
1.4.2016

Lapse ja vanemate toe vajaduse hindamine           

Lugupeetud klient!

Helsingi sotsiaal- ja tervishoiuametis on kasutusel ühtne hindamismudel, 
mille abil hinnatakse koos lapse ja tema vanematega, millist tuge ja abi nad 
vajavad. 

Koostöös perega käsitletakse lapse ja vanemate igapäevaelu, inimsuhteid, 
muresid, tugevaid külgi ja jõuvarusid. Toe vajaduste hindamine põhineb 
lapse ja vanemate poolt antaval hinnangul olukorrale ning toe vajadusele 
ning samuti sotsiaaltöötaja nägemusel olukorrast ja toe vajadusest. 
Hindamisel tulemusena koostatakse plaan tugiteenustest, mida laps ja pere 
võivad tulevikus vajada ning millest neile kasu on.
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A. 1. Lapse arengulised vajadused 

Füüsiline tervis Lapse igapäevane elu Lapsen psüühiline ja sotsiaalne 

heaolu

Joovastavate ainete 

kasutamine

Füüsiline tervis

 Lapse üldseisund

 Füüsiline ja motoorne areng

 Allergiad, haigused ja 

puuded

 Rasedusaja mõju lapse 

tervislikule seisundile

Füüsilise tervise eest 

hoolitsemine

 Ärksus ja väsimus, puhkus 

ja uni

 Regulaarne ja tervislik 

toitumine

 Sportimine 

 Seksuaaltervis ja -teave

 Õnnetused

Diagnoositud füüsilised 

haigused või mure füüsilise 

tervise pärast  

Päevane rütm

 Igapäevaelu regulaarsus

 Hobid ja huvialad 

Lasteaias või koolis käimine 

 Kas käib meelsasti lasteaias, koolis 

või tööl, kas on puudumisi või 

põhjuseta puudumisi

 Kas kiusab/on kiusatav

 Õppimistulemused ja hinded, koolis 

hakkama saamine

 Keskendumisvõime/õppimisvõime

 Tulevikuplaanid/edasised plaanid

Vanusele vastavad igapäevased 

oskused

 Enda eest hoolitsemine ja hügieen

 Kodutööd

 Rahaga seotud asjad ja poes 

käimine

 Ühest kohast teise liikumine

 Realistlik arusaam ohtlikest 

olukordadest

Minapilt

 Eneseusaldus ja enda tundmine

 Identiteet (näiteks etniline, 

religioosne, kultuuriline, 

hariduslik/kutseline, sotsiaalne, 

sooline identiteet, 

seksuaalidentiteet)

Tunde-elu ja käitumine

 Meeleolu

 Tunnete väljendamine

 Raskuste kohtamine

 Ära jooksmine ja käitumishäired

 Vägivaldsus ja kuritegelikkus

Perekond ja sotsiaalsed suhted

 Lähedased inimesed

 Suhe vanematega

 Suhe teiste pereliikmetega 

 Sõbrad ja suhted nendega

 Suhtumine teistesse lastesse

 Usaldus ja avameelsus

 Suhtlemine teiste 

täiskasvanutega

Turvaplaani vajadus

Diagnoositud psüühilised haigused 

või mure vaimse tervise pärast

 Lapse joovastikasutuse 

ajalugu

 Kasutamise regulaarsus

 Mõju tervisele

 Mõju igapäevaeluga hakkama 

saamisele

 Mõju sotsiaalsetele suhetele

 Joovastitega seotud 

riskikäitumine
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A. 2. Vanema/vanemate jõuvarud ja toe vajadus  

Vanemlikud oskused
Psüühilise ja sotsiaalse heaolu 

pakkumine

Vanema/vanemate 

olukord, heaolu ja tervis

Joovastavate ainete 

kasutamine

Põhivajaduste eest hoolitsemine

 Toidu ja riietuse pakkumine

 Hügieeni eest hoolitsemine

 Koolis käimise eest hoolitsemine

 Lastehoidu eest hoolitsemine vajadusel

 Stiimulite pakkumine ja julgustamine

 Julgustamine spordi ja huvialadega 

tegelemiseks

 Lapse kaitsmine probleemide eest

 Iseseisvuse õpetamine

 Piisava vaba aja pakkumine                                                                 

lapsele, sõbrad võivad käia külas

 Piiride panemine (söömine, kojutulekuajad, 

magamine)

Vaimne tugi ja armastuse pakkumine

 Aja veetmine lapsega ning vaimse toe 

pakkumine

 Õppimise erugtamine

 Julgustamine iseseisvuseks ja vastutuse 

kandmiseks

Elu õpetajana tegutsemine

 Igapäevaelus vajaminevate oskuste õpetamine

 Õige ja vale õpetamine

 Heaks eeskujuks olemine

 Reeglite ja heade kommete õpetamine

 Vägivallatuse õpetamine

Heaolu pakkumine

 Emotsionaalse läheduse pakkumine

 Lapse vastu huvi ja kaastunde välja 

näitamine

 Lapse toetamine valikute tegemisel ja

raskustes

 Julgustamine ja uhkus lapse üle

 Muredest ja probleemidest rääkimine

 Lapse arvesse võtmine pereliikmena

 Vanemate inimsuhete tasakaal

Ohtutu kasvatus

 Vanemate kasvatus on lapsele ohutu

 Vanemad on järjekindlad ja stabiilsed ning 

igapäevaelu on regulaarne

 Vanemad toetavad üksteist kasvatamisel

 Vanemad vastutavad pere eest

 Vanemad ei kasuta vägivalda üksteise ega 

ka kellegi teise peal

 Lapse peal ei kasutata vägivalda

 Last ei kasutata seksuaalselt ära

 Elusituatsioon ja 

igapäevaelu

 Vanemate 

omavahelised suhed

 Vanemate võimalik uus 

inimsuhe ja partneri 

hoolitsus lapse eest 

 Majanduslik olukord

 Elamistingimused

 Vanemate jaksamine

 Füüsilised haigused

 Psüühiline heaolu ja 

võimalikud haigused

 Vanemate 

joovastikasutuse ajalugu

 Joovastite kasutamise 

hulk ja sagedus

 Kasutuse mõju lapsele ja 

perele

 Kasutuse mõju tööle ja 

igapäevaelu rütmile

 Kasutuse mõju 

sotsiaalsetele suhetele
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B. 1. Lapse heaolu ja toe vajadus 

Ei ole muret

1

Kerge toe vajadus

- põhiteenused

2

Märkimisväärne toe 

vajadus

- põhiteenused ja 

spetsiaalsed teenused

3

Suur toe vajadus

- põhiteenused ja 

spetsiaalsed teenused

4

Väga suur toe 

vajadus
- spetsiaalsed teenused, 

lapse rehabiliteeriv 

hoolitsus peres või 

lasteasutuses 

FÜÜSILINE 

TERVIS

Terve laps/ võimalike 

haiguste ravi on 

korraldatud

Kergeid puudusi tervise 

eest hoolitsemisel

Tervise eest 

hoolitsemine puudulik

Tervis ja selle eest 

hoolitsemine 

märkimisväärselt 

puudulik

Lapse tervis on ohus

LAPSE 

IGAPÄEVANE 

ELU

Vanusele vastav 

igapäevaelu

Igapäevaelus väikesi 

puudusi/probleeme

Lapse igapäevaelus 

puudusi/probleeme

Lapse igapäevaelus 

tõsiseid 

puudusi/probleeme

Lapse eest ei 

hoolitseta üldse

LAPSE 

PSÜÜHILINE 

HEAOLU

Lapse vaime heaolu on 

hea/ võimalike haiguste 

ravi on korraldatud

Psüühilises heaolus ja 

selle eest hoolitsemise on 

väikseid puudusi

Psüühilises heaolus ja 

selle eest hoolitsemise 

on puudusi

Psüühilises heaolus ja 

selle eest hoolitsemise 

on tõsiseid puudusi

Laps on ohtlik endale 

või teistele/ lapse 

psüühilise haiguse 

eest ei hoolitseta

LAPSE 

SOTSIAALNE 

HEAOLU

Sotsiaalsetes suhetes 

ja oskustes ei ole 

probleeme

Sotsiaalsetes suhetes ja 

oskustes on väikseid 

probleeme

Sotsiaalsetes suhetes ja 

oskustes on probleeme

Lapse 

väikesemõõduline 

kuritegelik käitumine

Sotsiaalsetes suhetes 

tõsised probleemid

Lapse korduv 

kuritegelik käitumine

Sotsiaalsetes suhetes 

tõsiseid lapse heaolu 

ohustavaid tegureid

Lapse korduv tõsine 

kuritegelik käitumine

JOOVASTAVAT

E AINETE 

KASUTAMINE

Ei kasuta üldse Juhuslik kasutamine Korduv kasutamine Muret tekitav regulaarne 

kasutamine

Suurte koguste ja 

sageli korduv 

kasutamine
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B. 2.   Vanema/vanemate jõuvarud ja toe vajadus  

Ei ole muret

1

Kerge toe vajadus 

- põhiteenused

2

Märkimisväärne toe 

vajadus

- põhiteenused ja 

spetsiaalsed teenused 

3

Suur toe vajadus

- põhiteenused ja 

spetsiaalsed teenused

4

Väga suur toe vajadus

- spetsiaalsed teenused, 

lapse rehabiliteeriv 

hoolitsus peres või 

lasteasutuses

VANEMLIKUD 

OSKUSED

Vanem vastab 

lapse vajadustele 

ja hoolitseb lapse 

eest hästi

Väikesed puudused 

lapse vajadustele 

vastamisel

Puudused lapse 

vajadustele vastamisel

Tõsised puudused lapse 

vajadustele vastamisel

Puudulikud vanemlikud 

oskused

ohustavad tõsiselt lapse

heaolu ja arengut

PSÜÜHILISE JA 

SOTSIAALSE 

HEAOLU 

PAKKUMINE

Lapse 

kasvukeskkond 

on stabiilne ja 

ohutu

Lapse 

kasvukeskkonna 

stabiilsuses ja 

ohutuses on väikesi 

puudusi

Lapse kasvukeskkonnas 

on ebastabiilseid 

tegureid

Lapse kasvukeskkonnas 

on palju ebastabiilseid 

tegureid

Lapse turvalisus on ohus 

ning kasvukeskkond on 

ebastabiilne

VANEMATE 

HEAOLU JA 

ELU 

SITUATSIOON

Vanemal läheb 

hästi ja elu on 

stabiilne

Vanemate seisundis ja 

elus on tegureid, mis 

mõjutavad lapse eest 

hoolitsemist 

Väikseid probleeme 

elukorralduses, mingil 

määral jaksamist 

mõjutavaid tegureid ja 

selliseid tegureid, mis 

mõjutavad lapse eest 

hoolitsemist

Probleeme 

elukorralduses, 

jaksamisprobleeme või 

tegureid, mis piiravad 

lapse eest hoolitsemist

Tõsiseid probleeme 

elukorralduses, tõsiseid 

jaksamisprobleeme ja 

raskusi lapse eest 

hoolitsemisega

VANEMA 

JOOVASTAVAT

E AINETE 

KASUTAMINE

Mõõdukas 

kasutamine või ei 

kasuta üldse

Juhuslik 

riskikasutamine

Korduv riskikasutamine Regulaarne ja suurte 

koguste tarbimine
Suurte koguste tarbimine ja 

sellega seoses tõsine 

riskikäitumine
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