, on mõeldamatud ilma tõenduspõhiseid
hindamismeetodeid kasutamata.
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2. Kokkuvõte rahvusvaheliselt enimkasutatud, valideeritud ja tõenduspõhistest hindamisvahenditest koos instrumentide lühikirjeldusega.
Norra finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Rahvatervis“ eelnevalt kindlaksmääratud
projekti „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks“
eesmärk on välja töötada integreeritud teenuste kontseptsioon, et soodustada valdkondade ülest
(sotsiaal-, tervis-, haridus) koostööd ja ennetada vaimse tervise probleeme laste hulgas. Seega on
hindamisvahendite valikul oluline lähtuda põhimõttest, et hindamisvahendid oleksid universaalsed
ja kasutatavad erinevate spetsialistide poolt. Riskilaste tuvastamiseks on hindamismeetodite valikul
oluline kasutada sõelteste, et lapsed, kel risk vaimse tervise probleemide tekkeks või süvenemiseks,
varakult suunata vaimse tervise spetsialistide juurde. Sõeltestide kasutamine võimaldab järgmisel
astmel hindamist läbi viia fokusseeritumalt, ning rutiinne kasutamine koguda süstemaatilist infot
lapse vaimse tervise seisundi kohta. Vaimse tervise probleemide skriinimisel tuleks määratleda, kas
eesmärgiks on üldise distressi taseme hindamine, konkreetsete häirete tuvastamine (nt depressioon,
ärevushäired) või spetsiifiliste sümptomite (nt meeleolu häirumine, ärevus) skriinimine (Bufka
& Camp, 2010). Lähtudes projekti eesmärgist - ennetada vaimse tervise probleeme – võiks
hindamisvahendite valikul lähtuda pigem viimasest, et ennetada psüühikahäirete kujunemist.
Samuti on vajalik skriinida keskkonnast tulenevaid riske, mis laste vaimset tervist võivad ohustada,
nt emotsionaalne ja füüsiline vägivald kodus ja koolis, sotsiaalse võrgustiku puudumine; tervisest
tulenevad riskid, nt krooniline haigus; tervisekäitumisest tulenevad riskid, nt vähene füüsiline
aktiivsus, söömiskäitumise häirumine, puudulik unehügieen.
Hindamisvahendite valikul on lisaks psühhomeetriliste näitajate headusele soovituslik lähtuda
järgmistest küsimustest (Bufka & Camp, 2010):
Millist infot peaks hindamine andma? (diagnoos, sümptomite raskusaste, emotsionaalne seisund
jm)
Milline hindamisvahend valida? (intervjuu, standardiseeritud küsimustik, vaatlus)
Kui kaua hindamine aega võtab? ( läbiviimine, skoorimine, tõlgendamine)
Kuidas andmeid kasutatakse? (riski tuvastamine, esmane seisund, sekkumise hindamine jm)
Kas uuringu tulemusi jagatakse uuritavaga?
Kas hindamisvahend tundub uuritavale mõistlik? (mõjutab motivatsiooni vastata)
Tabelis 4 (Lisa 2) on hinnatavate tunnuste kaupa toodud rahvusvaheliselt enim levinud
mõõtevahendid. Otsing teostati andmebaasidest PsycInfo, Medline, ScienceDirect märksõnadega
„evidence-based assessment of mental disorders OR psychopathology in children AND/OR youth
AND review“, „evidence-based assessment of family OR family relations AND review“. Lapse
tervisega seotud vajaduste hindamiseks teostati otsing sisestades märksõnadena vastav hinnatav
tunnus, nt „ füüsilise aktiivsuse hindamine lastel JA ülevaate artikkel“ (assessment of physical
activity in children AND review). Ülevaate artiklite puudumisel teostati otsing empiirilisi uuringuid
kajastavate artiklite seas.
Mõõtevahendite valikul on lähtutud tõenduspõhise hindamise põhimõtetest. Seega nimekirjas
olevate mõõtevahendite kohta on skaalade autorid esitanud detailse valideerimisprotsessi kirjelduse,
statistiliselt usaldusväärsed psühhomeetrilised näitajad ning hindamisvahendite valiidsust on
kontrollinud vähemalt kaks eri uurijat või uurimisrühma.
Hinnatavatest nähtustest on kajastamata jäetud vaimsete võimete hindamise ning isiksuseomadusi
hindavad rahvusvahelised testid ja testipatareid, kuivõrd esmaseks hindamiseks on need
liiga ressursimahukad ning nõuavad spetsiifilist väljaõpet kitsa suunitlusega vaimse tervise
spetsialistidele. Samal põhjusel on hindamisvahendite ülevaates kajastamata jäetud diagnostilised
intervjuud. Hetkel ei ole nimekirjas ka kõne arengu hindamiseks kasutatavaid rahvusvahelisi
sõelteste. Kuna kõnetestid on väga keelespetsiifilised ja Eestis on hiljuti logopeedide poolt välja

57

Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks

töötatud küsimustik, mida kasutatakse esmaseks hindamiseks riskirühma laste väljaselgitamiseks,
siis pigem võiks testi autoritega konsulteerida, kas on võimalik selle põhjal lühike sõeltest välja
töötada. Samuti on Tartu Ülikooli Psühholoogia instituudis Eesti oludele kohandatud MacArthuri
Suhtlemise Arengu test (Fenson jt, 1993), millel on kaks versiooni, üks 8-16 kuuliste laste jaoks ja
teine 16-30 kuuliste laste jaoks.
Tõenduspõhiste hindamisvahendite kasutamise vajadust Eestis möönavad nii tervishoiu-, sotsiaalkui haridusvaldkonna spetsialistid. Esmasel hindamisel on oluline, et spetsialistid oleksid kursis
ka teistes valdkondades kasutatavate hindamisvahenditega, et tekiks ühine ja eeldatavasti terviklik
arusaam lapse heaolu ja vaimset tervist mõjutavatest teguritest. Seetõttu on soovitav esmaste vaimse
tervise hindamisvahendite valikul lähtuda universaalsuse põhimõttest, ning soodustada valdkonna
ülest koostööd, samas määratledes konkreetsete spetsialistide rollid ja vastutuspiirid. Vaimse tervise
hindamine võiks olla ka heas mõttes rutiinne tegevus, mis võimaldaks koguda süstemaatilist infot
lapse vaimse tervise seisundi, arengu ja heaolu kohta ning seeläbi juba varakult märgata riske.
Esmaste hindamisvahendite valikul võiks lähtuda ka juba senisest teaduspraktikast
hindamisvahendite valideerimisel. Muuhulgas võiks kaardistada Eesti teadusasutustes Eesti oludele
juba kohandatud ja/või välja töötatud vaimset tervist ja lapse arengut hindavad mõõtevahendid ja
nende staatus ning soodustada eakohaste normide kogumisel ja järjepideval uuendamisel koostööd
teadusasutuste ning tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna asutuste vahel.

3. Hindamisvahendite valikukriteeriumite väljatöötamine. Eesti oludele sobivamate
hindamisvahenditele esitatavad nõuded.
3.1. Sissejuhatus
Vaimse tervise hindamine on järjepidev protsess, mille käigus jälgitakse, kogutakse, salvestatakse
ja tõlgendatakse informatsiooni, et vastata küsimustele ja teha otsuseid inimese psüühilise ja
sotsiaalse funktsioneerimise osas. Hindamisprotsess on mitmeastmeline protsess, kus esimesel
astmel saadud info annab sisendi ja suuna järgmiseks sammuks. Laste ja noorukite vaimse tervise
hindamine aitab koguda süstemaatilist infot lapse arengu kohta kindlatel arenguetappidel ning
hindamistulemused informeerivad spetsialiste edasiste sekkumiste vajaduse osas. Skriinimine
erineb hindamisest selle poolest, et on enamasti ühekordne tegevus, ning aitab tuvastada, kas
lastel on risk arenguliseks mahajäämuseks või vaimse tervise probleemide tekkeks. Samas võib ka
skriinimine olla süstemaatiline tegevus, aidates tuvastada need lapsed ja noorukid, kes vajaksid
põhjalikumat psühholoogilist või psühhiaatrilist hindamist. Regulaarne vaimse tervise skriinimine
annab kiire ülevaate ja tagab lastele vajalikud teenused ja toe nii vara kui võimalik. Näiteks The
American Academy of Pediatrics (AAP) soovitab regulaarset lapse arengu ja käitumise skriinimist
standardiseeritud mõõtevahenditega 9-, 18- ja 24-30-kuulistele lastele, kuna just selles vanuses
on lapsed enim tervishoiuspetsialistide vaateväljas. Hiljutise randomiseeritud uuringu kohaselt
aitab standardiseeritud mõõtevahendite kasutamine esmatasandi meditsiinis oluliselt suuremal
määral tuvastada arengulisi ja vaimse tervise probleeme lastel kui tavapärane jälgimiskaartide
kasutamine (Guevara jt, 2013). Eelnevast lähtudes on mõistlik kaaluda standardiseeritud
protokolli välja töötamist laste vaimse tervise probleemide varajaseks märkamiseks määratledes
vanused või arenguperioodid, millal skriinimine või hindamine läbi viia, samuti standardiseeritud
mõõtevahendid, mida ühes või teises vanuses hindamiseks kasutada. See looks aluse, et lisaks
füüsilise arengu hindamisele tagada lastele ka regulaarne vaimse tervise hindmine lähtudes
eakohastest standardiseeritud mõõtevahenditest.
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Vaimse tervise probleemide ennetamisel ja riski tuvastamisel on üsna ilmne, et esialgses
hindamisfaasis keskendutakse laiema sümptomaatika hindamisele. Konkreetse mõõtevahendi
valik sõltub hindamise eesmärgist ja millisel valimil hindamine läbi viiakse, ent hindamisvahenditele
esitatavad psühhomeetrilised nõuded on siiski üsna universaalsed. Psühhomeetriliselt tugev
hindamisvahend peab olema standardiseeritud, sellel peavad olema eakohased ja soolised normid
ning nõuetele vastavad reliaablus- ja valiidsusnäitajad (Hunsley & Mash, 2007). Alljärgnevalt on
toodud psühhomeetrilised näitajad, mida testide valikul jälgida, ning lühidalt selgitatud, mida üks
või teine näitaja peegeldab.
3.2. Psühholoogilistele hindamisvahenditele esitatavad nõuded.
Reliaablus ehk usaldusväärsus on mingi nähtuse hindamise järjekindluse näitaja ning annab infot
testi skooride püsivusest ja korratavusest (Garb, Lilienfeld & Fowler, 2008). Reliaablus vastab
küsimusele: Kas mõõtevahend annab erinevates oludes erinevatel hindajatel ja valimitel püsivat
infot? Psühhomeetria terminitest lähtudes viitab reliaablus, mil määral mõõtmistulemused on
täpsed ja juhuslikust veast mõjutamata (Wassermann & Bracken, 2003). Reliaablus ei ole stabiilne
testi omadus, vaid võib valimitel erineda. Seega on oluline jälgida, millisel valimil on test välja
töötatud, ning arvutada ja raporteerida mõõtevahendi reliaablusnäitajad igal hinnataval valimil.
Valiidsus peegeldab, kas test mõõdab seda nähtust, mida see mõõtma peab, ning kas testi skooride
põhjal tehtud järeldused on täpsed (Garb, Lilienfeld & Fowler, 2008). Kui testi skoorid on püsivad,
siis hinnatakse reliaablust heaks, sõltumata sellest, kas valiidsust on demonstreeritud või mitte.
Ehkki test saab olla reliaabne ja mitte valiidne, ei ole vastupidine (valiidne ja mittereliaabne)
võimalik (Wassermann & Bracken, 2003). Ehkki testiskoorid võivad olla püsivad, ei tähenda see
tingimata, et need on täpsed. Näiteks võivad kaks klinitsisti anda sarnaseid hinnanguid, aga see ei
anna infot, kas see hinnang on ka täpne.
Reliaablust ja valiidsust saab hinnata mitmel viisil. Kui kõik testi väited hindavad sama konstrukti,
siis peavad testi väited omavahel positiivselt korreleeritud olema. Teisisõnu on testil piisav
sisereliaablus (internal consistency). Kui test mõõdab stabiilset konstrukti, peavad vastajad testi
korduval täitmisel saama suhteliselt sarnased skoorid, viidates kordustestimise reliaablusele (testretest). Sama testi tegemine kaks korda lühikese ajavahemiku jooksul (nt 2 nädalat), hindabki testi
kordustesti reliaablust ja näitab mõõdetava omaduse püsivust. Erinevate hindajate hinnangute
kokkulangevust väljendab hindajate vaheline reliaablus (inter-rater reliability).
Sisemist reliaablust saab väljendada mitmel moel, ent Cronbach`i α on enimlevinud indeks (Streiner,
2003). Soovitused, mida lugeda heaks sisereliaablusnäitajaks varieeruvad, ent üldiselt nõustutakse,
et α väärtus 0.70 on minimaalne aktsepteeritav väärtus ning alates 0.80 keskmise headuse näitaja
(Lance jt., 2006). Kliinilise hindamise puhul peetakse soovitavaks väärtuseks vähemalt 0.90.
Mainitud väärtuste tõlgendamisel peab arvestama, et testi pikkus mõjutab α väärtust: mida rohkem
väiteid skaalal, seda kõrgem α. Kui skaala on piisavalt pikk, siis võib α väärtus olla üle 0.70 isegi
siis, kui väidete vaheline korrelatsioon on madal. Väga lühikeste testide puhul võivad kõrged α
väärtused peegeldada ka väidete liigset sarnasust (John & Soto, 2007). Seetõttu peetakse keskmist
väidete vahelist korrelatsiooni paremaks meetodiks sisereliaabluse hindamiseks. Keskmised väidete
vahelised korrelatsioonid on aktsepteeritavalt vahemikus .15-.50. Kui konstrukti hinnatakse
laiemalt, siis on soovitav, et väidete vaheline korrelatsioon oleks vahemikus .15-.20. Mida kitsamalt
konstrukti hinnatakse, seda kõrgem peaks olema korrelatsioon, nt .40-.50 (Simms & Watson, 2007;
Clark & Watson, 1995). Seega tasub mõõtevahendi sisereliaabluse hindamisel mõlemat näitajat
jälgida. Korrelatsioone väljendatakse tavaliselt Pearson`i korrelatsioonikordaja ehk Pearsoni r-i
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kaudu, ent on ka kasutusel mitteparameetrilised reliaablustestid (kasutatakse kui mingi nähtus
või tunnus ei vasta normaaljaotusele), mille puhul raporteeritakse sisereliaablust Spearman`i
astmelise korrelatsioonikordaja kaudu. Dihhotoomsete vastustega testide puhul kasutatakse
sisereliaablusnäitajana Küder-Richardson Formula 20 (KR-20) koefitsenti (Kline, 2005).
Kordustesti reliaablus näitab testiskooride ajalist stabiilsust ning mõõdetava omaduse
püsivust. Selle kalkuleerimisel kasutatakse pideva tunnusega andmete puhul jällegi Pearson`i
korrelatsioonikordajat. Mida kõrgem on testiskooride omavaheline korrelatsioon, seda kõrgem on
kordustesti reliaablus. Kordustesti reliaabluse hindamisel on oluline võrrelda seda näitajat teise
sarnast nähtust hindava mõõtevahendi kordustesti reliaablusega (Ayearst & Bagby, 2010).
Testi reliaablusnäitajate hindamisel tuleb arvesse võtta, mis otsuseid testiskooride põhjal
langetatakse. Näiteks testiskooride põhjal diagnoosimine eeldab kõrgemaid reliaablusnäitajaid
kui riski hindamine (skriinimine). Samuti tuleb arvestada, et reliaablus- ja valiidsusnäitajad
sõltuvad sellest, kuidas testi administreeritakse ja testitulemusi tõlgendatakse, ning kas järgitakse
testi manuaali ja testi välja töötanud autorite juhiseid. Mõõtevahendite valiidsuse ja reliaabluse
hindamisel on soovitav toetuda mitme uuringu tulemustele.
Valiidsuse hindamisel tuuakse mõõtevahendi kirjelduse juures tavapäraselt välja neli
valiidusnäitajat: konstruktivaliidsus (construct validity), sisuvaliidsus (content validity), ennustav
valiidsus ja konvergentne valiidsus (convergent validity).
Konstruktivaliidsus näitab, kuivõrd täpselt mõõdavad testi väited seda, mida need mõõtma
peaksid. Konstruktivaliidsuse oluline osa on sisuvaliidsus. Väidete sisu peaks ideaalis esindama
hinnatava nähtuse erinevaid tahke, ühtegi neist ala- või üleesindades (Haynes, 2001). Nt. ADHD
sümptomaatika hindamisel, selleks et konstrukti kõiki tahke hinnata, peaksid testi väited võrdselt
esindama ADHD kolme peamist tunnust – hüperaktiivsus, impulsiivsus ja tähelepanuraskused.
Mida laialivalguvam või ebapüsivamalt on konstrukt defineeritud, seda raskem on ka väidete sisu
valideerida. Ehkki testi väidete omavaheline korrelatsioon annab veidi infot testi homogeensusest,
ei ole ühtegi statistilist testi, mis hindaks sisuvaliidsust. Sisuvaliidsuse hindamisel kasutatakse
tüüpiliselt ekspertide hinnanguid, kes aitavad eraldada väited, mis on prototüübilised mingile
konstruktile või lihtsalt konstruktiga seotud (John & Soto, 2007). Seega sisuvaliidsuse hindamisel
tasub jälgida, kas konsulteeriti ekspertidega kui hästi testi väited (relevantsus, esindatus, selgus)
esindavad uuritavat tunnust/nähtust.
Konvergentne valiidsus vastab küsimusele, kui tugevalt mingi mõõtevahendi skoorid on seotud
teiste sarnast tunnust või nähtust hindava mõõtevahendite skooridega. Mida suurem korrelatsioon,
seda suurema tõenäosusega hindavad mõõtevahendid ühte ja sama konstrukti.
Ennustav valiidsus peegeldab kuivõrd me saame testi tulemuste põhjal ühte või teist omadust või
käitumist ennustada, ning kas need aitavad teha õigeid otsuseid.
3.3. Normide väljatöötamine
Sõeltestid annavad kiire ülevaate lapse vaimse tervise riskidest, ning aitavad teha otsuseid
edasise hindamise vajaduse osas. Sõeltestide puhul on oluline äralõikepunktide määratlemisel
jälgida sensitiivsuse ja spetsiifilisuse näitajaid. Sensitiivsus viitab mõõtevahendi võimele
tuvastada korrektselt indiviidid, kel teatud vaimse tervise probleem või kel kõrgem risk selle
tekkeks. Spetsiifilisus viitab mõõtevahendi võimele tuvastada korrektselt indiviidid, kel ei ole
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teatud vaimse tervise probleemi. Nt. BDI-II on sensitiivsus .95, viidates, et see tuvastab 95%
depressiivsetest patsientidest (Arnau jt, 2001). BDI-II spetsiifilisus on .90, viidates, et see tuvastab
90% mittedepressiivsetest indiviididest. Soovitavalt võiksid nii sensitiivsuse kui spetsiifilisuse
näidud kõrged olla, aga olenevalt testimise eesmärgist võib olla üks olulisem kui teine. Seega, kui
eesmärgiks on tuvastada riskis olevad indiviidid, tuleks pigem jälgida sensitiivsuse näitajat. Kui
testi äralõikepunkt on madalam, muutub test sensitiivsemaks, aga võib kaasa tuua ka rohkem
vale-positiivseid juhte. Kui testi äralõikepunkt on kõrgem, on test spetsiifilisem, aga sellega võib
kaasneda rohkem vale-negatiivseid juhte. Äralõikepunktid peaksid olema valimispetsiifilised,
võttes arvesse normaalseid arengulisi muutusi (Ayearst & Bagby, 2010).
Normide väljatöötamisel on olulise tähtsusega küsimus, kui palju erinevaid normigruppe
välja töötada. Iga nn. normikomplekti väljatöötamine toob kaasa lisakulutusi testi arendajale ja
seeläbi vähendab kulutõhusust. Samuti teeb iga normikomplekt testitulemuste interpretatsiooni
keerukamaks. Sugu, rahvus, vanus, spetsiifiline häiregrupp (nt diabeedihaiged lapsed) – kõik
võivad normide väljatöötamist mõjutada. Üldiselt võiks järgida lihtsuse põhimõtet, ning lähtuda
tavapopulatsiooni keskmisest (ja antud vanusegrupi keskmisest), kui just ei ole määratletud faktorid,
mis mõõtevahendi valiidsust teatud spetsiifilisel grupil mõjutavad (Youngstrom, 2008). Seega,
kui kulutõhusus on oluline, siis testide valikul lähtuda pigem põhimõttest, et test on kohaldatav
kogu populatsioonile ja mitte ainult spetsiifilisele grupile (nt kroonilise haigusega lapsed), ehk siis
jälgida, kuivõrd saab üldistada ühel populatsioonil saadud tulemusi teistele populatsioonidele.
3.4. Mõõtevahendite kohandamine
Mõned testid on paremini kohandatavad kui teised. Testi kohandamisel tuleks kindlasti alustuseks
jälgida, kas originaaltesti näol on tegemist kultuurispetsiifilise või pigem universaalse testiga. Snyder
jt. (2005) soovitavad hindamisvahendite kohandamisel kultuuriliste erinevuste minimiseerimiseks
empiiriliselt hinnata nelja valdkonda :
1. Mõõtevahendi keeleline ekvivalensus: kas väited mõõdavad ainult ühte omadust või veel
midagi? Kas väited on üheselt tõlgitavad?
2. Kultuuriline ekvivalentsus: kas test mõõdab mõlemas kultuuris sama nähtust?
3. Skalaarne ekvivalentsus või mõõtmisühiku ekvivalentsus, ehk skaala alguspunkti ja
mõõtmisühikute kokkulangemine: kas on võimalik originaalile sarnast skaalat rakendada?
4. Funktsionaalne ekvivalentsus, ehk kas on jälgitavad samasugused seosed ning kas valiidsusja reliaablusnäitajad on originaalile sarnased.
Ilmselgelt on mõistlik kohandamisel jälgida ka protseduurilist ekvivalentsust, ehk kas testi
on võimalik sarnaselt originaalile läbi viia.
3.5. Valideerimisprotsessi üldine kirjeldus
Valideerimisprotsessi esimeseks sammuks on mõõdetava nähtuse/konstrukti defineerimine.
Järgnevalt tuleks otsustada, milline rahvusvahelistest testidest seda konstrukti kõige paremini
mõõdab, ning kas uuritavat konstrukti saab mõlemal maal sarnaselt defineerida. Sealjuures on
oluline jälgida keelelist (sõnavara, süntaks) ja kultuurilist (universaalsed vs kultuurispetsiifilised
situatsioonid ja tegevused) ekvivalentsust, ehk kas konstrukti hindavad väited on üheselt tõlgitavad
ning kooskõlas eesti kultuuriga. Arvestades, et Eestis on vajadus ka venekeelsete testide järele, on
soovitav mõõtevahendi valikul eelistada teste, mis oleksid kohandatavad mõlemasse keelde. Samuti
tuleks valikul jälgida protseduurilist ekvivalentsust, ehk kas nii eesti- kui venekeelsele elanikkonnale
saab testi sarnaselt originaalile läbi viia.
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Mõõtevahendi adapteerimisel järgmiseks sammuks on mõõtevahendi tõlkimine ideaalis mitme
tõlkija poolt. Tõlkimise eesmärgiks on tagada tõlke ja originaali ekvivalentsus, seega tõlkija peaks
peale keelte tundma mõlemat kultuuri ja lisaks igapäevakeelele olema kursis antud valdkonna
terminoloogiaga. Sellele järgneb tagasitõlge teis(t)e tõlkija(te) poolt, tõlke ja tagasitõlke erinevuste
analüüsimine kas testi autori või mõne teise antud valdkonda tundva spetsialisti poolt, ning
keeleliselt ja kultuuriliselt sobivaima lahenduse valimine. Kui mõni rahvusvaheliselt tunnustatud
hindamisvahendi väide on raskesti kohandatav, siis võib autoritega läbirääkides kaaluda
alternatiivsete väidete genereerimist, mis oleksid kooskõlas hinnatava konstruktiga, ent antud
kultuurikontekstis sobivamad kui originaalväide. Alternatiivsete väidete genereerimisel võib
pöörduda vastava valdkonna spetsialistide/ekspertide poole. Kui eelnev protsess on tehtud läbi nii
eesti kui venekeelde tõlkimisega, siis tuleks ka neid tõlkeid omavahel võrrelda ja vajadusel erinevusi
analüüsida. Kõikvõimalikud muutused originaalist tuleb dokumenteerida.
Testi läbiviimisel tuleks tagada protseduuriline ekvivalentsus originaaliga. Seega, kui on olemas
standardsed juhendid testi läbiviimiseks, siis tuleks neid järgida. Üldjuhul tuleks minimiseerida
igasugust hindaja ja hinnatava omavahelise suhtlemise mõju hindamisele. Näiteks, et vähendada
erinevusi, mis võivad tuleneda hindaja ja hinnatava suhtlemisest, on soovitav kirjalike mõõtevahendite
puhul teha kirjalik instruktsioon (Hambleton, 2005). Samuti hinnata, kas testiformaat on vastajale
tuttav, nt kas on kursis Likert tüüpi skaalale vastamisega. Uudse vastuseformaadi mõju saab
vähendada lisaselgituste või näidisväite abil (van de Vijver & Poortinga, 1997).
3.6. Kokkuvõte
Lähtudes projekti „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise
parandamiseks“ eesmärgist - välja töötada integreeritud teenuste kontseptsioon, et soodustada
valdkondade ülest koostööd ja ennetada vaimse tervise probleeme laste hulgas, on mõõtevahendite
valikul soovitav silmas pidada järgmist:
-- On selgelt sõnastatud, millist omadust või nähtust test on mõeldud hindama.
-- Testil on head valiidsus- ja reliaablusnäitajad (ning ideaalis on seda demonstreerinud, mitte
ainult testi arendajad, vaid ka teised uurijad).
-- Test on olemuselt sõeltest, s.t sellel on välja töötatud äralõikepunktid (või on olemas ealised
normid), ning sel on välja toodud sensitiivsuse ja spetsiifilisuse näitajad.
-- Testi valik on kooskõlas testimise eesmärgiga (s.o. tuvastada riskis olevad lapsed).
-- Testil on olemas selged juhised selle läbiviimiseks, skoorimiseks ja tõlgendamiseks.
-- Testi administreerimine on optimaalne nii hindajale kui hinnatavale, maksimaalselt 10- 15
min. Mitmeid tunnuseid hindav test võib olla ka pikem, kuni 30 min.
-- Testi skoorimine on ajaliselt optimaalne ning mõistliku keerukusastmega.
-- On selgelt määratletud pädevus, milline ettevalmistus peab testi läbiviijal olema. Ideaalis
võiksid testi pärast väljaõpet läbi viia nii sotsiaal-, tervise-, kui haridusvaldkonna spetsialistid,
ent võib ka määratleda, millised testid on ühe või teise valdkonna spetsialistide pädevuses.
-- Test on kohandatav Eesti oludele.
-- Sarnaste psühhomeetriliste näitajatega testide puhul võiks lähtuda kulutõhususe põhimõttest.
Tasub võrrelda ka testi kohandamise ja uue testi loomisega kaasnevaid kulusid, võttes arvesse,
et testi norme tuleks kaasajastada.
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Testide valikul tuleks jälgida, et oleks tagatud erinevas vanuses laste ja noorukite hindamine, võttes
arvesse, mis on teatud arenguperioodis kriitiline ja vaimse tervise probleemide riski suurendav.
Nt. imiku- ja väikelapseeas on oluline tuvastada arenguline mahajäämus, et võimaldada varajast
sekkumist. Seega on oluline valida optimaalne arv teste, aga iga uue testi puhul kriitiliselt hinnata,
kas ja kui palju selle lisamine annab hindajale uut infot. Samuti, kui ühel testil on nii enesekohane,
õpetaja ja lapsevanema versioon, tasub hinnata, kuivõrd iga testi lisamine annab uut infot.

4. Eesti oludele sobivaimad hindamisvahendid
Eesti oludele sobivaimate hindamisvahendite valimisel lähtuti testidele esitatavatest
psühhomeetrilistest nõuetest, kohandamisega seotud nõuetest ja kulutõhususe põhimõttest, ning
jälgiti testi kooskõlalisust testimise eesmärgiga (s.o. tuvastada riskis olevad lapsed). Testide valikul
lähtuti ka laste vanuseperioodist, et kaetud oleks võimalikult lai vanusegrupp. Hindamisvahendite
valiku tulemusel jäid sõelale 20-st lapse arenguvajadusi ja/või psühholoogilist seisundit hindavatest
küsimustikest 7, vastavalt Screen for Childhood Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED),
Children’s Global Assessment Scale (C-GAS), Conners’ Rating Scales-Revised (CRS-R), The
Modified Checklist for Autism in Toddlers — Revised (M-CHAT–R/F), Ages and Stages
Questionnaires: 3rd Edition (ASQ), ja Rosenberg Self-Esteem Inventory. Vanemlike oskuste
hindamiseks 2 küsimustikku: Parenting sense of competence scale (PSOC), Parent Concerns
Questionnaire (PCQ). Pere ja keskkondlike tegurite hindamiseks samuti 2 küsimustikku: Protective
Factors Survey (PFS) ja Family Functioning Style Scale (FFSS). Lapse tervisega seotud vajaduste (uni,
söömine, füüsiline aktiivsus) ja seda mõjutavate käitumiste (psühhoaktiivsete ainete kasutamine)
hindamisel jäid sõelale järgmised küsimustikud: Pediatric Symptom Checklist (PSC) lühendatud
versioon PSC-17, Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ), Children’s Eating Attitudes Test
(ChEAT), Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C); Physical Activity Questionnaire
for Adolescents (PAQ-A), Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT), Alcohol Use Disorders
Identification Test (AUDIT) ja KIDSCREEN-52.
Järgnevalt on iseloomustatud sõelale jäänud küsimustikke ja analüüsitud neid lähtuvalt eelmises
peatükis testidele esitatavatest nõuetest. Iga küsimustiku puhul on toodud selle nimi originaalis,
arendajad, lühikirjeldus, küsimustiku psühhomeetrilised omadused, läbiviimise aeg, nõuded
läbiviijale, küsimustiku tugevused ja nõrkused ning viited teadusuuringutele ja manuaalile.
4.1. Screen for Childhood Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED)
Testi arendajad: Birmaher, B., Khetarpal, S., Brent, D., Cully, M., Balach, L., Kaufman, J., & McKenzie
Neer, S. (1997).
Enesekohane sõeltest 8-18a laste ärevushäirete skriinimiseks. Koosneb viiest alaskaalat: kehaline
ärevus/paanika, üldistunud ärevus, lahutamiskartus, sotsiaalfoobia, koolitõrge. 41 väidet,
Likert`tüüpi skaala 0-2. Nii laste kui vanemate versioon. Autoritega kooskõlastades tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: demonstreeritud väga head konvergentset ja eristuvat valiidsust, väga
hea sise- ja kordustestimise reliaablus
Administreerimise aeg: 5- 10 min, skoorimine: 1-3 min
Nõuded läbiviijale: meditsiini või kliinilise psühholoogia alane haridus
Tugevused: psühhomeetriliselt usaldusväärne, hästi kohandatav eesti keelde, võimalik välja
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töötada äralõikepunktid, sobib nii esmatasandil kui teise tasandi tervishoius kasutada. Soovitatud
ärevushäirete skriinimiseks ravijuhendis “Generaliseerunud ärevushäire ja paanikahäire
(agorofoobiaga või ilma) käsitlus perearstiabis” (RJ-F/2.1-2014)
Nõrkused: lähtuvalt läbiviimisele esitatud nõuetest sobib kasutamiseks ainult tervishoiusüsteemis
Viited:
Birmaher, B., Khetarpal, S., Brent, D., Cully, M., Balach, L., Kaufman, J., & McKenzie
Neer, S. (1997). The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED): Scale
construction and psychometric characteristics. Journal of the American Academy of Child &
Adolescent Psychiatry, 36(4), 545 -553.
Birmaher, B., Brent, D. A., Chiappetta, L., Bridge, J., Monga, S., & Baugher, M. (1999).
Psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders
(SCARED): A replication study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent
Psychiatry, 38, 1230-1236.
Monga, S., Birmaher, B., Chiappetta, L., Brent, D., Kaufman, J., Bridge, J., & Cully, M.
(2000). Screen for Child Anxiety-Related Emotional Disorders (SCARED): Convergent and
divergent validity. Depression and Anxiety, 12, 85-91.
Hale, W. W. III, C, E., Raaijmakers, A. W., & Meeus, W. H. J. (2011). A meta-analysis of the
cross-cultural psychometric properties of the Screen for Child Anxiety Related Emotional
Disorders (SCARED). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52, 80-90.
4.2. Children’s Global Assessment Scale (C-GAS)
Testi arendajad: Shaffer, D., Gould, M. S., Brasic, J., Ambrosini, P., Fisher, P., Bird, H., et al. (1983).
Hindab üldist psühholoogilist ja sotsiaalset funktsioneerimist 4-16a lastel tuginedes eelnevatele
uuringutele. 1 väide. Hindab tervishoiutöötaja. 0-100 p skaalal. Tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: demonstreeritud head eristuvat ja võrdlevat valiidsust
Administreerimise aeg: 5-10 min
Nõuded läbiviijale: klinitsist
Tugevused: hea eristav ja võrdlev valiidsus; praktikas väga levinud k.a Eestis
Nõrkused: annab üldise hinnangu funktsioneerimisele, aga ei täpsusta valdkondi; nõuab eelnevat
kliinilist uuringut, et teha üldistus.
Viited:
Shaffer, D., Gould, M. S., Brasic, J.,Ambrosini, P., Fisher, P., Bird, H., et al. (1983). A
children’s global assessment scale. Archives of General Psychiatry, 40, 1228–1231.
Kleinberg, A., Jaanson, P., Lehtmets, A., Aluoja, A., Vasar, V. Suija, K., Ööpik,P. (2011).
Depressiooni ravijuhend perearstidele. Lisa 3. Eesti Arst , 90(9), 431–446.
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4.3. Conners’ Rating Scales-Revised (CRS-R)
Testi arendajad: Conners, C.K., 2001
Hindab 3-17 a laste ja noorukite emotsionaalseid ja käitumuslikke probleeme. Olenevalt
versioonist 27–87 väidet. Välja töötatud lapsevanema, õpetaja versioonid ning teismelise
enesekohased versioonid. Esimesed kaks sobilikku 3-17aastastel, enesekohane versioon
12-17aastastel. Vanema ja õpetaja versioonis alaskaalad: tõrges-trotslik käitumine, kognitiivsed
probleemid/tähelepanuraskused, hüperaktiivsus, ärevus, perfektsionism, sotsiaalsed probleemid,
psühhosomaatilised kaebused. Enesekohases versioonis: käitumisprobleemid, kognitiivsed
raskused, pere, viha kontroll, emotsionaalsed probleemid, hüperaktiivsus. Komposiitskoor: ADHD
indeks, ja DSM-IV sümptomid.
2008. aastal loodi järjekordne edasiarendus Conners Rating Scales – 3, mis on ülesehituselt
sarnane CRS-R versioonile, kuid sisaldab lisaks õpiraskuste, käitumishäirete ning täidesaatvate
funktsioonide alaskaalasid. 2009. aastal valideeritud 15-väiteline õpetajate versioon eelkooliealistele
lastele. Tasuline.
Psühhomeetrilised omadused: väga head valiidsus- ja reliaablusnäitajad
Administreerimise aeg: pikk versioon 20 min, lühike versioon 10 min
Nõuded läbiviijale: ei nõua meditsiinilist või psühholoogilist haridust, ent vajalik teada
psühholoogilise testimise üldpõhimõtteid.
Tugevused: põhjalik hinnang; head valiidsus- ja reliaablusnäitajad; välja töötatud vanuselised
ja soolised normid esinduslikul valimil, ulatuslik vanusevahemik; kergesti administreeritav ja
skooritav; hinnangud erinevatest allikatest
Nõrkused: vanemal versioonil mõõdukad sensitiivsuse ja spetsiifilisuse näitajad; tasuline
Viited:
Conners, C.K., Wells, K.C., Parker, J.D.A., Sitarenios, G., Diamond, J.M., Powell, J.W.
(1997). A new self report scale for assessment of adolescent psychopatology: Factor structure,
reliability, validity, and diagnostic sensitivity. Journal of Abnormal Child Psychology, 25, 487497.
Conners, C. K. (2001). Conners’ rating scales-revised: Technical manual. North Tonawanda,
NY: Multi-Health System.
Purpura, D.J, Lonigan, C.J. (2009). Conners’ Teacher Rating Scale for Preschool Children:
A Revised, Brief, Age-Specific Measure. J Clin Child Adolesc Psychol 38(2), 263–272.
4.4. The Modified Checklist for Autism in Toddlers — Revised (M-CHAT–R/F)
Testi arendajad: Robins, Fein & Barton, 2009, 2014
Kahe-astmeline sõelküsimustik autismi spektri häirete võimalikult varajaseks tuvastamiseks.
Mõeldud 16-30-kuuliste laste hindamiseks, ent soovituslik vanus 24 –kuulised. Tuvastab madala,
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keskmise ja kõrge riski autismi suhtes. Täidab lapsevanem, 20 ei/jah formaadis küsimust. Autoritega
kooskõlastades tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: koguskaala sisereliaablus (Cronbachi α) 0.67-.79; hea konvergentne
valiidsus; sensitiivsus .91, spetsiifilisus.96
Administreerimise aeg: 5-10 min
Nõuded läbiviijale: meditsiini või psühholoogia alane väljaõpe
Tugevused: tuvastab juba keskmiselt 2-aastastel lastel 95% tõenäosusega mahajäämuse sotsiaalemotsionaalses arengus, töötatud välja esinduslikul valimil
Nõrkused: madal sisereliaablus, mis tuleneb mõõdetava nähtuse heterogeensusest
Viited:
Robins DL, Casagrande K, Barton M, Chen CM, Dumont-Mathieu T, Fein D. (2014).
Validation of the modified checklist for Autism in toddlers, revised with follow-up (M-CHATR/F). Pediatrics.133(1), 37-45.
4.5. Ages and Stages Questionnaires: 3rd Edition (ASQ)
Arendajad: Squires, Twombly, Bricker & Potter, 2009
Hindab motoorset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut 1-66 kuulistel (5,5-aastastel) lastel.
21 vanuse-spetsiifilist küsimustikku, igas 30 vanuse-spetsiifilist küsimust. Täidab lapsevanem.
Tuvastab lapsed, kes vajavad edasist hindamist, et määrata erivajaduslik õpe. Tasuline.
Psühhomeetrilised omadused: konvergentne valiidsus .90-94, sisereliaablus .82, kordustestimise
reliaablus .94, sensitiivsus 71-85%, spetsiifilisus 90-98%
Administreerimise aeg: iga küsimustik 10-15 min, skoorimine 2-3 min
Nõuded läbiviijale: ei nõua meditsiinilist või psühholoogilist haridust
Tugevused: Väga levinud rahvusvahelises praktikas, võimalik kasutada nii haridus-, tervishoiu-,
kui sotsiaalvaldkonnas, hindab võimalikult vara arengulist mahajäämust; võimalik välja töötada
äralõikepunktid.
Nõrkused: soovitatakse kasutada koos teiste hindamisvahenditega; mahukas; testide soetamine ja
väljaõpe kallis.
Viited:
Squires, J., Twombly, E., Bricker, D., & Potter, L. (2009). Ages and Stages Questionnaires:
Third Edition. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing
Beligere, N., Bandepalli, C., Helin, R., Keane, A., Dharmapuri, S. (2005). Parents Report of
Social and Emotional Status of the Premature Infants. Ages and Stages Questionnaire (ASQ)
on Social and Emotional (S/E) Assessment ASQ:SE. Journal of Developmental & Behavioral
Pediatrics, 26(6):472.
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4.6. Pediatric Symptom Checklist (PSC)
Testi arendajad: M.S. Jellinek & J.M. Murphy, 1988
Hindab 4 –16a laste biopsühhosotsiaalseid probleeme. Hindamise viib läbi lapsevanem.
Originaalskaalal 35 väidet, 3 alaskaalat (PSC-35). Lühendatud versioonis 17 väidet (PSC-17),
hõlmab ainult psühhosotsiaalseid probleeme, kehalised kaebused on välja jäetud. Kasutatakse
valdavalt esmatasandi tervishoius. Noorukitele töötatud välja ka enesekohane versioon. Tasuta
Psühhomeetrilised omadused: demonstreeritud head konvergentset valiidsust, sisereliaablus
kordustestimise reliaablus .84 - .91., sensitiivsus .88 -.92, spetsiifilisus .68 -.99
Administreerimise aeg: läbiviimine 5 min, skoorimine 2 min
Nõuded läbiviijale: Testi läbiviimine ei nõua spetsiaalset koolitust ega akadeemilist kraadi.
Tugevused: universaalne; olemas nii pikem kui lühike versioon, läbiviimine ei nõua spetsiaalset
koolitust; tasuta
Nõrkused: spetsiifilisuse näitajad varieeruvad, lühiversioonil mõõdukas valiidsus
Viited:
Jellinek MS, Murphy JM, Little E, Pagano ME, Comer DM, Kelleher KJ. (1999). Use of the
Pediatric Symptom Checklist to Screen for Psychosocial Problems in Pediatric Primary Care.
Arch Pediatr Adolesc Med. 153, 254-260.
Jellinek MS, Murphy JM, Robinson J, et al. (1988). The Pediatric Symptom Checklist:
screening school-age children for psychosocial dysfunction. J Pediatr.112, 201-209.
Gardner, W., Lucas, A., Kolko, D. J., & Campo, J. V. (2007). Comparison of the PSC-17 and
alternative mental health screens in an at-risk primary care sample. Journal of the American
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(5), 611-618.
4.7. Rosenberg Self-Esteem Inventory
Arendaja: Rosenberg, 1965
Eestikeelne versioon: Rosenbergi Enesehinnangu Skaala, Pullmann & Allik, 2000, Tartu Ülikool
Küsimustik koosneb 10-st väitest, hindab üldist hinnangut oma eneseväärtusele. Erinevad
versioonid lastele (alates 9-aastaselt) ja noorukitele, väited samad, ent hinnanguskaalad erinevad.
Sobib 9-18 a lastele. Autori perekonnaga kooskõlastades tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: head reliaablus- ja valiidsusnäitajad
Administreerimise aeg: läbiviimine 1 min, skoorimine 2 min
Nõuded läbiviijale: testi läbiviimine ei nõua spetsiaalset koolitust ega akadeemilist kraadi, aga
eeldab enesehinnangu konstrukti tundmist
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Tugevused: rahvusvahelises praktikas laialt levinud, kergesti administreeritav ja skooritav,
läbiviimine ei nõua spetsiaalset koolitust; Eestis ulatuslik andmebaas koolilastel alates 9-eluaastast,
ning andmed erinevatest uuringutest kliiniliselt valimilt.
Nõrkused: ei ole teada
Viited:
Rosenberg, M. 1989. Society and the Adolescent Self-Image. Revised edition. Middletown,
CT: Wesleyan University Press
Rosenberg, M. 1965. Society and the Adolescent Self-Image. Princeton, New Jersey:
Princeton University Press.
Owens, T.J. 1994. “Two Dimensions of Self-Esteem: Reciprocal Effects of Positive Self-Worth
and Self-Deprecation on Adolescent Problems.” American Sociological Review. 59, 391-407.
Pullmann, H. & Allik, J. (2000). The Rosenberg self-esteem scale: its dimensionality, stability
and personality correlates in Estonian. Personality and Individual Differences, 28, 701-715
4.8. Protective Factors Survey (PFS)
Testi arendajad: FRIENDS National Resource Center for Community-Based Child Abuse
Prevention, 2008
Hindab last väärkohtlemise eest kaitsvaid faktoreid: pere funktsioneerimine /resilientsus,
emotsionaalne toetus, konkreetne toetus (nt ligipääs sotsiaalhoolekande teenustele), hoolitsemine
ja kiindumussuhe, teadmised vanemlikest oskustest ja lapse arengust. Täidab lapsevanem. 20
väidet, hinnatakse Likert tüüpi skaalal (1-7p). Sobilik ka sekkumise mõju hindamiseks. Võimalik
lisada ka sissejuhatav demograafiliste andmete osa. Autoritega kooskõlastades tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: sisereliaablus .78-89, demonstreeritud konvergentset valiidsust
Administreerimise aeg: läbiviimine 10-15 min
Nõuded läbiviijale: Testi läbiviimine ei nõua spetsiaalset koolitust ega akadeemilist kraadi, sobib
kõigile riskiperedega töötavatele spetsialistidele.
Tugevused: keskendub last väärkohtlemise eest kaitsvatele faktoritele ning on küsimustiku täitjale
vastuvõetavam; läbiviimine ei nõua spetsiaalset koolitust; välja töötatud detailne manuaal; sobib ka
sekkumise mõju hindamiseks.
Nõrkused: kuna on veel uus mõõtevahend, siis puudub info sensitiivsuse ja spetsiifilisuse kohta;
äralõikepunktide väljatöötamine aeganõudev (eeldab riskiperede kaasamist).
Viited:
Counts, J. M., Buffington, E. S., Chang-Rios, K., Rasmussen, H. N., & Preacher, K. J. (2010).
The development and validation of the protective factors survey: A self-report measure of
protective factors against child maltreatment. Child Abuse & Neglect, 34(10), 762-772.
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FRIENDS National Resource Center (2008). The Protective Factors Survey. A guide to
administering the Protective Factors Survey. Institute for Educational Research and Public
Service at the University of Kansas, U.S.
4.9. Parenting sense of competence scale (PSOC)
Testi arendajad: Johnston & Mash, 1989
Hindab vanemate rahulolu oma vanemlike oskustega ja enesetõhusust vanemliku rolliga hakkama
saamisel. 16 väidet, hinnatakse skaalal 1-6. Sobib eelkooliealistest kuni teismeliste laste puhul
rakendada. Autoritega kooskõlastades tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: head valiidsus- ja reliaablusnäitajad
Administreerimise aeg: 5-10min
Nõuded läbiviijale: ei nõua spetsiifilist väljaõpet
Tugevused: äralõikepunktid (tuvastab kõrge, mõõduka ja madala vanemlike oskuste ja nendega
rahuloluga indiviidid); laial vanuseskaalal rakendatav; ennustab lapse käitumisprobleeme.
Nõrkused: ei ole teada
Viited:
Johnston, C., & Mash, E.J. (1989). A measure of parenting satisfaction and efficacy. Journal
of Clinical Child Psychology, 18, 167-175.
Ohan, J L., Leung, D W., Johnston, C. (2000). The Parenting Sense of Competence scale:
Evidence of a stable factor structure and validity. Canadian Journal of Behavioural Science ,
Vol 32(4), 251-261.
Rogers, H & Matthews, J. (2004). The parenting sense of competence scale: Investigation of
the factor structure, reliability, and validity for an Australian sample. Australian Psychologist,
39, 88-96.
Gilmore, L. & Cuskelly, M. (2009). Factor structure of the Parenting Sense of Competence
Scale using a normative sample. Child Care, Health & Development, 38, 48-55.
4.10. Parent Concerns Questionnaire (PCQ)
Arendajad: Sheppard, 2000, 2010
Küsimustik keskendub lapse heaolule laiemalt (sh ökoloogilised tegurid, mis mõjutavad lapse
arengut). Hindab kolme valdkonda: lapse arenguvajadused, vanemlikud võimed ning pere- ja
keskkondlikud tegurid. Küsimustik lähtub ideest, et kõik kolm võivad eraldi või omavahelises
koosmõjus mõjutada negatiivselt vanemlikku käitumist. Küsimustik aitab määratleda tegurid, mis
mõjutavad lapse heaolu negatiivselt. Sobib kuni 18-aastaste laste vanematele.
Psühhomeetrilised omadused: sisereliaablus alaskaalati .79-89, kõrge kordustestimise reliaablus,
demonstreeritud konstruktivaliidsust.
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Administreerimise aeg: läbiviimine 10 min
Nõuded läbiviijale: ei ole teada
Tugevused: tugineb hindamiskolmnurgale, sobib riskiperede tuvastamiseks
Nõrkused: võib ilmneda soov sotsiaalseks vastamiseks; ei ole otseselt sõeltest
Viited:
Sheppard, M. (2010). The Parent Concerns Questionnaire: A reliable and valid Common
Assessment Framework for Child and Family Social Care. British Journal of Social Work, 40,
371-390.
Sheppard, McDonald, & Welbourne (2010). The Parent Concerns Questionnaire and
Parenting Stress Index: comparison of two Common Assessment Framework-compatible
assessment instruments. Child and Family Social Work, 15, 345-356.
4.11. Family Functioning Style Scale
Arendajad: Trivette, Dunst, Deal, Hamby, & Sexton, 1988, 1994
Hindab pere funktsioneerimise positiivseid külgi ja pere tugevusi. Küsimustikul on 5 alaskaalat:
suhtemustrid, pere väärtused, toimetulekustrateegiad, pere pühendumine ja ressursside
mobiliseerimine rasketes olukordades. Sihtrühm: täiskasvanu/lapsevanem. 26 küsimust (Likerti
skaalal 1-5). Autoritele korrektselt viidates vaba kasutusõigus.
Psühhomeetrilised omadused: sisereliaablus koguskaalal Cronbachi α .92, demonstreeritud head
konstrukti ja ennustavat valiidsust.
Administreerimise aeg: läbiviimine 10 min, skoorimine 10 min
Nõuded läbiviijale: ei ole määratletud
Tugevused: keskendub pere tugevuste hindamisele
Nõrkused: vähe rahvusvahelisi uuringuid skaala kohta
Viited:
Trivette, C. M., Dunst, C. J., Deal, A. G., Hamby, D. W., & Sexton, D. (1994). Assessing
family strengths and capabilities. In C. J. Dunst, C. M. Trivette & A. G. Deal (Eds.), Supporting
and strengthening families: Methods, Strategies and Practices. Cambridge: Brookline Books.
Early, T. J. (2001). Measures for practice with families from a strengths perspective. The
Journal of Contemporary Human Services, 82(2), 225-232.
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4.12. Children’s Eating Attitudes Test (ChEAT)
Testi arendajad: Maloney, McGuire, Daniels, 1988
Eestikeelne versioon: Laste Söömishoiakute Skaala, Akkermann, Paal, Polli, Kalde (2011), Tartu
Ülikool
Küsimustik hindab söömishoiakuid ja –käitumisi 9-15a lastel. Originaalis 26 enesekohast väidet;
eestikeelses versioonis 18 väidet, mis jagunevad nelja alaskaalasse: hõivatus toidust ja kehakaalust,
tajutud surve söömisele, toidu piiramine, kontroll. Väiteid hinnatakse 6-pallisel skaalal (0-alati
kuni 5- mitte kunagi).
Psühhomeetrilised omadused: koguskaala sisereliaablus (originaalis .76-.87 (sõltuvalt vanusest),
eestikeelses versioonis .86); kordustestimise reliaablus .81; demonstreeritud konvergentset valiidsust
Administreerimise aeg: läbiviimine 5, skoorimine 5 min
Nõuded läbiviijale: vajalik meditsiini- või psühholoogia alane väljaõpe
Tugevused: kohandatud eesti keelde, sagedamini kasutatavaid skaalasid laste söömiskäitumise
hindamiseks, võimalik välja töötada äralõikepunkid
Nõrkused: skaala on tundlik arengulistele muutustele, ja seetõttu nõuaks eraldi valideerimist
varajases, kesk- ja hilises puberteedieas; 2 alaskaala sisereliaablus rahuldav
Viited:
Maloney, M. J., McGuire, J. B., Daniels, S. R. (1988). Reliability testing of a children’s
version of the Eating Attitudes Test. Journal of the American Academy of Child and Adolescent
Psychiatry, 27 (5), 541-543.
Smolak, L., Levine, M. P. (1994). Psychometric properties of the Children’s Eating Attitudes
Test. International Journal of Eating Disorders, 16 (3), 275-282.
Lynch, W.C., Eppers-Reynolds, K. (2005). Children’s Eating Attitudes Test: revised factor
structure for adolescent girls. Eating and Weight Disorders, 10(4), 222–235
Ambrosi-Randic, N., Pokrajac-Bulian, A. (2005). Psychometric properties of the eating
attitudes test and children’s eating attitudes test in Croatia. Eating and Weight Disorders,10,
76–82.
Ranzenhofer, L.M., Tanofsky-Kraff,M, Menzie,C.M, Gustafson, J.K, Rutledge, M.S,
Keil, M.F, Yanovski,S.Z, Yanovski, J.A. (2008). Structure analysis of the Children’s Eating
Attitudes Test in overweight and at-risk-for-overweight children and adolescents. Eating
Behaviors 9(2), 218–227.
4.13. Physical Activity Questionnaire for Children (PAQ-C) & Physical Activity Questionnaire for
Adolescents (PAQ-A)
Arendajad: Kowalski, Crocker & Faulkner, 1997
PAQ-C hindab üldist kehalist aktiivsust 8-14a lastel. PAQ-A on noorukite versioon 14-20-aastastele.
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Kummaski skaalas 9 väidet, lisaks 1 väide identifitseerimaks lapsi, kel ebaharilik füüsiline aktiivsus
mõõdetava perioodi vältel. Tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: skaala sisereliaablus .80-.83 (sõltuvalt soost); kordustestimise
reliaablus .75-82; demonstreeritud konstrukti ja konvergentset valiidsust
Administreerimise aeg: läbiviimine 10 min, skoorimine 5 min
Nõuded läbiviijale: ei ole määratletud
Tugevused: äralõikepunktid (tuvastab madala, keskmise ja kõrge füüsilise aktiivsusega lapsed ja
noorukid).
Nõrkused: sobib kasutamiseks ainult õppeperioodi vältel
Viited:
Kowalski, K. C., Crocker, P. R. E ., Donen, R.M. (2004). The Physical Activity Questionnaire
for Older Children (PAQ-C) and Adolescents (PAQ-A) Manual. College of Kinesiology,
University of Saskatchewan, Canada. http://www.dapa-toolkit.mrc.ac.uk/documents/en/
PAQ/PAQ_manual.pdf
Kowalski, K. C., Crocker, P. R. E., & Faulkner, R. A. (1997). Validation of the Physical
Activity Questionnaire for Older Children. Pediatric Exercise Science, 9, 174-186.
Kowalski, K. C., Crocker, P. R. E., & Kowalski, N. P. (1997). Convergent validity of the
Physical Activity Questionnaire for Adolescents. Pediatric Exercise Science, 9, 342-352.
Crocker, P. R. E., Bailey, D. A., Faulkner, R. A., Kowalski, K. C., & McGrath, R. (1997).
Measuring general levels of physical activity: Preliminary evidence for the Physical Activity
Questionnaire for Older Children. Medicine and Science in Sports and Exercise, 29, 13441349.
4.14. Children’s Sleep Habits Questionnaire
Testi arendajad: Owens JD, Spirito A., McGuinn M
Hindab uneprobleeme 4-10a lastel. Originaalskaalal 39 väidet, 8 alaskaalat. Hindab nii
terviseseisundist lähtuvaid kui ka puudulikust unekoolist tingitud uneprobleeme (vastumeelsus
magama mineku ees, uinumisraskused, une kestus, ärevus une ees, öine ärkamine, parasomniad,
hingamisraskused, päevane unisus). Täidab lapsevanem. Olemas ka 2-5-aastaste laste versioon.
Psühhomeetrilised omadused: sisereliaablus (Cronbachi α) populatsioonipõhisel valimil .68,
kliinilisel valimil .78, kordustestimise reliaablus 0.62–0.79, sensitiivsus .80, spetsiifilisus .72
Administreerimise aeg: 10 min
Nõuded läbiviijale: ei ole määratletud
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Tugevused: tuvastab nii terviseseisundist kui puudulikust unehügieenist tulenevaid uneprobleeme;
äralõikepunktid, laialt kasutusel rahvusvahelises praktikas.
Nõrkused: alaskaalade sisereliaablus erinevatel valimitel kõikuv, parasomnia alaskaala sisereliaablus
madal.
Viited:
Owens JD, Spirito A., McGuinn M. (2000). The Children’s Sleep Habits Questionnaire
(CSHQ): Psychometric Properties of A Survey Instrument for School-Aged Children. Sleep,
23 (8), 1-9.
Goodlin-Jones, B. L., Sitnick, S.L., Tang, K, Liu, J, Anders, T.F. (2008). The Children’s Sleep
Habits Questionnaire in toddlers and preschool children. Journal of Developmental and
Behavioral Pediatrics, 29, 82-88.
4.15. Drug Use Disorders Identification Test – DUDIT
Testi arendajad: Berman, Bergman, Palmstierna, & Schlyter, 2005
Hindab narkootiliste ainete tarvitamist alates 16-st eluaastast. Küsimustikus on 11 väidet, kergesti
administreeritav. Kasutamiseks kontakteeruda autoritega, tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: sisereliaablus (Cronbachi α).80; demonstreeritud head konstrukti- ja
konvergentset valiidsust (r = .85), samuti eristuvat valiidsust; sensitiivsus 90%, spetsiifilisus 78-88%
Administreerimise aeg: 5 -10 min
Nõuded läbiviijale: ei ole määratletud
Tugevused: psühhomeetriliselt väga hea skaala, eristab narkootiliste ainete tarvitajad alkoholi
kuritarvitajatest ja –sõltlastest
Nõrkused: eeldab hindamise järgset kohest lühikest sekkumist, mis võib skriinimise protsessi
pikemaks teha.
Viited:
Berman, A. H., Bergman, H., Palmstierna, T., & Schlyter, F. (2005). Evaluation of the Drug
Use Disorders Identification Test (DUDIT) in Criminal Justice and Detoxification Settings
and in a Swedish Population Sample. European Addiction Research, 11(1), 22-31.
Voluse, A.C., Gioia, C.J., Carter Sobell, L., Dum, M., Sobell, M.B., Simco, E.R. (2012).
Psychometric properties of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) with
substance abusers in outpatient and residential treatment Addictive Behaviors, 37, 36-41.
Matuszka, B, Baczskai, E, Berman, A.H, Czobor, P., Sinadinovic, K., Gerevich, J. (2014).
Psychometric Characteristics of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) and the
Drug Use Disorders Identification Test-Extended (DUDIT-E) Among Young Drug Users in
Hungary. International Journal of Behavioral Medicine, Vol 21, 547-555.
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4.16. Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT)
Testi arendajad: Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente & Grant (1993)
Hindab alkoholi (kuri)tarvitamise ja sõltuvuse riski alates 14-st eluaastast. Küsimustikus on 10
väidet, kergesti administreeritav. Kasutamiseks kontakteeruda autoritega, tasuta.
Psühhomeetrilised omadused: sisereliaablus (Cronbachi α) r =.80; kordustestimise reliaablus
r =. 86; demonstreeritud head konstrukti- ja konvergentset valiidsust (r = .85-88), samuti eristuvat
valiidsust; sensitiivsus 90%, spetsiifilisus 80%
Administreerimise aeg: 5 min
Nõuded läbiviijale: ei ole määratletud
Tugevused: psühhomeetriliselt väga hea skaala, kergesti administreeritav, Eestis kasutusel
esmatasandi tervishoius
Nõrkused: eeldab hindamise järgset kohest lühikest sekkumist
Viited:
Saunders, J.B., Aasland, O.G., Babor, T.F., de la Fuente, J.R. and Grant,M. (1993).
Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO collaborative
project on early detection of persons with harmful alcohol consumption. II. Addiction, 88,
791-804.
Babor, T.F, Higgins-Biddle, J.C, Saunders J.B, Monteiro M.G (2001). AUDIT. The Alcohol
Use Disorders Identification Test. Guidelines for Use in Primary Care. 2nd edition. WHO
Reinert, D. F., & Allen, J. P. (2007). The alcohol use disorders identification test: An update
of research findings. Alcoholism: Clinical & Experimental Research, 31(2), 185–99.
4.17. KIDSCREEN-52
Health-Related Quality of Life Questionnaire for Children and Young People Global HRQoL index
Testi arendajad: KIDSCREEN Group, 2004, rahastatud Euroopa Komisjoni projekti “Screening
and Promotion for Health-related Quality of Life in Children and Adolescents - A European Public
Health Perspective“ poolt.
Küsimustik hindab füüsilist ja psühholoogilist heaolu, meeleolu, emotsionaalset seisundit, suhteid
vanemate ja eakaaslastega, sotsiaalset toetust, kooli keskkonda 8-18a lastel. Olemas nii enesekohane
kui lapsevanema versioon. Originaal: 52 väidet 10 skaalal. Välja töötatud ka KIDSCREEN -10
indeks: 10 väidet 5 skaalal. Kasutusluba autoritega kooskõlastades, ent eeldab koostöö tegemist
andmete kogumises, ja grupi liikmeks registreerumist. Riiklikult rahastatud organisatsioonidele
(haiglad, nõustamiskeskused) tasuta. Kommertslikel eesmärkidel tasuline.
Psühhomeetrilised omadused: sisereliaablus (Cronbachi α) r=.77-89; kordustestimise reliaablus
r=.73; klassisisesed (intraclass) korrelatsiooni koefitsiendid r = 0.56 - 0.70
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Administreerimise aeg: 15-20 min
Nõuded läbiviijale: ei ole määratletud
Tugevused: esinduslik valim (kaasatud nii terved kui krooniliselt haiged lapsed ja noorukid),
küsimustiku väljatöötamisel kasutatud kaasaegseid statistilisi meetodeid (item response theory),
sobib kasutamiseks nii sotsiaal-, tervise- kui haridusvaldkonnas.
Nõrkused: ei ole teada
Viited:
Ravens-Sieberer, U., Gosch, A., Rajmil, L., Erhart, M., Bruil, J., Duer, W., Auquier, P.,
Power, M., Abel, T., Czemy, L., Mazur, J., Czimbalmos, A., Tountas, Y., Hagquist, C.,
Kilroe, J. and the European KIDSCREEN Group. (2005). KIDSCREEN-52 quality-of-life
measure for children and adolescents. Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes
Research, 5 (3), 353-364.
The KIDSCREEN Group Europe. (2006). The KIDSCREEN Questionnaires - Quality of life
questionnaires for children and adolescents. Handbook. Lengerich: Pabst Science Publishers.
Berra S, Ravens-Sieberer U, Erhart M, Tebe C, Bisegger C, Duer W, von Rueden U,
Herdman M, Alonso J, Rajmil L (2007). Methods and representativeness of a European
survey in children and adolescents: the KIDSCREEN study. BMC Public Health, 7:182.
Ravens-Sieberer U, Gosch A, Rajmil L, Erhart M, Bruil J, Power M, Duer W... KIDSCREEN
Group (2008). The KIDSCREEN-52 quality of life measure for children and adolescents:
psychometric results from a cross-cultural survey in 13 European countries. Value Health,
11:645-658.
4.18. Soovituslikud alternatiivsed valikud
Rahvusvaheliselt tunnustatud mõõtevahendite seast võiks kaaluda laste ja noorte depressiooni
hindamiseks ka Children’s Depression Inventory (CDI) kasutusele võtmist esmatasandi tervishoius.
Ehkki tegemist ei ole otseselt sõeltestiga, vaid pigem sümptomite raskusastme hindamisega, on
antud küsimustik Eestis kasutusel kliinilises praktikas, ning sealjuures kohandatud eesti keelde.
Noorukite (alates 15-st eluaastast) emotsionaalse enesetunde hindamiseks võib kaaluda ka
algselt täiskasvanutele välja töötatud Emotsionaalse Enesetunde Küsimustikku (EEK-2; Aluoja,
Shlik,Vasar, Luuk, Leinsalu, 1999). Mõõtevahendi eeliseks on, et täiskasvanute hindamisel on
see nii esmatasandi kui teise tasandi meditsiinis Eestis väga levinud ning praktikas juba tuttav
mõõtevahend. Kuna tegemist on Eestis välja töötatud mõõtevahendiga, siis selle rakendamisega
seotud kulud on optimaalsed.
Samuti on kohandatud TÜ psühholoogia instituudi uurimistööde raames eesti keelde SNAP-IV
õpetajate versioon (Kiive jt, 2010) ning Conners` Rating Scales - Revised (Taro, 2010). Mõlemad
küsimustikud vajaksid kordusuuringut ning eakohaste normide kogumist rahvastikupõhisel
valimil.
Väikelaste kognitiivne ja kõne areng on lisaks sünnikahjustuste, infektsioonide ja alatoitumisele
seotud ka psühhosotsiaalse stimulatsiooniga (Aboud & Yousafzai, 2014). On teada, et vanemliku
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depressiooniga kaasnev passiivsus, anhedoonia ja näomiimika vähesus pärsib lapsega suhtlemist,
ning seeläbi laste eakohast arengut. Seega tulenevalt eelmainitud riskist võib lisaks vanemliku
stressi hindamisele vajalikuks osutuda ka vanemate depressiooni hindamine. Eeldades, et imikueas
veedab laps oma vajadustest tingituna rohkem aega emaga, siis on soovitav raseduse jälgimise
ajal ja sünnitusjärgselt ema depressiooni hinnata The Edinburgh Postnatal Depression Scale`iga
(Cox, Holden, Sagovsky, 1987). Depressiooni positiivse skriiningu korral on võimalik lapsevanem
suunata täiendavale uuringule ja ravile.
Arvestades, et alkoholi tarvitamise algus on nihkunud järjest varasemasse vanuseperioodi,
soovitab USA alkoholi kuritarvitamise ja alkoholismi uurimise instituut (The National Institute on
Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA)) kasutada alkoholi skriinimiseks kahte suulist küsimust,
mis puudutavad hinnatava lapse/nooruki enda ja tema sõprade alkoholi tarvitamist. Skriiningut
soovitatakse kasutada üks kord aastas juba 9-st eluaastast üldise terviseseisundi hindamise raames,
ning rakendada kohe ka preventiivset sekkumist. Vastavad algoritmid leiab juhisest „Alcohol
Screening and Brief Intervention for Youth: A Practitioner’s Guide“ (NIAAA, 2011). Noorukitel
vanuses 14-18 aastat soovitatakse kasutada ka algselt täiskasvanute alkoholi probleemide ja
kuritarvitamise tuvastamiseks välja töötatud alkoholi tarvitamise küsimustikku Alcohol Use
Disorders Identification Test (AUDIT; Reinert & Allen, 2007), millel on olemas eestikeelne versioon,
ning mis Eestis perearsti praktikas kasutusele võetud (Maaroos, Aluoja, Kalda, 2010).
Internetisõltuvuse hindamiseks on rahvusvaheliselt levinuim skaala Internet Addiction Scale (IAS;
Young, 1998), mis põhineb patoloogilise hasartmängurluse diagnostilistel kriteeriumitel (DSM IV),
ning mille häid psühhomeetrilisi omadusi on kinnitanud mitmed hilisemad uurimused (Widyanto
& McMurran, 2004; Faraci jt, 2013).
4.19. Kokkuvõte
Välja valitud testide põhjal on võimalik komplekteerida vanusespetsiifilisi testipakette ning välja
töötada standardsed protseduurid nende administreerimiseks. Projekti eesmärkidest tulenevalt
on soovitav universaalne vaimse tervise skriining kuni eelkooliealistele lastele, et võimalikult
vara tuvastada motoorse, sotsiaalse ja emotsionaalse arengu mahajäämus. Kuivõrd imiku- ja
väikelapseeas (kuni 3 aastani) on laps kõige enam perearsti ja pereõe vaateväljas, siis vaimse tervise
hindamine koos füüsilise tervisega ei tekita lastevanematele lisapingeid kui seda kirjeldada lapse
arengu eesmärgipärase hindamise kontekstis. Mitmed küsimustikud eeldavad lapsevanema osalust
ja kaasamist hindamisse, mis pigem suurendab koostööd. Eelkoolieas (4-6 a) on lisaks arengulise
mahajäämuse hindamisele oluline hinnata ka kõne arengut, et laps võimalikult varakult probleemide
ilmnemisel suunata spetsialistide juurde. Ühtlasi on oluline hinnata nii imiku-, väikelapse kui
eelkooliealiste laste vanematel pere keskkonda, vanemlikku stressi ja sellega toimetulekut.
Lapse koolis käimise perioodil oleks ideaalne skriinida vaimse tervise probleeme haridussüsteemi
sees, sest just algklassides ilmnevad aktiivsus- ja tähelepanuhäirele ning õpiraskustele omased
jooned, millega eelkõige tuleks tegeleda kooli keskkonnas, et lapse õppimist toetada. Samuti on
oluline skriinida meeleolu, söömiskäitumist, füüsilist aktiivsust, et ennetada meeleolu-, ärevus- ja
söömishäirete teket. Kuivõrd Eestis on toimiv koolilaste füüsilise tervise kontroll, saab vaimse
tervise riske hinnata kooliõde, suunates vajadusel lapse koolipsühholoogi või sotsiaalpedagoogi
vastuvõtule. Regulaarne vaimse tervise riskide hindamines tagab lastele vajalikud teenused ja toe
haridussüsteemis nii vara kui võimalik.
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5. Rakenduskava vajalike ja võimalike hindamisvahendite kohandamiseks Eesti
praktikale.
5.1. Kokkuvõte hindamisvahendite rakendusvaldkondadest riiklikul tasandil
Lähtuvalt integreeritud teenuste kontseptsiooni eesmärgist - soodustada valdkondade ülest
koostööd ja ennetada vaimse tervise probleeme laste hulgas, on tabelis 5 toodud kokkuvõtvalt
soovituslikud hindamisvahendid ja nende rakendusvaldkonnad tagades laste hindamise erinevates
vanustes. Rõhuasetus on universaalsete töövahendite leidmisel, mida saaksid kasutada erinevad
spetsialistid lapse vajaduste hindamiseks ja võimalike probleemide varajaseks avastamiseks.
Soovitustes on arvesse võetud Sotsiaalministeeriumi poolt kokku kutsutud hindamisvahendite
töörühma liikmete tagasiside ja ettepanekuid.
Tabel 5. Soovituslikud hindamisvahendid ja nende rakendused

Lapse
vanus

Hinnatav nähtus

24 – 36
kuud

Autismi spektri
häirete varajaseks
märkamiseks

4 – 17
aastat

Emotsionaalsete
ja käitumuslike
probleemide
skriinimiseks

hindamisvahend

hindaja

Rakendus

M- CHAT-R

perearst,

The Modified
Checklist for Autism in Toddlers

kliiniline psühholoog-lapsepsühholoog

Universaalne
sõeltest.

CRS-R
Conners` Rating
scales Revised

2 a tervisekontrolli
käigus

Universaalne sõeltest kooliküpsuse
hindamisel, ning
edasisel jälgimisel
(nt käitumisesmatasandi tervishoid, koolipsüh- probleemide ja
meeleolumuutuste
holoog, kliiniline
ilmnemisel 1.
psühholoog
klassi lõpus, et
edasises õppes kakooli, lasteaia
vandada tugisektugispetsialist
kumisi. Ideaalis ka
algklasside lõpus,
et järgmisele õppeastmele asudes
last toetada.
6 a., 9 a.,12 (15) a.
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8-18

Füüsiline ja
psühholoogiline
heaolu, emotsionaalne seisund,
suhted

KIDSCREEN -52

Universaalne
kooli tugispetsialist sõeltest esmatasandi tervishoius,
perearst, pereõde,
lastekaitsetöös ja
lastekaitsetöötaja
koolis.
tervishoiutöötaja

8-18

Ärevushäirete
hindamiseks

9 -15

Depressiooni
skriinimiseks

SCARED

CDI

kliiniline psühholoog-lapsepsühholoog
kliiniline psühholoog-lapsepsühholoog

Täiendavaks hindamiseks riskide
märkamisel
Täiendavaks hindamiseks riskide
märkamisel

pereõde, perearst
16 ja vanemad

Depressiooni
skriinimiseks

kooliõde
EEK-2

koolipsühholoog

Universaalne
sõeltest.

kliiniline psühholoog

7-18

Üldine hinnang
eneseväärtusele

kooli tugispetsiaRosenbergi enese- listid
hinnangu skaala
kliiniline psühholoog

Mitmes vanusklassis, liita tervisekontrolliga.

pereõde
0-18

Vanemlik rahulolu vanemlike
oskuste ja enesetõhususega

PSOC
Parenting Sense
of Competence
Scale

koolipsühholoog,
sotsiaalpedagoog
kliiniline psühholoog

Universaalne
hindamisvahend
edasiste sekkumiste planeerimiseks.

sotsiaaltöötaja
pereõde

0-18

Pere funktsioneerimise positiivsed
küljed ja tugevused

lasteaiaõpetaja
FFSS

koolipsühholoog

Family Functional sotsiaalpedagoog
Style Scale
lastekaitsetöötaja
kliiniline psühholoog
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sobiv lapse lasteaeda minekul ja
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kasutamiseks.
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sotsiaalpedagoog
0-18

Selgitab väärkohtlemise eest
kaitsvaid tegureid

8-14

Hindab üldist
kehalist aktiivsust

16-18

Hindab narkootiliste ainete
kasutamist

PFS

lastekaitsetöötaja

Protective Factors
Survey

kliiniline psühholoog-lapsepsühholoog

PAQ

kooliõde
pereõde

kooliõde
DUDIT

pereõde
sotsiaalpedagoog

Pere funktsioneerimise skriinimiseks, lapse heaolu
toetamine igas
vanuses.
Rutiinsed tervisekontrollid:
1,3, 5 ja 7. klass
Rutiinsed
tervisekontrollid:
10,11,12.klass
Probleemi
ilmnemisel eeldab
sekkumise korraldamist

kooliõde

9-15

4-10
(2-5)

pereõde

Hindab söömishoiakuid ja
-käitumisi

ChEAT

Hindab uneprobleeme

CSHQ

perearst
kliiniline psühholoog-lapsepsühholoog

Riski täpsustamiseks
Rutiinne skriining
tervisekontrolli
käigus soovitavalt
12-15a

esmatasandi tervis- Kaebuste esinehoid
misel
Rutiinsed tervisekontrollid:

16-18

Alkoholi tarvitamise hindamine

AUDIT

esmatasandi tervis- 9,10,11,12.klass
hoid
Probleemi
kooliõde
tähendamisel
nõuab sekkumise
korraldamist!
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5.2. Valideerimisprotsessi kirjeldus M-CHAT-R näitel.
5.2.1. Põhjendus M-CHAT-R valikuks valideerimisprotsessi kirjeldamiseks.

Laste vaimse tervise probleemide võimalikult varajane märkamine annab võimaluse ka võimalikult
varajaseks sekkumiseks. Uurimused näitavad, et lastel, kes osalesid skriiningprogrammis, tuvastati
arenguline mahajäämus oluliselt varem kui lastel, kes olid pediaatri rutiinsel jälgimisel (Guevara
jt, 2013). Universaalne sotsiaalse, kognitiivse ja emotsionaalse arengu skriinimise rakendamine
vähendas autismi spektri häirete tuvastamist kahe aasta võrra (Robins jt, 2014). Need tulemused
toetavad väikelaste arengu hindamisel universaalset standardiseeritud skriiningut. Vastavad
soovitused on hiljuti teinud ka The American Academy of Pediatrics.
The Modified Checklist for Autism in Toddlers — Revised (M-CHAT–R/F) on kahe-astmeline
sõelküsimustik autismi spektri häirete võimalikult varajaseks tuvastamiseks. Mõeldud
16-30-kuuliste laste hindamiseks, ent soovituslik vanus on 24 –kuulised. Küsimustik on kõrge
sensitiivsusega ning tuvastab 95% tõenäosusega arengulise mahajäämusega lapsed. Küsimustiku
vanem versioon (M-CHAT) on kasutusel Tallinna Lastehaiglas, ning seda on tutvustatud ka
perearstidele kui sõeltesti. Seega on olemas valmisolek antud küsimustiku kasutuselevõtuks, ent
küsimustik ei ole Eesti oludele valideeritud. Küsimustiku vanemat versiooni ei soovita enam
kasutada ka testi autorid. Seega M-CHAT-R valideerimine Eestis võimaldaks kasutusele võtta
tõenduspõhise hindamisvahendi laste arenguprobleemide skriinimiseks. Küsimustiku kasutamine
on autoritega kooskõlastades tasuta. Küsimustiku autoriõiguste kohta leiab täpsustavat infot www.
mchatscreen.com.
Küsimustike valideerimisprotsessi üldine kirjeldus on toodud kolmandas peatükis, ning M-CHAT-R
küsimustiku valideerimine on kooskõlas seal väljatoodud põhimõtetega. Pärast küsimustiku keelelist
kohandamist nii eesti kui vene keelde ja tõlke kooskõlastust autoriga tuleks läbi viia pilootprojekt.
Arvestades hinnatavat nähtust ja küsimustiku väidete arvu võiks pilootprojektis osaleda ~150 last.
Viimast on Eesti oludes kõige kulutõhusam läbi viia regionaalses laste vaimse tervise keskuses.
Pilootprojekti järgselt tuleks küsimustikku valideerida ka esmatasandi meditsiinis, kus küsimustik
ka kõige enam rakendust leiab. Allpool on detailsemalt uuringu käiku kirjeldatud.
5.2.2. Pilootprojekt

Kliinilise-lastepsühholoogi ja/või lastepsühhiaatri vastuvõtule pöördunud 16-30-kuuliste laste
vanematele tehakse ettepanek osaleda uurimuses. Eelnevalt on uuringu läbiviimiseks saadud
eetikakomitee luba. Informeeritud nõusolekus on oluline selgitada ja uuringus tagada, et uuringust
keeldumine ei mõjuta arstiabi kättesaadavust ja lapse edasist ravi. Kuivõrd küsimustiku täitmine
võtab 10 min, siis lapsevanem täidab küsimustiku kohapeal enne vastuvõttu või vastuvõtul ning
seejärel viiakse temaga läbi M-CHAT–R intervjuu. Selline protseduur annab võimaluse koheselt
anda lapsevanemale tagasiside, ja positiivse skriiningu puhul (tuvastatud intervjuu põhjal, kuna
küsimustiku äralõikepunktid on veel väljatöötamisel) suunata laps täiendavale uuringule kliinilise
psühholoogi-lastepsühholoogi juurde. Uuringu meetodi valik sõltub keskuses kasutatavatest
vahenditest, ent konstruktivaliidsuse hindamiseks oleks soovitav kasutada struktureeritud
intervjuud või lapse käitumise vaatlust. Uuringu tulemuste põhjal paneb või välistab psühhiaater
diagnoosi. Kohapealne uuringu assistent kogub iganädalaselt M-CHAT–R paberkandjal
küsimustikud ja intervjuu vastused, kodeerib küsimustikud, sisestab kodeeritud kujul andmed
andmebaasi, ning tagastab paberkandjal küsimustiku lapse haigusloosse. Psühhiaatritel palutakse
uuringus osalenud laste diagnostiline staatus saata uuringu assistendile, kes need andmebaasi
sisestab. Andmed edastatakse kodeeritud kujul teadusasutusse vastutavale uurijale.
Arvestades, et psühhiaatri vastuvõtule suunatakse keskmisest kõrgema vaimse tervise probleemi
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riskiga lapsed on kindlasti oluline jätku-uuring esmatasandi meditsiinis läbi viia. Pilootprojekti
järgselt on võimalus küsimustiku psühhomeetrilisi näitajaid hinnata, ja vajadusel modifitseerida
küsimustikku.
5.2.3 Jätku-uuring

Perearstikeskustele tehakse ettepanek osaleda uuringus. Ideaalis võiksid uuringusse kaasatud
perearstikeskused asuda regionaalsete laste vaimse tervise keskuste hallatavates piirkondades.
Oluline on tagada, et uuringusse oleksid kaasatud nii linna kui maakondade perearstikeskused,
mis võimaldab uuringusse kaasata erineva sotsiaalmajandusliku taustaga lapsi. Jätku-uuringus
võiks osaleda ~500 last vanuses 16-30-kuud. Perearstid või pereõed informeerivad lapsevanemaid
uuringust ja paluvad täita neil lapse regulaarse külastuse käigus M-CHAT-R küsimustiku.
Perearstidel ja –õdedel ei ole kohustust küsimustikku skoorida, ent enne uuringus osalemist tuleb
neil läbida teabepäev väikelapse arengu hindamisest ning M-CHAT-R küsimustiku läbiviimise
põhimõtetest. Seega perearstil on olemas juhised skoorimiseks, ning lapsevanema loal võib ta teha
täidetud küsimustikust koopia, mida säilitatakse lapse haigusloo vahel.
Uuringu assistendid koguvad iganädalaselt informeeritud nõusoleku lehed ja paberkandjal täidetud
küsimustikud perearsti praksistest, skoorivad küsimustikud ja positiivse skriiningu korral viib
hiljemalt nädala jooksul lapsevanemaga telefoni teel läbi järel-intervjuu (M-CHAT/F) täpsustades
positiivse skriiningu andnud küsimuste vastused vastavalt intervjuu juhistele. Kui intervjuu käigus
saab kinnitust positiivne skriining lepitakse kokku aeg psühholoogiliseks uuringuks regionaalses
laste vaimse tervise keskuses, mille käigus viiakse läbi diagnostiline intervjuu lapsevanemaga ja
struktureeritud vaatlus lapsega (nt ADOS-2).
Nõuded uuringu assistendile: omab magistrikraadi psühholoogias; psühholoogia doktorant, kel
teadmised laste arengust ja psühhopatoloogiast või juhendamise all praktiseeriv kutset omandav
kliiniline psühholoog-lastepsühholoog. Nõuded psühholoogilise uuringu läbiviijale: atesteeritud
kliiniline psühholoog-lastepsühholoog.
Kõiki andmeid säilitatakse määramata ajaks uuringut koordineeriva teadusasutuse arvutivõrgus.
Uurimuse korraldaja peab tagama kõigi küsitletute poolt antud vastuste täieliku konfidentsiaalsuse.
Andmed kodeeritakse ja töödeldakse isikuandmetest lahus tagades andmete töötlemisel ja
säilitamisel igakülgse anonüümsuse. Keegi peale uurimisrühma liikmete ei pääse ligi küsimustike
vastuste ega testitulemustele. Andmekogumise käigus saadud informatsiooni kasutatakse
üldistatud kujul ainult teaduslikel eesmärkidel. Andmeanalüüs teostatakse teadusasutuses, kes
omab kompetentsi psühhomeetria vallas, ning kel on kogemusi küsimustike valideerimisega.
5.3. Ettepanekud riigi tasandil, kus ja kuidas hindamisvahendeid hoitakse ja arendatakse,
säilitatakse, ülevaade kasutajatest, statistika kogumine teadustööks.
Vanusespetsiifiliste testipakettide koostamisel on mõistlik küsimustikud koondada veebikeskkonda,
kus uuritavad neid täita saaksid. Veebikeskkonna loomisel võiks koheselt arendada ka
skoorimise ja tagasisidestamise süsteemi, mis spetsialistide aega oluliselt säästaks. Samuti annab
veebikeskkonnas küsimustiku täitmine võimaluse koheseks veateateks (nt. kui mõni küsimus on
vastamata). Veebikeskkonna loomisel tuleb arvesse võtta andmekaitseseadust ning tagada riiklikul
tasemel selle haldussuutlikkus. Samas annab veebikeskkond võimaluse koondada andmed ühtsesse
andmebaasi, mis hõlbustab statistika kogumist. Testimise veebikeskkond võiks koondada ka infot
registreeritud kasutajatest, kel on ühe või teise testi läbiviimise õigus. Küsimustike läbiviijad peavad
olema oma alal atesteeritud spetsialistid, ning sisestama andmebaasi ka kutsetunnistuse või mõne
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muu akrediteeringut tõendava dokumendi numbri. Samuti kinnitama, et on kursis testimise
eetiliste põhimõtete ja psühholoogilise testimise reeglitega. Heaks näiteks veebikeskkonnast on
Tartu Ülikooli psühholoogia instituudi internetipõhiste uuringute veebikeskkond KAEMUS
https://kaemus.psych.ut.ee/
Teste võib ka paberkandjal kasutada. Igal juhul tuleb tagada, et täidetud küsimustikke hoitakse
lukustatud kapis ja kolmandatel osapooltel puudub ligipääs andmetele. Paberkandjal testid tuleks
kodeeritud kujul edastada ka andmete kogumise, koondamise ja säilitamise eest vastutavale
organisatsioonile, kes vastavad andmed ühtsesse andmebaasi sisestab.
Arvestades Eesti kompetentsi võib kaaluda andmepanga tekitamist Tervise Arengu Instituudis,
kes väljastab andmeid teadustöö tegemiseks vastava uurimisasutuse taotluse alusel. Uuringute
ja hindamise läbiviimise pädevus on kindlasti ka Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonnas, ent
psühhomeetria valdkond kuulub peamiselt psühholoogia instituudi kompetentsi. Seega võib
kaaluda ka riikliku testimiskeskuse loomist TÜ psühholoogia instituudi juurde, kus õppe- ja
teadustöö raames on loodud ja kohandatud sadu hindamisvahendeid, ning töötatud välja ka
veebipõhine testimiskeskkond.
5.4. Kokkuvõte
Tõenduspõhine hindamine põhineb eeldusel, et hindamisvahendite valik ja hindamisprotsess
tugineksid teaduslikele teooriatele ja teadusuuringutele. Tõenduspõhine hindamine nõuab rahalisi
ressursse hindamise läbiviijate koolitamiseks, hindamisvahendite kohandamiseks, eakohaste
normide kogumiseks ja uuendamiseks, ning kasutusõiguse omandamiseks. Paraku on aga senises
praktikas sõltumata valdkonnast nii riigi kui institutsionaalsel tasandil sellele väga vähe tähelepanu
pööratud. Järgnevalt on toodud mõned ettepanekud laste heaolu ja vaimse tervise hindamise
olukorra ja standardiseeritud hindamisvahendite kasutamise parendamiseks:
1) Kasutada maksimaalselt juba olemasolevat ressurssi. Eestis on loodud regionaalsete vaimse
tervise keskuste näol asutused, kes vähem või rohkem omavad kompetentsi vaimse tervise
hindamise valdkonnas. Neid keskusi oleks mõistlik kaasata hindamisvahendite kohandamise
protsessi, ja eelkõige on nendega koostöös võimalik normide kogumine.
2) Suurendada koostööd teadusasutustega hindamisvahendite valideerimisel. Eelkõige nende
teadusasutustega, mis omavad kompetentsi hindamisvahendite valideerimisel nii tervishoiu-,
hariduse kui sotsiaalvaldkonnas. Erinevate uuringute käigus on Eesti oludele kohandatud
mõõtevahendeid, mis kahjuks ei jõua praktikuteni. Veebipõhise testimiskeskkonna loomine
võimaldab koondada olemasolevad hindamisvahendid, anda infot psühhomeetrilistest näitajatest
ning tagada praktikute juurdepääsu kaasaegsele teadmisele.
3) Vähem on rohkem! Olukord, kus kasutusel on juba sadu standardiseerimata hindamisvahendeid
ning jätkub uute hindamisvahendite sisseostmine, ei ole jätkusuutlik. Määratledes arenguaknad ja
lähtudes, et igas lapse arengu olulises etapis skriinitakse vaimse tervise riske, on vaja kokku leppida
kindlates hindamisvahendites, ja tagada nende kättesaadavus spetsialistidele.
4) Kokkulepitud hindamisvahendite kasutamisel on kriitilise tähtsusega hindaja pädevuste
määratlemine ja nõuded nende järgimiseks.
5) Kuni koolieani on soovitav rutiinne vaimse tervise riskide hindamine, et riskide ilmnemisel
last ja tema vanemaid võimalikult varakult toetada ja suunata vaimse tervise spetsialistide
vaatevälja. Näiteks autismi spektri häirete varajaseks märkamiseks sõeltest 24-36-kuulistel lastel
rutiinse tervisekontrolli käigus; kõne arengu hindamiseks sõeltest perearstidele; emotsionaalsete ja
käitumuslike probleemide skriinimine kooliküpsuse hindamise käigus. Koolieas on soovitav lisaks
füüsilise tervise hindamisele hinnata ka vaimse tervise riske.
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meeleolu ja
emotsionaalne seisund

meeleolu ja
emotsionaalne seisund

Hinnatav tunnus
Lapse arenguvajadused
meeleolu ja
emotsionaalne seisund

Lisa 2. Tabel 4.

Ayers,
Sandler, West,
& Roosa
(1996; 2004)

The Children’s Coping
Strategies
Checklist
and the How I Coped
Under Pressure Scale
(CCSC;
CCSC-R1;
CCSC-R2)
Revised Children’s
Manifest Anxiety Scale
(RCMAS), uuendatud
versioon RCMAS-II
Reynolds &
Richmond,
1985, 2000

Radloff, 1977

Kovacs, 1985

Autor

Center for
Epidemiologic Studies
Depression
Scale (CES-D)

Children’s Depression
Inventory (CDI)

Hindamisvahend

Reynolds, C. R., & Richmond, B. O. (2000). Revised children’s manifest anxiety
scale (RCMAS) manual. Western Psychological Services: Los Angeles, CA.
Varela, R.E., Biggs, B.K. (2006). Reliability and validity of the Revised Children’s
Manifest Anxiety Scale (RCMAS) across samples of Mexican, Mexican American,
and European American children: a preliminary investigation. Anxiety, Stress, and
Coping, 19(1): 67-/80.

Hindab üldistunud ärevust 6-19a lastel. 3 alaskaalat: füsioloogilised sümptomid;
muretsemine, sotsiaalsed mured/tähelepanu ning üks skaala sotsiaalselt soovitava
vastamise hindamiseks. Sobib kasutamiseks nii kooli- kui kliinilises kontekstis.
Tasuline.

Hindab depressiooni sümptomaatikat 7–13 aastastel lastel, Beck Depression
Inventory (BDI) laiendatud vorm. 27 väidet, 5 alaskaalat: 1. masendunud meeleolu, 2.
suhteprobleemid, 3. ebaefektiivsus, 4. anhedoonia, 5. negatiivne enesehinnang.
Tasuline.
Viide: Kovacs, M. (1985). The children’s depression inventory (CDI).
Psychopharmacology Bulletin,21, 995–998. ; Manuaal : Multi-Health
Systems, Inc., PO Box 950, North Tonawanda, NY 14120, USA; www.mhs.com
Hindab depressiooni sümptomaatikat teismelistel. 20 väidet. Tasuline.
Viited: Radloff, L. S. (1977). A CES-D scale: A self-report depression scale for
research in the general population. Applied Psychological Measurement, 1,
385–401. ; Roberts, R. E., Andrews, J. A., Lewinsohn, P. M.,& Hops, H. (1990).
Assessment of depression in adolescents using the Center for Epidemiological Studies
Depression Scale. Psychological Assessment: Journal of Consulting and Clinical
Psychology, 2, 122–128.
Toimetulekustrateegiad: 11 toimetuleku osa (nt: probleemilahendamine, tunnete
väljendamine, vältimine jne.); sihtrühm: lapsed vanuses 9-13; 54 küsimust (Likerti
skaalal
1-4);
valiidsuse
ja
usaldusväärsuse
kohta:
http://psychology.clas.asu.edu/sites/default/files/ccsc-hicups__manual2.pdf; tasuline

Lühike kirjeldus
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Igapäevase funktsioneerimise hindamine: 8 skaalat noore toimetuleku (kool kodu,
kogukond, käitumine, meeleolu, ennastvigastavat käitumist, ainete kuritarvitamine,
mõtlemine) ja 2 alateemat hooldaja toimetuleku (materiaalne olukord ja sotsiaalne
toetus) kohta (toetamaks otsuste tegemist seoses sekkumise tüübi/intensiivusega);
sihtrühm: laps/noor vanuses 5-19; ajakulu: 10 minutit; nii klinitsisti kui enesekohane
versioon. Tasuline.
Hodges, K. (1989). Child and adolescent functional assessment scale. Ypsilanti, MI:
Department of Psychology, Eastern Michigan University.
Küsimustik:http://www.mhs.com/product.aspx?gr=saf&prod=cafas&id=overview#top
Sõeltest 8-18a laste ärevushäirete skriinimiseks. 5 alaskaalat: somaatiline/paanika,
üldistunud ärevus, lahutamiskartus, sotsiaalfoobia, koolitõrge. 38 väidet. Nii laste kui
vanemate versioon. Autoritega kooskõlastades tasuta.

Child and Adolescent Hodges,1989
Functional Assessment
Scale (CAFAS)

Birmaher,
Khetarpal,
Brent, Cully,
Balach,
Kaufman &
McKenzie
Neer (1997)

meeleolu ja
emotsionaalne seisund,
käitumisprobleemid,
toimetulek

emotsionaalne seisund

Screen for Childhood
Anxiety Related
Emotional Disorders
(SCARED)

Hindab püsi- ja seisundiärevust originaalis 9-12a lastel, ehkki kasutatakse ka
teismelistel. 40 väidet, 2 alaskaalat.
Spielberger, C. D. (1973). Manual for the state-trait anxiety inventory for children.
Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

The State-Trait Anxiety Spielberger,
Inventory
1973
for Children (STAIC)

Birmaher, B., Khetarpal, S., Brent, D., Cully, M., Balach, L., Kaufman, J., &
McKenzie Neer, S. (1997). The Screen for Child Anxiety Related Emotional
Disorders (SCARED): Scale construction and psychometric characteristics. Journal
of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 36(4), 545 -553.

Toimetulek stressiga: 12 alaskaalat; sihtrühm alates 11-aastased; 54 küsimust (Likerti
skaalal 1-5; saab kasutada ühe instrumendina või kasutada eraldi erinevate teemade
hindamiseks);
Patterson, J. M., & McCubbin, H. I. (1987). Adolescent coping style and behaviors:
Conceptualization and measurement. Journal of Adolescence, 10, 163–186.
Tasuta.

meeleolu ja
emotsionaalne seisund

Patterson &
McCubbin,
1987

Adolescent Coping
Orientation for
Problem Experience
(A-COPE)

Hindab sotsiaalärevust ja sellega kaasnevaid kehalisi, kognitiivseid ja käitumuslikke
sümptomeid 8-14 a lastel, 26 väidet.
Beidel, D. C., Turner, S. M., & Morris, T. L. (1995). A new inventory to assess
childhood social anxiety and phobia: The social phobia and anxietyinventory for
children. Psychological Assessment, 7, 73–79. manuaal: www.mhs.com; tasuline

stressiga toimetulek

Beidel, Turner,
& Morris,
1995

The Social Phobia and
Anxiety Inventory
for Children (SPAI-C)

meeleolu ja
emotsionaalne seisund

Lisa 2. Tabel 4.
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Conners, 2001

Conners’ Rating
Scales-Revised (CRSR)

Child Behavior
Checklist - CBCL

Emotsionaalsed ja
käitumuslikud
probleemid

Emotsionaalne ja
käitumuslik areng

Achenbach &
Rescorla, 2001

Shaffer jt,
1983

Children’s Global
Assessment Scale (CGAS)
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105–120 väidet sõltuvalt versioonist, 4–18 aastastel (CBCL/4-18, 1991) ja 6–18
aastastel (CBCL/6-18, 2001). Nii enesekohane kui õpetaja versioon. 8 alaskaalat:
ärev-depressiivne, eemaletõmbunud-depressiivne, kehalised kaebused, piire ületav
käitumine, agressiivne käitumine, sotsiaalsed probleemid, kognitiivsed ja
tähelepanuraskused.
Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2001). Manual for the ASEBA school-age
forms and profiles. Burlington, VT: University of Vermont, Research Center for
Children, Youth, & Families. Tasuline.

Hale, W. W. III, C, E., Raaijmakers, A. W., & Meeus, W. H. J. (2011). A metaanalysis of the cross-cultural psychometric properties of the Screen for Child Anxiety
Related Emotional Disorders (SCARED). Journal of Child Psychology and
Psychiatry, 52, 80-90.
Hindab üldist psühholoogilist ja sotsiaalset funktsioneerimist 4-16a lastel. Hindab
klinitsist skaalal 1-100. Annab üldise hinnangu, aga ei täpsusta valdkondi.
Shaffer, D., Gould, M. S., Brasic, J.,Ambrosini, P., Fisher, P., Bird, H., et al. (1983).
A children’s global assessment scale. Archives of General Psychiatry, 40, 1228–1231.
Tasuta.
27–87 väidet, saadaval pikk ja lühike versioon.Vanema, õpetaja ja teismelise
versioonid. Esimesed kaks sobilikku 3-17aastastel, enesekohane versioon 1217aastastel.Vanema ja õpetaja versioonis alaskaalad: tõrges-trotslik käitumine,
kognitiivsed probleemid/tähelepanuraskused, hüperaktiivsus, ärevus, perfektsionism,
sotsiaalsed probleemid, psühhosomaatilised kaebused. Enesekohases versioonis:
käitumisprobleemid, kognitiivsed raskused, pere, viha kontroll, emotsionaalsed
probleemid, hüperaktiivsus. Komposiitskoor: ADHD indeks, ja DSM-IV sümptomid.
2008. aastal loodi järjekordne edasiarendus Conners Rating Scales – 3, mis on
ülesehituselt sarnane CRS-R versioonile, kuid sisaldab lisaks õpiraskuste,
käitumishäirete ning täidesaatvate funktsioonide alaskaalasid
Conners, C.K., Wells, K.C., Parker, J.D.A., Sitarenios, G., Diamond, J.M., Powell,
J.W. (1997). A new self report scale for assessment of adolescent psychopatology:
Factor structure, reliability, validity, and diagnostic sensitivity. Journal of Abnormal
Child Psychology, 25, 487-497.
Conners, C. K. (2001). Conners’ rating scales-revised: Technical manual. North
Tonawanda, NY: Multi-Health System.
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Behavior Assessment
System for Children
(BASC)

SNAP-IV

Rosenberg Self-Esteem
Scale (SES)

The Infant
Development Inventory
(IDI)

Emotsionaalne ja
käitumuslik areng

ADHD sümptomid

enesehinnang

eakohane areng
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Ireton, 1994

Rosenberg,
1965

Swanson jt,
1992

Reynolds &
Kamphaus,
1992

Minnesota Department of Education (2007). Infant Development Inventory (IDI).
http://www.health.state.mn.us/divs/fh/mch/devscrn/instr/idi.html

Behavior Science Systems, Inc. (2013). Child development review: Screening and
assessing the development of young children using parent report and professional
observations. http://www.childdevrev.com/page11/page43/idicdrresearch.html

Hindab enesehinnangut. 10 väidet. Erinevad versioonid lastele ja noorukitele, väited
samad, ent hinnanguskaalad erinevad. Väga kergesti administreeritav ja
skooritav.Tasuta.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ:
PrincetonUniversity Press.
Kõige uuem versioon: University of Maryland, College Park website:
www.bsos.umd.edu/socy/grad/socpsy_rosenberg.html
Lühike sõelküsimustik 1- kuni 18- kuuliste laste hindamiseks. Tuvastab arengulise
mahajäämuse viies valdkonnas: sotsiaalsed oskused, enesega toimetulek, keeleline
areng, üld- ja peenmotoorika. Testi administreerimine 10 minutit, skoorimine 5 min.
Tasuline.

6-18 a. laste ADHD sümptomite hindamiseks. 90 väidet. Õpetaja ja vanema versioon.
Swanson, J. (1992). School Based Assessment and Interventions for ADD Students.
KC Press, Irvine, CA.
Swanson, J. M., Lerner, M., March, J., & Gresham, F. M. (1999). Assessment and
intervention for attention-deficit/hyperactivity disorder in the schools: Lessons from
the MTA Study. Pediatric Clinics of North America, 46, 993-1009.

Käitumise ja tunnetustegevuse hindamine 2½–18 a lastel . Nii laste, lastevanemate
kui õpetaja versioon. 109-148 väidet sõltuvalt versioonist.
Reynolds, C. R., & Kamphaus, R. W. (1998).Vanemate ja õpetajate versioonis neli
alaskaalat: eksternaliseerunud probleemid, internaliseerunud probleemid,
kohastumuslikud oskused, käitumuslikud sümptomid. Õpetajal lisaks
kooliprobleemid. Enesekohases versioonis 4 skaalat: koolis kohanemisraskused,
üldised ja isiklikud kohanemisraskused, emotsionaalsed sümptomid.
Behavioral assessment system for children manual. Circle
Pines, MN: American Guidance Service.
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Eyberg, 1990

Squires,
Bricker, &
Twombly,
2003

The Ages and Stages
Questionnaires-Social
Emotional (ASQ:SE)

Eyberg Child Behavior
Inventory (ECBI)

Squires,
Twombly,
Bricker &
Potter, 2009

Ages and Stages
Questionnaires: 3rd
Edition (ASQ)

motoorne, sotsiaalne ja
emotsionaalne areng

Vanemlikud oskused

The Modified Checklist Robins, Fein &
for Autism in Toddlers Barton, 2009,
— Revised (M-CHAT– 2014
R/F)

motoorne, sotsiaalne ja
emotsionaalne areng
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Weis, R., Lovejoy, M. C., & Lundahl, B. W. (2005). Factor structure and
discriminative validity of the Eyberg Child Behavior Inventory with young children.
Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 27(4), 269-278.

Boggs, S. R., Eyberg, S., & Reynolds, L. A. (1990). Concurrent validity of the Eyberg
Child Behavior Inventory, Journal of Clinical Child Psychology, 19(1), 75-78.

Mõõdab lapse käitumisega seotud probleeme ja selle mõju vanemale.
Administreerimise aeg 10-15 min. Sobib kasutamiseks 2-16 a laste hindamiseks,
täidab lapsevanem. Välja töötatud ka õpetajate versioon. Tasuline.

Squires, J., Bricker, D., & Twombly, E. (2003). The ASQ: SE User’s Guide for the
Ages and Stages Questionnaires: Social Emotional. Baltimore, MD: Paul H. Brookes
Publishing

Täiendab ASQ-d. Hindab eneseregulatsiooni- ja
kommunikatsioonioskusi,autonoomsust, meeleolu, suhteid teistega, kohastumuslikke
oskusi. Olenevalt lapse vanusest 19-33 väidet. Täidab lapsevanem. Tasuline.

Squires, J., Twombly, E., Bricker, D., & Potter, L. (2009). Ages and Stages
Questionnaires: Third Edition. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

Hindab laste motoorset, sotsiaaset ja emotsionaalset arengut 1-66 kuulistel (5,5aastastel) lastel. 30 vanuse-spetsiifilist küsimust. Täidab lapsevanem. Tasuline.

Robins DL, Casagrande K, Barton M, Chen CM, Dumont-Mathieu T, Fein D. (2014).
Validation of the modified checklist for Autism in toddlers, revised with follow-up
(M-CHAT-R/F). Pediatrics.133(1), 37-45.

Kahe-astmeline sõelküsimustik autismi spektri häirete võimalikult varajaseks
tuvastamiseks. Mõeldud 16-30-kuuliste laste hindamiseks, ent soovituslik iga 24 –
kuuline. Tuvastab madala, keskmise ja kõrge riski autismi suhtes. Täidab lapsevanem,
20 küsimust. Autoritega kooskõlastades tasuta.
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92
Sheppard jt,
2000, 2010

Johnston &
Mash, 1989

Wollesen &
Peifer

Parent Concerns
Questionnaire (PCQ)

Parenting sense of
competence scale
(PSOC)

The Life Skills
Progression (LSP)

LSP eesmärk on määratleda vanema ja lapse tugevused, toetusvajadus ja eesmärgid
läbi planeerimisel põhineva koostöö, sh määratleda pikaajalised eesmärgid, teenuste
vajadus ning eluoskuste kategooriad ja tüübid, milles kliendi progress on
nõrgim/tugevaim. Sihtrühm: riskirühmas (peamiselt vaesuses) olevad vanemad ja
nende lapsed – rasedusest kuni lapse 3 aastaseks saamiseni. Instrument hindab 35
vanemlikke eluoskusi (põhivaldkonnad: suhted, haridus ja tööga hõivatus, lapse
tervis, vaimne tervis ja uimastite kasutamine/väärkasutamine, põhioskused).
Küsimustiku täitmise aeg: 10 minutit. Tasuline

Gilmore, L. & Cuskelly, M. (2009). Factor structure of the Parenting Sense of
Competence Scale using a normative sample. Child Care, Health &
Development, 38, 48-55.

Johnston, C., & Mash, E.J. (1989). A measure of parenting satisfaction and efficacy.
Journal of Clinical Child Psychology, 18, 167-175.

Sheppard, M. (2010). The Parent Concerns Questionnaire: A reliable and valid
Common Assrssment Framework for Child and Family Social Care. British Journal
of Social Work, 40, 371-390.
Sheppard, McDonald, & Welbourne (2010). The Parent Concerns Questionnaire and
Parenting Stress Index: comparison of two Common Assessment Frameworkcompatible assessment instruments. Child and Family Social Work, 15, 345-356.
küsimustik: http://www.plymouth.ac.uk/pages/view.asp?page=35786
Hindab vanemate rahulolu oma vanemlike oskustega ja enesetõhusust vanemliku
rolliga hakkama saamisel. 16 väidet. Sobib eelkooliealistest kuni teismeliste laste
puhul rakendada. Autoritega kooskõlastades tasuta.

Küsimustik keskendub lapse heaolule laiemalt (sh ökoloogilised tegurid, mis
mõjutavad lapse arengut), tuginedes hindamiskolmnurgale. Hindab kolme valdkonda:
lapse arenguvajadused, vanemlikud võimed ning pere- ja keskkondlikud tegurid.
Küsimustiku eesmärk on määratleda tegurid, mis mõjutavad lapse heaolu negatiivselt.
Sobib kuni 18-aastaste laste vanematele. Täitmine 10 min. Tasuta.
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pere funktsionaalsus

Perekonna
funktsionaalsus

Pere ja
keskkondlikud
tegurid
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FRIENDS
National
Resource
Center
for
CommunityBased Child
Abuse
Prevention
Trivette,
Dunst, Deal,
Hamby, &
Sexton, 1988,
1994

Protective Factors
Survey (PFS)

Family Empowerment Koren,
Scale (FES)
DeChillo, &
Frieson, 1992
Family Adaptability
Olson, 1985
and Cohesion
Evaluation Scale III ja

Family Functioning
Style Scale (FFSS)

Epstein,
Baldin, &
Bishop (1983)

Family Assessment
Device (FAD)

Trivette, C. M., Dunst, C. J., Deal, A. G., Hamby, D. W., & Sexton, D. (1994).
Assessing family strengths and capabilities. In C. J. Dunst, C. M. Trivette & A. G.
Deal (Eds.), Supporting and strengthening families: Methods, Strategies and
Practices. Cambridge: Brookline Books.
Early, T. J. (2001). Measures for practice with families from a strengths perspective.
The Journal of Contemporary Human Services, 82(2), 225-232.
Erinevad valdkonnad: pere, teenused, kogukond. avaldatud on mitmeid artikleid
usaldusväärsuse ja valiidsuse kohta, sh Soomes adapteeritud instrumendi kohta (nt:
Vuorenmaa et al., 2014)
Algne versioon hindab pere kohanemist ja kohesiivsust, (20 + 20 väidet) ;
edasiarendatud versioonis 6 alaskaalat 42 väidet + 10 väidet pere suhtlemise
hindamiseks ja 10 väidet peresuhetega rahulolu hindamiseks.

Hindab pere funktsioneerimise positiivseid külgi ja pere tugevusi. 5 alaskaalat:
suhtemustrid, pere väärtused, toimetuleku strateegiad, pere pühendumine ja
ressursside mobiliseerimine rasketes olukordades. Sihtrühm: täiskasvanu/lapsevanem.
26 küsimust (Likerti skaalal 1-5). Autoritega kooskõlastades tasuta

Counts, J. M., Buffington, E. S., Chang-Rios, K., Rasmussen, H. N., & Preacher, K. J.
(2010). The development and validation of the protective factors survey: A self-report
measure of protective factors against child maltreatment. Child Abuse & Neglect,
34(10), 762-772.

Pere funktsioneerimise hindamine: 7 alateemat: probleemi lahendamine,
kommunikatsioon, rollid, tunnetega seotud reageeringud, kaasatus ja käitumise
kontroll, üldine funktsioneerimine; sihtrühm: iga pereliige hindab, sh lapsed alates 12
eluaastat; 60 küsimust (algses versioonis 53 küsimust; Likerti skaalal 1-4). On ka
lühike versioon pere üldise funktsioneerimise hindamiseks (12 küsimust; küsimustik
hindab vastaja tajumist selle kohta, kuidas pere toimib koos olulistest ülesannetes).
Hindab väärkohtlemise eest kaitsvaid faktoreid: pere funktsioneerimine /resilientsus,
emotsionaalne toetus, konkreetne toetus, hoolitsemine ja kiindumussuhe, teadmised
vanemlikest oskustest ja lapse arengust. 20 väidet, täitmisele kulub 10-15 min.
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Biopsühhosotsiaalsed
probleemid

Tervisega seotud
vajadused (uni,söömine,
füüsiline aktiivsus,
psühhoaktiivsete ainete
kasutamine,
arvutisõltuvus)

emotsionaalne lähedus,
suhted vanematega
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Rohner, 2005

Pediatric
Symptom Jellinek,
Murphy,
Checklist (PSC)
Robinson jt,
1988
Lühendatud versioon
PSC-17

Parental AcceptanceRejection Control
Questionnaire (PARQ)

IV (FACES III, FACES
IV)

Viide: Jellinek MS, Murphy JM, Little E, Pagano ME, Comer DM, Kelleher KJ. Use
of the Pediatric Symptom Checklist to Screen for Psychosocial Problems in Pediatric

Hindab 4 –16a laste psühhosotsiaalseid probleeme. Hindamise viib läbi lapsevanem.
Originaalskaalal 35 väidet, 3 alaskaalat. Lühendatud variant: 17 väidet. Testi
läbiviimine ei nõua spetsiaalset koolitust ega akadeemilist kraadi, kasutatakse
valdavalt esmatasandi tervishoius. Töötatud välja ka noorukitele mõeldud
enesekohane versioon. Tasuta.

Sihtrühm: kõik pereliikmed alates 12-st eluaastast. Nõuab küsimustiku läbiviijalt
pereteraapia alaseid teadmisi. Tasuline. Koduleht http://www.facesiv.com
Olson, D. (2011). FACES IV and the circumplex model: validation study. Journal of
Marital and Family Therapy, Vol 3 (1), 64-80.
Küsimustik hindab, kuidas laps tajub suhteid vanematega, eraldi nii ema kui ka isa
versiooni. Küsimustik koosneb 29-st väitest ning mõõdab viit alaskaalat: 1.
Soojus/kiindumus, 2.Vaenulikkus/agressiivsus, 3. Ükskõiksus/hoolimatus, 4.
Tagasilükkamine, 5. Kontroll. Vanemlik soojus väljendub afektiivse seotuse
kvaliteedis lapse ja vanema vahel. Vaenulikkus/agressiivsus on iga käitumine, kus on
kavatsus kedagi emotsionaalselt või füüsiliselt kahjustada. Ükskõiksus/hoolimatus
hõlmab mitte ainult lapse materiaalsete ja füüsiliste vajaduste mitterahuldamist, vaid
ka emotsionaalsete ja sotsiaalsete vajaduste hooletusse jätmist. Tagasilükkamine
viitab nooruki uskumusele, et vanemad ei hooli ja ei armasta neid. Kontrolli
dimensioon on defineeritud kui lapse tegevuste ja rutiinide reguleerimine, vanematest
sõltuvuse soodustamine, lapse mõtete ja tunnete liigne juhendamine.
Rohner, R. P. (2005). Parental Acceptance-Rejection/Control Questionnaire (PARQ/
Control): Test manual. Rohner, R. P., Khaleque, A. (Eds.), Handbook for the study of
parental acceptance and rejection (pp. 137–186). Storrs, CT: Rohner Research.
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Children’s Sleep Habits Owens,
Questionnaire (CSHQ) Spirito,
McGuinn,
2000

Children’s Eating
Attitudes Test
(ChEAT)

uni

söömiskäitumine

Maloney,
McGuire,
Daniels, 1988

Children's Health Risk
Behavior Scale
(CHRBS)

tervisega seotud
riskikäitumine

Walker,
Garber, &
Greene, 1991

Children’s
Somatization Inventory
(CSI)

somatisatsiooni
sümptomid
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Owens JD, Spirito A., McGuinn M. The Children’s Sleep Habits Questionnaire
(CSHQ): Psychometric Properties of A Survey Instrument for School-Aged Children.
Sleep, 2000,23 (8).
28 enesekohast väidet , mis jagunevad 4 alaskaalasse: hõivatus toidust ja kehakaalust,
toidu piiramine, tajutud sotsiaalne surve söömisele ja kontroll. Sobib 9-15a laste
hindamiseks. Tasuline.

Riesch SK, Anderson LS, Angresano N, Canty-Mitchell J, Johnson DL, Krainuwat K.
Evaluating content validity and test-retest reliability of the Children's Health Risk
Behavior Scale. Public Health Nursing, 2006, 23 (4): 366-72
Hindab uneprobleeme 4-10a lastel. Originaalis: 39 väidet, 9 skaalat. Hindab nii
terviseseisundist lähtuvaid kui ka puudulikust unekoolist tingitud uneprobleeme.
Katsetamisel ka väikelastel.

Walker, L. S., Garber, J., & Greene, J.W. (1991). Somatization symptoms in pediatric
abdominal pain patients: Relation to chronicity of abdominal pain and parent
somatization. Journal of Abnormal Child Psychology, 19, 379–394.;
Garber, J., Walker, L. S., & Zeman, J. (1991). Somatization symptoms in a
community sample of children and adolescents: Further validation of the children’s
somatization inventory. Psychological Assessment, 3, 588–595.
Hindab tervisega seotud riskikäitumist, sihtgrupiks 10 – 13a lapsed. Hindajaks laps
ise. Skaalal 21 küsimust, 3 alaskaalat. Sobib hästi potentsiaalsete probleemide
varajaseks määramiseks, samas raskusi võib tekkida testi kohandamisel eesti oludele
(nt. hindab ka tulirelva olemasolu).

Gardner, W., Lucas, A., Kolko, D. J., & Campo, J. V. (2007). Comparison of the
PSC-17 and alternative mental health screens in an at-risk primary care sample.
Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 46(5), 611618.
Hindab mittespetsiifilisi kehalisi sümptome 8-17a lastel. 32 väidet, laps täidab ise.

Primary Care. Arch Pediatr Adolesc Med. 1999; 153:254-260.; Jellinek MS, Murphy
JM, Robinson J, et al. The Pediatric Symptom Checklist: screening school-age
children for psychosocial dysfunction. J Pediatr. 1988; 112:201-209 .
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Teen-Addiction
Severity Index (T-ASI)

Drug Use Disorders
Identification Test DUDIT

Alcohol, Smoking and
Substance Involvment
Screening Test
(ASSIST)
The CRAFFT Sreening
Tool

AUDIT

psühhoaktiivsete ainete
tarvitamine

psühhoaktiivsete ainete
tarvitamine

psühhoaktiivsete ainete
tarvitamine

psühhoaktiivsete ainete
tarvitamine

psühhoaktiivsete ainete
tarvitamine

Physical Activity
Questionnaire for
Children (PAQ-C);
Physical Activity
Questionnaire for
Adolescents (PAQ-A)

füüsiline aktiivsus
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Reinert &
Allen, 2007

Children’s
Hospital
Boston, 2009.

WHO, 2002

Kaminer,
Wagner,
Plummer &
Seifer, 1993
Berman,
Bergman,
Palmstierna, &
Schlyterm,
2005

Kowalski,
Crocker &
Faulkner, 1997

CeASAR,The Center for Adolescent Substance Abuse Research, 2009. Children’s
Hospital Boston, USA.
Täiskasvanutele mõeldud alkoholi tarvitamise küsimustik, ent saab ka kasutada 1418a noortel. Alkoholi probleemide ja kuritarvitamise tuvastamiseks soovitatakse
kasutada madalamaid äralõikepunkte.

Hindab alkoholi ja psühhoaktiivsete ainete tarvitamist ja sellega seotud käitumist alla
21-aastastel noortel. 6 väidet. Väidete sisu sobib 9-12-klassi noortele.

Hindab 10-ne aine kasutamist ja kuritarvitamist. Kasutatakse küll alates 18ndast
eluaastast. Laialdaselt rahvatervise programmides kasutusel.

Berman, A. H., Bergman, H., Palmstierna, T., & Schlyter, F. (2005). Evaluation
of the Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT) in Criminal Justice and
Detoxification Settings and in a Swedish Population Sample. European
Addiction Research, 11(1), 22-31.

Hindab narkootiliste ainete tarvitamist alates 16st eluaastast. 11 väidet, kergesti
administreeritav. Kasutamiseks kontakteeruda autoritega Tasuta.

Hindab ainete tarvitamist ja nendega kaasnevaid probleeme. Struktureeritud
intervjuu, administreerimine 30-40 min.

Kowalski, K. C., Crocker, P. R. E., & Faulkner, R. A. (1997). Validation of the
Physical Activity Questionnaire for Older Children. Pediatric Exercise Science, 9,
174-186.

PAQ-C hindab üldist kehalist aktiivsust 8-14a lastel, 10 väidet. PAQ-A on noorukite
versioon 14-20-aastastele. Sobib kasutada õppeperioodi vältel. http://www.dapatoolkit.mrc.ac.uk/documents/en/PAQ/PAQ_manual.pdf

Maloney, M. J., McGuire, J. B., Daniels, S. R. (1988). Reliability testing of a
children’s version of the Eating Attitudes Test. Journal of the American Academy of
Child and Adolescent Psychiatry, 27 (5), 541-543.
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Child Health
Questionnaire (CHQ)

Pediatric Quality of
Life Inventory
(PedsQL)

KIDSCREEN-52

elukvaliteet, heaolu

elukvaliteet

heaolu

MUUD LAPSE ARENGUT
JA VAIMSET TERVIST
MÕJUTAVAD NÄHTUSED
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Varni, Seid, &
Rode, 1999

Landgraf,
Abetz & Ware,
1996

Ravens-Sieberer U, Gosch A, Rajmil L, Erhart M, Bruil J, Power M, Duer W...
KIDSCREEN Group (2008). The KIDSCREEN-52 quality of life measure for
children and adolescents: psychometric results from a cross-cultural survey in 13
European countries. Value Health, 11:645-658.

Berra S, Ravens-Sieberer U, Erhart M, Tebe C, Bisegger C, Duer W, von
Rueden U, Herdman M, Alonso J, Rajmil L (2007). Methods and
representativeness of a European survey in children and adolescents:
the KIDSCREEN study. BMC Public Health, 7:182.

Elukvaliteet; 14 alateemat (füüsiline, emotsionaalne, sotsiaalne ja käitumuslik
heaolu); sihtrühm: laps/noor vanuses 5-18; vanema küsimustik (nooremad lapsed): (i)
50 ja (ii) 28 küsimust; noore küsimustik (üle 10 a): 87 küsimust; Landgraf, J. M.,
Abetz, L., & Ware, J. E. (1996). The CHQ user’s manual (1st ed.). Boston, MA: The
Health Institute, New England Medical Center.
http://www.healthactchq.com/chq.php
Eristab terveid ja krooniliselt haigeid lapsi. Enesekohane ja vanema versioon. 23
väidet. Lastele vahemikus 5-7, 8-12, 13-18a. Vanema versioonis ka 2-4 a lapse
hindamine. Vanema ja lapse vaheline kõrge hinnangute kokkulangevus.
Varni, J. W., Seid, M., & Rode, C. A. (1999). The PedsQL:Measurement model for
the pediatric quality of life inventory. Medical Care, 37(2), 126–139.
Hindab füüsilist ja psühholoogilist heaolu, meeleolu, emotsionaalset seisundit, suhteid
vanemate ja eakaaslastega, sotsiaalset toetust, kooli keskkonda 8-18a lastel. Olemas
nii enesekohane kui lapsevanema versioon. Originaal: 52 väidet 5 skaalal.
Lühendatud variant I : 27 väidet 5 skaalal. Lühendatud variant II : 10 väidet 5 skaalal.

Reinert, D. F., & Allen, J. P. (2007). The alcohol use disorders identification test: An
update of research findings. Alcoholism: Clinical & Experimental Research, 31(2),
185–99.
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Hindamisvahendite kohandamine laste vaimse tervise
probleemide varajaseks märkamiseks : M-CHAT R/F
autismispektrihäire sõelumiseks ning PSOC vanemliku
enesetõhususe ja rahulolu hindamiseks
Uuringu lõppraport

Töö tellija: Sotsiaalministeerium
Töö teostaja: OÜ Kognitiivse ja Käitumisteraapia Keskus
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Tänusõnad
Täname SA Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliiniku kliinilisi lastepsühholooge Riin Lutsu, Triinu
Tänavsuud ja Marileen Olenkot psühholoogiliste uuringute läbiviimisel ning Ljudmilla Saart
venekeelsete jätkuintervjuude läbiviimisel. Samuti Janne Kommusaart, Marta Valdmanni, Kärol
Soidlat ja Signe Laipaiku uuringu läbiviimise kaasa aitamisel. Täname kõiki perearste ja –õdesid, kes
olid nõus oma tiheda töögraafiku kõrvalt panustama oma aega laste ja nende vanemate kaasamisele.
Suur tänu kõikidele lastevanematele, kes olid nõus uuringus osalema.
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1. Sissejuhatus
Autismispektri häired on lapseeas avalduvate ning olulisel määral toimetulekut raskendavate
arenguhäirete rühm, mille levimus populatsioonis ulatub 1%-ni (APA, 2013). Kõige värskema
uuringu järgi on 8-aastaste laste seas üks laps 68-st autismispektri häire diagnoosiga, poiste ja
tüdrukute suhe on 4,5:1(Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network Surveillance
Year 2010 Principal Investigators, 2014). Kuigi nende häirete sümptomid ilmnevad esimese kolme
eluaasta jooksul (Levy jt 2010), on autismispektri häirete diagnoosimisel laste keskmine vanus 5,5
aastat (Daniels & Mandell, 2014). Varasem diagnoosimine on võtmetähtsusega, kuna võimaldab
varajasemat ravisekkumist. Rahvusvahelised uuringud näitavad , et intensiivne varajane sekkumine
vähendab märkimisväärselt autismi põhisümptomeid (Howlin 2008; Vismara & Rogers 2010).
Üks viis autismispektri häirete varajaseks tuvastamiseks on sotsiaalse, kognitiivse ja emotsionaalse
arengu universaalne skriinimine, mis kiirendab autismispektri häirete tuvastamist kuni kahe
aasta võrra (Robins jt, 2014). Uurimused näitavad, et lastel, kes osalesid skriiningprogrammis,
tuvastatakse arenguline mahajäämus oluliselt varem kui lastel, kes on pelgalt pediaatri rutiinsel
jälgimisel (Guevara jt, 2013).
Kahjuks puuduvad hetkel Eestis valideeritud hindamisvahendid, mis aitaksid skriinida
autismispektri häireid. Kuigi autismispektri häirete sõelumiseks kasutatavate hindamisvahendite
nimekiri on pikk, eristub teistest hindamisvahenditest olulisel määral The Modified Checklist for
Autism in Toddlers Revised (M-CHAT R/F). Tegu on hetkel Euroopas ühe enim valideeritud ning
kasutusel oleva autismispektri häirete skriinimise vahendiga (Garcia-Primo jt, 2014; Joonis 1).
M-CHAT- R/F puhul on leitud, et 221-st positiivselt sõeltesti läbinud lapsest, ilmnes täpsustaval
uuringul 94,6%-l arengu hilistumine ning 47,5%-l diagnoositi autismispektri häire (Robins jt., 2014).
Hiljutisest M-CHAT-R uuringus leiti, et 150st lapsest 84%-l esines mingit tüüpi arenguhäire ning
56,6% said autismispektrihäire diagnoosi (Khowaja, Hazzard, & Robins, 2015).

Joonis 2. 2014. aasta seisuga käimas olevad autismispektri häirete skriiningvahendite
valideerimise uuringud (Garcia-Primo, 2014).
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Teine oluline aspekt, mida autismispektri häirete puhul hinnata, on lapsevanema toimetulek.
Mitmed uuringud on näidanud, et autismispektri häirega laste vanematel esineb kõrgenenud
psühholoogilise stressi tase (Abbeduto jt, 2004; Mugno, Ruta, D’Arrigo & Mazzone, 2007; Estes
jt, 2009) ja madal tajutud vanemlik tõhusus ning rahulolu seoses vanemliku rolliga (Hastings &
Johnson, 2001; Tomanik, Harris & Hawkins, 2004). Kuna madal tajutud vanemlik kompetentsus
seostub lapsevanemal lisaks enamate depressiooni sümptomitele (Wade, Giallo & Cooklin, 2012)
ka raskendatud toimetulekuga lapse käitumisprobleemidega seoses (Hill & Rose, 2009; McEachern
jt, 2012), on integreeritud vaimse tervise teenuste ja ravikvaliteedi seisukohast oluline hinnata ka
lapsevanema tajutud kompetentsust ja rahulolu vanemlike oskustega. Paraku puuduvad hetkel
Eestis vastavad hindamisvahendid.
Eelnevast lähtuvalt oli hanke raames käesoleva uuringu eesmärgiks kohandada eesti oludele kaks
küsimustikku: 1) M-CHAT-R/F autismispektri häirete skriinimiseks 24-36-kuulistel lastel, ning
2) Parenting Sense of Competence (PSOC) tajutud vanemliku kompetentsuse hindamiseks. Kõige
tõhusam on väikelaste autismispektri häirete skriinimist läbi viia esmatasandi meditsiinis, kuna
just selles vanuses on lapsed enim tervishoiuspetsialistide vaateväljas. Seetõttu kaasati käesolevasse
uuringusse perearstikeskused, kes pakkusid uuringus osalemise võimalust vastuvõtule pöördunud
lapsevanematele, kelle laste vanus jäi vahemikku 24-36 kuud. Lisaks oli eesmärgiks koguda andmed
esialgsete äralõikepunktide ja normide väljatöötamiseks ning kirjeldada valideerimisprotsessi
jätkamiseks vajalikke tegevusi. Uuring on rahastatud Norra finantsmehhanismi 2009-2014
programmi „Rahvatervis“ eelnevalt kindlaksmääratud projekti „Integreeritud teenuste
kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks“ alategevusena.

2. Meetod
2.1. Protseduur
Uuringu eesmärgist tulenevalt analüüsiti esmalt originaalküsimustikke lähtudes keelelisest
ja kultuurilisest ekvivalentsusest. Seejärel kontakteeruti kasutusloa taotlemiseks küsimustike
autoritega. Pärast testide kasutusloa saamist tõlgiti skaalad eesti ja vene keelde tagades tõlke ja
originaali ekvivalentsuse. Tõlkijate valimisel lähtuti nõudest, et lisaks inglise ja eesti/vene keele
oskusele tunneb ta ka mõlemat kultuuri ja lisaks igapäevakeelele on kursis vaimse tervise valdkonna
terminoloogiaga. Sellele järgnes tagasitõlge teise tõlkija poolt, tõlke ja tagasitõlke erinevuste
analüüsimine ning keeleliselt ja kultuuriliselt sobivaima lahenduse valimine. Kõikvõimalikud
muutused originaalist dokumenteeriti.
Uuringu käigus koguti paralleelselt andmeid SA Tallinna Lastehaigla ning uuringus osalemise
soovi avaldanud perearstikeskuste kaasabil.
SA Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinikus pakuti uuringus osalemise võimalust kliinilise
psühholoogi-lastepsühholoogi vastuvõtule pöördunud või psühhiaatri poolt uuringutele suunatud
laste vanematele. Lapsevanemaid informeeriti uuringust ja paluti allkirjastada informeeritud
nõusoleku leht, ning seejärel täita vahetult vastuvõtueelselt või vastuvõtu ajal paberkandjal M-CHATR/F ja PSOC küsimustikud, ning demograafiliste andmete küsimustik. Antud protseduur võttis
aega umbes 15-20 minutit. Positiivse skriiningu korral viidi seejärel kliinilise psühholoogi poolt läbi
ka M-CHAT-R/F järelintervjuu. Vajadusel viidi vahetult läbi või lepiti kokku uus psühholoogilise
uuringu aeg autismispektri häire riski hindamiseks ADOS-2 testipaketiga. Pärast lastepsühhiaatri
vastuvõttu, võttis kliiniline psühholoog lapse haigusloost lapsevanema nõusolekul diagnoosi
staatuse. Uuringut läbiviiva meeskonna liige kogus iganädalaselt paberkandjal küsimustikud,
intervjuu vastused ja informeeritud nõusoleku lehed ning sisestas kodeeritud kujul küsimustike
ja intervjuu andmed andmebaasi. Andmed edastati kodeeritud kujul projekti assistendile, kes
koondas kogutud andmed ja korrastas andmebaasi.
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Lisaks värvati uuritavad ka perearstikeskustest. Eestis registreeritud Tallinna, Tartu, Tartumaa, Põlva,
Valga ja Jõgeva perearstikeskustest moodustati nimekiri ning moodustati juhuslikkuse alusel valim
perearstikeskustest, tagades proportsionaalse tasakaalu eri piirkondade perearstikeskuste vahel.
Kuna esialgne kutsele reageerimise tase oli madal, siis saadeti lisakutsed esialgsest juhuvalimist välja
jäänud Tallinna ja Tartu keskustele. Perearstikeskuste valimi täiendavaks suurendamiseks saadeti
kolmandas kutselaines kutsed ka Viljandi ja Pärnu perearstikeskustele ning neljandas kutselaines ka
Põltsamaa, Kadrina ja Rakvere perearstikeskustele. Kokku saadeti kutse 205-le perearstikeskusele
ning nelja kutselaine tulemusel osales uuringus kokku 24 keskust (11,7% kutse saanud keskustest).
Keskuste täpsem piirkondlik jagunemine on märgitud Tabelisse 1. Uuringus osalemise keeldumise
põhjusena tõid keskused välja 1) osalemisega kaasneva liigse ajakulu ja 2) ravipersonali ebapiisava
materiaalse tasustamise.
Tabel 1. Uuringus osalenud perearstikeskused piirkondade lõikes.
Piirkond

Perearstikeskuste arv

Tallinn

13

Tartu

4

Põlva

3

Valga

1

Jõgeva

1

Rakvere

1

Elva

1

Osalema nõustunud Tallinna, Tartu, Elva, Põlva, Valga, Rakvere ja Jõgeva perearstikeskused
pakkusid uuringus osalemise võimalust vastuvõtule pöördunud lapsevanematele. Perearstid ja
-õed informeerisid 24-36-kuuliste laste vanemaid uuringust ja palusid allkirjastada informeeritud
nõusoleku lapse regulaarse külastuse käigus. Seejärel täitsid lapsevanemad M-CHAT-R/F ja PSOC
küsimustikud ning demograafiliste andmete küsimustiku. Antud protseduur võttis kokku aega
umbes 15-20 minutit. Pärast küsimustike täitmist panid lapsevanemad täidetud küsimustikud
ümbrikusse, sulgesid ümbriku ning tagastasid selle perearstile või -õele. Perearstid ja –õed
edastasid suletud ümbrikud uuringu läbiviijatele, kes kogusid regulaarselt paberkandjal täidetud
küsimustikud ja informeeritud nõusoleku lehed perearstikeskustest, skoorisid küsimustikud ja
positiivse skriiningu korral viisid lapsevanemaga telefoni teel läbi järelintervjuu (M-CHAT-R/F)
täpsustades positiivse skriiningu andnud küsimuste vastused vastavalt intervjuu juhistele. Kui
intervjuu käigus sai kinnitust positiivne skriining, lepiti kokku aeg psühholoogiliseks uuringuks,
mille käigus viidi läbi struktureeritud intervjuu lapsevanemaga ja vaatlus lapsega (ADOS-2).
Uuringu järgselt anti igale lapsevanemale tagasiside uuringu tulemustest ning vajadusel informeeriti
ravivõimalustest. Tagasiside anti ka negatiivse skriininguga laste vanematele, ning pisteliselt viidi
järelintervjuu läbi ka nendega.
Igas uuringu etapis kodeeriti andmed ja töödeldi isikuandmetest lahus, tagades andmete töötlemisel
ja säilitamisel igakülgse anonüümsuse.
Uuringus nõustus osalema 96,2 % lastevanematest ja keeldus vaid 3,8% (andmed 18-lt keskuselt).
Osalemise peamise põhjusena tõid lapsevanemad välja, et on huvitatud oma lapse arengu hindamisest
ja sellekohasest tagasisidest. Osalemisest keeldumise põhjustena toodi välja lapsevanemate vähene
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ajaressurss kohapeal küsimustike täitmiseks; vastuvõtul olnud lapse/laste rahutus, mis raskendas
küsimustike kohapeal täitmist; lapsevanemate mure, et täites küsimustikke kohapeal võib suureneda
risk kokku puutuda haigustekitajatega. Samas küsimustikke lapsevanematele koju täitmiseks andes
jätsid mitmed lapsevanemad küsimustikud tagastamata.
2.2. Hindamisvahendid
The Modified Checklist for Autism in Toddlers Revised
M-CHAT-R/F (Robins jt, 2014) on kaheosaline 16-30 kuu vanuste väikelaste autismispektri häirete
skriinimiseks mõeldud hindamisvahend. Esmalt täidavad lapsevanemad 20-väitelise küsimustiku,
andes jah/ei vastuseid. Küsimustiku täitmine võtab aega ligikaudu 5 minutit. Kui küsimustiku
tulemus on positiivne, küsitakse lapsevanemalt struktureeritud järelintervjuu käigus täpsustavad
küsimused, et koguda lisainformatsiooni ja näiteid riskile viitavate käitumiste kohta. Järelintervjuu
kestab kuni 10 minutit. Järelintervjuu positiivse skriiningu korral suunatakse laps edasi täiendavatele
uuringutele täpsustamaks autismi riski.
Parenting Sense of Competence PSOC (Johnston & Mash, 1989) on 16-väiteline küsimustik, mida
vanemad hindavad 6-pallisel skaalal (nõustun täielikult kuni ei nõustu üldse). Skaala koosneb kahest
dimensioonist – Rahulolu, mis hõlmab frustratsiooni, ärevust ja motivatsiooni ning Tõhusus, mis
hõlmab kompetentsust, probleemilahendusoskust ja võimekust vanemlikus rollis (Ohan, Leung, &
Johnston, 2000). Skaalat kasutatakse näiteks vanemlike oskuste treeningprogrammide efektiivsuse
hindamiseks (Anastopoulos jt, 1993; Bodenmann jt, 2008; Cefai, Smith, & Pushak, 2010; Keen jt,
2010).
Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition
ADOS-2 on poolstruktureeritud standardiseeritud autismi hindamisvahend. Hindamise läbiviimine
võtab aega 40-60 minutit ning sel ajal jälgitakse lapse suhtlust, sotsiaalset interaktsiooni, mängu ning
käitumist. Hindamise käigus viiakse lapsevanema/hooldaja juuresolekul läbi tegevusi, mis toovad
esile autismile omaseid käitumisi. ADOS on üks standardsemaid autismi hindamise diagnostilisi
vahendeid ning algoritme on täiendatud, et need oleksid sensitiivsed hinnatavate kategoriseermiseks
autismi, autismispektrihäire või mitte-autismi rühma (Gotham jt, 2007; Gotham jt, 2008;
Oosterling, 2010) ning väikelaste puhul “murevahemikkesse” (vähene või mure puudub; kergemõõdukas mure; mõõdukas-tõsine mure) (Luyster jt, 2009). ADOS-2 koosneb viiest moodulist
(Lord jt, 2012a). 12-30 kuu vanuste puhul kasutatakse väikelaste moodulit ning 31- kuu vanuste ja
vanemate laste puhul valitakse moodul vastavalt lapse keelelisele võimekusele (Lord jt, 2012a; Lord
jt, 2012b). Käitumist vaadeldakse ainult hindamise jooksul. Vahetult pärast uuringut skooritakse
andmed ning selle põhjal kategoriseeritakse lapsed rühmadesse või “murevahemikesse”. Väikelaste
mooduli väljatöötamisel on leitud, et erinevate hindajate kodeerimised kattuvad keskmiselt 87%
ning 39-st lapsest, keda testiti kahe kuu jooksul kahel korral, jäi samase vahemikku 74%, seejuures
ainult üks laps langes kõrgemast vahemikust madalamasse (Luyster jt, 2009). Luyster ja kolleegid
(2009) tõid välja, et vahemikud loodi arvestusega, et 95% lastest, kellel on autismispektri häire, ja
mitte rohkem kui 10% normarenguga lastest, langeks riski näitavasse vahemikku (kerge-mõõdukas
risk ja mõõdukas-tõsine risk).
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2.3. Andmeanalüüs
Andmeanalüüsis kasutatati andmetöötlusprogramme Statistica ja SPSS. Küsimustike
faktorstruktuuri uurimiseks viidi läbi uuriv faktoranalüüs, tuues välja reliaablus- ja valiidsusnäitajad.
Katseisikute erinevate karakteristikute ja tunnuste hindamisel kasutati keskmiste analüüsi. Normide
väljatöötamisel lähtutati ROC analüüsist (leiti sensitiivsuse ja spetsiifilisuse näitajad).
2.4. Uuritavad
2.4.1. Lapsed

Uuringus osales 336 last, nendest SA Tallinna Lastehaigla patsiente osales uuringus 8.
Perearstikeskustes koguti andmeid 328 lapse kohta. Enamik uuringus osalenud lapsi värvati
uuringusse perearstikeskuste kaudu (eestikeelseid vanemaid 284, venekeelseid vanemaid 39).
Lisaks kaasati 6 last psühhiaatri poolt kliinilise psühholoogi uuringule suunatud pervasiivse
arenguhäire kahtlusega laste seast (5 eestikeelsete vanemate last, 1 venekeelsete vanemate laps).
3 last suunati uuringusse riskivastsündinute osakonnast pediaatri poolt hinnatud autismi
kahtlusega (1 eestikeelsete vanemate laps, 2 venekeelsete vanemate last). Kaks last kaasati kliinilise
psühholoogi vastuvõtule tulnute lastevanemate seast ning üks vanem võttis ise ühendust kliinikus
olnud uuringukutse peale.
Uuringus osalenud lastest 148 (44,7%) olid tüdrukud ning 183 (55,3%) poisid, keskmine vanus
28,9 kuud (N=331; SD=4,2; min=20; max=37). Tüdrukute keskmine vanus oli 28,7 kuud (N=148;
SD=4,0), poistel 29,1 kuud (N=183; SD=4,3).
Päevahoius või lasteaias käis 75,8% uuringus osalenud lastest. Keskmiselt veetsid uuringus
osalenud lapsed päevahoius või lasteaias 23,5 tundi nädalas (SD=16,8; min=0; max=56). Uuringus
osalenud laste sõnavara tase on toodud ära Tabelis 2. Tüdrukute sõnavara tase oli veidi kõrgem kui
poistel ning antud erinevus oli ka statistiliselt oluline (F=10,4 ; p<0,001). Päevahoius käivate ning
mittekäivate laste sõnavara tasemes olulisi erinevusi ei esinenud (F=1,05; p=0,22). Samuti puudus
statistiliselt oluline seos sõnavara taseme ning hoius veedetud tundide vahel (r=0,08, p=0,184).
Tabel 2. Laste sõnavara tase (N=331).

Pole ei sõnu ega häälitsusi
Laliseb
Esinevad üksikud sõnad
Moodustab fraase ja/või
lühilauseid
Moodustab liitlauseid

Tüdrukud
0 (0%)
2 (1,4%)
12 (8,1%)
63 (42,6%)

Poisid
0 (0%)
3 (1,6%)
36 (19,7%)
82 (44,8%)

Kokku
0 (0%)
5 (1,5%)
48 (14,5%)
145 (43,8%)

71 (48,0%)

62 (33,9%)

133 (40,2%)

2.4.2 Lapsevanemad

Uuringus osales 292 ema (88,2%) ning 39 isa (11,8%), neist venekeelseid vastajaid oli 42 (12,5%),
eestikeelseid 293 (87,5%). Lapsevanemate keskmine vanus oli 32,2 aastat (N=331; SD=5,3;
min=20; max=44). Emade keskmine vanus oli 32,0 aastat (N=292; SD=5,3), isadel 33,7 aastat
(N=39; SD=5,0). Lapsevanematest 6,9% olid vallalised ja 93,1% abielus/vabaabielus. Ainult 11,9 %
lapsevanematest oli hariduslikult hõivatud, s.t õppisid osalise või täiskoormusega.
Lapsevanemate täpsem demograafiline kirjeldus on esitatud Joonistel 2-8.
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Joonis 2: Lapsevanemate haridustase

Joonis 3. Lapsevanemate tööalane hõivatus.

Joonis 4. Uuringus osalenud lapsevanemate leibkonna suurus.
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Keskmine uuringus osalejate leibkonna suurus oli 3,92 inimest (SD=0,98; min=2; max=9).
Rahvuste lõikes leibkonna suuruses statistiliselt olulisi erinevusi ei esinenud (eesti peredes
keskmine leibkonna suurus 3,92 liiget (SD=0,96); vene peredes keskmine leibkonna suurus 3,95
liiget (SD=1,15)). Alla 18-aastaste laste arv oli keskmiselt 1,87 last leibkonna kohta (SD=0,80).
Rahvuste lõikes alla 18-aastaste laste arvus erinevusi ei esinenud (eesti peredes keskmiselt 1,89
(SD=0,78); vene peredes keskmiselt 1,77 liiget (SD=0,90)).
Joonis 5. Alla 18-aastaste laste arv leibkondades

Joonis 6. Leibkonna sissetulek ühes kuus.
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Joonis 7. Sissetulek ühes kuus leibkonnaliikme kohta.

Keskmine sissetulek ühes kuus leibkonnaliikme kohta oli 499€ (SD=251), mediaan 500€ (min=90€;
max=~1333€). Eesti ja vene vastajate vahel esinesid sissetulekus olulised erinevused (F=14,77;
p<0,001): eestikeelsete vastajate puhul oli keskmine sissetulek ühes kuus leibkonnaliikme kohta
519€ (SD=252; mediaan 500€), vene vastajatel 357,33€ (SD=206; mediaan 300€).
Joonis 8. Hinnang lapse kasvatamisel saadavale sotsiaalsele toele.

Märkus. Hinnanguid „enamasti rahulolematu” ning „väga rahulolematu” antud valimis ei esinenud.

3. Tulemused
3.1. M-CHAT-R/F küsimustik
Eestikeelse M-CHAT-R/F küsimustiku analüüs viidi läbi 293 lapse koha täidetud küsimustike
alusel. Venekeelse M-CHAT-R/F küsimustiku analüüsi ei olnud käesolevalt võimalik läbi viia,
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kuna vastavaid andmeid kogunes vaid 42 lapse kohta. M-CHAT-R/F järelinterjuu viidi läbi 126
lapsevanemaga (102 eestikeelset lapsevanemat, 24 venekeelset lapsevanemat). Täiendava ADOS-2
hindamise läbis 21 last (17 eestikeelsete vanemate last, 4 venekeelsete vanemate last). Täpsemalt on
uuringu vastuseid kirjeldatud Joonisel 9 (eestikeelne valim) ning Joonisel 10 (venekeelne valim).
Eestikeelse M-CHAT-R/F küsimustiku sisereliaablus on α=0,57, mis on lähedal originaalküsimustiku
vastavale näitajale (α=0,63). Sarnaselt originaalile paraneb järelintervjuu kasutamisel sisereliaablus
olulisel määral: originaalküsimustiku puhul on vastav näitaja 0,79, eestikeelse küsimustiku
puhul 0,75 (Robins jt, 2014). Antud tulemused on võrreldavad ja ootuspärased, arvestades, et
autismispektri häirete sümptomid on heterogeensed ja küsimustik mõõdab sümptomite erinevaid
tahke. Sarnaselt originaalile eristusid puhverküsimused, mille puhul kõik lapsevanemad skoorisid
positiivselt (“Kas Teie laps kõnnib?”, “Kas Teie lapsele meeldivad liikuvad tegevused?”).
Joonis 9. Eestikeelsete uuritavate vastused M-CHAT-R/F uuringu protsessi lõikes
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Joonis 10. Venekeelsete uuritavate vastused M-CHAT-R/F uuringu protsessi lõikes

Lisaks sisereliaablusele hinnati ka M-CHAT-R/F sensitiivsust (kuivõrd test tuvastab autistliku lapse)
ning spetsiifilisust (kuivõrd test tuvastab, et laps ei ole autistlik). Selgus, et koos järelintervjuuga on
küsimustiku täpsus väga hea. ROC kõvera alla jääva pindala suuruseks on 0.93 ning üldskoori 2-4
juures on sensitiivsus (võime korrektselt tuvastada autistlikke lapsi) 0,85% ning spetsiifilisus (võime
korrektselt tuvastada häirevabasid lapsi) 0,90% tasakaalustatuimad (Tabel 4). Originaalküsimustiku
puhul olid antud näitajad vastavalt 0,94 ja 0,83 (Robins jt, 2014). Seega on käesolevalt aktsepteeritav
kasutada M-CHAT-R/F küsimustikku vaid koos jätkuintervjuuga, mis tuleb läbi viia iga positiivselt
skooritud küsimuse puhul.
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Tabel 3. M-CHAT-R/F sensitiivsuse ja spetsiifilisuse näitajad

skoor

sensitiivsus

spetsiifilisus

1
2-4
5
6
7-8
9-10
11-13
14-20

1.00
0.85
0.71
0.57
0.42
0.28
0.14
0.00

0.20
0.90
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

3.2. PSOC küsimustik
PSOC küsimustiku analüüsimisel võeti eraldi vaatluse alla eesti- ja venekeelsete vastajate ning
emade ja isade vastused. Antud samm oli oluline, kuna sugude lõikes esinesid väidete sõnastuses
erinevused ning keelte lõikes esines keelelisi nüansse, mistõttu ei olnud ühtne analüüs võimalik.
Kahjuks ei olnud valimi väiksuse tõttu võimalik läbi viia statistilisi analüüse eestikeelsete isade
(N=42), venekeelsete emade (N=38) ning venekeelsete isade (N=14) puhul. Küll aga oli valim
piisav, et vajalikud protseduurid läbi viia eestikeelsete emade PSOC vastuste põhjal (N=262).
Järgnevalt on kirjeldatud eestikeelsete 24-36-kuuliste laste emade alavalimil teostatud
andmeanalüüse. Faktoranalüüsis kasutati PSOC küsimustiku 16 väite analüüsimisel peatelgede
meetodit promax pööramisega. Kaiseri kriteeriumi kohaselt sai välja tuua 4 faktorit, mille
omaväärtus oli suurem kui 1. Antud 4 faktorit seletasid hajuvusest 38,7%. Sisulistel kaalutlustel
võeti arvesse 3 kõige suurema omaväärtusega faktorit, mis seletasid andmete üldhajuvusest 35,5%.
Ehkki ka PSOC originaalskaala väljatöötamisel ilmnes rohkem kui 2 faktorit, jäid autorid siiski
kahefaktorilise lahendi juurde (Johnston & Mash, 1989). 3-faktorilisele tulemusele on jõudnud aga
ka teised uuringud (Rogers & Matthews, 2004; Gilmore, & Cuskelly, 2008). Statistilistel kaalutlustel
(madalad väidete kommunaliteedid, väide mõõdab korraga mitut aspekti, väide ei laadunud ühelegi
faktorile) eemaldati küsimustikust 5 väidet (väited 6, 11, 8, 5, 1), mille tulemusena jäi skaalasse alles
11 väidet. Viimaste kommunaliteedid on esitatud Tabelis 4.
Saadud 3-faktoriline mudel (Tabel 5) seletab kokku 44,2% koguvariatiivsusest. Esimene faktor
(nimetatud Rahulolu) koosneb 5 väitest (väited 2, 3, 4, 9 ja 16) ning seletab 32,9% andmete
üldhajuvusest. Teine faktor (nimetatud Tõhusus) koosneb 4 väitest (väited 7, 10, 13 ja 15) ning
seletab 6,1% andmete üldhajuvusest. Kolmas faktor (nimetatud Huvi) koosneb 2 väitest (väited 12
ja 14) ning seletab 5,2% andmete üldhajuvusest.
Tabel 4. PSOC küsimustiku väidete kommunaliteedid.
Väide

Kommunaliteet

2. Olgugi, et lapsevanemaks olemine võib olla rahuldustpakkuv, on see 0,358
minu lapse praeguses vanuses raske.*
3. Ma lähen magama ja ärkan üles tundega, et ma pole väga palju 0,376
saavutanud.*
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4. Mõnikord, kui ma peaksin omama kontrolli, tunnen, et pigem olen 0,262
mina see, kellega manipuleeritakse.*
9. Mõnikord ma tunnen, et ma ei saa midagi tehtud.*

0,391

14. Kui emaks olemine oleks huvitavam, oleksin ma motiveeritud 0,411
olema parem lapsevanem.*
16. Lapsevanemaks olemine tekitab minus pinget ja ärevust.*

0,558

7. Lapsevanemaks olemisega on võimalik hakkama saada ja mistahes 0,346
probleemid on kergesti lahendatavad.
10. Ma vastan oma ootustele lapse eest hoolitsemise oskuste osas.

0,501

13. Arvestades, kui kaua ma olen ema olnud, tunnen ma ennast selles 0,601
rollis täiesti koduselt.
15. Ma usun siiralt, et mul on olemas kõik oskused selleks, et olla oma 0,602
lapsele hea ema.
12. Minu anded ja huvid on teistes valdkondades, mitte vanemluses.* 0,451
Märkus: * väidetele antud hinnangud on skoorimisel pööratud
Tabel 5. PSOC küsimustiku faktorlaadungid.

Rahulolu

Tõhusus

Huvi

16. Lapsevanemaks olemine tekitab minus pinget ja ärevust.*

,715

,553

,535

9. Mõnikord ma tunnen, et ma ei saa midagi tehtud.*

,617

,467

3. Ma lähen magama ja ärkan üles tundega, et ma pole väga palju
,608
saavutanud.*
2. Olgugi, et lapsevanemaks olemine võib olla rahuldustpakkuv, on
,598
see minu lapse praeguses vanuses raske.*
4. Mõnikord, kui ma peaksin omama kontrolli, tunnen, et pigem
,507
olen mina see, kellega manipuleeritakse.*
13. Arvestades, kui kaua ma olen ema olnud, tunnen ma ennast
,531
selles rollis täiesti koduselt.

,774

15. Ma usun siiralt, et mul on olemas kõik oskused selleks, et olla
oma lapsele hea ema.

,757
,521

,693

7. Lapsevanemaks olemisega on võimalik hakkama saada ja
,551
mistahes probleemid on kergesti lahendatavad.

,478

10. Ma vastan oma ootustele lapse eest hoolitsemise oskuste osas.

12. Minu anded ja huvid on teistes valdkondades, mitte vanemluses.*

,671

14. Kui emaks olemine oleks huvitavam, oleksin ma motiveeritud
olema parem lapsevanem.*

,639
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Märkus: * väidetele antud hinnangud on pööratud. Väide 7 on arvestatud Tõhususe faktori alla võttes arvesse
väite sisu.

Lõpliku 11-väitelise küsimustiku sisereliaablus oli 0,83. Alaskaalade lõikes oli kõrgem sisereliaablus
Tõhususe (α=0,77) ning Rahulolu (α=0,75) alaskaaladel, veidi madalam Huvi alaskaalal (α=0,60).
Keskmised väidete vahelised korrelatsioonid jäid vahemikku .37-.61. Alaskaalade omavahelised
korrelatsioonid on välja toodud Tabelis 6.
Eestikeelse PSOC küsimustiku võib praktikas kasutusele võtta, ent on soovitav jätkata küsimustiku
valiidsuse hindamist. Edasisel andmekogumisel on soovitav kasutada jätkuvalt 16-väitelist
versiooni, kuivõrd eelnevad uuringud on näidanud, et emad ja isad kogevad vanemlikke protsesse
erinevalt (Gamble jt, 2007).
Tabel 6. PSOC alaskaalade omavahelised korrelatsioonid

Tõhusus
Huvi

Rahulolu
0,58*
0,40*

Tõhusus

Huvi

0,32*

Märkus: *p<0,001
Eestikeelsete emade keskmine skoor PSOC küsimustikus oli 48,3 (SD=7,3; min=28; max=65).
Alaskaalade lõikes oli Rahulolu alaskaala keskmine skoor 20,1 (SD=4,3; min=7; max=29), Tõhususe
alaskaala keskmine skoor 18,7 (SD=2,8; min=8; max=24) ning Huvi alaskaala keskmine skoor 9,5
(SD=1,9; min=2; max=12).
Statistiliselt olulised seosed ilmnesid PSOC üldskoori ning lapse sõnavara taseme (r=0,14; p<0,05),
ema vanuse (r=-0,15; p<0,05) ning sotsiaalsele toele antud hinnangu (r=0,15; p<0,05) vahel.
Lisaks esinesid statistiliselt olulised seosed PSOC Rahulolu alaskaala ning sotsiaalsele toele antud
hinnangu (r=0,15; p<0,05) vahel; PSOC Tõhususe alaskaala ja lapse sõnavara (r=0,16; p<0,05) ning
ema vanuse (r=-0,18; p<0,005)) vahel; PSOC Huvi alaskaala ja sotsiaalsele toele antud hinnangu
vahel (r=0,14; p<0,05) ning lapsevanema perekonnaseisu vahel (r=0,15; p<0,05).
Poega kasvatavate emade keskmine PSOC üldskoor oli 47,94 (SD=7,52), tütart kasvatavatel emadel
48,76 (SD=7,19). Seega ei ole vanemlik rahulolu seotud kasvatatava lapse sooga (F=0,78; p=0,377).
Lisaks ei esinenud erinevusi vallaliste (m=46,53; SD=7,26) ning abielus/vabaabielus (m=48,45;
SD=7,37) emade PSOC üldskoorides (F=1,08; p=0,299). Siiski esines oluline erinevus Huvi
alaskaala hinnangutes, kus vallaliste emade tulemus (m=8,44; SD=2,55) oli statistiliselt oluliselt
madalam kui abielus/vabaabielus vastajatel (m=9,56; SD=1,80; F=6,01; p<0,05).

4. Arutelu
4.1. Uuringu käigus esinenud takistused
4.1.1. Ligipääs kliinilisele valimile

Kuigi koostöö SA Tallinna Lastehaiglaga aitas uuringusse värvata lapsi ka kliinilisest valimist, siis
jäi eelkõige autismi diagnoosiga venekeelsete laste arv soovitust madalamaks. Põhiliseks põhjuseks
oli SA Tallinna Lastehaigla kliiniliste lastepsühholoogide vastuvõtule suunatud ning haiglaravil
viibivate 24-36 kuu vanuste laste vähene arv. Viimane peegeldab fakti, et Eesti lapsed satuvad harva
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lastepsühhiaatri vaatevälja enne kolmandat eluaastat. Osalemise määra suurendamiseks võtsime
kasutusele alternatiivsed uuringusse suunamise meetodid, tehes uuringus osalemise pakkumise
ka nende 24-36 kuu vanuste laste vanematele, kes on kliiniliste lastepsühholoogide vastuvõtule
suunatud neuroloogide poolt laste enneaegse sünni tõttu. Kuna enneaegsetel lastel esineb mõnevõrra
kõrgem risk autismispektri häirete kujunemiseks, siis võib enneaegseid lapsi pidada riskigruppi
kuuluvateks. Ehkki uuringut tutvustav infoleht riputati SA Tallinna Lastehaigla kliinikute ja
uuringus osalenud perearstikeskuste infotahvlitele, et lapsevanemad saaksid soovi korral ka otse
uuringule pöörduda, kasutati seda võimalust harva. Ilmnes, et stendidele riputatud kuulutused
jäävad enamasti tähelepanuta. Lastevanemate teadlikkuse suurendamiseks autismispektri häirete
varajaseks märkamiseks, on siiski oluline, et eriarstid, perearstid ja vaimse tervise spetsialistid neid
vastavatest uuringutest informeeriks.
Samuti mõjutas autismi diagnoosiga laste kättesaadavust potentsiaalse koostööpartneri keeldumine
Lõuna-Eesti piirkonnas, mistõttu oli raskendatud ligipääs Lõuna-Eestis psühhiaatri vastuvõtule
pöörduvatele riskilastele.
4.1.2. Ebapiisav venekeelsete ning meessoost lastevanemate osakaal

Kuna perearstikeskuseid külastavad lastega sageli just emad, jäi käesolevas uuringus meessoost
osalejate osakaal väheseks. Vähene isade hulk on osaliselt paratamatus - lähtuvalt M-CHATR/F eripärast ei ole võimalik testi kohandada väljaspool tervishoiuasutust. Üks võimalus isadelt
PSOC andmeid juurde koguda oleks lasteaedades, huviringides ja perekoolides. Samuti tasub
kaaluda võimalust, et lapsevanemad täidavad küsimustikud digitaalselt enne lapse regulaarsesse
tervisekontrolli tulekut.
Venekeelse valimi suurendamiseks on võimalikuks lahenduseks suunatud kutsed isadele (mille
saavad neile edastada perearsti või -õe vastuvõtule pöördunud emad), ning suurema venekeelse
elanikkonnaga piirkondade teadlik kaasamine perearstikeskuste valimi koostamisel.
4.2. Edasised suunad ja tegevused valideerimisprotsessi lõpetamiseks
4.2.1. Jätkata eakohaste normide kogumist M-CHAT-R/F jaoks eesti laste valimil

Uuringu käigus kohandatud küsimustikud ilmutasid häid psühhomeetrilisi omadusi, mis kinnitavad
nende töökindlust. Käesolevalt on aktsepteeritav kasutada M-CHAT-R/F küsimustikku vaid koos
jätkuintervjuuga, mis tuleb läbi viia iga positiivselt skooritud küsimuse puhul. Kuigi käesoleva
uuringu käigus koguti andmeid ligikaudu 300 24-36-kuulise lapse kohta, siis küsimustiku täpsete
äralõikepunktide väljatöötamiseks ja statistilise jõudluse suurendamiseks on vaja jätkata andmete
kogumist 500 samas vanuses lapse kohta, täpsemalt 200 eestikeelse ja 260 venekeelse. Plaanime
taotleda lisarahastust andmete kogumise jätkamiseks Tallinna Lastehaiglas, et täielikult viia
lõpuni M-CHAT/RF valideerimine eesti oludele. Selleks tuleb jätkata koostööd uuringus osalevate
perearstikeskustega ja võimalusel kaasata uusi perearstikeskuseid, kes M-CHAT-R/F-i on nõus oma
praktikas piloteerima, ja suunama positiivse skriininguga lapsed täiendavale kliinilise psühholoogi
- lastepsühholoogi uuringule.
4.2.2. Jätkata M-CHAT-R/F küsimustiku valideerimist

Kuigi käesoleva uuringu raames õnnestus läbi viia M-CHAT-R/F küsimustiku esmane
valideerimine, takistas täpsemat valideerimist skooride väike variatiivsus. Kuigi üldpopulatsiooni
lõikes oli käesolevas uuringus osalenud ning autismispektri häire diagnoosi saanud laste hulk kõrge
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(tavapopulatsioonis 1%, käesolevas uuringus 1,49%), siis veelgi täpsemate statistiliste järelduste
tegemiseks oleks vajalik jätkata küsimustiku valideerimist, et suurendada positiivselt skooritud
laste osakaalu valimis ning viia täiendavaid hindamisi (ADOS-2) ka nende laste puhul, kes said
negatiivse skriiningu. Lastevanematel esines vähene huvi tulla täiendavale hindamisele, kui esialgne
sõeltesti vastus oli negatiivne. Viimasel juhul tuleks lastevanemate motiveerimisele suuremat rõhku
pöörata.
4.2.3. Laiendada PSOC küsimustiku valideerimist ka teistes vanusegruppides laste vanematel

Käesolevas uuringus analüüsiti 24-36-kuuliste laste emade hinnanguid oma vanemlikele oskustele
ja rahulolule. Tulevikus on soovitatav valideerida küsimustikku ka nooremate (<2-aastased)
ning vanemate (>3-aastased) laste nii emade kui ka isade valimil, et võrrelda küsimustiku
faktorstruktuuri rahvusvahelistes uuringutes leituga. Enamus PSOC valiidsusuuringuid on läbi
viidud lastevanematel, kelle lapsed on 5-12-aastased. Samas lubavad praeguse uuringu tulemused
väita, et küsimustiku eestikeelse versiooni väited on omavahel positiivselt korreleeritud, ning
koguskaala sisereliaablus on hea. Küsimustiku kasutamine perekoolides ja vanemlusprogrammides
annab võimaluse küsimustiku kordustestimise reliaablust ja konvergentset valiidsust hinnata.
4.2.4. Suurendada PSOC küsimustiku teadlikku kasutamist ning koguda populatsiooni suhtes
esindusliku valimi peal lisaandmed

Lisaandmete kogumine erinevas vanuses eestikeelsete ning venekeelsete lastevanemate seas
võimaldab hinnata küsimustiku valiidsust populatsiooni suhtes esinduslikul valimil. Antud
eesmärki aitaks saavutada täiendavate perearstikeskuste või teiste tervishoiuasutuste kaasamine
uuringuprotsessi. Samas näitas uuring, et arsti vastuvõtul käivad lapsega valdavalt emad, ning
isadelt andmete kogumine on tõenäolisemalt võimalik haridusasutustes (lasteaiad, huviringid).
Kui eemärgiks on PSOC küsimustiku kasutamise propageerimine nii tervishoiu-, haridus- kui
sotsiaalvaldkonnas, siis on soovitav andmekogumisse kaasata lisaks tervishoiuasutustele ka
sotsiaal- ja haridusasutused. PSOC küsimustikku peetakse rahvusvaheliselt enim kasutatavaks
vanemliku enesetõhususe hindamisvahendiks (Jones and Prinz, 2005). Selle kasutusele võtmine
annab lisaks sekkumiste kavandamisele võimaluse rahvusvahelisteks võrdlusuuringuteks.
4.2.5. Avaldada teaduspublikatsioon(id)

Käesoleva uuringu tulemusi M-CHAT R/F kohandamisest eesti oludele soovime valimi
suurendamisel avaldada rahvusvaheliselt eelretsenseeritavas teadusajakirjas järgmisel aastal.
Võimalike ajakirjadena näeme European Child & Adolescent Psychiatry, Journal of Autism and
Developmental Disorders, Research in Autism Spectrum Disorders, Clinical Pediatrics. Samuti soovime
teha uuringust lühikokkuvõtte ajakirjale „Eesti Arst“. PSOC küsimustiku valideerimisprotsessi
tulemuste avaldamiseks on vajalik populatsiooni suhtes esindusliku valimi kogumine. Loodetavasti
saab see teoks läbi institutsionaalse koostöö.
4.2.6 Koostada küsimustike manuaalid

Küsimustike kasutusele võtmiseks on vajalik välja töötada testimanuaalid, kus kajastatud juhised
küsimustike administreerimiseks, skoorimiseks ja tõlgendamiseks. Samuti küsimustike läbiviijate
pädevusnõuded jm vajalik info.
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4.3. Jätkutegevused küsimustike kasutusele võtmiseks praktikas
Esmase tegevusena tuleks lõpuni viia küsimustike valideerimine. Paralleelse tegevusena saab
alustada testimanuaalide väljatöötamisega. Oluline on määratleda testide kasutamisõigus ja milline
asutus vastutab seni kogutud andmete ja tulevikus kogutud andmete hoiustamise eest. Kuna
hetkel puudub Eestis vastav kompetentsikeskus, siis tuleb määratleda, kes vastutab, et küsimustike
kasutajad läbiksid testikoolituse (eelkõige M-CHAT-R/F järelintervjuu) ning haldab registrit, kus
kajastatud perearstikeskused koos inimeste nimedega, kes küsimustikku kasutavad. Need asutused
tuleb omakorda edastada M-CHAT-R/F skaala autoritele. OÜ Kognitiivse ja Käitumisteraapia
Keskus kui küsimustiku valideerija on nõus läbi viima M-CHAT-R/F testikoolitusi perearstidele ja
–õdedele ning nõustama küsimustike kasutusele võtmise osas. Samuti panustame, et küsimustiku
valideerimine lõpuni viia. PSOC kasutusele võtmine ei eelda valideerimisprotsessi järgselt
spetsiifilist väljaõpet, kui on välja töötatud testimanuaal. Siiski võiks PSOC kasutamistingimus
olla, et küsimustiku kasutajad edastavad automaatselt ka andmed ja skoorid andmebaasi haldavale
isikule/asutusele. See võimaldab koguda populatsiooni suhtes representatiivsed andmed, aga
ka tagada pisteliste kontrollide läbi, et andmed on korrektselt skooritud. Ehkki tegemist on
originaalskaala autoritega kooskõlastades vabavaraliste küsimustikega, tuleks küsimustikud anda
tasuta kasutusele eeldusel, et eespool mainitud nõuded sätestatakse ja neid järgitakse.
4.4.Perearstikeskuste ja regionaalsete laste vaimse tervise keskuste vaheline koostöö
Uuringu ja läbiviidud infopäeva järgselt ilmnes, et paljud perearstid oleksid nõus kasutusele võtma
M-CHAT-R/F jätkuintervjuu, et tuvastada autismispektrihäire riskigruppi kuuluvad lapsed. See
annab perearstile võimaluse objektiivsemalt määratleda need lapsed, keda suunata psühhiaatri
vastuvõtule täiendavateks uuringuteks (nt Tallinna Lastehaigla kodulehel on olemas ka saatekiri,
mida psühhiaatri vastuvõtule suunamiseks täita ja sinna saab lisada skriiningu tulemused). Perearsti
poolt tuvastatud riskilapsed saaksid laste vaimse tervise keskusesse psühhiaatri vastuvõtule
registreeritud nooremas eas, mis vähendaks diagnoosimise vanust ning võimaldaks senisest
varasemast sekkumist. Negatiivse autismispektri häire skriiningu saanud lapsed, kel esineb siiski
kõne arengu probleeme, on võimalik suunata pigem logopeedi vastuvõtule. See aitaks vähendada
dubleerimist tervishoiusüsteemis, ning lapsed, kelle esmane vajadus on järjepidev logopeediline
arendustegevus, ei peaks ootama psühhiaatri ravijärjekorras, vaid saaksid koheselt logopeedile
suunatud. Pikemas perspektiivis vähendaks võimalikult varajane õige vaimse tervise spetsialisti
juurde suunamine ravijärjekordi. Lisaks võimaldaks perearsti kiire tegutsemine lastevanematel
läbi nõustamiskomisjoni taotleda oma lapse erivajadustest lähtuvat lasteaia kohta, et laps saaks
varakult lasteaias oma vajadustest lähtuvalt arendustegevust.

5. Kokkuvõte
Laste vaimse tervise probleemide varajane märkamine on prioriteet tervishoiu-, haridus- ja
sotsiaalvaldkonnas. Käesolev uuring on esimeseks sammuks hindamisvahendite valideerimisel,
mis aitaks efektiivsemalt sõeluda autismispektri häirete esinemise riski väikelastel. Varasemalt
on näidatud, et autismispektri häirete puhul parandab varajane sekkumine raviprognoosi ning
võimaldab keerukamate ravimeetodite rakendamist. Autismispektri häirete raviprognoos sõltub
suuresti sellest, millisele arengutasemele on laps jõudnud 5. eluaastaks (Kobayashi, Murata &
Yoshinaga, 1992), seega on väga oluline tuvastada abivajavad lapsed, et neid varakult suunata
vaimse tervise spetsialistide vaatevälja. Sõeltestide kasutamine võimaldab järgmisel astmel
hindamist läbi viia fokusseeritumalt, ning nende rutiinne kasutamine koguda süstemaatilist infot
lapse vaimse tervise seisundi kohta. Samuti võimaldab autismispektri häirete varane märkamine
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perekonnal kasutada rohkemaid ressursse, ning aidata tõhusamalt toime tulla stressiga ja kujundada
toimetulekuoskused.
Riskilastega töös on olulisel kohal vanemlike oskuste ja vanemliku enesetõhususe hindamine.
Arvestades, et Eestis ei ole vanemlike oskuste hindamiseks hetkel kasutusel ühtegi hindamisvahendit
(Akkermann, 2014), on usaldusväärsete standardiseeritud küsimustike kasutusele võtmine kriitilise
tähtsusega.
Käesoleva uuringu raames kohandati eesti oludele kaks küsimustikku: The Modified Checklist
for Autism in Toddlers Revised (M-CHAT R/F) autismispektri häirete varajaseks skriinimiseks
ning Parenting Sense of Competence (PSOC) skaala lapsevanemate enesetõhususe/tajutud
kompetentsuse ning vanemlike oskustega rahulolu hindamiseks. Edasiste suundadena on vajalik
täiendav küsimustike valideerimine ning normide kogumine laiendatud valimi peal (riskilapsed,
venekeelsed vanemad, isad), et esmatasandi tervishoius oleks küsimustikud lähiajal võimalik
kasutusele võtta.
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1. Projekti meeskond
Käesoleva aruande üldkoostajaks on Kenn Konstabel; jaotuse 5.1 on kirjutanud Kätlin Konstabel,
jaotuse 5.2 Dagmar Narusson ning jaotuse 5.3 Helen Lasn.
Projektis meeskonnas olid: Kenn Konstabel, Tiia Tulviste, Kätlin Konstabel, Dagmar Narusson,
Helen Lasn, Anni Tamm.
Projektis osalesid tõlkijatena Luisa tõlkebüroo, Ants Pihlak, Sergei Mitjurjov ja Raivo Hool.
Eeluuringu läbiviimisel osalesid Rena Pent, Marika Käggo ja Inga Ignatieva.
Suur tänu 14 kooli töötajatele, kes aitasid andmekogumisel, erinevate valdkondade spetsialistidele,
kes osalesid fookusgruppides ja intervjuudes, ja eelkõige kõigile uuringus osalejatele!

2. Projekti eesmärgid
Käesoleva projekti eesmärgiks oli, vastavalt hankedokumentidele ja pakkumusele, kohandada ja
testida (sh tõlkida eesti ja vene keelde, kohandada Eesti oludele ning koguda andmed esindusliku
valimi alusel) hindamisvahendid KIDSCREEN-52 (kooliealise lapse heaolu hindamisvahend,
enesekohane ja lapsevanema versioon) ja FISS (pere funktsioneerimisstiilide skaala; vastajaks on
lapsevanem).
Uuringu kavandamisel lähtusime järgmistest dokumentidest:
[1] Sotsiaalministeeriumi hange (CPV kood: 73300000-5), mille võitis Eesti Rakenduspsühholoogia
Keskus OÜ ja mille alusel sõlmiti töövõtuleping,
[2] 2014. aastal Sotsiaalministeeriumi tellimusel valminud „Lapse heaolu ja vaimse tervise
hindamisvahendite kaardistamine. Rakenduskava standardiseeritud hindamisvahendite
kohandamiseks Eesti praktikale“ lõppraport.
[3] Lapse vaimse tervise teenuste integreeritud kontseptsiooni alusanalüüs
(PriceWaterhouseCoopers AS).
[4] Integreeritud teenused laste vaimse tervise toetamiseks: ennetus, varajane märkamine ja
õigeaegne abi (Sotsiaalministeeriumi kontseptsioonidokument).
Viimased kaks dokumenti on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel59. Nendes dokumentides
on uuringu vajadust ja seniseid uuringuid kirjeldatud üksikasjalikumalt, siin kordame üle ainult kõige
olulisemad punktid.
Hindamisvahendite kaardistamise lõppraportis (eespool viidatud [2]) märgitakse:

Eestis on erinevate spetsialistide kasutuses mitmeid hindamisvahendeid, et mõõta lapse heaolu,
arengut ja vaimset tervist. Hetkel puudub aga ühtsus nende hindamisvahendite kasutamisel
ning koostöö sotsiaal-, tervise- ja haridusvaldkonna spetsialistide vahel. (lk 5)

PriceWaterhouseCoopersi koostatud alusanalüüsi (eespool [3]) kokkuvõttes märgitakse, et:
Riik tugineb täna liigselt mitteformaalsele märkamisele ning esmatasandil ei ole rakendatud
universaalset skriiningut tuvastamaks võimalikke probleeme õigeaegselt. (lk 8).

59

http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu
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Sotsiaalministeeriumi kontseptsioonidokumendis [4] seatakse eesmärgiks vaimse tervise teenuse
vajaduse varane märkamine, teenuste edukuse ning teenusevajaduse mõõtmine ning vajaduspõhine
planeerimine. Sellest tuleneb vajadus laste heaolu ja pere funktsioneerimise standardiseeritud
küsimustike järele, mida saab kasutada nii sõelküsimustikena (spetsialist, nt koolipsühholoog
või perearst saab küsimustiku põhjal infot, mis on abiks kas nõustamisel või edasisele teenusele
suunamisel) kui ka teenusevajaduse või sekkumiste edukuse hindamisel. Selliseid standardiseeritud
küsimustikke praegu Eestis kasutusel ei ole: nii Tallinna kui Tartu Ülikoolis, samuti Tervise Arengu
Instituudis läbi viidud uuringutes on kasutatud erinevaid heaolu ja peresuhete küsimustikke, kuid
nende peamised puudused on:
•
•
•
•

Senised küsimustikud ei kata kogu vaimse ja füüsilise heaolu ning pere funktsioneerimise
teemat, vaid selle üksikuid osi;
Senised küsimustikud ei sobi kogu nõutavale vanusegrupile (8-18);
Küsimustikest enamasti ei ole eesti ja vene keeles võrreldavaid versioone;
Küsimustikel puuduvad normandmed esindavalt valimilt; seega ei ole need kasutatavad
sõelküsimustikuna ning saadav informatsioon on piiratud.

Uuringutele [2] tuginedes on Sotsiaalministeerium välja valinud kaks testi, mis võiksid (osaliselt
või täielikult) nimetatud vajadusi (skriining ja uuringud) katta: KIDSCREEN-52 ja FFSS.
1) KIDSCREEN- 52 - kooliealise lapse heaolu mõõdik, hindab füüsilist ja psühholoogilist
heaolu, meeleolu, emotsionaalset seisundit, suhteid vanemate ja eakaaslastega, sotsiaalset
toetust, koolikeskkonda 8-18.aastastele lastele. Olemas nii enesekohane kui lapsevanema
versioon. Originaal: 52 väidet 10 skaalal.
2) FFSS – (Family Functioning Style Scale) - Hindab pere funktsioneerimise positiivseid
külgi ja pere tugevusi. 5 alaskaalat: suhtemustrid, pereväärtused, toimetulekustrateegiad, pere
pühendumine ja ressursside mobiliseerimine rasketes olukordades. Sihtrühm: täiskasvanu/
lapsevanem. 26 küsimust (Likerti skaalal 1-5). Autoritega (Trivette, C. M., Dunst, C. J., Deal, A.
G., Hamby, D. W., & Sexton, D. 1994) kooskõlastades tasuta.
Testide valiku on seega teinud tellija; see ei ole mõistagi ainuvõimalik valik. KIDSCREENi puhul
on tegu rahvusvaheliselt laialdaselt kasutatava küsimustikuga, mille on koostanud üle-Euroopaline
konsortsium (EC projekt 2001-2004; osales 13 maad) eesmärgiga hinnata tervisega seotud
elukvaliteeti (health related quality of life, HRQoL) lastel ja noortel; küsimuste koostamise aluseks oli
kirjandus, eksperthinnangud ning laste fookusgrupid kõigis osalevates maades. Küsimustikul on 10
alaskaalat, mis katavad heaolu erinevaid teemasid: füüsiline ja psühholoogiline heaolu, meeleolu ja
emotsioonid, enesehinnang (sh hinnang oma välimusele), autonoomia, kodused suhted, sotsiaalne
toetus, koolikeskkond, kiusamine ja majanduslikud ressursid. Testi normandmed põhinevad ca
1800 lapse ning nende vanemate vastustel igast osalenud riigist. (Kidscreen Group, 2016). FFSS
täiendab KIDSCREEN küsimustikku pere funktsioneerimise ja suhtlemisstiilide teemade osas.

3. Tegevusaruanne
3.1 Nõusolekud ja kooskõlastused
Mõlema küsimustiku autoritelt on saadud luba küsimustike kasutamiseks: Kidscreen küsimustiku
puhul sõlmisime kasutuslepingu küsimustiku konsortsiumiga (esindaja prof. Ulrike RavensSieberer), FFSS puhul andis loa küsimustiku üks autoritest Carl Dunst.
Koostatud on lapse ja lapsevanema informeeritud nõusoleku lehed.
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Uuring on kooskõlastatud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomiteega (otsus nr 1612, taotlus nr
1653, TMEK koosoleku protokoll nr 29, 15. september 2016).
3.2. Tõlked ja eeluuring
KIDSCREEN-52 lapse enesekohane versioon oli juba vene keeles olemas, sel puhul kasutasime
olemasolevat tõlget, kuid vastavalt eeluuringu tulemustele tegime selles mõned muudatused.
Ülejäänud küsimustike tõlkimisel (st nii KIDSCREEN kui ka FFSS) lähtusime KIDSCREEN-52
tõlkimise ja valideerimise juhistes (KIDSCREEN, 2004) soovitatud protseduuridest.
1. Esmase tõlke tegid nii eesti kui ka vene keelde kaks tõlkijat üksteisest sõltumatult. (Esmased
tõlked telliti tõlkebüroost.)
2. Ühtlustatud tõlge (eesti keeles: Kenn Konstabel ja Tiia Tulviste; vene keeles: Sergei Mitjurjov)
tehti võrreldes kaht tõlkeversiooni ning originaali. Eesti ja vene versiooni võrreldi nii originaaliga
kui üksteisega ning erinevusi siluti.
3. Läbi viidi eeluuring (kognitiivsed intervjuud), mille käigus lastel ja lapsevanematel paluti (a) iga
testiväide ümber sõnastada ning (b) hinnata selle arusaadavust. Intervjuud viisid läbi 3 psühholoogi
(pereterapeut Rena Pent, psühholoog Marika Käggo, koolipsühholoog Inga Ignatieva). Intervjuud
toimusid perioodil 5.-13.09.2016, eesti keeles viidi läbi 10 intervjuud lastega (8 poissi, 2 tüdrukut
vanuses 7-17) ja 3 lapsevanemaga (1 isa, 2 ema, vanuses 39-48), vene keeles 6 lapsega (3 poissi ja
3 tüdrukut vanusees 8-17) ja 1 lapsevanemaga (39a mees). Intervjuude alusel tegime testiväidete
sõnastuses mõned muutused, mis parandavad väidete arusaadavust eelkõige nooremate vastajate
hulgas.
4. Ühtlustatud tõlked kooskõlastati testide autoritega (Kidscreen konsortsiumist Karoline
Habermann ja Ulrike Ravens-Sieberer; FFSS testi autoritest Carl Dunst). KIDSCREEN testi
puhul tegime autoritega konsulteerides küsimustesse mõned muudatused, sealhulgas muutsime
eeluuringust saadud tagasiside põhjal 2 väidet venekeelses lapse küsimustikus (need muutused
integreeritakse testi ametlikku venekeelsesse versiooni).
3.3. Valim ja osalevad koolid
Valim koostati koolide stratifitseeritud valimina, kus igas koolis kutsuti uuringus osalema 2., 5., 8.
ja 11. klassi õpilased ja nende vanemad – eeldusel, et sellised klassid koolis olemas on.
Koostasime stratifitseeritud valimi nii, et oleksid esindatud nii suuremates linnades kui ka maal
ja väikelinnades asuvad koolid, samuti jälgisime võimaluste piires geograafiliste piirkondade
esindatust. Täielikku representatiivsust ei ole koolidepõhise valimiga võimalik saavutada, eriti
arvestades koolide valimi kavandatud suurust.
Uuringus osalesid järgmised koolid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Noarootsi Kool
Noarootsi Gümnaasium
Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Räpina Ühisgümnaasium
Saku Gümnaasium
Põltsamaa Ühisgümnaasium
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kärdla Põhikool
Hiiumaa Gümnaasium
Tartu Tamme Gümnaasium
Rakvere Reaalgümnaasium
Siimusti Lasteaed-Algkool
Tartu Annelinna Gümnaasium
Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium

Uuring viidi koolides läbi perioodil oktoober-november 2016. Osales kokku (28.11 seisuga) 1199
last ning 1164 lapsevanemat; 947 lapse kohta on olemas ka lapsevanema andmed. Valimi täpne
jaotus koolide, vastamiskeele, soo ja vanuse alusel on toodud raporti lisas (1.1 – 1.3); andmestikus
ei ole eristatud Noarootsi Kooli ja Noarootsi Gümnaasiumi ning Kärdla Põhikooli ja Hiiumaa
Gümnaasiumi (st need koolid on tähistatud sama koodiga). Praeguse seisuga on kõigist koolidest
andmed laekunud; võimalik on, et pärast uuringuperioodi lõppu saabub üksikuid vastuseid, mida
võib olla otstarbekas lisada andmebaasi hiljem.
3.4. Uuringu protseduuri kirjeldus
Uuringus kutsuti osalema valimi koolidest kõiki vastavate klasside (2,5,8,11) õpilasi ja nende
vanemaid. Küsimustik paluti täita vaid nendel õpilastel, kelle vanemad on andnud vastava nõusoleku.
Lapsevanemad täitsid küsimustiku kodus või neile sobivas kohas, õpilased kas koolis klassijuhatajavõi inimeseõpetuse tunni ajal või kodus. Küsimustikud täideti paberil; nii laste kui lapsevanemate
küsimustikud kogus kokku kooli töötaja, kellega lisatöö kompenseeriti. Lapsevanemad said
küsimustiku koos ümbrikuga ning andsid selle lapsele suletud (C5) ümbrikus. Lapsevanema
nõusolekuleht oli trükitud ümbriku esiküljele. Õpilastel paluti enda täidetud küsimustik koos
lapse nõusolekulehega ning lapsevanema täidetud küsimustiku ja nõusolekulehega panna
suuremasse (C4) ümbrikku, ning seejärel ümbrik kinni kleepida ja anda õpetajale. Nii õpilastel kui
lapsevanematel paluti küsimustikule mitte kirjutada oma nime (nime võis logistika hõlbustamiseks
kirjutada ümbrikule). Lapsevanematele ning õpilastele (alates 5. klassist) pakuti võimalust saada
oma vastuste kohta tagasisidet e-posti teel; e-posti aadressid kustutatakse andmebaasist kohe pärast
tagasiside saatmist. Tagasisidet (vastuste võrdlus üldvalimiga) antakse igale vastajale ainult tema
enda vastuste kohta, st õpilase vastuste tagasisidet ei edastata lapsevanemale ega vastupidi. Õpetaja
või kooli töötaja saatis küsimustikud uurijatele postiga ühe pakina. Anonüümsuse tagamiseks
eemaldati küsimustikud enne sisestamist ümbrikest ja nõusolekulehtedest.
Selle protseduuri (eelkõige erinevas suuruses ümbrike kasutamise) mõte oli tagada lapse ja
lapsevanema vastuste kokkuviidavus, samal ajal võimaldades vastajatele soovi korral anonüümsuse.
Protseduuri järgiti koolides võrdlemisi hästi, vaid ühest koolist saabusid vastused eraldi ümbrikes
ning laste ja lapsevanemate vastused ei ole seetõttu kokkuviidavad. Ka selle kooli andmed on siiski
kasutatavad testinormide välja töötamiseks.
3.5. Andmete sisestamine ja tulemuste analüüs
Andmed sisestati arvutisse kasutades tabelarvutusprogrammi LibreOffice Calc. Enne tulemuste
analüüsi kontrolliti andmete tõepärasust ning standardsust: kommentaarid tõsteti eraldi
kommentaarilahtrisse ning arvandmete tulpadesse jäeti ainult arvud; kõigil valikvastustega
küsimustel jäeti alles ainult testis antud vastusevariandid (sh üksikutel juhtudel, kui vastaja oli
märkinud kaks järjestikust vastusevarianti, arvestati madalama vastusevariandiga, mis näitas
väiksemat rahulolu).

126

Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks

Tulemuste analüüsil kasutati programmi R (R Core Team, 2016) ja lisamooduleid psych, ltm, lordif
ja gamlss (Revelle, 2016; Rizopoulos, 2006; Choi, Gibbons & Crane, 2011; Stasinopoulos & Rigby,
2007).
Testide psühhomeetriliste omaduste analüüsiks kasutati lisaks klassikalise testiteooria meetoditele
üksikvastuste teooriat (de Ayala, 2008). Normide koostamisel kasutasime GAMLSS (General
Additive Model for Location, Scale and Shape) meetodit (Rigby & Stasinopoulos, 2005), mis on
üldlevinud füüsilise tervise normide koostamisel. Seda meetodit on kasutatud WHO kasvukõverate
koostamiseks (WHO, 2009), samuti IDEFICS üle-Euroopalise uuringu põhjal kehalise aktiivsuse
normide koostamiseks (Konstabel jt., 2014). Selle meetodiga arvestasime lisaks vanusele ka soo ja
emakeele võimalikku mõju.
3.6. Hindamisvahendite kasutamisvõimaluste ja –vajaduste analüüs
3.6.1. Kohtumised laste vaimse tervise spetsialistidega viidi läbi ajavahemikus 14.-23.

november. Esindatud olid koolipsühholoogid, kliinilised psühholoogid-pereterapeudid,
lastepsühholoog, logopeed, eripedagoog, sotsiaalpedagoog, lastepsühhiaater, Rajaleidja ja
MTÜ Peaasjad spetsialistid.
Toimus kaks grupikohtumist Tartus (pereterapeutide ja Tartu Hariduse Tugiteenuste
Keskuse töötajatega). Lisaks toimusid ka individuaalsed vestlused, kolmelt spetsialistilt ja
Rajaleidja meeskonnalt saadi arvamused meili teel. Kokku saadi arvamusi mõõtvahendite
kasutamise kohta viieteistkümnelt laste probleemidega kokkupuutuvalt vaimse tervise
spetsialistilt. Grupikohtumised ja intervjuud viis läbi Kätlin Konstabel.

3.6.2. Grupiarutelu sotsiaaltöö ja lastekaitse spetsialistidega viidi läbi 15. novembril.

Osalesid sotsiaaltöö lektor, peretöötaja, lastekaitse spetsialist. Grupiarutelu viisid läbi
Dagmar Narusson ja Kenn Konstabel.

3.6.3. Grupiarutelu Maarjamaa Hariduskolleegiumi Emajõe Õppekeskuses viidi läbi 17.

novembril. Osales kokku 8 MHK töötajat, sh sotsiaalpedagoogid, juhtivtöötajad, psühholoog,
kasvatuspedagoog. Grupiarutelu viisid läbi Dagmar Narusson ja Kenn Konstabel.

3.6.4. Arutelud ja intervjuud tervishoiutöötajatega (kooliõde, pereõed, perearst,

psühholoog) 10.-17. novembril. Küsitles Helen Lasn.

4. Hindamisvahendite psühhomeetrilised omadused ja normandmed
Hindamisvahendite psühhomeetriliste omaduste käsitlemisel keskendusime nendele omadustele,
mida on oluline teada vahendite kasutamisel. Samuti lähtume asjaolust, et testide taust on mõnevõrra
erinev. KIDSCREEN-52 kohta on ilmunud põhjalik käsiraamat (Kidscreen group, 2016), mis
kirjeldab testi koostamist, omadusi ning kasutamisvõimalusi; lisaks on testi kasutatud kümnetes
teadusartiklites. Seega on kasutajal potentsiaalselt olemas suur hulk infot, millele toetuda. FFSS
kasutajal on käepärast kuueleheküljeline memo (Deal, Trivete & Dunst, 1988/2009), millest 2 lk
moodustab küsimustiku tekst ning 2 lk tabelid faktoranalüüsi tulemuste ja korrelatsioonidega. Seega
keskendume nende testide puhul mõnevõrra erinevatele küsimustele. Analüüsid ja normandmed
on toodud raporti lisas (lk 4-100 KIDSCREEN-52 kohta; lk 101-111 FFSS kohta); käesolevas
alapeatükis kirjeldame lühidalt analüüside põhitulemusi ja -järeldusi.
Lisa jaotuses 2 on toodud KIDSCREENi allskaalade sisereliaabluse näitajad ning korrelatsioonid
lapse ja vanemate hinnangute vahel. Skaalade sisereliaablus on rahuldavas vahemikus; enesetaju
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(self-perception) alaskaala sisereliaablus on teistest madalam (0.7-0.71), mis on seletatav küsimuste
suurema heterogeensusega – lisaks üldisele rahulolule küsitakse riiete ja välimuse kohta. Kiusamise
alaskaalas on ainult 3 küsimust, millest üks (1. küsimus), nagu järgnevast selgub, ei ole eriti
informatiivne. Tabelis on toodud ka laste ja vanemate hinnangute korrelatsioonid, mille põhjal võib
öelda, et kooskõla on mõõdukas. Mitme alaskaala puhul on näha, et poistel on kooskõla vanemate
hinnanguga mõnevõrra väiksem kui tüdrukutel (nt psühholoogiline heaolu ja autonoomia), seda on
kasulik lapsevanema hinnangute kasutamisel arvestada. Me ei analüüsinud tulemusi lapsevanema
soo järgi, kuna vastajatest valdav enamus olid emad, seega ei saa praeguste andmete põhjal vastata
küsimusele, kas poiste puhul võiks oodata paremat kooskõla isade hinnanguga.
Kõigis analüüsides on KIDSCREENi küsimused kodeeritud nii, et suurem number näitab suuremat
rahulolu, st nn pööratud küsimused on ümber kodeeritud.
Analüüsid jaotustes 3 ja 4 kasutavad üksikvastuste teooriat (ÜVT), et hinnata skaalade ja
üksikküsimuste informatiivsust ning võimalikku soolist ja vanuselist nihet (bias).
Iga alaskaala puhul on kõigepealt välja toodud testi informatsioonikõver. Joonise horisontaalteljel
on kujutatud latentne omadus standardiseeritud skaalal, st tunnuse populatsiooni keskmine on
eeldatavalt 0 ja standardhälve 1, samuti eeldatakse normaaljaotust. Mida kaugemale keskmisest (0),
seda haruldasem vastav omaduse tase on, nt normaaljaotuse omadustest järeldub, et vahemikku
-1…+1 peaks jääma ca 68% vastustest. Informatsioonikõvera põhjal saab järeldada seda, millises
piirkonnas on test kõige informatiivsem. Näiteks füüsilise tervise alaskaala on kõige informatiivsem
piirkonnas ca -3 … +1, st skaala on informatiivne keskmise ja madala rahulolu piirkonnas, kuid
ei sobi näiteks kõrge ja väga kõrge rahuloluga vastajate eristamiseks. Sama, üksikute eranditega,
kehtib ka teiste alaskaalade kohta.
Järgnevalt on kõigi alaskaalade kohta toodud küsimuste (väidete) informatsioonikõverad. Selle
joonise põhjal saab järeldada, missugused küsimused annavad rohkem informatsiooni vastaja
rahulolu kohta ning millised vähem. (Jooniseid tuleks vaadata värviliselt, sest erinevad küsimused
on tähistatud erineva värviga.) Näiteks füüsilise tervise alaskaala puhul (laste enesekohased
vastused) on kõige informatiivsem 4. küsimus ning 1. küsimus on teistest vähem informatiivne.
Psühholoogilise heaolu skaala puhul on näha, et küsimus nr 2 (kas sul oli hea meel, et sa oled elus)
on oluliselt vähem informatiivne kui küsimused 4 ja 5 (kas sul oli hea tuju?; kas sa olid rõõmus?).
Sellele järgnevalt on analüüsitud nihet (DIF, differential item functioning), st seda, kas küsimus
mõõdab uuritavat omadust gruppide (eesti- ja venekeelsed vastajad; poisid ja tüdrukud) lõikes
võrdselt hästi. Välja on toodud küsimuse „tõelise skoori funktsioonid“ (Item True Score Functions)
kõigi küsimuste kohta, milles esines DIF. Näiteks tunnete (moods and emotions) allskaalas küsimus
7 („kas sa tundsid, et oled pinges“) oli eesti ja vene keeles erinevate omadustega, vene keeles vastajad
kaldusid selle väitega vähem nõustuma ka madala rahulolu taseme juures. (Joonise tõlgendamisel
tuleks tähele panna, et tegu on ’pööratud küsimusega’, st jaatav vastus näitab väiksemat rahulolu.)
Samalaadset erinevust näeme ka enesetaju (self-perception) skaala 4. küsimuse puhul.
Kui küsimuse puhul esineb nihe (DIF), siis ei ole vastused gruppide vahel võrreldavad, nt ülaltoodud
näidete puhul ei saa võrrelda eesti ja vene keeles vastajate vastuseid; see võib tuleneda tõlke- või
keele- ja kultuurierinevustest. (Nt pinge-küsimuse puhul on tõlkevastete tähendusnüansid natuke
erinevad, eesti k. pinge, vene k. „davlenie“.) Gruppe saab võrrelda ainult nende küsimuste põhjal,
kus nihet (DIF) ei esine. Nihke mõju võrdlusele on mõnel juhul tõenäoliselt siiski väike, nt füüsilise
heaolu küsimus nr 1 (kui hea su tervis üldiselt on?) puhul on statistiliselt oluline DIF, kuid jooniselt
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on näha, et erinevus on väike. Sellel erinevusel ei pruugi olla praktilist tähendust.
Jaotustes 5 ja 6 on toodud testiskooride võrdlusväärtused („normid“) algul joonisena, siis tabelitena.
Nii joonised kui tabelid on tehtud 4 grupi jaoks eraldi (st eesti- ja venekeelsed vastajad x poisid ja
tüdrukud), kuigi enamikul juhtudel gruppidevahelised erinevused on väiksed. Ka vanuse mõju ei
ole üldjuhul suur, kuid vanusega on siiski oluline arvestada. Normide analüüs on sarnane ka FFSS
kohta (jaotus 8).
FFSS psühhomeetriliste omaduste analüüsi eesmärgiks oli selgitada, kas küsimustikus on mingeid
temaatilisi alajaotusi, mida saaks kasutada lisaks üldskoorile. Näiteks Deal, Trivette ja Dunst (1988)
leiavad küsimustikul 5-faktorilise struktuuri, kuid teistes uuringutes on saadud teistsuguseid
tulemusi. Analüüsi tulemusena leiame, et 5-faktoriline struktuur ei ole Eesti valimil korratav, kuid
küsimustikust on leitavad kaks temaatilist grupeeringut: (1) perekonna kokkukuuluvus ja üksteise
toetamine (5 väidet) ning (2) emotsioonide ja stressiga toimetulek (4 väidet). Neid alaskaalasid on
võimalik kasutada lisaks üldskoorile ning jaotuses 8 on toodud ka nende võrdlusväärtused.

5.Hindamisvahendite kasutamisvõimaluste ja -vajaduste analüüs: kokkuvõtted
aruteludest
5.1. Arutelud laste vaimse tervise spetsialistidega
Mõlema mõõtvahendi võimaliku kasutuse puhul toodi välja järgmisi läbimõtlemist vajavaid kohti:
Vaimse tervise spetsialiste aitaks mõlema testi puhul, kui oleks neil konkreetne äralõikepunkt ja
juhtnöörid, kuhu last või peret edasi suunata. Just sellistest mõõdikutest tuntakse suurt puudust.
Kui on ebamäärane mõõtvahend, kus spetsialistile endale jääb väga suur vastutus nii tõlgendamisel
kui edasi tegutsemisel, siis arvati, et nende kasutamise vastu ei pruugi väga suurt huvi olla (erinevaid
teste erineva kvaliteedi ja eesmärgiga kasutatakse niigi, need oleks lihtsalt ühed testid teiste seas).
Samas tõid kõik osalenud põhilise probleemina välja, et isegi kui mõõtvahendi põhjal oleks reaalset
põhjust last või peret edasi suunata, siis teenuste kättesaadavus eelkõige maapiirkondades on
kesine, see võib spetsialistis ja pereski tekitada abitustunde. Kui peaks näiteks nähtuma, et peres on
probleeme, kus oleks kohane rakendada pereteraapiat, siis ka suuremates keskustes on selle teenuse
tasuta saamine problemaatiline (perearsti suunamisel on võimalik küll teraapiafondi raames vahel
pääseda kliinilise psühholoog vastuvõtule, aga kliinilise psühholoogi kutsega pereterapeute on
väga vähe).
Peaks olema võimalik testida nii paberil kui elektroonselt. Elektroonsel testimisel on omad tugevad
eelised (väiksem ajakulu nii täitmisel kui skoorimisel, sõeltesti saab täita korraga palju osalejaid,
inimesed ei pea viibima samas ruumis), samas tugispetsialisti vastuvõtul peaks olema selleks eraldi
arvuti – seega tuleks testimise protseduur väga selgelt planeerida. Ehkki enamik spetsialiste pooldas
mõtet, et ka elektroonset tagasisidet peaks alati andma vaimse tervise spetsialist, oli mõni osaleja
Kidscreen52 puhul ka arvamusel, et lapsevanem või laps ise võiks saada normide ja äralõikepunktide
olemasolu korral elektroonse tagasiside – aga sel juhul kindlasti koos konkreetse juhisega, et mida
selliste tulemustega just sellel või teisel skaalal edasi teha tuleks.
Läbi tuleks mõelda, nii elektroonse kui paberil testimise korral, kuidas on tagatud andmekaitse.
Toodi ka välja, et kui mõõtvahendite kasutamine on täiesti vaba ja kontroll puudub, siis on oht,
et just peresuhteid puudutavaid küsimustikke väikses kogukonnas võidaks uudishimutsemise
eesmärgil väärkasutada, info võib lekkida. Probleemse kasutamisaspektina toodi ka välja, et kui
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vaimse tervise teenuse kättesaadavus on muidu kehv, siis võidaks hakata teadlikult vastama (ka
spetsialisti soovitusel) sellisel viisil, et oleks võimalik nö kätte saada edasisuunamist võimaldavaid
tõsiseid probleeme.
Mõlema mõõtvahendi puhul rõhutasid kõik osalenud, et kasutajatel peaksid olema väga
põhjalikud kirjalikud instruktsioonid ja ka kasutamiskoolitus. Mida selgemad juhised tulemuste
tõlgendamiseks ja edasiste sammude osas, seda parem ka spetsialistide aja kokkuhoiu mõttes
ja suurem tõenäosus, et teste üldse kasutatakse. Kui testid kasutusele võetakse, siis peaks olema
üheselt selge, kas tegemist on sõelküsimustikuga (jagatakse kõigile), konkreetsete probleemide
märkamiseks lastel ja peredel (aga siis võivad need probleemid testi skooride sisse ära kaduda, nt
kui lapsel on väga tõsised probleemid koolis just ühe õpetajaga ja tal on seetõttu koolitõrge, siis
küsimuses õpetajatega läbisaamise kohta mitmuses see ei pruugi kajastuda) või on need siiski juba
vaimse tervise spetsialisti vaatevälja sattunud lastele ja peredele.
Suure probleemina toodi välja väga erinevad pere, leibkonna jne variandid, mis mõjutavad
küsimustikest arusaamist ja seega tulemusi. Nt kui märkimisväärne hulk gümnasiste elab nädala
sees vanematest eemal, siis on vanematel väga keeruline öelda, milline on nende laps olnud viimasel
nädalal. Kui lapse vanemad on lahutatud ja uue kaaslase leidnud, lisandunud on ka väikesed
poolõed-vennad, siis võivad lapsed oma pereks pidada väga erinevaid kombinatsioone lähedastest
inimestest. Sama segadus võib tekkida siis, kui üks vanem töötab suure osa ajast välismaal – sel
juhul võib vanem olla kas interneti abil kogu aeg väga hästi lapse eluga kursis või puutub sellega
kokku ainult kord kuu või paari jooksul kodus käies. Seega peaks testimisel olema edastatud ka
info, kes lapse või pere kohta vastuseid andis ja kui palju ta on reaalselt lapse tegemistega kursis.
Mõlema mõõtvahendi puhul rõhutati ka seda, et kuigi on väga suur väärtus, kui sama testi täidavad
lapse või pere kohta erinevad inimesed, siis peaks olema selge, kuidas võimalike erinevustega
vastustes edasi tegutseda.
KIDSCREEN-52
Tugevused (kui kasutaks laste vaimse tervise spetsialist oma töövahendina):
•
•
•
•
•
•

Ülevaatlik erinevaid valdkondi hõlmav mõõtvahend lapse olukorra kaardistamiseks,
elukvaliteedi ja heaolu hindamiseks
Hea võimalus spetsialistil tutvuda lapse ja perega
Kui põhjalikuks intervjueerimiseks on aega vähe, siis aitab välja selgitada probleemvaldkonnad,
et neid edasi uurida
Kui täidavad lapsevanemad, siis saavad ka nemad teada, millest võiks lapsega rääkida, mis on
olulised lapse heaolu valdkonnad
Väga hea kasutada lapsevanematega, kes on napisõnalised ega oska ise oma lapse kohta infot
anda – aitab spetsialistil nendega kontakti luua, neid avada.
Koolis võiks selle abil teatud valdkondi laste kohta saada hinnata ka klassijuhataja (enesehinnang,
toimetulek). Samuti võiks olla kasutatav õpetajatel ja arenguvestluste alusena vanematel ka
lasteaedades.

Probleemid:
•
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Võiks juures olla mitmeid küsimusi lapse vaimse ja füüsilise tervise kohta (riskikäitumised,
uni, toitumine, nutiseadmete kasutus). Õpilastepoolse koolikiusamise kõrval peaks olema ka
küsimus selle kohta, kas on olnud kiusamist õpetajate poolt.
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•
•

•

•

Peaks olema kasutusel ka lühem variant, et spetsialist saaks otsustada lähtuvalt oma ajaressursist
Selguvad küll probleemvaldkonnad, aga mitte nende põhjused – seega vajalik täpsustav vestlus.
Näiteks võib lapse meeleolu olla viimasel nädalal alanenud enda või pereliikme haiguse,
õnnetuse vms põhjusel – alles selline taustinfo aitab spetsialistil otsustada, kuidas tuleks edasi
toimuda. Pakuti ka seda, et testile võiks lisada kommenteerimise võimaluse.
Algklassilastel küsimustest ja skaaladest arusaamisega palju probleeme, seega peaks kindlasti
tegema spetsialisti juuresolekul. Nt võivad nad küsimusele, kas peres saadakse sinust aru
vastates mõelda, et kuna kõik räägivad ühtemoodi eesti keelt, siis saadakse muidugi aru (parem
oleks sõna „mõistavad“). Lugemisraskustega, keskendumisprobleemidega lastel on üksinda
testitäitmine võimatu.
Kui võtta kasutusele kasutada massiliselt jagatava sõeltestina ja varase märkamise abivahendina,
siis pole spetsialiste, kes abivajavate lastega tegeleda kohe tegeleda jõuaks.

Family Functioning Style Scale
Tugevused:
•
•

Aitab peret jõustada, rääkida pere positiivsetest külgedest, väärtustest.
Kui täidavad erinevad pereliikmed, siis on spetsialistil abi erinevate teemade uurimisel, fookuse
võtmisel. Pereliikmete arvamuste erinevus võimaldab omakorda edasi uurida peresuhteid ja
hoiakuid.

Probleemid:
•
•
•

•
•

•

Kuna ilma lisainfota pole selget vahet, millisele küsimusele millise vastuse andmine viitab
probleemsele perele, siis pere funktsioneerimise hindamiseks sellest üksi ei piisa, ainult
küsimustiku põhjal ei ole võimalik teha mingeid edasisi tegevusplaane.
Eeldab väga põhjalikku eelnevat koolitust, erialateadmisi perede toimimisest, et vältida
väärtõlgendusi.
Et väited on keerulised ja mitmeosalised, siis sõltub väga palju spetsialisti interpretatsioonist
– oht ületõlgendada mingeid väiteid, midagi tähelepanuta jätta. Nt mõnele spetsialistile
võivad jätta kõik maksimumvastused (kõiges ollakse ühel meelel) mulje väga toredast perest,
pereterapeut näeb selles ohumärki, sulandunud peresüsteemi, keskendumist nö välise fassaadi
hoidmisele. Toodi ka näitena, et pervasiivse häirega laste peres (ja tõsise terviseprobleemiga
pereliikmega peres laiemalt) võib olla kogu pere väga üksmeelne, samas ei tule küsimustikust
välja selle üksmeele hinda (toetatakse üksmeelselt häire püsimist, kogu pere väldib igal poolt
nt number seitset).
Väidete keerulisus ja mitmeosalisus tähendab ka seda, et vanemad, kes on ise madalama
haridustasemega/intellektiga, madalama sotsiaalse kompetentsusega või psüühikahäirega, ei
pruugi neist aru saada või tajuvad olukordi teisiti (ei märka probleeme).
Ei näita probleeme, vaid väga üldisi hoiakuid. Probleeme peaks spetsialist oskama sealt edasi
uurida. Kogu pere võib olla väga suures üksmeeles mingi probleemse käitumise osas (näiteks
kui kõik pereliikmed võivad piiramatult kasutada nutiseadmeid, olla väga suurel üksmeelel
alkoholitarbimise osas ka noortel jne), see küsimustikust välja ei tule.
Väga suurt segadust tekitab vastajates „meie“ vormi kasutamine (kuidas ma saan teiste eest
asju öelda; mõne pereliikmega olen ühel meelel, teistega mitte; väljend „inimesed, kes elavad
teie kodus“ suurendab segadust). Toodi välja, et kui muidu võib olla abiks kontakti loomisel,
siis pereliikmed võivad hakata sotsiaalselt soovitavalt vastama (arvates, et nt kõik peavadki
ühiselt majapidamistöid tehes rõõmustama, muid on tegemist probleemse perega, suunatakse
lastekaitsespetsialisti poole).
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5.2. Arutelud sotsiaaltöö ekspertidega ning Maarjamaa Hariduskolleegiumis
Intervjuu kava sisaldas järgmiseid teemasid ja avatud küsimusi:
(1) Teema: Laste heaolu küsimustiku valdkonnad ja praktikute vajadus koguda infot lapse kohta
nende valdkondade lõikes.
Põhiküsimused:
• milliste teemavaldkondade kohta on kohane ja vajalik küsida klienditöös lapselt infot?
• milliste spetsialistide töös on kohane kasutada küsimustikku?
(2) Teema: Laste heaolu küsimustiku kasutamise viisid lastega töös (lastekaitses, sotsiaalvaldkonnas)
Põhiküsimused:
• kuidas küsimustikku kasutada erinevas vanuses lastega töös?
• kuidas küsimused täidavad eesmärki ehk aitavad välja selgitada ja märgata lapse heaolu ja
vaimse tervisega seotud riske?
(3) Teema: Varase märkamise võimalused ja lapsega töö jätkamine lähtudes tema vajadustest (mis
selgusid küsitlust täites)
Põhiküsimused:
• millised võimalused on praktikul jätkata lapsega ise tööd, kui ta märkab küsimustikku kasutades,
hindamist läbiviies riske lapse heaolule ja probleemolukordi?
• millised võimalused on praktikul suunata laps sobiva spetsialisti juurde või sobivale teenusele,
et töö lapse heaolu nimel jätkuks?
(4) Teema: Näited praktilisest tööst lastega, kus küsimustiku kasutamine oleks olnud sobilik
(5) Teema: Ettepanekud küsimustiku kasutamist koordineerivatele organisatsioonidele
(6) Teema: KIDSCREEEN küsimustiku lühiversioonide vajadus: millal on sobiv kasutada
küsimustiku 10-küsimuse versiooni ja millal 27-küsimuse versiooni?
I. Laste heaolu küsimustiku valdkonnad ja praktikute vajadus koguda infot lapse kohta nende
valdkondade lõikes
Lapse heaolu küsimustiku (52-küsimuse versiooni) valdkonnad on praktiku arvates üldjoontes
kohased ja sobivad.
Lastekaitse töövaldkonnaga kokku puutuvad spetsialistid leidsid, et üksikud valdkonnad ei ole
kohased, näiteks nagu valdkond nr 7 “rahaasjad” või nt valdkond nr 2 “Tunded” küsimus “kas Sul
on hea meel, et sa oled elus?
Koolis töötavad (ja eelkõige 10+ vanuses lastega tegelevad) spetsialistid leiavad, et kõik 10 valdkonda
on olulised ja neid tuleb küsida astelt. Isegi juhtudel, kui lapsed suletud koolis raha ei kasuta, siis on
oluline teada, kas lapsel on võimalik osta endale vajalikke hügieenitarbeid
Kõige olulisemad lapse heaolu valdkonnad on praktikute arvates: nr 6 “Pere ja kodune elu”, nr 5
“Vaba aeg”, nr 8 “Sõbrad”, nr 9 “Kool ja õppimine”, seejärel lapse endaga isikuga seotud valdkonnad
nagu nr2 “Tunded”, nr 3 “Üldine meeleolu”, nr 10 “Kiusamine”
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Praktikud tõdesid, et kasulik on teada, mõelda ja kasutada töös infot, et lapse tervisega seotud heaolu
puhul on olulised 10 valdkonda. Küsimustiku kasutamine ja küsimustikus esindatud teemade peale
mõtlemine klienditöös loob süsteemsema lähenemise lapse heaolu käsitlemisele
Teatud teemad mõjuvad kui “ukseavajad” lapsega vestluses, teda intervjueerides, nt “tunded”,
“üldine meeleolu” – praktikute arvates võib lastel olla huvi nendele vastata, sest nad saavad aru, et
praktik tõesti tunneb nende kui inimeste vastu huvi
II. Laste heaolu küsimustiku kasutamise viisid lastega töös (lastekaitses, sotsiaalvaldkonnas)
Küsimustiku kasutamiseks klienditöös on vajalik teha intervjuu lapsega. Sel juhul saab spetsialist
kohandada küsimust ja esitada selle lapsele sobival viisil. Küsimuste ja ka vastuste tõlgendamisel
olla väga tähelepanelik. Tuleb arvestada lapse sõnavaraga, st teatud sõnadest ei pruugi laps aru
saada (nt puue).
Arvestada tuleb vanuseliste erinevustega. Lastega vanuses 8-9-10 eluaastat tuleb teatud termineid
selgitada ja samas vanuses lastele ei pruugi kõigi küsimuste esitamine olla kohane. Arvestada tuleb
lapse verbaalset küpsust, oskust endast kõneleda. Praktikud leidsid, et ka noorematelt lastelt nt
5-aastaselt saab samu asju küsida, kui oskuslikult küsimused ümber sõnastada.
Küsimustikku kasutades tuleb last põhjalikult instrueerida,
•
•
•
•

•

tehniline instrueerimine, sh skaalade selgitamine; vajadusel kasutada abivahendeid
nagu nt järjehoidja (noorem laps väsib ja ei suuda jälgida ridu jmt); kui ei soovi
vastata, kuidas siis käituda jmt
protseduuriline instrueerimine – kes andmeid töötleb , hiljem kasutab, mida
andmetega tehakse
muud erisused, nagu nt miks on sees teema “puue” – see võib olla tundlik teema,
“sugu” – see võib olla tundlik teema ja nt Soome on lahendanud küsimustikud nelja
variandiga (tüdruk, poiss, ei soovi vastata, muu)
vajalik on instrueerimine ka praktikule, kes kasutab, nt: miks tuleb avaldada
arvamust eelmise nädala kohta (ja ei ole mingi teine ajaraamistik); kuidas täita
nooremas vanusegrupis lastega tööd tehes, kuidas lapsi intervjueerida küsimustiku
10 valdkonna teemadel
tuleks muuta osa instruktsioonist: “Sa ei pea oma vastuseid kellelegi näitama. Mitte
keegi, kes sind tunneb, ei näe seda küsimustikku pärast seda, kui oled vastamise
lõpetanud.”

Kasutusala: Lastekaitsetöös on sobilik kasutada küsimustikku (peamiselt intervjuu vormis) laste
hooldusõiguse küsimuste lahendamise protsessis, lahuselava vanemaga suhtluskorra- ja õiguse
küsimuste lahendamisel (Tartus nt ca 400 peret aastas), piiriüleste vaidluste puhul) juhtudel kus
lastekaitsetöötaja peab välja selgitama lapse olukorra ja lapse arvamuse oma olukorra kohta
Kasutades küsimustikku saab lastekaitsetöötaja justkui viidata, et soovib lapsega rääkida kümnel
teemal (need on ettenähtud ja lastekaitsetöötaja ei ole neid ise välja mõelnud) ja palub lapsel mõelda
nende 10 valdkonna peale.
Küsimustik sobib sellistel juhtudel, kui probleemolukord ei ole nähtav ja lastekaitsetöötaja ei tea,
millised mured lapsel on. Küsimustikku lapsega koos täites võivad tulla välja lapse mured, millele
muidu juurdepääsu pole
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Küsimustik sisaldab vaid pinnapealseid, teemat kergelt puudutavaid küsimusi, seega peab
tõlgendused ja ka täpsustavad küsimused esitama ikkagi spetsialist; tõlgendus spetsialisti poolt on
vajalik!
Ohukohaks on liiga kiirete ja kergekäeliste järelduste tegemine. Vahel võib juhtuda, et laps vastab
oma meeleolu või eelneva päeva või eelnevate sündmuste ajel emotsionaalselt, kuid tegelikkuses on
valdkonna üldfoon hea.
Iga küsimuse taga on väga põhjalikud eelnevad uuringud ja selge teoreetiline raamistik, ükski
küsimus küsimustikus ei ole juhuslik. Eelkõige vajavadki praktikud lastekaitsevaldkonnas infotteavet, mida analüüsida või märgata “kui saan sellise vastuse, siis mida teha”.
III. Varase märkamise võimalused ja lapsega töö jätkamine lähtudes tema vajadustest (mis
selgusid küsitlust täites)
Probleemolukordade märkajatena saaksid küsimustikku kasutada:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kooli sotsiaalpedagoogid, lasteaia sotsiaalpedagoogid (kohtades kus kool ja lasteaed
on koos)
KOV lastekaitsetöötajad
KOV piirkonna sotsiaaltöötajad
Erivajadustega lastega tegelev lastekaitse spetsialist
Kooliõde (vastakad arvamused; võib-olla see lastele ei meeldiks)
Vaimse tervise õde, psühhiaatriakliiniku õed
Laste ja noorte vaimse tervise keskuste spetsialistid
Klassijuhatajad vanematega arenguvestlust läbiviies (vastakad arvamused: võib-olla
on keeruline piisavat objektiivsust hoida, kuna pole neutraalsed positsioonid)
MHK rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid, rühmakodude töötajad,
sotsiaalpedagoogid
Noortekeskustes noorsootöötajad (vastakad arvamused: kui kvalifikatsioon ja
intervjueerimisoskused ei ole piisavad, siis võib pigem kahju teha; samas valdkonnad
“sõbrad” ja “vaba aeg” annaks väga olulist infot noorsootöötajale

Kui kasutatakse küsimustikku ja selle põhjal viiakse läbi intervjuu lapsega, peab selles protsessi
järgmine samm olema põhjalik tulemuste arutelu ja välja tuleks sõeluda lapse heaolu kitsaskohad
või viited valdkondadele, kus laps andis vihje, et võib olla tal on probleem. Praktikute arvates tuleks
seejärel lapsega arutada ja teha koos järeldused, milles laps vajab tuge.
Koolispetsialistid leidsid, et kõikide probleemolukordade ja kitsaskohtade puhul, mis välja tulevad,
on võimalik leida lahendused kaasates selleks kooli spetsialiste nagu nt psühholoogi, kooliõde,
rehabilitatsioonimeeskonnaliikmeid, vajadusel järgnevas etapis teha koostööd perega, kaasata
koostöösse KOV sotsiaaltöötajat.
Lastekaitse valdkonna praktikud leidsid eelkõige, et tööd tuleb teha perega, pidada läbirääkimisi
perega, arutada, milles pere vajab tuge; samuti leiti, et sobiv on eelkõige saata psühholoogi juurde,
mitte kohe psühhiaatri juurde.
Tuleb vältida olukorda, et küsimustikust saab lapsele justkui “karistus” (nt laps saadetakse
„karistusena“ psühholoogi juurde, kus ta peab täitma testi). Täitmise juures ja foonil on oluline
positiivne ja sõbralik suhtumine lapsesse.
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IV. KIDSCREEEN küsimustiku lühiversioonide kasutusele võtmise vajadus: millal oleks vajalik
või sobiv kasutada küsimustiku lühiversioone (10 ja 27 küsimust)?
Lühiskaalade kasutamine võib olla põhjendatud teatud juhtudel. Koolispetsialistid leidsid, et
lapsed, kelle tähelepanu ja keskendumisvõime on keskmisest madalamad võivad vajada lühemat
aega teemadele mõtlemiseks ja sel juhul lühem versioon sobiv.
Lühiversioone võib kasutada nooremate laste puhul.
5.3. Arutelud tervishoiutöötajatega
Üldprobleemid küsimustikega
Küsimusi peeti liiga üldiseks ja kohati lastele raskesti arusaadavaks, KIDSCREENi küsimusi nr 6, 34,
35, 36 ei peetud väiksematele lastele kohaseks. Küsimus raha olemasolust on mitmeti tõlgendatav
– raha ei ole kunagi piisavalt.
Juhiti tähelepanu vastusevariantidele – KIDSCREENi vastusevariandid „äärmiselt“ ja „mõõdukalt“
ei sobi hästi enamiku küsimustega. Küsimus nr 36 puhul arvati, et loogilisem oleks sagedusele
viitav skaala (mitte kunagi … alati).
Leiti, et laste küsimustikku võiks lühendada - väiksed lapsed väsivad ning küsimused korduvad
veidi.
Kasutusvajadus ja -kontekst
Küsimustika abil võiks saada infot vaimse tervise kohta, kui laps pöördub erinevate somaatiliste
kaebustega kas arsti või õe juurde. Teema on aktuaalne ning siiani on olnud suhteliselt raskesti
määratletav -- info kvaliteet ja see, mida osatakse küsida, on erinev.
Kooliõde arvas, et küsimustikku pole kindlasti aega koha peal täita, sama kehtib tegelikult
ka perearstikeskuse kohta -- see tuleks enne kodus ära täita. Koolides on olemas oma
üldised terviseküsimustikud, seega 2 paralleelse küsimustiku täitmine on ka aja- ja personali
ressursimahukuse tõttu küsitav. Koolis on probleem ka selles, et kooliõed on väga erineva profiiliga,
ning ei ole harjunud ega valmis vaimse tervisega tegelema. Suuremates koolides on psühholoogid,
pigem on küsimustike läbiviijateks nemad.
2,5,8 klass ei käi kooliõe läbivaatusel, pigem perearstikeskuses.
Info edasine kasutamine
Hetkel on lapse edasine nõustamine ja tegelemine väga kaootiline -- kui koolis psühholoogi ei ole,
siis on raske edasi tegeleda. Vaimse tervise teenuste kättesaadavus ei ole piisav.
Seega kui on psühhoteraapia vajadus, siis edasine jätkusuutlik tegevus on küsitav. Kooliõde toonitas,
et kui tema leiab probleemi, siis suhtleb lapsevanemaga otse, ning edasine sõltub juba vanemast,
kes kas tegeleb probleemiga edasi või mitte.
Samas toonitati, et koolipsühholoogi juures käimine on suur tabu – ukse taga oodates teised
narrivad, lapsed ei ole tolerantsed ning naeruvääristavad neid, keda psühholoog püüab aidata.
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Soovitus, et kooliprogrammidesse (erinevates astmetes ja erinevate vahenditega) sisse panna
teavitustöö vaimse tervise olulisuse ning ravi vajaduse osas.
Lapsevanema küsimustik
Lapsevanema küsimustiku puhul arvati, et mõnele küsimusele (21,22,41) oleks vaja vastusevarianti
EI TEA, kuna muidu jääb kas vastamata või valitakse suvaline vastus.
Viidati, et lapse vastuste puhul tuleb kindlasti arvestada lapse vanusega. Lapsevanema ja lapse
vastuste kattuvus võib anda olulist informatsiooni, kuid see võib nooremate laste puhul peegeldada
lihtsalt küsimuste erinevat mõistmist (vanemad lapsed saavad küsimustest paremini aru).
Perekonna küsimustik
Küsimustiku teemasid peeti oluliseks, kuid leiti, et küsimused on kallutatud ideaalse käitumise
poole.

6.Kokkuvõtvat
Küsimustikke on võimalik praeguste analüüside põhjal kasutada. Käesolev raport ei lahenda kõiki
olulisi küsimusi, näiteks tuleks otsustada, milline peaks olema küsimustiku kasutaja ettevalmistus
(nõuded koolitusele) ning milliseid järeldusi saab küsimustike põhjal teha. Fookusgruppidest ja
intervjuudest tuli välja probleeme ja küsimusi, millele hindamisvahendite edasisel arendamisel
tuleks tähelepanu pöörata. KIDSCREEN-52 testist on puudu mõned olulised teemad (uni, toitumine,
probleemne arvutikasutus), on mõned probleemsed küsimused ning vastamisskaala („äärmiselt“
ja „mõõdukalt“) tekitab mõne küsimuse puhul arusaamatust. FFSS puhul on probleemiks väidete
ebaühtlus ning infoväärtuse ja pikkuse suhe; võiks kaaluda skaala lühendamist ning täiendamist.
Samuti võiks kaaluda KIDSCREEN-52 lühiversioonide (10 ja 27 küsimust) kasutatavust. Testide
laialdasemal kasutamisel oleks kasulik ühtne ja turvaline infotehnoloogiline lahendus. Mõnes
kontekstis on testid kasutatavad kvalitatiivselt, intervjuu abivahendina.
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Sotsiaalministeeriumi tellimusel viidi ajavahemikul mai 2016 – oktoober 2016 läbi Norra
finantsmehhanismi 2009-2014 programmi „Rahvatervis“ eelnevalt kindlaks määratud projekti
„Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise parandamiseks“ raames
täiendkoolituste sari „Laste vaimne tervis ja selle perekeskne toetamine“ lastega töötavatele
esmatasandispetsialistidele Vändra alevis ja Lääne maakonnas mahus 72 akadeemilist tundi, millest
48 akadeemilist tundi oli auditoorne ning 24 akadeemilist tundi iseseisvat tööd.
Koolitusprogrammi eesmärgid olid järgmised:
•

•

•

Lastega töötav spetsialist tunneb lapse arenguetappe, ealisi vajadusi ja vaimset tervist
mõjutavaid tegureid erinevates arenguetappides ning sellest lähtuvalt oskab hoida ja edendada
laste vaimset tervist, toetada lapse heaolu kodus, lasteaias ja koolis. Lastega töötav spetsialist
teab tõenduspõhiseid ennetusprogramme.
Lastega töötav spetsialist väärtustab lapse ja perekonna õigust heaolule, oskab varakult
märgata ohumärke lapse käitumises ja tema peresuhetes ning tajub vastutust vaimse tervisega
seotud riskide ja avaldunud probleemide õigeaegsel märkamisel ja sekkumiste korraldamisel.
Lapse toetamise kõrval on oluline pöörata tähelepanu lapsevanema toetamisele. Lastega
töötav spetsialist teab tõenduspõhiste sekkumiste ja standardiseeritud hindamisvahendite
kasutamise võimalusi.
Lastega töötav spetsialist omab koostööoskusi perekonna ja teiste spetsialistidega ning soovib
osaleda piirkondlikus valdkonnaüleses võrgustikutöös lahenduskeskse juhtumikorralduse
eesmärgil. Piirkondliku valdkonnaülese võrgustiku kaardistamine, avardamine ning
üksteisega tuttavamaks saamine, valdkonnaüleste suhtesildade loomine ja tugevdamine.
Teadlikkuse tõstmist, kuhu või kelle poole abisaamiseks pöörduda.

Kuna lapse vaimset tervist toetab pere kõrval ka tervishoiu-, sotsiaalhoolekande- ja
haridusvaldkond, siis olid koolitusprogrammi pilootprojektis osalejatena peamised sihtgrupid
ühe kohaliku omavalitsuse või maakonna esmatasandil lastega töötavad spetsialistid, nii
tervishoius (ämmaemandad, pereõded,-arstid, kooliõd), hariduses (lasteaia- ja klassiõpetajad, eri-,
sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid) kui sotsiaalvaldkonnas (lastekaitse- või sotsiaaltöötajad,
tugiisikud) aga ka politseinikud. Koolitusel osalevate spetsialistide arv oli piiratud 20le, mis
võimaldab osalejatega hea kontakti saavutada ning luua turvalist õhkkonda koolituse toimumisel.
Arvestades Läänemaa suurust ning koolitusel osaleda soovijate hulka, võimaldati osalejate arvu
suurendada.
Tabel 1. Koolitusel osalejate jaotus tegevusvaldkonniti

Piirkond

Tervishoid

Sotsiaal- Haridusvaldkond valdkond

Politsei

Vändra

1

3

14

2

Läänemaa

2

7

10

1

Ekstra

Osalus
%
92,5

Aselinnapea 81

Lähtudes koolitussarja eesmärkidest ja sellest, et kohtuvad valdkondlikud spetsialistid, oli mõistlik
valida õppijakesksed meetodid, mis võimaldasid koolitusel osalejail jagada, arutleda, ajurünnakuid
teostada, esitleda, kinnistada kuuldut ning muud sellist, et anda läbitud teemadele sügavust, luua
seoseid praktikaga ning tuua nähtavale uusi võimalusi koostööks.
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Mõju hindamiseks teostati eelhindamine esialgse ülesande ja esimese koolituspäeva põhjal.
Koolitusprotsessi jooksul hinnati tekkinud arutelude, seoste ja küsimuste põhjal koolituse käigus
ilmnenud muutusi. Koolituse hindamiseks paluti koolitusel osalejatel iga koolituse kestel ja
järgselt koolitust tagasisidestada ning samuti paluti viimasel koolituspäeval tagasisidestada kogu
koolitussarja.
Koolituse eelselt välja toodud seisukohtadele ning esimestel koolituspäevadel toimunud aruteludele,
jagamistele ja sotsiomeetrilistele ülesannetele tuginedes saab öelda, et laste vaimset tervist ja
selle hoidmist peeti mõlemas piirkonnas oluliseks. Samuti märgati üha kasvavat erivajadustega
laste hulka. Kuid puudus kindlus enda pädevuste ja ressursside ning vajalike spetsialistide
kättesaadavuse osas. Ennetust peeti küll oluliselt, kuid valdavalt küsiti ja loodi seoseid juba abivajava
lapse märkamise, sel puhul sobivate sekkumiste ja vanemate kaasamise osas. Oli selgusetu kes,
millal ja kuidas saab jälgida laste vaimset tervist, kuidas edasi, kui vanemad ei tee koostööd ja/
või on ebaadekvaatse (enese)hinnanguga. Mõlemas piirkonnas suheldi üksteisega ja lahendati
koostöös tekkinud probleeme ja küsimusi osaliselt tihedamalt, osaliselt harvemini või üldse mitte.
Osa koolitusel osalevatest spetsialistidest leidis, et koostöö ja võrgustik toimib väga hästi, kuid
oli ka neid, kes tundsid puudust tihedamast koostööst ning tõid välja, et paljusid võrgustiku ja
lahendustele suunatud juhtumikorralduste seisukohalt olulisi kolleege ei tunta üldse, et vaimse
tervise seisukohalt olulisi kontakte osaliselt teati, kuid osaliselt mitte.
Üldiselt oli koolitussarjale jooksul õhkond ja antud tagasiside positiivne ja tunnustav. Suulise ja
kirjaliku tagasiside ning koolituse käigus teostatud vaatluste põhjal saab öelda, et koolituspäevi
ja koolitusel käsitletud teemasid peeti oluliseks nii iseendale, kui ka oma töö paremaks ja
efektiivsemaks korraldamiseks, et saadud infot ja oskusi on juba jõutud oma töös kasutada.
Koolitajaid ja nende praktikast toodud elulisi näiteid ja seoseid hinnati valdavalt kõrgelt. Mitmed
käsitletud teemad olid uudsed. Oli osalejaid, kellele üks või teine teema oli eelenevalt tuttav, kuid
väärtust nähti olemasolevatele teadmistele kinnituse, uudsete vaatenurkade või värske vaate
saamises. Üldiselt hinnati aktiivseid õppemeetode, kuid oli ka osalejaid, kes eelistasid uue olulise
info saamist loengumeetodil. Mõlemas piirkonnas toodi välja koolituse oluline mõju võrgustiku
tööle ja tihedamale suhtlusele võrgustikus. Tunnustati materjali koondamist veebikeskkonda.
Mitmeid kordi toodi välja koolituse olululisus ning vajadus sarnase sarja läbiviimiseks ka teistes
kohalikes omavalitsustes. Läänemaal nähti vajadust koolitusele enam kaasata koole ja lasteaedasid,
et mõju ja ühtne arusaam oleks veelgi laiem. Vändras oli kaasatud valdav osa lapse vaimse tervise
seisukohalt olulistest spetsialistidest, mistõttu koolitussarja järgselt nähti selgemalt tõenäosust, et
ühiselt saadakse laste vaimse tervise edendamiseks ja toetamiseks palju ära teha.
Koolitustest jäi kõlama, et lapses käitumises nähtav probleem on vaid jäämäe veepealne osa, et
lahenduste leidmisse kaasatakse enam laps/noor ning perekond ise, ühiselt leitakse uusi ressursse
ning üha sagedamini toodi ringi küsimus, et mis on lapse või pere enda vajadus, mida laps või pere
ise enda vajadusena tajub. Lapse toetamiseks on oluline toetada perekonda, abivajaja võrgustiku
kaasamine abivajaja aitamisse ja rohkemate võimaluste nägemine abivajajat ümbritsevas
võrgustikus. Samuti nähti enam võimalusi kohapealseks sekkumiseks.
Edaspidi on soovituslik koolitusprograrmmile sügavuse andmiseks ja tugevama mõjususe
saavutamiseks koolituspäevade arvu tõstmine 9 kohtumiseni. Samuti on oluline, kui koolituspäevade
vahe on minimaalselt 3 nädalat, et oleks aega mõtestada koolitusel käsitletut ning aega iseseisvaks
ja grupitööks väljaspool auditoorseid loenguid. Pikem koolitusperiood aitab ka luua ja harjutada
võrgustikutöö rutiini.
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Võrgustiku tugevdamiseks panna koolituse käigus läbi ühiste arutelude, kodu- ja grupitööde
võrgustiku kaardistamisele, täiustamisele, selle võimaluste nägemisele ning selle elushoidmise
soodustamisele veelgi enam rõhku.
Ennetuse võimaluste ja mõju esiletoomiseks panustada enam aega, algatada arutelusid ja rühmatöid,
leidmaks ühiselt praktilisi viise ennetuseks kohalikul tasandil.
Osalejate vajadustest ja kontekstist kaaluda teemadena ka suitsidaalsete noorte teemat, kriisidega
toimetuleku oskusi, ennetusprogramme: Circle of Security ja Kiusamisest Vabaks“ tutvustamist
jms.
Motiveerida tervishoiutöötajaid, nagu perearst, pereõde ja ämmaemand, koolitussarjas osalema.
Kaaluda eelhindamise eesmärgil eelküsimustiku loomist ja selle täitmise kohustust koolitusel
osalemise ühe tingimusena, mis aitab ühtlasi osalejat häälestada ja selgitada motivatsiooni
osalemiseks.
Võrgustiku ja kogukondliku mõjususe seisukohalt on efektiivsem kaasata koolitusse üks koostoimiv
või koostoimima pidav väiksem kogukond/piirkond ning selle laste vaimse tervise edendamise ja
toetamise seisukohalt olulised spetsialistid.
Koostas: Marit Kuusk, projektijuht ja koolituse koordinaator
Lisa. Vastavalt pilootprojekti tulemustele korrigeeritud õppeprogramm
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Koolituskava nimetus LASTE VAIMNE TERVIS JA SELLE PEREKESKNE TOETAMINE
Õppemaht
Sihtgrupp

108 tundi, millest 72 tundi auditoorset ja 36 tundi iseseisvat tööd
Ühes piirkonnas (omavalitsuses) lastega töötavad spetsialistid
(perearst, pereõde, ämmaemand, kooliõde, lasteaiaõpetaja,
klassiõpetaja, lastekaitsetöötaja, noorsootöötaja, huviringi juhendaja,
sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, eripedagoog, noorsoopolitseinik jt)
Anda ülevaade laste vaimset tervist mõjutavatest teguritest, suurendada
oskusi ohutegurite märkamisel ja valdkonnaülese koostöö edendamisel
Koolitusel osaleja:

Koolituse eesmärk
ja õpiväljundid:

Õppetöö läbiviimine

Koordinaator

-

Oskab edendada laste vaimset tervist ning varakult märgata
ohumärke lapse käitumises ja tema peresuhetes;

-

Teab tõenduspõhiseid ennetusprogramme ja standardiseeritud
hindamisvahendite kasutamise võimalusi;

-

Teab ja osaleb valdkonnaüleses võrgustikutöös lahenduskeskse
juhtumikorralduse ja ennetuse eesmärgil.

Toimuvad 9 seminaripäeva, millest 8 tegevuspiirkonnas ja võimalusel
üks väljasõit laste vaimse tervise keskusesse. Kohtumised 1x kuus või
vähemalt 3 nädalase intervalliga, et anda aega iseseisvaks lugemiseks ja
harjutamiseks.
Koolitust koordineerib isik, kellel on:
-

Kogemus täiskasvanu koolitajana

-

Psühholoogia, suhtlemistreeneri või andragoogi taust

-

Varasem koolituse korraldamise kogemus

-

Oskused meeskonnatöö edendamise ja võrgustikutöö loomise
vastu

Erialane kõrgharidus ning töökogemus laste ja peredega
Varasem koolitaja kogemus
Koolitajate pädevus

Osalemine valdkondlikus arendustegevuses
Koolitusel on üks piirkondlik koordinaator ja võimalusel kaasatakse
antud piirkonnas töötavaid spetsialiste koolitajatena.
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I moodul
maht

Eesmärk
õpiväljundid

Töö pere ja lapsega
8 akadeemilist tundi + 4 tundi iseseisvat tööd
Anda ülevaade süsteemsest perekäsitlusest ja tõenduspõhistest
sekkumistest perekonna aitamisel. Koolitusel osaleja:
ja

-

Mõistab vaimse tervise tähendust

-

Oskab hinnata iseenda vaimset tervist ja ressursse spetsialistina

Oskab hinnata perekonna funktsioneerimist ja olulisemaid
arenguetappe
Esimesel kohtumisel arutletakse mõiste „vaimne tervis“ tähenduse
üle, hinnatakse iseenda heaolu ja positsiooni ühiskonnas ning
seda mõjutavaid tegureid. Seejärel uuritakse ühiselt perekonda kui
sisu süsteemi, vaadeldakse olulisemad arenguetappe ning nende mõju pere
funktsioneerimisele. Püütakse ära tunda kriisi kohti ning perekonna
abistamise võimalusi. Tehakse tutvust meetoditega, mida pereliikmetega
suheldes efektiivselt kasutada, sh võrgustikutöö põhimõtted. Lõputöö
tutvustamine ja gruppide moodustamine
Arutelud, harjutused rühmas
Küsitlus enne koolitusele tulekut
Integreeritud teenused vaimse tervise toetamiseks: ennetus, varajane
märkamine ja abi korraldus.
-

Õppepäeva
kirjeldus

Meetodid
Iseseisev töö

http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0

Õppematerjal

Eesti vaimse tervise strateegia dokument: http://vatek.ee/wp-content/
uploads/2016/04/Vaimse_tervise_heaolu_strateegia_2016-2025_2016.
pdf
Pereterapeut ja koordinaator

Koolitajad:
II moodul
maht

Turvaline ja õnnelik lapseootus
8 akadeemilist tundi + 4 tundi iseseisvat tööd
anda ülevaade lapseootusega seonduvatest muutustest,
mõjuteguritest ning tulevase pere võimestamise võimalustest

peamistest

Koolitusel osaleja:
Eesmärk
ja
õpiväljundid

-

Mõistab rasedusaegsete riskide mõju tulevase lapse heaolule

-

Oskab ära tunda peres esinevaid riske lapseootuse ajal

-

Oskab hinnata perekonna ressursse

- Teab ennetavate sekkumiste sisu ja mõju
Ülevaade lapseootusega kaasnevatest riskidest, ema vaimse tervise hindamisest
ning tugivõrgustiku vajalikkusest riskide maandamiseks. Tutvustatakse
Õppepäeva sisu
paarisuhteid edendavaid sekkumisi (nt PREP) ja piirkonnas toimiva perekooli
kirjeldus
tegevusi. Arutletakse raseduskriisi äratundmise ja abistamisvõtete rakendamise
üle.
Meetodid
Loeng, simulatsioon, grupitöö
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Iseseisev töö

Õppematerjalid

Koolitajad

Genogramm oma perekonnast, analüüsida pere tugevusi ja ressursse kriisidega
toimetulekuks, enesearendamise vajadusi ja võimalusi
Sinkkonen, Jari (2011). Mida on lapsel kasvamiseks vaja?“ Varrak

Ämmaemand, raseduskriisinõustaja, perekooli koolitaja, koordinaator

III moodul

Esimene eluaasta ja pere vajadused

maht

8 tundi + 4 tundi iseseisvat tööd

Eesmärk
ja Anda ülevaade esimese eluaasta ealistest iseärasustest, pere toetamise võimalustest ja
õpiväljundid
positiivsest vanemlusest
Koolitusel osaleja:
-

Mõistab imiku ja väikelaste sotsio-emotsionaalset arengut

-

Oskab nõustada vanemat turvalise kiindumussuhte loomisel

-

Teab oma võimalusi ja rolli noore pere toetamisel

Õ p p e p ä e v a Arutletakse koduvisiidi võimaluste üle ja lapse arenguga seotud riskide hindamisest
sisu kirjeldus tervisevisiitidel. Kohalike beebikoolide tegevused ja kogukondlikke perede toetamise
Meetodid

Iseseisev töö

võimalused. Arutletakse ema meeleoluhäirete, lähisuhtevägivalla ja uimastite kasutamise
mõju pere vaimsele tervisele ning võrgustikutööst noorte perede aitamisel. Arutletakse
kiindumussuhte ja selle mõjust beebi arengule üle.
Arutelu, beebikooli simulatsioon, testide kasutamine
Beebi ja lapsevanemate käitumise vaatlus

Õppematerjal Õppefilm: „Kätki kütked - kiindumussuhe“

https://www.youtube.com/watch?v=Zb1xYqNW4vE

Koolitajad

Rygaard, N. P. (2014). Kiindumushäirega laps. Praktilise teraapia käsiraamat. Tallinna
Raamatutrükikoda
Perearst ja -õde, beebikooli juhendaja, psühholoog

IV moodul
Väikelapse vajadused
maht
8 tundi + 4 tundi iseseisvat tööd
Eesmärk
ja Anda ülevaade 1-3 aastase lapse ealistest iseärasustest, positiivsest vanemlusest ja
õpiväljundid
hindamisvahendite, M-CHAT ja PSOC tutvustus
Koolitusel osaleja:
-

Mõistab väikelaste sotsio-emotsionaalset arengut

-

Oskab nõustada vanemat turvalise kiindumussuhte loomisel

-

Teab oma võimalusi ja rolli positiivse vanemluse toetamisel ning isa rolli
ja/ või tugivõrgustiku tähtsustamisel
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Õ p p e p ä e v a Tutvustatakse hindamisvahendeid M-CHAT R/F ja PSOC ning Circle of Security
sisu kirjeldus
sekkumise põhimõtteid. Arutletakse vanemlike oskuste arendamise võimalusi
kohalikus piirkonnas
Meetodid
Arutelu, testide kasutamine, Circle of security metoodika tutvustus
Iseseisev töö
Beebi ja tema vanemate käitumise vaatlus
Õppematerjal Keltikangas-Järvinen, Liisa “Väikelapse sotsiaalsus” Koolibri 2013
Koolitajad

Perevägivalla mõjust lapsele: http://hooliendast.naisteabi.ee/
Psühholoog ja koordinaator, SKA lastekaitseüksuse koordinaator

V moodul
maht
Eesmärk ja
õpiväljundid

Laps lasteaias
8 tundi + 4 tundi iseseisvat tööd
Anda ülevaade 4-7 aastase lapse ealistest iseärasustest, sotsiaalsete oskuste
arendamisest ja probleemse käitumise mõistmisest. Koolitusel osaleja:
-

Teab lasteaiaealise lapse ealisi iseärasusi

-

Oskab edendada lapse sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi

-

Oskab ära tunda lapse probleemset käitumist ja sellele sobivalt
reageerida

- Teab koostöö võimalusi vanemate ja teiste spetsialistidega
Õppepäeva
Koolituspäeval käsitletakse lapse kohanemist kollektiivis, sellega kaasnevaid
sisu kirjeldus
iseärasusi ja vanemate toetamise võimalusi. Tutvustatakse vanemlusprogrammi
„Imelised aastad“. Arutletakse, kuidas lahendada lahutavate vanemate
erimeelsusi, et laps ei oleks kannatajaks, perelepituse tähendus ja võimalused
Meetodid
Arutelu, juhtumianalüüs ja kovisioon, rollimängud (perelepitus)
Iseseisev töö
Juhtumi analüüs – lasteaiaealise lapse riskikäitumisele reageerimine ja
lahenduste leidmine
õppematerjalid Tervise Arengu Instituut „Lapse vaimse tervise toetamine lasteaias“
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/14452415546_Lapse%20
vaimse%20tervise_2015.pdf
Perekeskus Sina ja Mina kodulehekülg: http://www.sinamina.ee/ee/noustamine/
nouanded/kuidas-saab-lapsevanem-vahendada-lasteaialapse-stressi/
Koolitused spetsialistidele: http://www.sinamina.ee/e-koolitused/spetsialistidele/
Juul, J. (2013) “Agressiivsus. Teejuht agressiivsete laste ja noorte paremaks
mõistmiseks”, Väike Vanker
Koolitajad
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Kodulehekülg Tarkvanem.ee
vanemluse (IA) koolitaja, perelepitaja, koordinaator

Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks

VI moodul
maht
Eesmärk ja
õpiväljundid

Noorem kooliiga, kuidas koolis toime tulla?
8 tundi + 4 tundi iseseisvat tööd
Anda ülevaade kooliminekuga kaasnevatest muutustest ning pere toetamise
võimalustest. Koolitusel osaleja:
-

Teab koolivalmiduse tunnuseid ja kooliga kohanemisega seonduvaid
küsimusi

-

Tunneb ära abivajava õpilase

- Oskab teha koostööd õpilase toetamiseks
Õppepäeva sisu Õpitakse koolivalmiduse hindamist ning koostööd lapsevanematega arengu
kirjeldus
ning otsuste tegemise toetamisel. Arutatakse olukordi kui kooli läheb laps, kellel
on vaimse tervisega seotud erivajadused. Digisõltuvus, mis see on ja kust läheb
piir? Kogukonna toetamise võimalused kui laps vajab abi või kui pere vajab abi.
Meetodid
Iseseisev töö
Õppematerjal

Koolitajad
VII moodul
maht
Eesmärk ja
õpiväljundid

Õppepäeva sisu
kirjeldus

Meetodid
Iseseisev töö

„Veel parem mina“ (VePa, Good behavior game) programmi tutvustus.
Arutelu, simulatsioon, supervisioon
Keskkonnast tulenevate riskide hindamine ja maandamisplaan (kodu, lasteaed,
kool, noortekeskus) koostöös erinevate valdkondadega
Tervise Arengu Instituut. Õpilase vaimse tervise hindamine. Juhendmaterjal
kooliõdedele. http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/koolis/olulisedabimaterjalid/vaimne-tervis
Tervise Arengu Instituut (2011) Vaimse tervise probleemide märkamine ja
ennetamine koolis. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/131496820076_
Vaimse_tervise_probleemide_markamine_ja_ennetamine_koolis_est.pdf
Rajaleidja esindaja, VePa programmi esindaja, pereterapeut, koolipsühholoog
Vanem kooliiga - iseseisvus ja selle aktsepteerimine
8 tundi + 4 tundi iseseisvat tööd
Anda ülevaade 13-18 aastase nooruki ealistest iseärasustest,
riskikäitumisest ja varajasest märkamisest. Koolitusel osaleja:
-

Tunneb teismelisusega kaasnevaid riske ja oskab neid ennetada

-

Tunneb vaimse tervisega seotud ohumärke

- Oskab teha võrgustikutööd nooruki aitamiseks
Arutletakse teismelisusega tekkivaid küsimusi ja harjutatakse sobivaid
suhtlemisstiile heade suhete säilitamiseks (karjäärinõustamine, terved
lähisuhted). Tutvustatakse KiVa – kiusamisest vaba koolikeskkond
ennetusprogrammi. Käsitletakse sagedasemaid probleeme noorukitel
ning sekkumise võimalusi kohalikul tasandil, sh suitsiidimõtetega
noorukid, ennetus ja sekkumisvõimalused.
Grupitöö, juhtumiarutelud, kovisioon, individuaalne tagasiside
Minu roll koostöövõrgustikus – sisend edaspidise koostöö edendamisse
ja laste vaimse tervise toetamisse
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Õppematerjal

Tartu Ülikooli Kliinikum (2014). Vaimne tervis – väärtus meie kõigi
jaoks. Infokogumik laste vaimse tervise häiretest. SA TÜK Lastefond
http://opikeskkond.lastefond.ee/public/galleries/Vaimne_tervisvaartus_meie_jaoks_kogumik.pdf

Koolitajad
VIII moodul*
maht
Eesmärk
õpiväljundid

Õppepäeva
kirjeldus
Meetodid

Kooli-/kohalik psühholoog, KiVa programmi koolitaja, koordinaator
Vaimse tervise häired lapse ja noorukieas
8 tundi + 4 tundi iseseisvat tööd
ja Anda ülevaade enamlevinud vaimse tervise häiretest, nendega kaasuvatest
probleemidest ja abi võimalustest. Koolitusel osaleja:
-

Teab enamlevinud vaimse tervise häirete spetsiifikat, haigusega
kaasnevaid riske ja sekkumise võimalusi

-

Teab vaimse tervise keskuste rolli ja pakutavaid teenuseid

- Tunneb kriisiolukordade lahendamise põhimõtteid
sisu Tutvustatakse vaimse tervise keskuste rolli ning käsitletakse sagedasemaid
vaimse tervise probleeme lastel ja noorukitel: meeleoluhäired,
söömishäired, sõltuvusainete tarvitamine. Räägitakse vertikaalsest
koostööst ning vastastikustest ootustest võrgustikule
Grupitöö, juhtumiarutelud, kovisioon, individuaalne tagasiside

Iseseisev töö
Õppematerjal
Koolitajad

Lõputöö koostamine rühmaliikmetega
Koduleheküljed www.peaasi.ee ja www.lahendus.net www.narko.ee
Lapsepsühholoog, lastepsühhiaater, vaimse tervise õde, koordinaator

IX moodul
maht
Eesmärk ja
õpiväljundid

Koostöövõrgustik ja lahenduskeskne juhtumikorraldus
8 tundi + 4 tundi iseseisvat tööd
Kaardistatakse kohalikud ressursid ja oskused ning demonstreeritakse
juhtumilahendusi, mis sisaldavad ennetust, perekesksust ja
integreeritust erinevate osapooltega

Õppepäeva sisu
kirjeldus

Meetodid
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-

Teab oma rolli kohalikus võrgustikus ning võimalusi laste ja
perede toetamisel

-

Teab ja rakendab lahenduskeskse juhtumikorralduse
põhimõtteid

- Hindab adekvaatselt isiklikku vaimset tervist ja selle hoidmist
Kuidas toimib piirkondlik koostöövõrgustik ja spetsialistide toetamine
keeruliste juhtumite lahendamisel? Esimeses pooles esitletakse grupis
valminud juhtumikorralduse plaane ja arutletakse nende elluviimise
võimaluste üle. Teisel poolel täiendatakse ja kinnitatakse koolituse
käigus algatatud võrgustik koos olemasolevate ressursside ja vajalike
arendustegevustega.
Juhtumiarutelud, grupitöö, individuaalne tagasiside

Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks

Iseseisev töö
Õppematerjal

Juhtumi kirjelduste koostamine meeskonnas
Lindqvist, M. (2009) Aitaja vari. Väike Vanker
Bolton. R. (2006)Igapäevaoskused. Väike Vanker
Mellody, P. (2007)Kaassõltuvus. Väike Vanker
Heaolu profiil http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/laste-ja-peredeheaolu-profiil/

Koolitajad

Lastekaitseüksus: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/lastekaitse-4/
Koordinaator, pereterapeut, KOV esindaja

*Õppevisiit toimub regionaalses laste vaimse tervisekeskusesse ja/või maakondlikku vaimse tervise kabinetti
ning soovi korral Rajaleidjasse (õppenõustamiskeskusesse)

Koolitusel toimub eel- ja järelhindamine, et hinnata selle mõju spetsialisti hoiakutele ja praktilisele tööle ning
koolituse õppemeetodite sobivusele.

149

Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks

150

Integreeritud teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks

Todos OÜ

LAPSE TERVISEJUHENDI KAASAJASTAMINE
Lõpparuanne
Aruandeperiood: 24.03.2016-28.11.2016

Koostas: Siim Läänelaid (projektijuht), Maarja Karu (sekretariaadi juht)
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1. Tegevusaruanne
Sekretariaadi liikmed
Sekretariaati kuulus kuus eksperti ja projektijuhina Todos OÜ juhatuse liige:
1. Marje Oona - perearstide esindaja;
2. Maarja Karu - lastearstide esindaja, sekretariaadi juht;
3. Liisa Saare - lastearstide esindaja;
4. Siret Läänelaid - lasteõdede ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli esindaja;
5. Irma Nool - Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli esindaja;
6. Kai Teeäär - psühholoogide esindaja;
7. Siim Läänelaid - projekti juht, Todos OÜ (pakkuja) juhatuse liige.
Tegevuste ülevaade
Hanke elluviimise rohkem kui 8-kuulisel perioodil töötasid sekretariaadi liikmed peamiselt
iseseisvalt, pidades omavahel nõu ja koosolekuid vastavalt vajadusele ning konsulteerides jooksvalt
teiste erialaspetsialistidega vastavalt kliinilise küsimuse spetsiifikale.
Sekretariaadil toimusid ühised koosolekud töörühmaga, kokku 11 koosolekut. Töörühma
koosolekutel osalesid kõik sekretariaadi liikmed, olles füüsiliselt kohal või kasutades selleks
võimalusel telekonverentsi vahendeid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Tartu Ülikooli Kliinikumis ja
Sotsiaalministeeriumis.
Koosolekute vahepealsel ajal keskendusid sekretariaadi liikmed kliiniliste küsimuste vastamisele
ja materjalide otsimisele, analüüsimisele, koondamisele. Töö tulemusel valmisid kokkuvõtted
soovituste koostamiseks töörühmale kõikide kliiniliste küsimuste kohta, mis töörühmas kokku
lepiti. Enamus kokkuvõtteid jõudis lepingu perioodil ka soovituste heakskiitmiseni töörühmas.
Kõikide kokkuvõtete alusel soovituste lõplik heakskiitmine võtab töörühmal täiendavalt aega
väljaspool Todos OÜ ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud lepingut. Seda peamiselt tulenevalt
töö keerukusest töörühmas, otsides ühehäälset poolehoidu soovituste sõnastustele, et tagada
juhendi hilisem edukas heakskiitmine ja rakendamine.
Töörühma koosolekud toimusid 10 korral ajavahemikus 12. aprill kuni 22.november, 2016.
Töörühmale esitati igakordselt kokkuvõtted soovituste koostamiseks ja tõendusmaterjali kokkuvõte
iga küsimuse kohta.
1. detsembril 2016. a. esitas sekretariaadi juht Maarja Karu töö tulemusi erinevatele sihtrühmadele
projekti „Integreeritud teenuste kontseptsiooni loomine laste vaimse tervise toetamiseks“
lõpuseminaril, kus osalesid erinevate laste heaoluga seotud valdkondade esindajad.
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2. Kliiniliste küsimuste heakskiitmine töörühmas
Töörühmas on käsitletud kõik kliinilised küsimused (kinnitatud käsitlusala lisas). 9 kliinilise
küsimuse (Nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12) osas jõudis töörühm sõnastada esialgsed soovitused ja töö
jätkub sotsiaalministeeriumi eestvedamisel 2017. aastal.
Enamusel töörühma koosolekutel ei olnud koos kvoorumit, mistõttu ühehäälset soovituste
heakskiitmist ei saanud toimuda (eesmärgiks on see, et kõik töörühma liikmed annavad oma
nõusoleku kõikidele soovitustele). Seetõttu jätkab töörühm võimalike soovituste sõnastamist
sekretariaadi pakutud kliiniliste küsimuste kokkuvõtete ja tõendusmaterjali ülevaate põhjal.

3. Kokkuvõte ja ettepanekud
Sekretariaadi hinnangul teostas sekretariaat kõik tellitud ja soovitud tööd kvaliteetselt ja
tähtajaliselt, järgides töörühma ettepanekuid ja tellijaga kokku lepitud ajagraafikut. Arvestades,
et töörühma heakskiidu said 9 küsimust 13st, jäi aega sekretariaadi ja töörühma tööks natukene
väheseks. Tegemist on piisavalt keerulise juhendiga, mille töörühma on kaasatud märkimisväärne
hulk erinevate erialade esindajaid/eksperte. See omakorda tingib suurema ajakulu, jõudmaks
ühehäälsele arvamusele kliiniliste küsimuste ja soovituste sõnastuse koostamisel.
Tellija võiks edaspidi kaaluda ravijuhendi digiteerimist ka masinloetaval kujul kus erinevad
soovitused on seotud sisendandmetega ning võimaldavad automaatset töötlust näiteks tervise
infosüsteemi põhjal. Esimese sammuna näiteks standardiseeritud andmeväljade lisamine
tervishoiuteenuse osutaja ja tervise infosüsteemi andmekogudesse vastavalt juhendile ja nende
väljade omavaheliste seoste kirjeldamine.
Lisa ravijuhendite Nõukogule esitatud käsitlusala
JUHENDI NIMI: LAPSE TERVISE JUHEND
Algataja: sotsiaalministeerium
Sihtrühm (kasutajad): perearstid, -õed, lastearstid, ämmaemandad, sotsiaaltöötajad (sh
lastekaitsetöötajad), koolitervishoiutöötajad, lapsevanemad.
Hõlmatud populatsioon: 0 kuni 18 aastased lapsed ja nende vanemad/pered
Juhendiga hõlmamata küsimused:
-

Antenataalne periood. Sünnitusmajas viibimise periood.

-

Tervisehäiretega (sh raske vaegtoitumine) laste ravi

-

Raviga seotud sekkumiste korraldamine

-

Immuniseerimine

Ravijuhendis käsitletavad teemad (sh kliinilised küsimused koos tulemusnäitajatega):
Juhendi eesmärk
Juhend hõlmab 0-18 aastaste laste tervisega seotud riskide ennetamise meetmeid. Seejuures on
oluline 0-3 aastaste laste arengu ja sellega seonduvalt vanemate oskuste suurendamine ja toetamine
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ning õpilaste heaolu suurendamine varajase märkamise kaudu. Juhend laieneb kõigile Eestis
sündinud ja kasvavatele lastele ning nende vanematele. Lapse edasisuunamise algoritm(id) riskide
või kõrvalekallete avastamisel tervisevisiitide käigus.
Kliinilised küsimused:
I Lapse areng
1. Kas kõigil 0-7 aastastel lastel hinnata kognitiivset60 arengut standardiseeritud testiga vs
vabas vormis kõrvalekallete varajaseks avastamiseks?
Tulemusnäitaja otsinguks: Tervisehäirete vähenemine, ravi- ja tervishoiukulude vähenemine,
testi tundlikkus ja spetsiifilisus

2. Kas kõiki 0-7 aastaseid lapsi peab sõeluma (M-CHAT R/F, MacArthur kõnetest CDI ) vs
mitte sõeluma pervasiivsete arenguhäirete varajaseks avastamiseks?
Tulemusnäitajad otsinguks: Tervisehäirete vähenemine, ravi- ja tervishoiukulude vähenemine,
testi tundlikkus ja spetsiifilisus

3. Kas kõiki 0-7 aastaseid lapsi hinnata rutiinselt standardiseeritud testiga (nt SNAP-IV)
aktiivsus-tähelepanuhäire varajaseks avastamiseks võrreldes hindamata jätmisega?
Tulemusnäitaja otsinguks: Tervisehäirete vähenemine, ravi- ja tervishoiukulude vähenemine,
testi tundlikkus ja spetsiifilisus

II Lapse tervisekontroll
4. Kas kõikidel lastel terviseprobleemi ennetamiseks teostada järgmised uuringud vs mitte?
•

Hemoglobiin

•

Ferritiin?

•

Veresuhkur (II tüüpi diabeedi risk)

•

EKG

Tulemusnäitajad otsinguks: kardiaalsete äkksurmade (müopaatia, rütmihäired, pika QT
sündroom, WPW sündroom) ennetamine, rauavaegusaneemia avastamine/ennetamine, lapse
eakohane kognitiivne ja füüsiline areng, ravi- ja tervishoiukulude vähenemine, testi tundlikkus
ja spetsiifilisus.
5. Kas kõikide 0-3 aastaste laste terviseriskide (sh kodusest keskkonnast tulenevaid
terviseriskide) ennetamiseks kasutada järgmisi sekkumisi vs mitte kasutada

60
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•

infomaterjal61 ja nõustamine ambulatoorsel vastuvõtul

•

vaatlus kodus ja infomaterjal koos nõustamisega

Tulemusnäitajad otsinguks: sotsiaalsete62 ja vanematega seotud riskide varajane avastamine, (re)
hospitaliseerimine, vigastuste ennetamine/vähendamine, EMOsse pöördumiste vähendamine,
ema depressioon varajane avastamine, rinnapiimaga toitmise kestus, toitumine ja toitmisvigade
vältimine.
6. Kas kõigile alla 2 kuustele imikutele teha perearstikeskuses puusaliigeste kliiniline vaatlus
koos Barlow, Ortolan testidega vs ultraheliskiining puusaliigeste düsplaasia varaseks
avastamiseks ja raviks.
Tulemusnäitaja otsinguks: ravi- ja tervishoiukulude vähenemine, (re)hospitaliseerimine,
EMOsse pöördumiste vähendamine
7. Kas kõiki 0-7 aasta vanuses lapsi peaks silmade ja nägemisprobleemide (sh strabism)
varajaseks avastamiseks hindama vs mitte hindama
•

kliinilise vaatlusega

•

nägemise hindamine silmatabeli alusel

•

katmistest

•

valguse silma näitamine

Tulemusnäitajad otsinguks: parem nägemisfunktsioon, amblüoopia pikaajaliste mõjude
vähendamine, parem õppeedukus, parem elukvaliteet, väiksem psühholoogiline stress

8. Kas kõigil 3-7 aasta vanuses lastel kuulmislanguse avastamiseks kasutada vs mitte kasutada
•

skriiningaudiomeetria

•

tümpanomeetria

•

refleksomeetria

•

kuulmisläve määramine sosinkõnega

Tulemusnäitajad otsinguks: kõne arengu hilinemise põhjuste leidmine, kõnest arusaamise
maksimeerimine, keelel põhinevate oskuste õppimine, õpiraskuste vältimine/vähenemine,
testi tundlikkus ja spetsiifilisus, ravi- ja tervishoiukulude vähenemine
9. Kas kõigile alla 6-kuulistele imikutele terviseseisundi (rauavaegus, tsöliaakiad, allergiad)
parandamiseks alustada lisatoidu andmist vs mitteandmist?
Tulemusnäitajad otsinguks: rinnapiimaga toitmise kestus, toitainete (sh raua puudus) defitsiit,
61
62

Kirjalik infomaterjal – elektrooniline kui ka paberkandjal
Sotsiaal-majanduslikud riskid: vaesus, kehvad elamistingimused, tugivõrgustiku puudumine, nt üksikvanem ja
vanematest tingitud riskid: alaealised vanemad, madal haridustase, õigusrikkumised, töötus, uimastisõltuvus,
erivajadusega vanem.
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allergia tekke ennetamine, tsöliaakia teke, ülekaalu ja rasvumise ennetamine

10. Kas kõiki 7-18 aastaseid lapsi hinnata lapse tervisekäitumise (vaimse tervise riskid, füüsiline
aktiivsus, söömiskäitumine, riskiv käitumine, uimastite tarbimine) varaseks märkamiseks
kliinilise intervjuuga vs standardiseeritud hindamisvahendiga vs mitte hinnata?
Tulemusnäitajad otsinguks: testi tundlikkus ja spetsiifilisus, tervisehäirete vähenemine, ülekaalu
ja rasvumise ennetamine, koolikiusamise vähenemine

11. Kas lapse piiratud toitumine (nt taimetoitlus, gluteeni-kaseiinivaba toitumine, laktoosivaba
toitumine) vs tavapäraste toitumissoovituste järgimine mõjutab lapse terviseseisundit?
Tulemusnäitajad otsinguks: kardiovaskulaarse riski vähenemine, rauavaegusaneemia
avastamine/ennetamine, alatoitumuse ennetamine, allergia tekke ennetamine, lapse eakohane
kognitiivne ja füüsiline areng.

III Lapse ja pere psühhosotsiaalne heaolu ja keskkond
12. Kas kõikide emade sünnitusjärgse depressiooni varajaseks (esimesed 6 kuud
sünnitusjärgselt) avastamiseks kasutada standardiseeritud hindamisvahendit (Edinburg
Postnatal depressioon Scale - EPDS, Care-indeks, WHO-5) vs kliiniline intervjuu vs mitte
midagi?
Tulemusnäitajad otsinguks: lapse arengut toetav keskkond, lapse ja ema kiindumussuhe,
vanemliku hoole/hoolitsuse kvaliteedi tagamine, testi tundlikkus ja spetsiifilisus, tervisehäirete
vähenemine

13. Kas lapse arengu toetamiseks kõikide perede toimetulekut
rutiinselt hinnata
standardiseeritud hindamisvahendiga (PSOC, FFSS) vs kliiniline intervjuu vs hindamata
jätmine?
Tulemusnäitajad otsinguks: vanemliku hoole/hoolitsuse kvaliteedi tagamine, väärkohtlemise
ennetamine/vähenemine, ema depressiooni varajane avastamine, lapse eakohane kognitiivne ja
füüsiline areng, tervisehäirete vähenemine, vanemlikku rahulolu ja enesetõhususe paranemine,
testi tundlikkus ja spetsiifilisus
(Tervishoiu)korralduslikud küsimused
14. Kas kõikide laste terviseprobleemide lahendamiseks kaasata lisaks perearstile lastearst
(eriarstiabis), tema poolt jälgimist vajavate laste tervisetulemi paranemiseks? Ja missuguste
terviseprobleemide korral. Millal kaasatakse teise eriala spetsialiste (nt hambaarst, silmaarst,
ortopeed)? Kas ja millal kaasata haridusasutuse spetsialiste, tugiteenuste osutajaid?
15. Ennetav nõustamine, kes peaks seda tegema ja millal?
16. Tanneri skaala osas vajalik kokkulepe lapse vanuse osas, millal peaks neid hindama Tanneri
skaalaga puberteediilmingute kõvalekallete varajaseks avastamiseks.
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Lisaks:
Lapse ja pere tervise käsitluse algoritm koos edasisuunamistega
Struktureeritud andmevormide (koduvisiidi protokoll, kontrollloendid jms) väljatöötamine.
Rakenduskava osana soovitatud testide valideerimine.
Otsustamiseks juhendi uuendamisel: Juhendis ette nähtud alla aastastel lastel pereõe poolt kopsu ja
südametoonide kuulamine, kõhu(maksa) palpeerimine, perifeersete pulsside katsumine. Kas neid
toiminguid peaks tegema pereõde, kel puudub oskused selleks? Väga vähesed pereõed on sellisteks
manipulatsioonideks valmis. Ämmaemandatel ei ole õigust neid tegevusi teha. Õe põhiõppes ei
õpetata.
Tulemusnäitajate (TN) loetelu ja tähtsus, mida töörühm neile omistas
Hindamisskaala oli järgmine:
1 kuni 3: tulemusnäitaja ei ole ravijuhendi otsuste jaoks oluline
4 kuni 6: tulemusnäitaja on oluline
7 kuni 9: tulemusnäitaja on ravijuhendi otsuste jaoks kriitilise tähtsusega
Tulemusnäitaja

Olulisus

11. Lapse eakohane kognitiivne ja füüsiline areng

8

13. Hilinenud diagnoosimise ja edasiste sekkumiste vähenemine

8

31. Vigastuste ennetamine/vähendamine

8

33. Väärkohtlemise ennetamine/vähenemine

8

5. Lapse ja ema kiindumussuhe

7

6. Parem nägemisfunktsioon

7

8. Alatoitumuse ennetamine

7

9. Allergia tekke ennetamine

7

10. Amblüoopia pikaajaliste mõjude vähendamine

7

12. Ema depressiooni varajane avastamine

7

15. Kardiovaskulaarse riski vähenemine

7

16. Kõne arengu hilinemise põhjuste leidmine

7

19. Rauavaegusaneemia avastamine/ennetamine

7

22. Rinnapiimaga toitmise kestus

7

23. Sotsiaalsete ja vanematega seotud riskide varajane avastamine

7

24. Tervisehäirete vähenemine

7
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26. Toitainete (sh raua puudus) defitsiit

7

27. Toitumine ja toitmisvigade vältimine

7

36. Rinnapiimaga toitmise kestus

7

35. Ülekaalu ja rasvumise ennetamine

7

1. EMOsse pöördumiste vähendamine

6

2. Keelel põhinevate oskuste õppimine

6

4. Kõnest arusaamise maksimeerimine

6

14. Kardiaalsete äkksurmade (müopaatia, rütmihäired, pika QT sündroom, WPW
sündroom) ennetamine
6
17. Lapse arengut toetav keskkond

6

18. Parem elukvaliteet

6

20. Ravi- ja tervishoiukulude vähenemine

6

21. (Re)hospitaliseerimine

6

25. Testi tundlikkus ja spetsiifilisus

6

28. Tsöliaakia teke

6

30. Vanemliku hoole/hoolitsuse kvaliteedi tagamine

6

32. Väiksem psühholoogiline stress

6

34. Õpiraskuste ennetamine/vähendamine

6

3. Koolikiusamise vähenemine

5

7. Parem õppeedukus

5

29. Vanemliku rahulolu ja enesetõhususe paranemine

5

Küsimuste loetelu ja olulisus, mida töörühm neile omistas
Küsimus

Olulisus

7. Kas kõiki 0-7 aasta vanuses lapsi peaks silmade ja nägemisprobleemide (sh 8
strabism) varajaseks avastamiseks hindama vs mitte hindama
• kliinilise vaatlusega
• nägemise hindamine silmatabeli alusel
• katmistest
• valguse silma näitamine
1. Kas kõigil 0-7 aastastel lastel hinnata kognitiivset arengut standardiseeritud 7
testiga vs vabas vormis kõrvalekallete varajaseks avastamiseks?
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2. Kas kõiki 0-7 aastaseid lapsi peab sõeluma (M-CHAT R/F, MacArthur kõne- 7
test CDI ) vs mitte sõeluma pervasiivsete arenguhäirete varajaseks avastamiseks?
6. Kas kõigile alla 2 kuustele imikutele teha perearstikeskuses puusaliigeste klii- 7
niline vaatlus koos Barlow, Ortolan testidega vs ultraheliskiining puusaliigeste
düsplaasia varaseks avastamiseks ja raviks.
8. Kas kõigil 3-7 aasta vanuses lastel kuulmislanguse avastamiseks kasutada vs 7
mitte kasutada
• skriiningaudiomeetria
• tümpanomeetria
• refleksomeetria
• kuulmisläve määramine sosinkõnega
9. Kas kõigile alla 6-kuulistele imikutele terviseseisundi (rauavaegus, tsöliaakiad, 7
allergiad) parandamiseks alustada lisatoidu andmist vs mitteandmist?
10. Kas kõiki 7-18 aastaseid lapsi hinnata lapse tervisekäitumise (vaimse tervise 7
riskid, füüsiline aktiivsus, söömiskäitumine, riskiv käitumine, uimastite tarbimine) varaseks märkamiseks standardiseeritud hindamisvahendiga vs mitte
hinnata?
11. Kas lapse piiratud toitumine (nt taimetoitlus, gluteeni-kaseiinivaba toitumi- 7
ne, laktoosivaba toitumine) vs tavapäraste toitumissoovituste järgimine mõjutab
lapse terviseseisundit?
12. Kas kõikide emade sünnitusjärgse depressiooni varajaseks (esimesed 6 kuud 7
sünnitusjärgselt) avastamiseks kasutada standardiseeritud hindamisvahendit
(Edinburg Postnatal depressioon Scale - EPDS, Care-indeks, WHO-5) vs kliiniline intervjuu vs mitte midagi?
3. Kas kõiki 0-7 aastaseid lapsi hinnata rutiinselt standardiseeritud testiga (nt 6
SNAP-IV) aktiivsus-tähelepanuhäire varajaseks avastamiseks võrreldes hindamata jätmisega?
4. Kas kõikidel lastel terviseprobleemi ennetamiseks teostada järgmised uurin- 6
gud vs mitte?
• Hemoglobiin      
• Ferritiin?        
• Veresuhkur (II tüüpi diabeedi risk)      
• EKG
5. Kas kõikide 0-3 aastaste laste terviseriskide (sh kodusest keskkonnast tulene- 6
vaid terviseriskide) ennetamiseks kasutada järgmisi sekkumisi vs mitte kasutada
• infomaterjal  ja nõustamine ambulatoorsel vastuvõtul
• vaatlus kodus ja infomaterjal koos
13. Kas lapse arengu toetamiseks kõikide perede toimetulekut rutiinselt hinnata 6
standardiseeritud hindamisvahendiga (PSOC, FFSS) vs kliiniline intervjuu vs
hindamata jätmine?
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Laste tervisekontrolli juhendi töörühma liikmed (seisuga 14.06.2016)
Eesti Perearstide Selts:
Anne Minka – töörühma juht
Le Vallikivi
Reet Laidoja
Eesti Lastearstide Selts:
Heli Grünberg
Mari Laan
Liis Toome
Eesti Perinatoloogia Selts:
Pille Andresson
Silja Staalfeld-Rahumägi
Eesti Ämmaemandate Ühing:
Sirje Kõvermägi
Eesti Õdede Liidu pereõdede seltsing:
Katrin Kippar
Sirje Sammul
Eesti Õdede Liidu Lasteõdede seltsing (esindab kooliõdesid):
Helina Pedak
Eesti Pereõdede Ühing:
Katrin Poom
Tiina Käi
Eesti Psühholoogide Liit:
Triinu Tänavsuu
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon:
Sole-Riin Sepp
Eesti Logopeedide Ühing:
Riin Naestema
Lastevanemate esindaja:
Marit Kuusk
Eesti Haigekassa:
Külli Friedemann
Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond:
Tiina Tõemets
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