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Introductory Presentation 

MIKS ON SEKKUMISTE PLANEERIMINE OLULINE?  

 
 
 

Ebaõnnestunult valmistudes valmistud 

ebaõnnestumiseks. 
 

Benjamin Franklin (1706-1790) 
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MIDA TEHA ? 
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Kui oled… 
►Informatsiooni kogunud, 
►Põhjalikult analüüsinud ja  
►Saanud tervikpildi lapse olukorrast 
 
Siis nüüd on vajalik… 
►Teha järeldused, 
►Kaasata laps ja vanemad planeerimise 

protsessi ja  
►Otsustada, kuidas edasi tegutseda. 
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Miks peaksid laps ja vanemad olema kaasatud planeerimise 
protsessi? Sellepärast, et... 

► Neil on õigus osaleda! 
► Nad on iseenda eksperdid. 
► Neil võib olla ideid, mis võiks neid aidata ja millised 

meetodid just neile sobivad. 
► Sekkumine on kõige tõhusam siis, kui asjaosalised on 

kaasatud ning motiveeritud muutusi läbi viima. 
 

 
► … milliseid häid põhjuseid oskad veel nimetada 

OSALUS 
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KUIDAS KAASATA LAPSI JA LAPSEVANEMAID? 

Edukas kaasamine on keeruline ülesanne, mis nõuab õiget suhtumist ja 
oskuseid. 
Õiget suhtumist näitab... 

► Leitakse võimalused, et võrdsustada laps ja vanemad. 
► Hinnatakse nende ekspertteadmisi iseenda kohta ja nende olukorra 

kohta. 
► … mida pead sina oluliseks? 
► … vaata ka õppemoodulit: kaasamine ja otsuste tegemine  
 

Vajalikud oskused... 
► Rääkimine arusaadavas keeles nii lapse kui vanematega. 
► … mida pead sina vajalikuks? 
► … vaata ka õppemoodulit:  Lapsega suhtemine 
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OTSUSTE TEGEMINE SISALDAB… 

V Õ I M A L I K E  
T U L E M U S T E  

E N N U S T A M I N E  
 

►Kui suur tõenäosus on, et ilma 
mitte midagi ette võtmata 
muutub lapse olukord 
halvemaks ning riskifaktorite arv 
suureneb? 
 
 

 

S E K K U M I S T E  
I S E L O O M U  

M Ä Ä R A T L E M I N E  
 

►Milliśed on riskid ja mida soovib 
ning tunneb laps?  

►Milliseid vanemate võimete ja 
oskuste tegureid hindad, soovid 
jõustada ja milliseid pead 
riskideks?  

►Milline on vanemate 
motivatsioon ja suutlikkus 
koostööd teha ja muutuda? 
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RISKIFAKTORITE HINDAMINE 

7 

cf. Bentovim et al. (2014)  

 
►Mitmed negatiivsed faktorid vanemate suutlikkuses või last 

ümbritsevas keskkonnas võivad avaldada mõju lapse vajadustele 
tulevikus ka siis, kui hindamise ajal otsesest seost ei täheldata.  
 

►Arvestada tuleb ka tasakaalu negatiivsete ja positiivsete faktorite 
vahel, mille muutudes muutuvad ka lapse vajadused.  

! 
protection harm 
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Positiivsete ja negatiivsete 
faktorite/protsesside mõju 
hindamine lapsele? 

Põhjalik riskifaktorite hindamine, 
st: faktorite/protsesside mõju 

lapsele tulevikus, kui midagi ette 
ei võeta. 

 
= 
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ETAPP 5: HÜPOTEESIDE PÜSTITAMINE 
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? Kumuleeru-
vad 

faktorid ja 
protsessid 

Soodus- 
tavad 

faktorid ja 
protsessid  

Lapse 
praegune 

olukord (tervis 
ja areng) 

K A I T S E F A K T O R I T E  J A  –
P R O T S E S S I D E  S Ä I L I T A M I N E  

R I S K I F A K T O R I T E  J A  –
P R O T S E S S I D E  S Ä I L I T A M I N E  
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Soodustavad faktorid 
ja protsessid 

 

RISKI 

faktorid ja 
protsessid (olevik) 

Kumuleeruvad faktorid ja protsessid, 
(võivad taaskäivituda) 

KAITSE  

faktorite ja 
protsesside 
säilitamine 

Praegune lapse olukord (tervis ja areng) 

Lapse ennustatav olukord tulevikuks 
(tervis ja areng)  

Süsteemne analüüs 
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SEKKUMISTE ISELOOMU MÄÄRATLEMINE  

 
 
      aspekti, millele tuleb mõelda, et kindlustada edukas 
sekkumine: 
 

► Lapse vajadused (tervis ja areng), soovid ja tunded 
(→ õppemoodul: osalemine ja otsuste tegemine; 
→ õppemoodul: lapsega suhlemine) 

► Vanemate lapsekesksus, vanemate oskus arvestada, 
mõista ja tunnustada ning võtta vastutus. 

► Vanemate suutlikkus muutuda (modifitseeritavus), 
vanemate motivatsioon ja oskus muutuda ning nende 
valmidus ja võime spetsialistidega koostööd teha. 
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Vanemate suutlikkus 
muutuda 

Milline on vanemate suhtumine 
nõustajatesse? 

Kas vanematel on patoloogilisi, 
isiksuslikke või sõltuvushäireid? 

… 

Vanemate lapsekesksus    

Millisel määral võtavad 
vanemad oma tegude eest 

vastutuse? 

… 

KASULIKUD KÜSIMUSED … 
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Lapse vajadused (tervis ja 
areng), soovid ja tunded  

Millisel  määral on laps 
väärkoheldud? 

…  

Mis veel mõjutab 
muutust? 
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ANALÜÜSI SÜNTEES 
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Lastekaitsetöös  otsuste vastuvõtmine vajab eelnevat hindamist, 
kas lapse olukorra parandamiseks annab parima tulemuse see, kui 
ei sekkuta või see kui sekutakse (ja milline on sekkumise iseloom). 
 

► Üldine väljavaade (tulemus) võib olla loodusrikas, isegi kui 
oht uuteks riskiteguriteks on võimalik ka hea sekkumise korral. 

► Üldine väljavaade (tulemus) ei pruugi olla hea, isegi kui oht 
uuteks riskiteguriteks on väike ning sekkumine minimaalne.  

► Üldine väljavaade (tulemus) on seda halvem, mida lühem 
on lapse arenguperiood. Arenguperiood on seda lühem, 
mida noorem on laps ja mida rohkem on lapse tervis juba 
kahjustada saanud. 

T U L E M U S T E  
E N N U S T A M I N E  

S E K K U M I S T E  I S E L O O M U  
M Ä Ä R A T L E M I N E  & 

OUTLOOK 
FOR THE 
CHILD 

PROSPECTS 
FOR 

INTERVENTION 
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Soodustavad faktorid 
ja protsessid 

 

RISKI 

faktorid ja 
protsessid (olevik) 

Kumuleeruvad faktorid ja protsessid, 
(võivad taaskäivituda) 

KAITSE  

faktorite ja 
protsesside 
säilitamine 

Praegune lapse olukord (tervis ja areng) 

Lapse ennustatav olukord tulevikuks 
(tervis ja areng)  

Lõpeta süsteemne analüüs Michaeli kohta 
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KASUTADES SÜSTEEMSE ANALÜÜSI MUDELIT, 
ENNUSTA VÄLJAVAATEID MICHAELI OLUKORRALE 

  

Mida arvad? 

► Süsteemse analüüsi mudelist? 

► Kuidas see mudel aitas analüüsida informatsiooni Michaeli 
ja tema pere kohta? 

Mis on: 

► tulemus Michaeli jaoks, kui midagi ei muutu? 

► riskid, et Michael kannatab tulevikus veelgi enam? 
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Soodustavad faktorid: 
 

• Päritoluperekonnas 
vägivallailmingud 

• perest eraldatus, 
vanemate kaotus, 

haavatav autoriteetse 
isa poolt 

RISKIfaktorid ja 
protsessid (olevik) 

• Alkohol kui 
toimetuleku-
mehhanism 

•Laura vastumeelsus 
tekitab konflikte 
perekonnas 

•Ian tuli pere juurde 
tagasi, mis soodustab 
Michaeli negatiivset 
käitumist 

•Kasutatakse rohkem 
kehalist karistust 

•Moira joob rohkem 

Kumuleeruvad faktorid ja protsessid, (võivad  
taaskäivituda): 

•Iani nõudmised ja ootused kasvavad 
 

•Ema võtab Iani taaskord tagasi, alkoholi 
kuritarvitamine 

KAITSEfaktorite ja 
protsesside säilitamine 

•Minevikus hoolitses 
Moira rohkem laste 
eest 

•Hoolimata alkoholi 
kuritarvitamisest, on 
laste põhivajadused ja 
emalik hoolitsus 
tagatud  

•Laura hoolitseb ja 
toetab.  

•Ian teenib hästi, kodu 
on korralik ja hoitud. 

Praegune lapse olukordu (tervis ja areng) 
•Füüsiline vägivald 
•Hooletusse jäetud, vähene emalik hoolitsus ja 
tähelepanu 
•Ärevushoogude sagenemine, stress, eraldatus, 
depressiivse käitumise tunnused 
•Mõju õppimisele, enesehinnangule 

Lapse ennustatav olukord tulevukuks (tervis ja 
areng)  

•Suureneb emotsionaalne kahju, füüsiline 
vägivald, psüühiline vägivald. 
•Koolis mahajäämine – võimalik väljalangemine 
•Järjest eraldatum sõpradest 
•Kasvav ärevus ja depressioon 

Süsteemne analüüs (Michael) 
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ARUTELU 

 
 
Arutle kõrvalolijaga, kuidas ... 

 
►Planeerid sekkumist 
►Kuidas määratled ja mõõdad tulemusi  
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ETAPP 6: JUHTUMI LÕPETAMINE 

1. Kaalu erinevaid võimalusi sekkumisteks, mis:                                                    
a) toetavad kaitsetegureid Michaeli vajadustes ja/või 
b)Aitavad parandada teisi Michaeli vajadusi mõjutavaid tegureid?  

 
2. Küsimused, millele mõelda: : 

►Iga sekkumise eesmärk: Millist tegurit soovitakse muuta (lapse vajaduste 
küljel) ? 

►Olemasolevad ressursid: millised need on?  
►Koostöö perekonnaga: millise sekkumisplaaniga perekond nõus on ja enim 

ennast seostab? 
►Sekkumiste varjatud mõju: kas sekkumine avaldab kohest mõju või mõned 

soovitud muudatused võtavad aega? 
►Sekkumiste järjekord: Millised meetmed esialgu rakendada, mis neile 

järgnevad? 
►Lapse arenguperiood (ajaline): Milline sekkumine peaks muutuma 

arvestades lapse vanuse muutumist? 
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HÜPOTEESID JA SEKKUMINE 
 

 

►Mõju ja protsesside analüüs, mis aitavad 
koostada hüpoteese, kuidas sekkumine 
parandab lapse praegust olukorda 

►Sekkumine võib olla eesmärgiga muuta 
ükskõik millist kolmnurga külge või tegurit.  
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ETAPP 7: MÕÕDIKUTE MÄÄRATLEMINE  VÕIMALIKE 
TULEMUSTE JA SEKKUMISTE TULEMUSLIKKUSE 
HINDAMISEKS 
  

Määrates ära võimalikud lahendused ning ka tulemuste 
efektiivsust mõõtvad mõõdikud, aitab see hinnata lapse ja 
vanemate arengut ja vajadusel muuta sekkumist.  
 
Tulemused peaksid olema saavutatavad vastavalt 
eelnevalt püstitatud hüpoteesidele, kuidas sekkumised 
olukorda parandavad.  
 

►Lapse vajadused (tervis ja areng)  
►Tegurid ja protsessid, mis mõjutavad lapse vajadusi 
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Et hinnata sekkumise tulemuslikkust, tuleb 
aeg-ajalt mõõta muutusi 
►Lapse vajadustes (areng ja tervis) 
► Tegurid ja protsessid, mis mõjutavad lapse 

vajadusi 

 
Tuleb määrata alguspunkt ja sellele 
järgnevad meetodid.   
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Alguspunkt ja järgnevad meetmed peavad 
olema: 
►põhjendatud: mõõdavad, mida nad on 

mõeldud mõõtma 
►usaldusväärsed: kasutades neid eri 

ajahetkedel, annavad võrreldavaid tulemusi 
(ka siis kui hindaja on teine) 
 

Mõõdikud võivad olla:  
► standardiseeritud 
► juhtumipõhised 

 
 
 
 
 
 

MUUTUSE MÕÕTMINE 
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STANDARDISEERITUD VS. JUHTUMIPÕHISED 
MÕÕDIKUD 

Standardiseeritud mõõdikud võimaldavad mõõta ja 
võrrelda norme ning näitajaid, mis on universaalsed 
(populatsioon, keskmine hinne vms). Kasutus: 

► Küsimustikes – numbriline skaala 
► Hinde andmine poolstruktureeritud intervjuus (juhend 

sissejuhatuses) 
Juhtumipõhiste mõõdikute kasutamisel on eelnevalt 
kokkulepitud, mida nendega saab mõõta ja millised on 
määrad. Nt:  

► Voodimärgamise tabel 
► Mitu päeva nädalas on koolist puudutud 
► Päevad, millal võeti ravimeid 
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HARJUTUS 

► Milliseid seoseid soovite muuta erinevate kolmnurga 
külgedel ja Michaeli vajadustes? 

► Miks need tegurid/protsessid esinesid?  
► Millised tagajärjed on siis kui tegur/protsess jääb kestma – 

lühi-/pikaajaliselt? 
► Millised sekkumised valisid ja miks? 
► Milline oli sekkumiste järjekord ja miks?  
► Millised standardiseeritud mõõdikud ja millised 

juhtumipõhised mõõdikud valisid, et hinnata tulemusi: 
► Lapse vajadustes 
► Tegurites, mis mõjutavad last 
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► Caldwell, B.M. & Bradley, R.H. (2003). HOME Inventory: Administration Manual 
Comprehensive Edition. Little Rock, AR: University of Arkansas for Medical 
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RESSURSID 

 

►see toolbox  available online at: www.mapchipp.com  
►Kelly, L. & Meysen, T. (2016). Transnational Foundations for Ethical 

Practice in Interventions Against Violence Against Women and Child 
Abuse. London: CEINAV. (translations to German, Portuguese and 
Slovenian available) 

►Are there any ressouces that you consider particularly useful for 
practitioners in child protection when it comes to planning interventions? 
Please let us know about it (write to mapchipp@dijuf.de)! 

 

M06: INTERVENTION & PLANNING 
26 

http://www.mapchipp.com/
mailto:mapchipp@dijuf.de

	Sekkumiste planeerimine
	Miks on sekkumiste planeerimine oluline? 
	Mida teha ?
	Osalus
	Kuidas kaasata lapsi ja lapsevanemaid?
	Otsuste tegemine sisaldab…
	Riskifaktorite hindamine
	etapp 5: hüpoteeside püstitamine
	Foliennummer 9
	Sekkumiste iseloomu määratlemine 
	Kasulikud küsimused …
	Analüüsi süntees
	harjutus: �ennusta Michaeli tulevikku kui mitte midagi ei muutu
	Foliennummer 14
	Kasutades süsteemse analüüsi mudelit, ennusta väljavaateid Michaeli olukorrale�
	Foliennummer 16
	arutelu
	Etapp 6: juhtumi lõpetamine
	Hüpoteesid ja sekkumine
	Etapp 7: mõõdikute määratlemine  võimalike tulemuste ja sekkumiste tulemuslikkuse hindamiseks�
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	StandardISEERITUD vs. Juhtumipõhised mõõdikud
	Harjutus
	viited
	ressursid

