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RESÜMEE 

 
Marita Ilmoja (2002). Kasupere kui alternatiiv vanemliku hoolitsuseta lastele. 

Bakalaureusetöö. TPÜ. Käsikiri. Tallinn, 60 lk.  26 kasutatud kirjanduslikku 

allikat, 1 tabel,  9  joonist, 1 lisa. 

 

 

Käesoleva töö aineks on asendushoolduse olemus ja mõju lapse arengule. 

Lastekaitse üheks arenguprioriteediks on vähendada laste arvu institutsioonides, 

soodustades vajadust asendushoolduse järele.  

Väljaspool bioloogilist pere kasvavatele lastele tuleb luua võimalikult perelähedased ja 

laste vajadusi arvestavad tingimused, toetada kontakte lapse bioloogiliste vanemate ja 

teiste lähedaste ja lapsele oluliste inimestega. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on saada ülevaade kasuperede olemusest, 

toimetulekust, probleemidest ning saadavast koolitusest tänases Eestis. Uurimustöö 

tugineb sotsio-ökokultuurilisele teooriale. 

Bakalaureusetöö ainestik on kogutud nelja Eesti maakonna kasuperede seas läbiviidud 

ankeetküsitluse kaudu. 

Saadi ülevaade kasuperede hetkeolukorrast, probleemidest, toimetulekust ja 

koolitusvajadusest.  

Uurimuse põhjal formeerus arvamus, et Eestimaa kasuperede laps on paljudel juhtudel 

perekonnale lähedalasuv isik, kas siis sugulase või tuttava näol. Tulemuste analüüs 

näitab, et kasupered peavad ennast majanduslikult üldiselt toimetulevaks, kuigi 

suurimaks probleemiks peetakse materiaalse ressursi vähesust. Teiseks suureks 

probleemivaldkonnaks peetakse suhteid ja kohanemist kasupere ja lapse vahel.  

Kasuvanemlusele eelneva ühtse koolitusprogrammi puudumine on samuti valdkond, 

mis vajaks tähelepanu ja mille elluviimine oleks peredele toeks. 

Igal lapsel on õigus perele, kodule, arengule ja heaolule. Seda deviisiks võttes püütakse 

vanemliku hoolitsuseta lapsele pakkuda parimat võimalikku kodu ja seda kasupere näol. 

 

Võtmesõnad: asendushooldus, kasupere, perekond, toimetulek, bioloogiline vanem, 

abivajadus, toetamisvõimalus. 
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ABSTRACT 

 

Marita Ilmoja (2002). Foster family as an alternative for children lacking parental 

care.  B.Sc. diploma project. Tallinn Pedagogical University. Manuscript 60 pages, 

26 references, 1 table, 9 figures. 

 

The goal of the current project was to study the foster family and its influence to the 

development of the child. 

One of the priorities of the society is to reduce the number of children growing up at 

institutions in favor of the foster families. 

 

The current study takes a closer look at foster families in four different regions in 

Estonia. The data was collected by distributing questionnaires to the foster families. 

 

The data analysis shows that the adopted child in typical foster family in Estonia is 

usually closely related to the family – either relative or a family friend. 

The majority of questioned families considered their economical situation not good but 

still manageable. It also evolved that the adaptation process of child to its new 

environment does frequently cause problems. It seems that there is a need for an 

educational program addressed for the foster families that would help overcome some of 

the problems. 

 

Keywords: foster care, foster family, family, economical situation, biological parent, 

supporting options 
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EESSÕNA 
 
 
 

Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapsi on ajaloo vältel olnud ilmselt igas ajajärgus. Olgu 

siis sõja-aastatel põhjuseks orvuksjäämine või inimkonna kiire arengutempo tõttu elule 

jalgu jäävad perekonnad, kes ei suuda, või halvemal juhul ei taha lastekasvatamisega 

iseseisvalt toime tulla. 

 

Eestimaal hakati vanemliku hoolitsuseta jäänud lastele lastekodusid rajama 

1920.aastatel ning alates 1932.aastast anti suuremaid lapsi perekondadesse. Laiemalt 

hakkas levima ka lapsendamine. 

 

Eesti taasiseseisvumisele eelnenud tagurlik nõukogude-aeg lõhkus varasema 

lastekaitsesüsteemi, muutes selle ametkonnakeskseks. Puudusid ka ühiskondlikud 

lastekaitseorganisatsioonid. 

Taasiseseisvunud Eestis lisandus tavapärasele asendushooldusele perekonnas 

hooldamine neile lastele, kes oma vanemate hoolest on ilma jäänud. 

Käesolev töö ongi asendushoolduse ühest võimalusest – kasuperest, kui alternatiivist 

lastekodule. 

Oma uurimistöö õnnestumise eest olen tänu võlgu eeskätt oma juhendajale Anne Tikole 

aga kindlasti ka neljale Eesti maakonna sotsiaaltöötajale Ele Zilmerile, Helle-Mall 

Kruusementile, Margit Pajole ja Tiina Jursile, kelle abita ei oleks antud uurimust 

võimalik olnud läbi viia. 

Suur tänu ka kõigile hooldusperedele, kes küsimustikule vastasid. 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Kaasaegse lastekaitsesüsteemi alustalaks on lapse üleskasvatamine tema oma 

perekonnas. Lastekaitsetöö eesmärgiks on lastele soodsa arengukeskkonna loomine ja 

hoidmine, mistõttu vanemliku hoolitsuseta jäänud laste hoolekanne tänases Eesti 

ühiskonnas on käesoleva bakalaureusetöö autorile huvipakkuv olnud kogu õppeperioodi 

vältel ning käesolev töö ongi välja kujunenud eelnevatest seminaritöödest. Sellest 

tulenevalt on bakalaureusetöö aineks asendushoolduse olemus ja mõju lapse arengule.  

Pean antud teemat aktuaalseks, kuna nii üldise vaesumise kui ka probleemsete laste 

taustal tekib üha suurenev vajadus pöörata tähelepanu neile lastele, kellel jääb puudu 

kodusoojusest või kodust üldse. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on saada ülevaade kasuperede olemusest; toimetulekust; 

probleemidest ning saadavast koolitusest tänases Eestis. 

 Seadsin ülesandeks selgitada millised on võimalused asendada bioloogilist perekonda; 

millised on kasuperede abivajadused; toimetulek probleemidega; vajadus koolituse 

järele; kasuperede hinnang kasuperehoolduse korraldamisele ning millised on 

kasuperede toetamisvõimalused seadusandluse taustal. 

Lastekaitse üheks arenguprioriteediks on vähendada laste arvu institutsioonides, 

soodustades vajadust asendushoolduse järele. Kogu maailm läheb seda teed, et lapse 

turvakodusse või lastekodusse paigutamise asemel eelistatakse kasuperesid. 

Lapsed vajavad arenemiseks peresuhteid. Seepärast teeb õigesti sotsiaaltöötaja, kes 

lapse paigutamisel eelistab perepaigutust lastekodule.  

Kuidas aga leida kasuperedeks sobivaid inimesi nii palju, et lastekodud jääksid vaid 

nendele lastele, keda mingil põhjusel perre paigutada ei saa?  

Kasuvanemad on inimesed, kes tänases Eestis julgevad üle olla naabrite ebasoosingust. 

Küllalt tihti peab kasupere kokku puutuma kadeduse ja kahtlustamisega oma 

kogukonnas. Suutmata enesele tunnistada, et tegelikult ollakse kadedad sellepärast, et 

kasuvanemaks pürginu on hingelt suurem ja julgem, avades oma kodu võõrale murele. 

Raske on toime tulla ümbritsevate inimeste mõistmatuse ja silmakirjalikkusega. 
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Väidetavalt on kasupere  üks elujõulisemaid alternatiive laste asendushoolduses just 

lapse resotsialiseerimise aspektist, kuid kasuperedel esineb ka mitmeid probleeme ja 

muresid, mida aitaks lahendada kasuperede tugisüsteem. Kahjuks ja õnneks on taolised 

projektid alles lapsekingades ning alustavad oma toimimist.  

Ka kasuperede koolitus on praegusel hetkel  algstaadiumis ja alles kogub jõudu, et tuult 

tiibadesse saada. Paljudel peredel puudub eelnev koolitus, mis aga peaks olema 

eelduseks sellele, et  kasupereks saada.  Kahjuks on kerkinud üles  probleem, et mõned 

pered ei tunne koolituse olemasolul selle vastu mingit huvi ja lihtsalt ei tule sinna. Siin 

oleks kindlasti vajalik teha muudatusi seadusandluses, et olukorda muuta ja koolitus 

kohustuslikuks teha. 

Paraku on tänases majanduslikult ebakindlas Eestis veel peresid, kes võtavad endale 

kasulapse materiaalse kasu saamise eesmärgil ja see on loomulikult äärmiselt taunitav. 

Oma süü on siin ka kohalikel omavalitsustel, kes annavad lapsed kergekäeliselt 

peredesse, uurimata pere tausta. Nii osutubki võimalikuks, et last solgutatakse ühest  

perest  teise. 

Käesolevas töös ongi uuritud nii kasuvanemlusega seonduvaid probleeme ja nendega 

toimetulekut kui  ka last kasupere kontekstis. 

Töö empiiriline osa on kirjutatud nelja Eesti maakonna (Võrumaa, Saaremaa, 

Viljandimaa, Põlvamaa) kasuperede ankeetküsitluse põhjal. 

Uurimuse käigus saadeti välja 72 ankeeti kasuperedele. 

Töö peamised mõisted on:  

Laps – põlvneb emast, kes on tema sünnitanud ja isast, kes on tema eostanud. Eesti 

Vabariigis kehtiva seadusandluse ja üldkasutatava statistika järgi loetakse lapseks 

inimest, kelle vanus on alla 18.a. (Perekonnaseadus RT 1994, I, 75, 1326) 

 

Asendushooldus  – lapse hooldamine väljaspool perekonda.  

(Rääk, Allev 1999, 44-45) 

 Kasuperehooldus  – planeeritud perehooldus kasuperes neile lastele, kes mingil 

põhjusel ei saa soovitud hooldust oma kodus.(Rääk, Allev 1999, 44-45) 

Kasuvanem – isik, kes last kasvatab, kuid ei ole selle lapse vanem ega 

võõrasvanem.(Rääk, Allev, 1999, 44-45) 
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Hooldusperekond – perekond, kes kirjaliku lepingu alusel võtab perekonda hooldada 

hooldust vajava isiku.(Perekonnas hooldamise juhend) 

Perekonnas hooldamine – hooldamine perekonnas on isiku hooldamine sobivas 

perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. (Sotsiaalhoolekande seadus RT 1995, 21, 

323) 

Oma töös kasutasin järgmisi võtmesõnu: toimetulek, probleemid, koolitus, kohanemine, 

bioloogiline vanem, abivajadus, toetamisvõimalus. 
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2. LAPSE ARENGUT MÕJUTAVAD TEGURID 

 

Sotsio-ökokultuurilise teooria kohaselt mõjutab muutus ökoloogilise süsteemi mistahes 

osas süsteemi teisi osasid, luues nõnda vajaduse homöostaasi ehk tasakaalu  

saavutamiseks isiku ja teda ümbritseva keskkonna vahel.  

  Last ja tema perekonda võivad mõjutada neist näiliselt kaugemal seisvad asjaolud või 

sündmused st. perekonda tuleb mõista dünaamilise, ümbrusest sõltuva institutsioonina, 

kusjuures välisele survele aitab vastu seista pere tugevus ja kokkukuuluvustunne.  

Teooria lähtub sellest, et lapse ja tema keskkonna vahelisi vastastikuse mõjutamise 

suhteid saab kujutada astmeliselt laieneva süsteemina. (Joonis 2.1.) 

Iga aste on järgmisega omavahel seotud, sest iga eelnev süsteem kuulub ühtlasi ka 

järgneva koosseisu. Nendeks süsteemideks on mikro-, meso-, ekso- ja makrosüsteem. 

(Tulva 1996). 

Mikrosüsteem , mille füüsilised omadused on näiteks kodu suurus, perekonnaliikmete 

hulk, mänguvahendite hulk jne.  

Mikrosüsteemi kuuluvad ka inimesed ja nende omadused (vanemate haridustase, 

õpetajate tõekspidamised, mängukaaslaste vanus ja sugu) kui arengut mõjutavad 

tegurid. Samas kuuluvad mikrosüsteemi sellised suured struktuurid  nagu kool, kodu  

eakaaslaste grupp. 

Raamistu olulisteks komponentideks on tegevused, rollid ja suhted. Koos 

käitumispaigaga loovad need terviku. Ühe komponendi puudumisel või muutumisel 

muutub kogu tervik. 

 Erinevad mikrosüsteemi osad on omavahel seotud. See seostus kajastub 

mesosüsteemis, mis kujutab endast suhete süsteeme lapse mikrosüsteemide vahel 

 ( vanemate suhe õpetajatega, mängukaaslaste suhe vanematega) 

Ühes mikrosüsteemis toimuv võib olla kaudselt mõjutatud ka nende mikrosüsteemide 

poolt, milles laps ise otseselt ei osale. 

Eksosüsteem märgistab selliseid sotsiaalseid raamistuid, mis arengut kaudselt 

mõjutavad. 

Makrosüsteem hõlmab neid ajaloolisi sündmusi, mis mõjutavad kõiki alasüsteeme. 

Kultuuri vahendusel levivate hoiakute ja veendumuste kaudu jõuab ka see mõju lapseni. 

Mikrosüsteem on eelmistest püsivam. (Tankler 1999). 
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Joonis 2.1.  Lastekaitseprobleemide teket ja kujunemist mõjutavad tasemed sotsio-

ökokultuurilise teooria kontekstis. (Craig 2000). 

 

Sotsio-ökokultuurilise teooria kohaselt moodustub lapse heaolu teda ümbritsevast 

sotsiaalsest keskkonnast ja võrgustikust, mille mõjupiirkonda laps jääb. Eelkõige kuulub  

sotsiaalsessse keskkonda perekond. 

 

Bronfenbrenneri järgi loob tänapäeva tehnikaajastu ühiskonnas just tuumikpere parimad 

rakenduslikud alustalad lapse arengule. Oluliseks peab ta ka vanemate sotsiaalse 

võrgustiku olemasolu, mis annab tuge kasvatamisülesannetes. 

Lapse heaolu on sõltuvuses ainelisest ja hingelisest tasakaalust. Vanemad loovad 

eeldused lapse heaolu tekkeks hoides pere elustiili aktsepteeritud piirides. 

(Hämäläinen 1992). 
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2.1. Kodu ja perekonna osa lapse arengus 
 

Lapse arengut mõjutab kindlasti kõige enam kodu ja vahetu suhtlemine oma 

perekonnaliikmetega.  

Kodu “näo” psühholoogilises mõttes kujundavad inimestevahelisd suhted.  

Lapse arengut mõjutavad mitte üksnes need suhted, milles ta ise osaline on, vaid suure 

kaaluga on ka suhted, mida ta kõrvalt näeb. 

 

Vanemateta või pärssivates oludes kasvamine avaldab lapse arengule negatiivset mõju 

geneetilisest taustast olenemata. On oluline, et lapsel oleksid vanemad või keegi toetav 

vanemarolli täitev isik. Nii kaua, kui perekeskkond on nö normaalnõuetele vastav, ei 

avalda see lapse arengule olulist mõju. Kasvukeskkonna poolt pakutud võimalustest 

lähtudes konstrueerib laps oma reaalsusnägemuse ning sellele konstrueeritud 

tegelikkusel on oluline mõju ka täiskasvanueas. Erinevates arengustaadiumides lapsed 

tõlgendavad ja käsitlevad keskkonda erinevalt, sellest tuleneb, et igaühe kogemused on 

unikaalsed. 

Keskkonnad, mis mahuvad lubatud kõikumismäära piiridesse, on samaväärsed selles 

mõttes, et lapsel on igal juhul võimalik konstrueerida reaalsusnägemust. Loomulikult 

leidub ka perekondi, mis jäävad nn normaalsest lubatud variatsiooniulatusest väljapoole, 

näiteks perekondi, kus esineb vägivalda, väärkohtlemist või kantakse laste eest 

puudulikult hoolt. 

Mõiste”good enough parents”(piisavalt head vanemad) viitab sellele, et eksisteerib 

mingi alampiir, mis märgistab lapse normaalseks arenguks vajalikke 

miinimumtingimusi. Imikule on piisav, kui leiduvad kaitsvad vanemarolli täitjad  ning 

ühiskondlik grupp, milles on võimalik sotsialiseeruda. Veidi vanemate laste jaoks on 

olulised ka toetav perekond ja sõbrad, kellelt õppida normaalseks nooreks ja töö- ning 

armastusvõimeliseks täiskasvanuks olemise reegleid.(Klefbeck, Ogden 2001) 

 

Terve suur valdkond – sotsialiseerumine, mille käigus omandatakse oskus käituda 

kaasinimestega ja nendega suhtlemise viis, toetub tugevasti suhetele kodus. Ka see, kas 

ja kuidas sobib väljendada nii oma negatiivseid kui positiivseid emotsioone, toetub 

kodus kogetule, mida tahtmatult või ka tahtlikult matkitakse. 
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On selge, et varases lapseeas omaksvõetud väärtushinnangud ja uskumused mängivad 

hilisemas arengukäigus kas suuremat või väiksemat rolli, olenevalt nende 

emotsionaalsest kaalust. (Tankler 1999). 

 

“Perekonnast on ikka räägitud kui hoolitsuse, turvalisuse ja elu jätkuvuse 

institutsioonist. Perekond on ainuke identiteeti loov ja anoomia eest kaitsev institusioon. 

Perekonna loodud inimsuhted kujutavad endast tänapäevalgi kõige pikaajalisemaid 

inimsuhteid, kuna kiiresti muutuvas ühiskonnas kõik muud suhted lühenevad ( suhted 

töökaaslastega, naabritega, ka tänapäevased sotsiaalse võrgustiku suhted).  Kestvad 

inimsuhted aga pakuvad inimesele lühiaegsetest rohkem kaitstust, võimaldades 

kindlamalt arvestada edaspidisegi toetuse, ustavuse ja mõistmisega.”(Kraav 2000, 37-

41). 

Samas võib perekond tekitada ka kaitsetust ning turvalisuse puudujäägid perekonnas 

toovad kaasa koduriske, mis kahjustavad teatud määral kõigi pereliikmete heaolu, eriti 

halvasti aga mõjuvad need alles arenemisjärgus olevatele lastele. 

 

Kaitsetus kandub pereliikmete omavaheliste suhete kaudu ühelt teisele. Lähedase 

inimese kaitsetus peegeldub omaenese kaitsetusena, mis ladestub hinge kiht-kihi järel. 

Kaitsetuse kaugmõjud toimivad kogu inimese elu jooksul, väljendudes eri vanuses 

erinevalt, ning ületavad ka põlvkondade piire: õnnetu kodu ei produtseeri mitte ainult 

õnnetuid lapsi, vaid ka uusi õnnetuid lapsevanemaid. (ibd.) 

 

2.2. Keskkond kui arengutegur 

 

Kuna inimlaps on eelkõige sotsiaalne olend, sõltub tema areng väga olulisel määral 

kasvukeskkonnast, sellest, kas ta on oodatud ja armastatud või mitte, kas tema jaoks 

leidub täiskasvanu, kes pakub talle nii emotsionaalseid kui tunnetuslikke muljeid ning 

tunnustab tema edusamme. 

 

Täiskasvanuga võrreldes on laps keskonnamõjudele palju vastuvõtlikum, sest tal 

puudub kontroll ümbritseva üle ja ta ei saa oma keskkonda ise kujundada.  
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Samas määravad keskkonna omadused ära selle, missugused tegevused lapse jaoks 

võimalikud on ja igasugune muutus keskkonnas toob kaasa nende võimaluste 

vähenemise või suurenemise. Seda on kasulik teada, sest see annab võimaluse 

keskkonna kaudu toetada lapse arengut soovitavas suunas. (Tankler 1999). 

 

2.3. Lapse sotsiaalne areng  

 

Sotsiaalse arengu all mõeldkse arengu seda aspekti, mis on seotud ühiskonnas  teiste 

inimeste kesksel elamisega ning nendega suhtlemisega. 

 

Suhtlemise käigus omandab laps teatud suhtlemismudelid, õpib toime tulema oma 

emotsioonidega ja neid adekvaatselt väljendama, õpib tähele panema teiste emotsioone 

ja nendele adekvaatselt reageerima  ja veel palju muud. 

Laps omandab varakult sellele ühiskonnale tüüpilised  normid ja käitumismudelid, mida 

konkreetses ühiskonnas sobivaks peetakse. 

Seda õppimisprotsessi nimetatakse sotsialiseerumiseks ja selle käigus õpitu 

internaliseerub, põimub lapse identiteeti sellisel määral, et muutub osaks temast endast. 

Sotsialiseerumisprotsessis omandatud oskused moodustavad niinimetatud sotsiaalse 

kompetentsuse, mis tähendab lapse võimet suhelda ja olla kaasinimestega vastastikustes 

seostes kasulikul, abivalmil ja toetaval viisil. 

Sotsiaalselt kompetentne inimene on võimeline mõistma ja ette arvama, mida temalt 

oodatakse ja kuidas ta peaks toimima, et käituda teiste ootustele vastavalt.  

Sellise käitumise eelduseks on soov hoiduda teravatest probleemidest ja teatav 

enesedistsipliin.(Tankler 1999). 

 

 

2.4.  Lapse mina-areng 

 

Kuna esimestel eluaastatel veedab laps reeglina  valdava osa ajast oma vanematega, on 

nende roll lapse mina-pildi kujundamisel eriti kaalukas.  
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Lastel, kellesse suhtutakse armastuse ja respektitundega, kujuneb välja positiivne 

eneseteadvus. See tähendab, et laps peab end tubliks ja on enamasti veendunud oma 

edukas toimetulekus. See omakorda innustab teda uutes olukordades uusi 

käitumismudeleid katsetama ja initsiatiivi näitama. 

Positiivse mina-pildiga lapsel ei ole vajadust ennast tõestada või oma väärtust “näidata”, 

mistõttu tema käitumine on loomulikum ja sageli ka küpsem.(Tankler 1999). 

 

“Üha enam ollakse veendunud, et lapse isiksuse areng sõltub oluliselt sellest, kuivõrd 

turvaliselt on laps saanud kiinduda temale olulistesse täiskasvanutesse. 

Eneseväärikustunne ja eneseusaldus tekivad läbi kogemuse, et oled armastatud. See aga 

sõltub varajase kiindumussuhte kvaliteedist. Kindel kaitstusetunne (mind ei jäeta hätta, 

minust hoolitakse, minu signaalidele reageeritakse) on aluseks oma isiksuse väärtuse 

tajumisele, mis on tähtsaks eelduseks lapse tunnetuslikule arengule.”(Tiko 1999, 10-11). 

 

Kaitstusetunde puudumisel võib häiruda lapse võime moodustada vastastikuseid 

kiindumussuhteid. Kui lapse vajadustele ei vastata või kui vastamine on ebajärjekindel, 

ei kujune lapsel kogemust positiivsest vastasmõjust. Psühholoogiliseks tagajärjeks on 

usaldamatus maailma ja teiste inimest suhtes, üksinduse-ja kaitsetusetunne. 

Sellised lapsed küll otsivad kontakti, klammerduvad täiskasvanu külge, kuid siiski ei 

tundu olevat kontaktis.(Oranen 1999). 

 

“Need lapsed, kelle varane lapsepõlv rajaneb turvalisel kiindumussuhtel, on edaspidi 

vähem kartlikud ja vähem vaenulikud omasuguste suhtes. 

Kartlikel lastel ( neil, kes on pidanud oma elus kogema, et maailma ei saa usaldada, et 

iial ei või kindel olla, kas nende hädasignaalile reageeritakse) on üldjuhul madal 

enesehinnang. Lapse kalduvus hirmudele piirab vaimsete ja füüsiliste jõuvarude 

kasutamist – hirm pärsib huvi ja saab takistuseks lapse intellektuaalsele arengule”. 

 (Tiko 1999, 10-11). 
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3.  ASENDUSHOOLDUS TÄNASES EESTIS 

 

 Eestis kasvab ligi 6000 last, kes on pidanud üle elama oma päriskodu kaotuse. Nad 

 kasvavad kas asendusperes, hoolekandeasutuses või mujal. Selle arvu taga on 

konkreetsed  lapsed oma elukogemustega, oma päriskodu peeglina. 

2001.aasta lõpul oli perekondades hooldamisel 1000 last, neist 508 poissi ja 492 

tüdrukut. 2001.aasta lõpul perekondades hooldamisel olnud lastest oli arvestuslikult    

10 000 lapse kohta perekondades hooldamisel 33 last.   Suurim oli see näitaja Võrumaal 

(85), järgnesid Järvamaa  (74) ja Viljandimaa (63). Kokku võeti 2001.aasta jooksul 

perekondadesse hooldamisele 463 last (Tabel 3.1.), kellest enamuse (82,5% ehk 382 

last) moodustasid kooliealised lapsed (7-17 aastased). Eelkooliealiste laste osatähtsus 

oli seega vaid 17,5% laste üldarvust. Nagu tabelist nähtub, on perekondadesse 

hooldamisele võetud laste arv aasta-aastalt suurenenud, olles saavutanud haripunkti 

2000.aastal ja langenud taas 100 võrra 2001.aastaks. Siiski on peredes hooldusel olevate 

laste arv hetkel suurim, võrreldes eelolevate aastatega.  

Kõige enam lapsi ehk 67,6% võeti perekondadesse hooldamisele bioloogilisest 

perekonnast ning hooldamisele võetud lastest vaid 61 olid täisorvud. Laste 

hoolekandeasutustest võeti hooldusele vaid 44 last. Kuigi perekonnas hooldamine on 

jõudsalt arenev alternatiiv lastekodule ja peaks olema mõeldud siiski lastekodulastele, 

on siiski enamus lapsi võetud hooldusele bioloogilisest perekonnast 

Perekonnas hooldamisel olevatest lastest paigutati bioloogilisse perekonda tagasi 68 

last, teise hooldusperesse paigutati 22 last ja laste hoolekandeasutusse 42 last. 

Eestkostja või lapsendaja peresse paigutati 116 perekonnas hooldusel olevast lapsest. 

 

Tabel 3.1. Perekonnas hooldamine 1995, 1997, 2000 ja 2001. aastal. 

(Sotsiaalministeerium 2002) 

   1995  1997  2000  2001 

Võeti perekonda hooldada   138 138 574 463 

Alla 7.aastaseid - 32 104 81 

Üle 7.aastaseid - 106 470 382 

Oli aruande aasta lõpuks arvel 212 165 915 1000 
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Oma pärisperes on kasulast enamasti saatnud kodus valitsev jõhkrus, hoolimatus, 

külmus,  valed, tülid ja solvangud. Lapsed on tunda saanud ülekohut ja allasurutust, 

pidanud võitlema  armastuse ja austuse eest.  

Turvalisuse puudumise tõttu on neil suhtlemisraskused  omaealistega, vaimsete võimete 

areng on aeglustunud, enesehinnang on madal, nad on kas  passiivsed või agressiivsed. 

Küllalt sageli on nende vanematele kleebitud sildid kleepunud  lastelegi, sellele on 

lisandunud täiskasvanute ja kaaslaste halvustav suhtumine nii lasteaias, koolis kui ka 

väljaspool kooli. Sellisest kodust lahutatud laps on sageli kaotanud usu nii endasse kui 

teistesse ja seepärast saadab teda kolm kogemust: ära usalda, ära räägi, ära  tunne. 

(Haruoja 1999). 

  

On hea, kui õnnestub leida lapsele kasupere. See annab talle võimaluse kasvada   

normaalses kodus. Et laps taas hakkaks tundma, usaldama ja rääkima, on vaja 

 kasuvanemate oskuslikku ja tundlikku suhtlemist lapsega.  

Lapse negatiivseid elukogemusi  ei saa olematuks muuta, küll aga saab need lapsele 

mõistetavaks rääkida, lahti seletada,  aidata lapsel temale arusaadaval viisil hüvasti jätta 

hirme tekitanud minevikuga. Selleks et üles ehitada usaldussuhet, läheb vaja palju 

täiskasvanute aega, tarkust, energiat. 

  Tähtsaim lapse jaoks on aga see, et tema elus on olemas vähemalt üks täiskasvanu, 

kellele   ta võib alati kindel olla, kes teda ei reeda ja piltlikult öeldes, kelle selja tagant ta 

julgeks  maailmale keeltki näidata. (ibd.). 

 

3.1. Asendushooldus seadusandluse taustal 

 

Perekonnas hooldamine on kasupere üks vormidest eestkoste ja lapsendamise kõrval.  

Perekonnas hooldamise korral osutab perekond alternatiivset sotsiaalteenust lapsele, kes 

vastasel juhul paigutataks lastekodusse. See protseduur ei nõua vanemlike õiguste 

äravõtmist ega kohtulikku menetlust.  

Perekonnas hooldamist reguleerivad kaks Sotsiaalministeeriumi vastuvõetud õigusakti: 

Laste riiklik hoolekande kulude katmise kord (1999) ja Perekonnas hooldamise juhend 
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(1995). Esimeses sätestatakse, et riik katab mõlema vanema hoolitsusest ilma jäänud 

lapse ülalpidamise kulud nii hooldusperekonnas kui hoolekandeasutuses.  

Riiklikest vahenditest kaetakse ülalpidamiskulud, kui: 

• lapse vanem on surnud, tunnistatud teadmata kadunuks, teovõimetuks või 

piiratud teovõimega isikuks; 

• lapse vanemalt on ära võetud vanemlikud õigused või laps on kohtu otsusega 

vanematelt ära võetud, 

• laps on jäänud vanemliku hoolitsuseta muudel põhjustel. 

Perekonnas hooldamisel oleva lapse ülalpidamiskuludest kaetakse riigieelarvelistest 

kuludest  kuni 1700 krooni ühe lapse kohta kuus. Keskmised kulud ühe kasvandiku 

kohta laste hoolekandeasutustes 2001.a. olid 5141 krooni kuus, mis on kolm korda 

väiksem hooldusperedele makstavast summast. 

 Perekonnas hooldamine erineb lapsendamisest ja eestkostele võtmise  vormist sellega, 

et kõik õigused ja kohustused, mis lapse, hooldaja ja teiste võimalike osapoolte (lapse 

vanem, kohalik omavalitsus) vahel tekivad, sätestatakse lepinguga, mille sõlmib pere ja 

kohalik omavalitsus. 

Sotsiaalhoolekande seaduse teksti kohaselt on tegemist sotsiaalteenusega, mille sisuks 

on isiku hooldamine perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. Perekonnas 

hooldamise leping sõlmitakse tavaliselt aastaks, mille möödumisel lepingut 

pikendatakse, täiendatakse ja parandatakse, kui see on vajalik ja lapse huvides. 

Perekonnas hooldaja ei ole lapse seaduslik esindaja, mistõttu tal puudub õigus teha 

lapse isiklike või varaliste õiguste ja huvide kohta otsuseid. 

Niisuguste otsustuste tegemiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse 

lastekaitsetöötaja poole, kes lapse perekonda paigutas. 

Lapsele, kelle saatuseks oleks olnud elada lastekodus on perekonnas hooldamine parim 

lahendus, kuna parimaks kasvukeskkonnaks loetakse siiski peret. Niisugune kasupere 

vorm võimaldab paigutada last perre ka lühiajaliselt, kuni bioloogilise perekonna 

probleemide lahendamiseni. 
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3.2. Lapse paigutamine asendushooldusele 

 

Sobiva asendushoolduse variandi valikut mõjutavad lapse tarbed: kas lapsele on parem 

perehoid või asutushoid. 

Valikuolukorras tuleb kuulata last ja tema vanemaid ning arvestada ka lapse iga ja tema 

erivajadusi. 

Asendushoolduse otsustamisprotsessis tuleb eelneva lt leida vastused järgmistele 

küsimustele: 

1) Millised on lapse vajadused? 

2) Millised on lapse tugevad küljed? 

3) Head ja halvad sidemed sugulastega (kellega, millised)? 

4) Kas ja milline asendushooldus tagab lapsele tema vajaduste rahuldamise, tema 

tugevate külgede tugevnemise ja lapsele tähtsate sidemete säilitamise ning 

tugevnemise? 

5) Mida head pakub lapsele tema praegune kodu, mida saab pakkuda asenduskodu 

(millised lapse vajadused jäävad rahuldamata, millised tema tugevad küljed saavad 

kahjustatud, millised lapsele olulised sidemed häiritud)? 

6) Milline paigutus on parem?  

Lapse paigutamine asendushooldusele on õigustatud järgmiste asjaolude 

koosesinemisel: 

• puudujäägid lapse kodusel hooldusel ohustavad lapse arengut; 

• avahoolduse võimalused puuduvad või see ei ole andnud positiivseid tulemusi;  

• asendushooldus on lapse huvides. 

Asendushoolduseks on erinevaid võimalusi, millest tuleb igale konkreetsele lapsele 

valida sobivaim.(Mikkola 1999). 

 

Asendushoolduse võimalused on:  

Lühiajaline asendushooldus  – turvakodu 

- kasupere 

- kriisikodu emale ja lapsele 

Pikaajaline asendushooldus  – kasupere 

- eestkoste 
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- lastekodu, koolkodu, noortekodu 

- SOS-lasteküla 

- lapsendamine                                                     

 

Kui on võimalik lapse tagasiminek koju, ei tohi planeerida pikaajalist paigutust, sest 

laps harjub uues keskkonnas kiiresti. Laps jääb kasuperre nii kauaks kui võimalik ja nii 

lühikeseks ajaks kui vajalik. 

 

Mõned lapsed vajavad sageli kuude kaupa lühiajalist asendushooldust. Selliste laste 

jaoks on parim võimalus veeta kriisiperiood sugulaste või lähedaste tuttavate juures, 

nende puudumisel aga varjupaigas. Varjupaigas võib laps viibida korraga kuni kaks 

kuud, mille vältel tuleb otsustada lapse edasine saatus ja paigutada ta kas siis koju 

tagasi, eestkostele, kasuperre või lastekodusse. 

Mõnepäevane või nädalane paigutus eeldab, et meil oleksid nn. ooteperekonnad, kelle 

elurütmi ei häiri teadmine, et iga hetk võib tekkida vajadus võtta vastu abivajav laps. 

Meie hooldusperekonnad on enamjaolt motiveeritud lapse pikaajaliseks hooldamiseks. 

Vahetult asendushooldusele tulnud laps vajab palju tähelepanu ja hoolitsust. Lapse 

jaoks tähendab uus koht loobumist vanadest harjumustest, käitumismallidest ja 

sõpradest ning kohanemist uute inimestega. (Rääk, Allev 1999). 

 

3.3. Kasupere kui alternatiiv institutsioonihooldusele 
 

Tähtis ei ole see, et saaks last igal juhul ja ükskõik millisesse perre paigutada, vaid 

perre, kus teatakse ja ollakse mitmekülgselt ette valmistatud probleemsest perest tulnud 

lapse   kasvatamiseks. 

Kasuperede vanemad on tavaliselt elukogemustega lapsevanemad, kes omavad ise 

alaealisi või juba täiskasvanud lapsi ning on valmis pakkuma abi ja südamesoojust ka 

võõrale lapsele. Kasupere on abistatavale lapsele normaalse pere mudeliks. 

 

Enne lapse võtmist perekonda tuleb kasuvanemate kandidaatidel tõsiselt mõelda selle 

üle, kas vanematel on piisavalt vaba aega ja rahalisi vahendeid, et kasvatada veel ühte 

last, kas on piisavalt tolerantsust ja kannatlikkust, et hooldada ”rasket last” , kuidas 
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võivad kasulapse perekonda tulekusse suhtuda oma lapsed, kas on tahtmist ja oskusi 

suhelda kasulapse vanematega. 

Kasuvanemad peavad suutma põhjendada, miks nad last võtta soovivad.  

Kasuvanem peab enne lapse perre tulekut teada saama: 

• Milline on lapse kasuperesse paigutamise põhjus? 

• Kas ja millised on olnud eelmised paigutused? 

• Milline on lapse juriidiline staatus? 

• Millised on tulevikuväljavaated lapse jaoks? 

• Kuidas mõistab laps ümberasumise põhjust? 

• Milline on bioloogilise pere olukord? 

• Millised on lapse võimalused suhelda bioloogiliste vanematega? 

• Kas lapsel on õdesid-vendi, kus nad elavad ning kas sidemeid nendega on võimalik 

taastada? 

• Milline on lapse tervislik seisund? 

• Kas laps on kannatanud vägivalda? 

• Kas ja millise religiooniga on laps seotud? 

• Millisest kultuurikeskkonnast on laps pärit? 

• Milline on lapse haridustase ja millised on suhted kooliga? 

• Millised harjumused, huvialad on lapsel? 

• Millised on lastekaitsetöötaja, lapse sugulaste ootused kasupere suhtes? 

• Kelle poole ja millal pöörduda abi saamiseks? 

(Rääk, Allev 1999). 

 

3.4.  Lapse kasuperega kohanemise faasid 

 

Nii lapsele kui perele on kohanemine situatsioonikriisiks. Lapse kohanemisel kasuperes 

on võimalik eristada järgmisi faase, mida lastekaistetöötaja peab oskama ette näha ja ära 

tunda ning vajadusel ka kasuvanematele selgitama: 

1) Kohanemine: laps õpib uues keskkonnas orienteeruma ja püüab omandada uusi 

reegleid. Selles faasis võib kasuvanematel tekkida mulje, et kõik kulgeb 

probleemideta. 
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2) Konfliktide ilmnemine: laps on saavutanud kindlustunde ja julgeb vallandada oma 

agressiooni ning avaldada oma tundeid. Laps püüab kasutada varem kätteõpitud 

käitumismudeleid. 

3) Suhete kujunemine: vastastikuse mõistmise ja usalduse õhkkonnas kujunevad 

sõbralikud suhted lapse ja kasuvanemate vahel, lapsel tekib kasuperre kuuluvuse 

tunne.(Rääk, Allev 1999) 

 

3.5.  Nõuded kasuperedele 

 

Lapse paigutamisel kasuperre tuleb silmas pidada järgmist: 

• kasupere peab tagama lapsele turvalisuse tunde; 

• kasupere peab tagama lapsele füüsilise ja psüühilise tervenemise; 

• kasupere peab tagama lapsele võimaluse jõuda arengus eakaaslastele järele; 

• kasupere peab võimalusel tagama lapsele heade suhete taastamise oma vanematega. 

 

Vanemaid , kes võiksid võtta oma perre kasvada võõra lapse , valitakse hoolikalt.  

Iga kasupere kohta avatakse vastav toimik, kuhu kogutakse andmed pere kohta, 

varasemate laste paigutuste kohta perekonda, kogetud probleemide kohta.  

 

Sotsiaaltöötajad nõustavad ja viivad läbi koolitusi kasuvanematele nii individuaalkorras 

kui ka rühmatööna. Perekonna ja hooldatava lapse kohta hoolikalt kogutud andmed 

võimaldavad kokku viia sobivat kasuperet ja last. Kiirustades tehtud paigutused võivad 

viia ebaõnnestumiseni ja olla üheks põhjuseks, miks mõni laps lühikese aja jooksul 

korduvalt perekonda vahetama on sunnitud. (ibd.) 

 

Elu on näidanud, et erinevalt varem arvatust ei piisa üksnes uute vanemate isiklikest 

kogemustest. Kasupere vajab probleemperest tuleva lapse mõistmiseks ka   eriteadmisi. 

Tihti tuleb inimesed “äratada” nägema maailma lapse silmadega. On  peetud oluliseks 

anda ettevalmistuse korras peredele objektiivne pilt sellest, mis neid võib  ees oodata. 

 Rõõmu kõrval, mida lapsega suhtlemine üldreeglina pakub, võib ees oodata ka   

muresid.  

Toon siin mõned näited, millest kasuvanematel on tulnud alustada: 
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- Lapse enesehinnang on äärmiselt madal, ta on olnud kaaslaste poolt tõrjutud, tema 

      sõpradeks saavad ikka ja jälle samasugused tõrjutud; 

- Lapsel on õpiraskused; 

- Laps on kinnine; tal on hirm suletud ruumide ees; 

- Laps on kamandav nii pere täiskasvanute kui ka laste suhtes; 

- Laps sööb arutult palju, ta ei oska arvestada, et ka teised pereliikmed peavad 

- söönuks saama; 

- Lapse iga hommik algab märjast voodist tõusmisega; 

- Laps on agressiivne kaaslaste ja koduloomade vastu (kuni kodulooma tapmiseni); 

- Laps kisub salkudena välja oma juukseid; 

- Laps püüab pere teiste lastega seksuaalseid rollimänge mängida jne. (Haruoja 1999). 

 

Probleemperest tulnud lapsed on mõnes küsimuses oma bioloogilisest east mitu aastat 

maas, mõnes küsimuses aga kümmekond aastat ees. Aga igal lapse käitumisviisil on 

oma põhjus. Isegi laps, kes käitub nii, et temast nagu kuidagi hoolida ei saaks, vajab 

ikkagi üle kõige täiskasvanult mõistmist, tuge ja armastust. 

  

Juba koolituse ajal saab nii mõnigi aru, et tal ei ole piisavalt isiksuslikke omadusi võõra  

lapse kasvatamiseks. Mõnikord tuleb inimest selle arusaamiseni aidata.  

Vaatamata koolitusele kulutatud rahale, on eemalejäämine igal juhul parem ja ausam, 

kui et sellisele  järeldusele tullakse siis, kui kasulaps juba kodus. 

 

 Iga lapse lugu on teistest erinev ja see, mis kehtib üldiselt, aitab peret vaid osaliselt.  

Seepärast on oluline, et kasuperel oleks võimalus tasuta psühholoogiliseks ja 

  pedagoogiliseks nõustamiseks ka ajal, mil laps tema peres kasvab.(ibd.) 

 

3.6. Kasupere suhted bioloogliste vanematega 

 

Vastavalt Eesti Vabariigi Lastekaitseseaduse §28- le on abistataval lapsel õigus 

kontaktile vanemate ja lähedaste sugulastega, välja arvatud juhul, kui see 

1) on ohtlik lapse tervisele ja arengule; 

2) seab ohtu hooldajate või hooldusasutustes teiste laste või personali turvalisuse. 
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Kasuvanemate ja pärisvanemate suhtlemine on keeruline.  

On ju pärisvanemate  vaen kerge tekkima mis tahes motiivil: näiteks “minult võeti minu 

lapsed” või “keegi teine tahab minu lapsi endale” või “mis neil minu juures viga oli” 

vm. Läheb vaja sotsiaaltöötaja   tõelist meisterlikkust, et see vaen juba eos olematuks 

muuta, veenda inimest, et tema  lapsed on niikaua heade inimeste juures, kuni ta ise 

jälle neid kasvatada suudab.  

  

Ettevalmistavas koolituses osalenud kasupered teavad, kui olulised on üldjuhul lastele  

nende pärisvanemad ning nendega seotu. Laps tajub teraselt, kuidas täiskasvanud tema 

pärisperest ja -kodust (ka omavahel) räägivad. Kui seda tehakse halvustavalt, on 

tulemuseks  lapse segaduse süvenemine, kuna laps samastab end pärisvanematega. 

Visalt on  teadvusse jõudmas mõtteviis, et lapsele on ka halvad vanemad olulised, kuid 

juba suhtlevad  nii mõnedki kasupered lapse päriskoduga. Nende perede hinnangul 

muutuvad mõned lapsed    rahulikumaks, kui nad on oma silmaga näinud, kuidas nende 

pärisvanematel läheb. Seda  isegi juhul, kui kohtutakse kas purjus või pohmellis 

vanemaga - laps on saanud aru, et veel   ei taha ega saa ta tagasi minna. Mõnele lapsele 

mõjuvad kohtumised siiski traumeerivalt.  

  

Kasuvanemad on üldjuhul küll valmis suhtlema, kuid soovivad, et see ei toimuks ei last 

ega   neid kahjustavalt. Nad ootavad, et sotsiaaltöötajad targalt juhiksid lapse päris- ja  

kasuvanemate vahelist suhtlemist ja ei laseks tekkida olukorral, kus kasupere mitme 

nädala  töö ühe päevaga hävitatakse. Näiteks on kasuvanemal raske lapselt kuulda, et 

sotsiaaltöötajate nõudmisel üheks päevaks pärisvanemaga suhtlema toodud lapsele 

päeva  jooksul kordagi süüa ei antud või kuidas laps koos pärisvanemaga jänest sõitis, 

sest  piletiraha ei olnud. Raske on selliselt kohtumiselt uute hirmudega naasnud lapsi 

taas  lülitada normaalsesse rütmi. 

  Kaaluda tuleks sedagi, millistel juhtudel anda pärisvanematele kasupere 

kontaktandmed,  sest mõnikord võib see mõjuda kasuperele kõike muud kui toonust 

tõstvalt. Näiteks dikteerib pärisema telefonitsi kasuemale, milliseid delikatesse tema 

laps peab saama (kodus oli seesama laps näljas) või riidleb kasuvanemaga, kui laps 

temaga rääkida ei taha (lapsel parasjagu mäng teistega pooleli). Hoopis halb on lugu, 
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kui lapse pärisvanem on vaimupuudega. Ka sotsiaaltöötajad, kes ei ole saanud 

sellekohast ettevalmistust, ei oska  nende inimestega suhelda, rääkimata 

kasuvanematest.  

  

Õnneks saab  näitena tuua ka vastupidiseid, toetavaid suhteid. Oli juhus, kus kasupere  

võttis lapse pärisema oma kaitse alla: alates asjaajamise õpetamisest ja lõpetades talle   

elamispinna kindlustamisega. Tõele au andes, oli ka selle suhte algus keeruline, kuid   

kasupere suutis ajajooksul oma negatiivsetest tunnetest üle saada ning näha pärisema 

kui  inimest, kel on küll vead, kuid kes oma last omal viisil armastab. Selline tolerantsus  

pärisema suhtes on aidanud tõsta lapse enesehinnangut. (Haruoja 1999). 

 

3.6.1. Lapse suhted bioloogiliste vanematega 

 

Lapse ja vanemate vahelise kontakti hävimisel kaob lootus lapse naasemiseks oma koju 

tagasi. Väidetavalt hävivad suhted lähedaste ( vanemate ja laste ning õdede-vendade) 

vahel kahe aasta jooksul ja ei taastu enam. Seega, kui on teada, et laps vajab pikaajalist 

hooldamist kasuperes, ei tohi õdesid ja vendasid lahutada. 

Mõned kasuvanemad võivad pikemat aega hooldusel olnud last soovida lapsendada või 

vormistada eestkoste. Kui lapse sidemed on bioloogiliste vanematega on katkenud ja 

neid ei ole võimalik enam taastada või uuesti luua, siis on see mõeldav. 

 

Kuigi asendushooldusele paigutamine on paljudele lastele šokk ja nad igatsevad 

bioloogiliste vanemate järele, võib see mitmetel juhtudel olla kergendus ja ka parim. 

Seda juhul, kui bioloogiline perekond on vägivaldne ja ei hooli lapsest. See, et vanem 

võib last kohelda kuidas iganes pähe tuleb ja laps jääb ikkagi vanematele lojaalseks ning 

armastab teda edasi, on siiski kaheldav. Kusagil on olemas piir, mida näitab see, et kui 

laps on piisavalt palju näljas ja hirmul, siis kas katkeb tundeside lapse ja vanemate vahel 

või halvemal juhul  ei tekkigi seda. Selliene laps kiindub kergemini kasuvanematesse ja 

ei igatse niiväga oma bioloogilisi vanemaid taga.(Valkonen, 1995). 
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3.7.  Kasupere ja sotsiaaltöötaja vaheline koostöö 

 

Ideaalvariandis on kõik probleemperest lahutatud lapsega kokku puutuvad inimesed  

koostöös, mille eesmärgiks on lapse kaitse. On oluline, et kõik lülid saavad ühtmoodi 

aru ühiselt seatud eesmärgist ning tööst, mida selleni jõudmiseks igaühel teha tuleb. 

Niisuguse  koostöö korral suhtutakse igasse lapsesse ja kasuperesse nende tundeid 

austavalt ning   jagatakse neile kõikvõimalikku tuge.  

 

Lapse saatust puudutavaid otsuseid tehes mõeldakse alati: kas ma oleksin samuti 

otsustanud ka oma lapse suhtes? Niisugune koostööviis toimib  meie põhjanaabrite 

juures. Meie võime öelda, et vahel on ka meil nii. Üldjuhul see siiski nii ei ole. 

 Oleme oodanud ja lootnud seda, et sotsiaaltöötajad näevad kasupere võrdse partnerina. 

Paraku on mõned kasuperedega seotud sotsiaaltöötajad meile otse välja öelnud, et 

kasupere pole neile mingi partner, ja ilmselt vastavalt sellele arusaamale ka 

kasuperedega  käitunud. 

 Kasupered aga ootavad, et neid kutsutaks nõupidamistele, kus arutatakse nende peres  

kasvava lapsega seotud küsimusi. Teisisõnu, kasuvanemad soovivad, et nendega  

arvestataks. Nad tahavad ise rääkida, mis seisus laps parajasti on. Sest tunnistagem, kust 

siis veel, kui mitte kasuperest, tuleb lapse kohta kõige täpsem info. Mis kaaluga on nii  

mõnigi lapse saatust puudutav otsus kui kasuperelt pole teavet küsitud ja seda 

arvestatud? 

 Samas vajavad kasuvanemad järjekindlat infot selle kohta, mis toimub lapse pärisperes. 

Kui kasuvanemad on veendunud, et päriskodus liigub asi paremuse poole, siis ei ole neil 

raske  sellest rääkida ka lapsele. Laps elab ühtviisi rängalt üle nii halva kui hea kodu 

kaotust. 

 Seega tagasiminek oma pärisperre võib esile kutsuda samad käitumishäired (vt lk 24), 

kui kasuperre tulles. Kasupere tahab olla veendunud, et pärisvanemad on saanud (lisaks 

töö- ja elukohale)  taaskohtumiseks ettevalmistuse, mis aitaks neil oma lapsega 

paremini toime tulla, vältida   varem tehtud vigu. Kasuvanemad tahavad olla kindlad, et 

töö, mida nad lapse turvatunde   tõstmiseks tegid, ei jookse tühja. (Haruoja 1999). 
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3.8. Kasuperede koolitus 

 

Eestis on vaja lapse paigutamiseks kasuperre bioloogilise vanema nõusolekut või temalt 

vanemlikke õigusi äravõtvat kohtuotsust.  

Lisaks peab kohalik sotsiaaltöötaja heaks kiitma selle pere kasuperena ning perekond 

läbima pereuuringu psühholoogi juures. Sotsiaalministri määrus (nr 6, 1996) näeb ette 

40-tunnise koolituse, kuid see pole reaalselt ellu viidud, sest puudub määratlus, kes 

koolituse eest maksab ja samuti pole paljud omavalitsused üldse ette näinudki kulutusi 

kasuperedele oma eelarves. (Siplane 1999). 

 

Oluline on hooldusperede ettevalmistamine ja hilisem toetamine, mis on Eestis veel 

lõplikult lahendamata. Kuigi rakendusaktid annavad selleks juhiseid ja maavalitsustele 

on eraldatud selleks raha, puudub siiski ühtne lapse turvalisust ja pere ettevalmistatust 

kindlustav süsteem. Lahendusteed on teada ja loodetavasti lisandub riigi poolt 

hooldusperedes kasvavate laste ülalpidamiskulude katmisele ka perede ettevalmistamise 

süsteemi finantseerimine.(Kaplan 1999). 

 

Sotsiaalministeerium lõpetas projekti “Tugi- ja  kasupered” tegevuse riikliku keskusena 

ja jaotas raha maakondade vahel laiali. Selle tulemusena käib kasuperede koolitus 

mõnes maakonnas edasi, enamikus mitte. Kuid just kasuperede ja kohalike 

sotsiaaltöötajate väljaõpe on see võti, mis aitab probleeme ennetada. 

Kehva koolituse tulemusena saavad võimalikuks niisugused juhtumid, kus last 

solgutatakse lühikese aja jooksul läbi nelja kasupere. 

Sotsiaalministeeriumi uueks arengusuunaks on jätkuvalt kasuperede süsteemi 

tugevdamine. 

Sotsiaalministeeriumil on kavas USA-s väljatöötatud ja Hollandis Euroopale 

kohandatud kasuperede sobivuse selgitamise, koolitamise ja nõustamise programmi 

PRIDE  ellurakendamine, mis hakkas toimuma 2001 aasta suvel ja mille esimeses 

staadiumis koolitatakse välja koolitajate koolitajad. 
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4.  UURIMISPROBLEEMI ASETUS JA METOODIKA 

 

Käesoleva uurimistöö aineks on kasupere kui asendushoolduse üks vormidest 

vanemliku hoolitsuseta lastele.   

Bakalaureusetöö eesmärgiks on saada ülevaade kasuperede olemusest; toimetulekust; 

probleemidest ning saadavast koolitusest tänases Eestis. 

 Seadsin ülesandeks selgitada millised on võimalused asendada bioloogilist perekonda; 

millised on kasuperede abivajadused; toimetulek probleemidega; vajadus koolituse 

järele; kasuperede hinnang kasuperehoolduse korraldamisele ning millised on 

kasuperede toetamisvõimalused seadusandluse taustal. 

 

                                                                   Ülesanded                    Meetodid 

                                                          - ankeetküsitlus            

                                                                                                              kasuvanematele                                                                        

 

 

          Eesmärk                                                - ankeetküsitlus     

 

 - ankeetküsitlus     

 

 

                                                  - ankeetküsitlus 

 

 

 

                                                   - ankeetküsitlus 

 

Joonis 4.1. Uurimisprobleemi asetus ja metoodika. 

 

Lähtuvalt eesmärgist ja  ülesannetest koostasin ankeedi,  milles keskendusin  

järgmistele märksõnadele:   

- kasuperede ja -laste üldiseloomustus; 

 
Saada ülevaade 
kasuperede olemusest 
ja probleemidest 

Kasuperede abivajadused 

Toimetulek probleemidega 

Vajadus koolituse järele 

Kasuperede hinnang kasu-
perehoolduse korraldusele  

Toetamisvõimalused  
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- probleemid; 

- motivatsioon;  

- koolitusvajadus;  

- toimetulek; 

- kasulapse bioloogilised vanemad ja suhted nendega;  

- kasuperekonna suhted lähedastega ja abiandjatega; 

-  kasuperede vajadused. 

Uurimistöö andmete kogumine toimus ankeetküsitluse kaudu (vt lisa 1) Saaremaa, 

Võrumaa, Viljandimaa ja Põlvamaa  kasuperede seas. Küsitluses osalenud nelja 

maakonna kasuperedele saadeti laiali 72 ankeeti, millest tagasi saadi 55, seega vastas 

ankeedile 76,3% küsitletuist.  

Küsitlus toimus ajavahemikus 01.11.2001. – 31.01.2002. Ankeedid saadeti laiali 

maakondade lastekaitsetöötajatele, kes omakorda jagasid ankeedid kasuperede vahel 

laiali. 

Kasuperedele mõeldud ankeedid koosnevad kahest osast, millest esimene sisaldab 

kombineeritud küsimusi nii valikvastustega kui ka avatud küsimusi seoses 

asendushooldusega ning teine osa sisaldab vastaja üldandmeid. 
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5.  UURIMISTULEMUSTE ANALÜÜS 
 
5.1. Võrumaa kasuperede üldiseloomustus 
 
Võrumaa kasuperede seas läbiviidud uurimus hõlmab 16 kasuperet. Perekonnaseisu 

järgi on 16-st perest 9 abielus ja 7 üksikvanemad. Vanuselise ja soolise  jaotuvuse järgi 

on suurim osa kasuvanematest 51-60. aastased naised, kellel endal on täiskasvanud 

lapsed. Haridustasemelt domineerib valdavalt naistel kesk-eriharidus 6- l juhul, millele 

järgneb põhiharidus 5-l juhul ning meestel on esikohal põhiharidus 4-l ja järgneb kesk-

eriharidus 3- l juhul. Võrumaa kasupere elab antud uurimistulemuste põhjal 3-toalises 

korteris ja maatalus võrdselt. Oma üldist materiaalset toimetulekut hindab 12 peret 

üldiselt toimetulevaks, 3- l perel on raskusi toimetulekuga ning 1 perekond tuleb hästi 

toime. 

Lapse võtmine perekonda. 

Võrumaa peredes läbiviidud uurimuse tulemusena selgus, et ainult 2- l perel ei olnud 

enne kasulapse võtmist endal lapsi ning ülejäänud 14- l olid oma lapsed eelnevalt 

olemas. Ajendiks kasulapse võtmisel oli nendel 14- l perel kas lapselapse kasvatada 

võtmine 3- l juhul; õdede-vendade kasvatada võtmine ema surma järgselt 2- l juhul; 

lähedaste sugulaste või tuttavate  lapsed  9-l juhul. Ülejäänud 2 pere puhul on tegemist 

teadliku sooviga endale kasulaps muretseda, kuna neil endal ei olnud võimalik lapsi 

saada. Seega võib väita, et antud uurimuses küsitletud Võrumaa kasuperede ajendiks 

endale kasulaps võtta on tingitud  suurel määral nö. sundsituatsioonist, kus lapse 

bioloogilised vanemad on kasuperele väga lähedalseisvad inimesed ning nende surma 

järgselt  ei soovita lapse lastekodusse paigutamist, mistõttu võetakse ta enda juurde. 

Ema surma järgselt laste perekonda võtmine esines 11- l juhul, ülejäänud 3- l juhul olid 

lapsed oma bioloogilises perekonnas jäetud vanemliku hoolituseta ning vajasid seetõttu 

asendushooldust. 

Otsus laps perekonda võtta valmis kasuperedel koos abikaasaga 6-l juhul ning 5-l juhul 

koos abikaasa ja lastega.   Hooldusele võetud laste vanuseline jaotuvus: 

0-3 a. – 6 last;  

4-6.a. – 8 last; 
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7-10.a. – 2 last, 

11-15.a. – 5 last. 

Soolise jaotuvuse järgi valitseb võrdsuse printsiip – poisse 10 ja tüdrukuid 11.Viiel 

juhul võeti perekonda 2 last korraga st. õed-vennad, mistõttu esinevad  ka erinevused 

laste arvu ja hooldusperede arvu vahel. Hooldusele võetud lapse rahvus on kasuperega 

100% sama, mida võib seletada Võrumaal läbiviidud uuringus taas sellega, et 14- l juhul 

16-st on tegemist perekonnale lähedaste lastega. 

Küsitluses osalenud perede lapsed on hetkel valdavalt kooliealised st. 14 pere lapsed 

käivad koolis  ja 2 pere lapsed on kodused. 

Kuna 87,5% lastest on sattunud kasuperre kas suguluse või tuttavluse teel, siis esmane 

kohtumine lapsega on toimunud juba aastaid varem , mis on selge  eelis teiste 

kasuvanemate ees, kuna last tuntakse juba varasemast ajast ning ollakse ühtlasi tema 

elu-oluga kursis. Siiski on esmamuljena lapse perretulekul  kirjeldusena välja toodud 

järgnevad suurt tähelepanu väärivad negatiivsed ilmingud nagu alaarenenud; 

hooldamata;  närvilised; hügieenist mitteteadlikud; füüsiliselt, psüühiliselt ja 

seksuaalselt kuritarvitatud. Seda, et laps oma bioloogilises peres kannatas vägivalla all 

ilmnes 6-l juhul, mida on siiski väga palju.  Veelgi enam mõtlemisainet pakub see, et 

erinevate negatiivsete kogemuste all, millena on välja toodud hooldamatus, üksindus,  

joomingud, peretülid, suguelu elamine lapse juuresolekul, on kannatanud oma 

bioloogilises peres 9 perekonna lapsed 16-st. Erinevad hirmud esinevad samuti väga 

paljudel lastel, mida võib järeldada sellest, et 10 perekonda teadsid lastel esinevat hirme 

millegi või kellegi ees, millest olid välja toodud järgnevad: hirm ema ees 2- l juhul; hirm 

joomingute ees; karistuse ees, üksinduse ja luku taga oleku ees ning unenägude ees. 

Viimast võiks muidugi seletada ka lapse sügavas kriisis viibimisega peale vanemate 

surma, mis košmaarsete unenägudena väljenduvad. 

Lapse kohanemine kasuperes. 

Lapse kohanemist kasuperesse hindavad täielikuks kõik küsitletud perekonnad. Oma 

pere on kasulapsega kohanenud 15- l juhul, ning lapse adopteerimist on peresiseselt 

arutatud 3- l juhul. 

Usaldus kasulapse vastu on tekkinud 15-l perel. Lapse usalduse tekkimist enda vastu on 

hinnanud täielikuks kõik 16 peret. 
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Suhteid kaaslastega (antud kontingent enamus kooliealised) hindavad vanemad väga 

headeks 5-l juhul; headeks 5- l juhul; rahuldavateks 3- l juhul ja puudulikuks 1-l juhul. 

Kasuperede abivajadused ja probleemid.   

Ankeedile vastanud Võrumaa 16-st hooldusperest on abi vajanud 12. Enim on välja 

toodud materiaalse abi vajadus ühekordsete toetuste näol. Sellele järgneb moraalse abi 

vajadus kas psühholoogi või sotsiaaltöötaja poolt osutatud teenusena. Kasupere pöördub 

oma abivajaduse rahuldamiseks eelkõige kohaliku lastekaitse- või sotsiaaltöötaja juurde, 

kuid ka psühholoogi, perearsti ja sõprade/tuttavate poole. Kontakti oma valla 

sotsiaaltöötajaga peetakse 8- l juhul väga heaks, 4- l juhul heaks, 3- l juhul rahuldavaks ja 

1-l juhul puudulikuks. Lapse päritoluvalla sotsiaaltöötajaga kui lapse eestkosteasutuse 

esindajaga on kontakt väga hea 5- l juhul, hea 3- l juhul, rahuldav 2-l juhul ja puudulik 4-

l juhul, mis iseenesest jääb arusaamatuks, kuna eestkosteasutus on siiski kohustatud 

oma valla laste käekäigu  üle huvi tundma. 

Pakutud abi omavalitsuse poolt hindab väga heaks 3 peret, heaks 6 peret, rahuldavaks 4 

peret ning puudulikuks 1 pere. Viimane ei ole ise mingi abi vastu huvi tundnud ning 

seetõttu ei ole seda ka saanud. Küsitlusest tuli ilmsiks, et kuigi materiaalset abi on 

soovitud, jääb see paraku tihti rahuldamata seoses rahapuudusega omavalitsuses. 

Kasuperesid peaks nende arvates toetama eelkõige riik, siis omavalitsus (nii 

materiaalselt kui ka moraalselt) ning ära oli toodud ka tõik, et last peaks toetama tema 

bioloogiline vanem. Riigi poolt makstavat toetust ei pea piisavaks 14 Võrumaa peret ja 

2 peret peab seda piisavaks. Riigi ülesanne asendushoolduses esilekerkivate 

probleemide lahendamises oleks hooldusperede arvates eelkõige tagada hooldusrahade 

õigeaegne laekumine peredele ning hooldusrahade tõstmine. Samuti erinevate 

soodustuste võimaldamine lastele sh laagrid, transport ja tasuta koolilõunad. Oluliseks 

peetakse ka regulaarset täiendkoolitust loengute näol, mis siiani kahjuks puudub. 

Küsimusele, mis on senini osutunud kõige raskemaks probleemiks seoses lapse  

tulekuga perre, vastasid vanemad , et raskeim on majanduslikult toime tulla, kuna peres 

on juba eelnevalt omad lapsed , kes kõik nõuavad teadaolevalt üsna suuri 

väljaminekuid. Raskeimaks on peetud ka kontakti loomist lapse ja pere vahel ning 

loomulikult lapsele selgitamist , miks tema vanemaid enam ei ole,kuivõrd nende perede 

hulgas oli suur enamus oma vanemad kaotanud lapsed. 
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Kasuperede koolitus. 

Kasuvanemlusele eelnenud koolitust on küsitletud peredest saanud 2 (sotsiaaltöötaja 

poolt läbiviiduna), ülejäänud 14 ei ole koolitust saanud. Seostan seda eelkõige sellega, 

et just need 14 peret on võtnud enesele hooldada oma lähisugulase või tuttava lapse, 

kuigi see ei välista minu arvates vajadust koolituse järele – on ju võetud laps ikkagi 

võõras ning ta  vajab teistsugust lähenemist kui  oma pere liige, kuna enamus neist 

lastest on läbi elanud kriisi. 

Vajadust koolituse järele aga tunnis tatakse, eeskätt psühholoogia-alaseid teadmisi sh 

probleemilahendusoskusi, suhtlemisalaseid teadmisi, samuti  seadusandlust ning 

kasuperega seonduvat üldist infot. Oluliseks peetakse ka kogemuste vahetamist teiste 

kasuperedega. 

 

5.2. Saaremaa kasuperede üldiseloomustus. 

 

Saaremaa kasuperedest osales uurimuses 9 peret, kellest 6 peret on abielus. Vanuselise 

jaotuvuse järgi  esineb enim 46-50.a. naisi ja samas vanusevahemikus mehi, neile 

järgnevad 41-45. aastased naised ja mehed võrdselt. Hariduselt domineerib nii meestel 

kui  naistel kesk-eriharidus, järgenb keskharidus, põhiharidus ja kõrgharidus.  

2/3 Saaremaa kasuperedest elab oma talus ning seejärel 2, 3, ja 4-toalisetes korterites. 

Oma materiaalset toimetulekut hindab saare kasupere üldiselt toimetulevaks. 

Lapse võtmine perekonda. 

9-st perest 7- l on eelnevalt olemas omad lapsed vanuses 4-25 aastat, üldjuhul siiski juba 

täiskasvanud, kuid kahel perel ka alaealised lapsed.Ajendiks lapse võtmisel perekonda 

esineb lapse ema surm 3- l juhul, soov perekonda laps saada 2- l juhul ning soov last 

aidata ning talle normaalsed elamistingimused luua 4-l juhul. Otsus lapse võtmiseks 

sündis koos abikaasa ja lastega 5- l juhul, ainult lastega 2- l juhul ning edasi abikaasaga 

ja üksinda , mõlemad ühel juhul. 

Hooldusele võetud laste vanused jaotuvad järgnevalt (perekonda võtmise hetkel): 

4-6.a. –  2 last; 

7-10.a. –  3 last, 

11-15.a. – 4 last. 
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Nendest  6 poissi ja 3 tüdrukut. Rahvus on kasuperega sama 8-l juhul 9-st. Lapsed on 

käesolevaks hetkeks viibinud kasuperes  1- l juhul alla 1 aasta; 3- l juhul 1 aasta; 3- l juhul 

2,5-4 aastat  ning 2- l juhul 5-6 aastat. 

Kõik Saaremaa küsitluses osalenud lapsed on kooliealised. 

 Lapse perretulekut kirjeldadakse 3- l juhul negatiivsete emotsioonidega, millest võiks 

välja tuua lapse hirmu söömata jäämise ees, segaduses oleku, lapse ebasanitaarne ja 

hoolitsemata seisund, jonnakas ja võõristav , kartus alkohoolikutest vanemate ees. 

Esmane kohtumine on toimunud 7-l juhul juba varem, kuna laps on kasuperele tuttavast 

või suguluses olevast perest. 

Vägivalda oma bioloogilises peres on küsitletud perede lastel esinenud  1- l juhul, kuid 

erinevaid negatiivseid tundeid on kogenud 7 –e pere lapsed, millistena kirjeldatakse 5-l 

juhul alkoholi kuritarvitamisest tingitud seisundid bioloogilstel vanematel, mis toob 

kaasa vägivalla kasutamise ja hooldamatuse antud pere lastel. Välja on toodud 1- l juhul 

ka lapse alaväärsuskompleksi tekkimine. Erinevaid hirme esineb 4- l küsitletud perede 

lastest: pimedus, kartus pärisisa ees, hirm ema ja äraviimise ees ning purjutamise ees. 

Lapse kohanemine kasuperes. 

Lapse kohanemist kasuperesse hindavad täielikuks 8 küsitletud perekonda. Oma pere on 

kasulapsega kohanenud 8-l juhul, ning lapse adopteerimist on peresiseselt arutatud 2- l 

juhul. 

Usaldus kasulapse vastu on tekkinud 8-l küsitletud perel. Lapse usalduse tekkimist enda 

vastu on hinnanud täielikuks kõik 8 peret. 

Suhteid kaaslastega (antud kontingent on kõik kooliealised) hindavad vanemad väga 

headeks 3-l juhul; headeks 5- l juhul ja rahuldavateks 1- l juhul. 

Kasuperede abivajadused ja probleemid. 

Saaremaa hoolduspered pöörduvad abi saamiseks 6- l juhul 9-st kohaliku sotsiaaltöötaja 

poole ning 1- l juhul diakooniatöötaja poole, ülejäänud 2 ei ole abi saamiseks kuhugi 

pöördunud.  Kontakti oma valla sotsiaaltöötajatega peetakse väga heaks 4- l juhul, heaks 

3-l juhul ja rahulavaks 2-l juhul. Kontakti lapse päritoluvalla sotsiaaltöötajaga 

hinnatakse väga heaks 2- l juhul, heaks 2- l juhul, rahuldavaks 1- l juhul ning puudulikuks 

4-l juhul. Osutatud abi oma valla sotsiaalosakonna poolt peetkase väga heaks 2- l juhul, 

heaks 4- l juhul  ning rahuldavaks 3- l juhul. 
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Abivajadustest on esikohal ikkagi materiaalse abi vajadus ühekordsete toetuste näol 3-l 

juhul, edasi järgnevad erinevad vajadused, nagu kohtuprobleemid, kooliprobleemid ning 

sekkumine bioloogiliste vanemate ja lapse vahelistesse situatsioonidesse. Üks kasupere 

teeb koostööd kohaliku diakoonia töötajaga, kes vajadusel pakub moraalset abi ning on 

korraldanud perele osalemise kasuperedele mõeldud projektis ning võimaldanud perel 

osa võtta ekskursioonidest. Üldiselt on abivajaduse korral seda ka saadud, vastavalt 

vajadustele. 

Riigipoolne toetus kasuperedele võiks asjaosaliste arvamuste kohaselt olla enim suurem 

just materiaalse külje pealt – 5- l juhul. Riiklikult makstavat toetust ei pea piisvaks 7 

perekonda. Välja on toodud, et materiaalne toetus võiks olla korrelatsioonis lapse 

vanusega ning seoses vanusega tõusta. Oluliseks peetakse ka kasuperede tulumaksust 

vabastamist. Tähelepanu oli pööratud ka koolituse vajadusele ning üldise tähelepanu 

suurendamist kasuperede suhtes. 

Üldiselt peaks kasuperesid toetama eelkõige riik – 7 arvamust , edasi vald või maakond 

ning kool. 

Moraalset toetust kasuperedele ühiskonna poolt peab heaks vaid 1 pere. Üldine hinnang 

on,  et kasuperesid ei märgata 5- l juhul ning toetatakse 3- l juhul. 

Oma lähedaste ja tuttavate hinnangut kasulapse võtmisele perre peetkase  väga heaks 3-l  

juhul ja  heaks 6- l juhul. Välja oli toodud lähedaste  imestus julguse üle võtta endale 

kasulaps.  

Küsimusele, mis on senini osutunud kõige raskemaks probleemiks seoses lapse tulekuga 

perre, vastasid pered, et raskeim on materiaalsete probleemide lahendamine sh riiete 

ostmine lapsele. Järgnevalt  on lapse iseloomuga harjumine ja selle ümberkujundamine, 

samuti enesehügieeni saavutamine ja ho idmine.  

Probleemidena, mida kardeti enne lapse perretulekut on välja toodud nii kartust 

materiaalse toimetuleku ees kui ka hirmu töökoha säilimise ees. Veel kardeti nii lapse 

poolset pere omaksvõttu kui vastupidist situatsiooni.Pelglikkust tekitas ka lapse 

käitumise prognoosimine – ega ei ole tegemist asotsiaalsete käitumismaneeridega. 

Perega kohanenuks peab kasulast täielikult 8 peret ja üldiselt kohanenuks 1 perekond. 

Oma pere kohanemist kasulapsega hinnatakse samamoodi. Lapse adopteermine on kõne 

all olnud 2-s perkonnas, ülejäänud 7-s mitte. 
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Kasuperede koolitus. 

Kasupereks olemisele eelnenud koolitust on Saaremaa kasuperedest saanud 1 perekond 

ning seda valla sotsiaaltöötaja poolt läbiviiduna. Samas peetakse koolituse saamist 

oluliseks. Eelkõige tuntakse puudust psühholoogia alaste teadmiste järele, eeskätt 

omavaheline suhtlemine ja kriisisituatsioonis lapsega käitumine ning suhtlemine 

teismelistega.. Vajadus on ka pedagoogiliste näpunäidete järele. Tänases ühiskonnas 

tuntakse vajadust teabe järele narkootikumidest ja alkoholist hoidumise profülaktilist 

poolt. 

 

5.3. Põlvamaa kasuperede üldiseloomustus 

 

Põlvamaal võttis antud  küsitlusest osa 7 hooldusperet. Perekonnaseisu järgi on abielus 

3 peret ning üksikuid 4. Põlvamaa kasuvanem on 3- l juhul üle 60.a. naine, talle järgneb 

36-40 a. naine, seejärel üle 60.a. mees ning 41-45 a. mees ja naine. Haridustaseme järgi 

domineerib naistel kesk-eriharidus 3- l juhul, sellel järgneb kõrgharidus 2- l juhul ning 

põhi- ja keskharidus mõlemad 2- l juhul. Meestel põhiharidus 2- l ja kõrgharidus 1- l 

juhul. Põlvamaa kasupere elab 4-l juhul oma talus ja 3-l juhul oma majas linnas. Oma 

toimetulekut hinnatakse 4- l juhul üldiselt toimetulevaks , hästi toimetulevaks peab 

ennast 1 pere ning 2- l perel on raskusi toimetulekuga. 

Lapse võtmine perekonda. 

Põlvamaa küsitlusele vastanud 7-st perest 4- l olid endal bioloogilised lapsed ( vanuses 

7-38 aastat) enne kasulapse võtmist olemas. Alaealisi lapsi oli 2- l perekonnal, ülejäänud 

2-l oli lapsed kasulapse perre võtmise ajaks täiskasvanuks saanud. 

Ajendina lapse võtmisel perre on 2-l juhul tegemist lapselastega; 2- l juhul on kasulaps 

sugulaste või tuttavate laps; ülejäänud 3-l juhul on tegemist erinevate põhjustega nagu 

üksindus, hooletusse jäetud laps ning vanemate lahutuse järgselt lapse hooldusele 

võtmine. Üks perekond on hooldusele võtnud 2 last korraga lapse ema surma järgselt. 

Otsus laps perekonda võtta toimus 3-l juhul koos abikaasa ja lastega; 2- l juhul üksinda 

ning ainult abikaasa ja ainult lastega mõlemad 1- l juhul. Hooldusele võetud laste vanus 

perre võtmise hetkel: 

0-3 a. – 3 last;  

4-6.a. –  3 last; 
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7-10.a. –  2 last. 

Soolise jaotuvuse järgi on kasulapsed 3- l juhul tüdrukud ja 5- l juhul poisid. Rahvus on 

kõigil lastel kasuperedega sama. 7 last on kooliealised ja 1 käib lasteaias. 

Esmamuljena lapsega kohtumisel on taas kirjeldatud negatiivseid momente nagu 

ebasanitaarne, hooldamata, arengus maha jäänud, allumatu, rahutu, kindlustunne 

puudub, võõrastelt seltsi otsiv. 2- l juhul on välja toodud positiivsed momendid nagu 

rahulik ja terve, normaalne laps. Oluline on siinkohal välja tuua äärmiselt 

taunimisväärne fakt, et laps, keda kirjeldati kui arengus mahajäänut, hooldamatut ning 

kellel puudusid täielikult hügieeniharjumused on pärit lastekodust, kus võiks eelduste 

kohaselt toimida korralik kodusüsteem, mis aga antud lastekodus ei toimi ja laps on 

lastekodus hooletusse jäetud. 

Oma bioloogilises kodus tarvitatud vägivalla kohta lapse suhtes on eitavalt vastanud 6 

perekonda, 1 pere ei ole sellest teadlik, mis iseenesest on väga positiivne. Muid 

negatiivseid tundeid on pidanud taluma  4 perekonna lapsed, millest välja olid toodud 

toidupuudus, alkoholi liigtarvitamine kodus ja isa vägivaldsus ema vastu. Erinevad 

hirmud esinevad 5 pere lastel: hirm kasuvanemate surma ees; üksinduse ja 

alkohoolikute ees; politsei ja lastekaitsetöötajate ees ning ema purjutamise ees. 

Lapse kohanemine kasuperes. 

Lapse kohanemist kasuperesse hindavad täielikuks kõik 7 küsitletud perekonda. Oma 

pere on kasulapsega täielikult kohanenud 6- l juhul, ning üldiselt kohanenud 1-l juhul. 

Lapse adopteerimist on peresiseselt arutatud 1-l juhul. 

Usaldus kasulapse vastu on tekkinud 7-l küsitletud perel. Lapse usalduse tekkimist enda 

vastu on hinnanud täielikuks kõik 7 peret. 

Suhteid kaaslastega hindavad vanemad headeks 6- l juhul ja rahuldavateks 1- l juhul. 

Probleemidena koolis või lasteaias on välja toodud salaja mänguasjade kojutoomist ning 

konfliktsust kaasõpilaste suhtes ja  reeglitele allumatust. 

Kasuperede abivajadused ja probleemid. 

Põlvamaa hoolduspere pöördumine abivajadusel toimub 7- l juhul 5-st sotsiaaltöötaja 

poole; 1 ei ole abi saamiseks kuhugi pöördunud ja 1 pöördub vajadusel hoopis teise 

maakonna ja valla ametniku poole, jäi mulje, et tegemist on konfliktiga oma valla 

sotsiaaltöötaja ja kasupere vahel. Abivajadustest on taas esikohal vajadus materiaalsete 

ressursside järele 5- juhul sh ühel juhul on tekkinud korduvalt probleeme riiklikult 
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ettenähtud hooldusrahade laekumisega kasuperele. 2- l juhul ei ole perekond abi 

vajanud. Osutatud abi on olnud nii materiaalne, kui ka laagrituusikute võimaldamine, 

riideabi ja koolituste korraldamine. Pakutud abi hinnatakse väga heaks 1- l juhul; heaks 

5-l juhul ning rahuldavaks 1-l juhul. 

Kontakti oma valla sotsiaaltöötajatega hindab väga heaks 1 kasupere; heaks 5 ja 

rahuldavaks 1 perekond. Lapse päritoluvalla sotsiaaltöötajatega peetakse kontakte väga 

heaks 1- l juhul ; heaks 4- l juhul; rahuldavaks 1-l juhul ning puudulikuks 1- l juhul. 

Riigipoolset toetust näeks Põlvamaa hoolduspered eelkõige materiaalsete toetuste 

suurendamises sh toetuse säilimist juhul kui laps õpib edasi peale täisealiseks saamist. 

Oluliseks peetakse ka riiklikult tagatud professionaalide kättesaadavust abivajaduse 

korral ning üldsuse teavitamist ja motiveerimist asendushoolduse suhtes. Riiklikult 

makstavat toetust ei pea piisavaks 4 Põlvamaa küsitletuist ning 3 peab seda piisavaks. 

Küsimusele, kes peaks kasuperet toetama, vastasid pered 5-l juhul, et riik, omavalitsus 

ja sotsiaaltöötajad, 1- l juhul peaks toetama sugulased ja 1-l juhul arvati, et keegi ikka 

peaks toetama. 

Raskeimaks seoses kasulapse tulekuga perre peetakse Põlvamaa hooldusperede hulgas 

erinevaid aspekte: väljakujunenud arvamuste ja harjumuste muutmine; materiaalsed 

probleemid; lapse suhtlemine emaga; vajas väiksena palju hooldust; lapse tulevik. Enne 

lapse võtmist kardeti eelkõige majanduslikku toimetulekut ja kas suudetakse seoses 

sellega lapsele vajalik kindlustada. Üldiselt on vaatamata esinevatele probleemidele 

leitud, et hoolduspere on siiski lapsele parim lahendus, mis annab lapsele turvatunde ja 

kodumudeli ning kaitseb last parimal viisil võrreldes teiste asendushoolduse 

variantidega. 

Kasuperede koolitus. 

Kasuvanemaks olemisele eelnevat koolitust ei ole saanud ükski küsitletud Põlvamaa 

peredest. Hilisemat koolitust on saanud 3 perekonda ja 4 ei ole osalenud ühelgi 

koolitusel. Vajadust koolituse järele aga tuntakse ning puudust tuntakse eelkõige 

erinevatest psühholoogiaalastest teadmistest ja seadusandlusest. Samuti narkootikumide 

ja alkoholi liigmanustamise profülaktikast ja erinevate haiguste ennetamisest. 

Vajalikuks peetakse ka teavet lapsendamisega seonduvast ning selle korralduslikust 

poolest.  Taaskord on välja toodud omavahelise suhtlusringi ja kogemuste vahetamise 
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olulisus. Oluliseks peetakse pidevat täiendkoolitust, mis lahkaks erinevaid probleeme ja 

teavitaks muutustest asendushoolduses. 

Koolitustelt saadud teadmistest hinnatakse enim noorte probleeme ja murdeeaga  

toimetulekut kajastavat loengut, psühholoogiaalaseid teadmisi sh madala 

enesehinnanguga lapsega toimetulek ja tunnete kanaliseerimine. 

 

5.4. Viljandimaa kasuperede üldiseloomustus 

 

Viljandimaalt osales küsitluses 23 hooldusperet, mille põhjal tulenes, et antud 

maakonna kasuperedest on abielus 13 ja üksikvanemaid 10.  Enim on 36-40 a. naisi – 6-

l juhul, nendele järgnevad võrdselt nii 41-45 .a. ja 46-50 a. naised 5- juhul ning 56-60.a. 

ja vanemiad samuti 2- l juhul. Meestel võib vanusena välja tuua 41-45.a. ja 46-50.a. 

võrdselt 3-l juhul ning 56-60.a.ja vanemaid samuti mõlemaid 2-l juhul. Edasi jaotuvad 

meeste vanused üksikult erinevate vanusegruppide vahel. Haridustaseme poolest on 

naiste seas juhtival kohal kesk-eriharidus 12- l juhul; järgnevad kesk- ja kõrgharidus 5- l 

juhul ning põhiharidus 1- l juhul. Meestel on esikohal keskharidus 5- l juhul, millele 

järgnevad kesk-eriharidus 4- l; põhiharidus 3-l ja kõrgharidus 1- korral. Viljandimaa 

hoolduspered elavad 8- l juhul 23-st maatalus, järgnevad 3-ja 4-toalised korterid 5- l 

juhul; 2-toalised korterid 2- l juhul ning 1-toalisne korter ja maja linnas 1-l juhul.oma 

toimetulekut hindavad Viljand imaa kasupered järgnevalt: hästi toimetulevad – 1 

perekond; üldiselt toimetulevad – 21 peret ning toimetulekuga on probleeme  1- l 

perekonnal. 

 

Lapse võtmine perekonda. 

Küsitluses osalenud peredest olid endal lapsed olemas 17- l perekonnal 23-st:  

1 laps – 7. perekonnal; 

2 last – 5. perekonnal; 

3 last – 3. perekonnal; 

5 last  - 2. perekonnal. 

Laste vanused varieerusid küsitluse hetkel vahemikus  7-35.a.  

Ajendina, miks laps hooldusperesse võeti on välja toodud järgnevad põhjused: 

sugulased/tuttavad 8- l juhul, soov aidata/kaastunne 8- l juhul; soov saada perekonda veel 
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lapsi 4- l juhul, muud põhjused 3- l juhul. Otsus oma perekonda laps hoolduslele võtta 

sündis 12- l juhul koos abikaasa ja lastega; 6- l juhul üksinda; 3- l juhul koos abikaasaga; 

1-l juhul koos lastega ning 1- l juhul koos lapse ja hooldusvanema emaga. Viljandimaa 

23 küsitluses osalenud peret kasvatavad kokku 28 last, kelle vanuseline jaotuvus 

perekonda võtmise hetkel on järgmine:  

0-3 a. – 6 last;  

4-6.a. – 8 last; 

7-10.a. – 10 last, 

11-15.a. – 4 last. 

Soo järgi on kasuperedes 16 poissi ja 12 tüdrukut ning rahvus ühtib 18- l juhul kasupere 

omaga, 5-l juhul mitte. 5-e perekonna lapsel on praegune kasupere teine hoolduspere, 

milles nad on viibinud, ülejäänud lastele on antud pere esimene.  

Kooliskäivad lapsed on 20- l perekonnal; 2-e pere lapsed käivad lasteaias ning 3-e pere 

lapsed on kodused. 

Esmamuljena lapsega kohtumisel domineerib taas negatiivne emotsioon: kartlik/hirmul 

ja hooldamata 8- l juhul 23-st; 4- l juhul oli laps eemalehoidev ja häbelik ning 7- l juhul 

kirjeldati last kui rõõmsameelset, seltsivat ja julget. 

Oma bioloogilises kodus kannatasid vägivalla all 10 perekonna lapsed ning 5 peret ei 

oma infot antud küsimuse kohta. Muid negatiivseid tundeid kogesid 15 pere lapsed, 

millest olid välja toodud järgnevad: nälg ja üksindus 7-l juhul; hooldamatus 4-l juhul; 

joobnud vanemad 2- l juhul; vägivald  1-l juhul; mõnitamine, ähvardamine ja tõrjutus 2- 

juhul. Ühel lapsel esinesid negatiivsed tunded ka lastekodu ees. 

Hirmude küüsis on vaevelnud 14 pere lapsed. Hirmudena on välja toodud joodikud, 

pimedus, üksindus, politsei (viib vangi), külalised (joovad viina),  koju tagasiminek, 

mahajätmine, kasvatajad, uued olukorrad, valjud hääled ja kiired liigutused.  

Erinevaid terviseprobleeme esineb 10- l  Viljandimaa hoolduspere lapsel, millest olid 

välja toodud järgnevad: vaimne puue; vaimne ebastabiilsus; enurees; õpiraskused ja 

käitumisprobleemid; epilepsia ning ortopeedilised ja logopeedilised probleemid. 

 

Lapse kohanemine kasuperes. 

Lapse kohanemist kasuperesse hindavad täielikuks 20 Viljandimaa kasuperet, 3 peret 

arvab, et laps on üldiselt kohanenud. Oma perekonda peab täiesti kohenenuks 
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kasulapsega 18 perekonda ja 5 pere arvates on perekond lapsega üldiselt kohanenud. 

Lapse adopteerimist on peresiseselt arutatud 10-l juhul. Usaldus lapse vastu on tekkinud 

21-l perekonnal, 1 perel ei ole tekkinud ja 1 pere on usalduse lapse vastu kaotanud. 

Lapse usaldus kasupere suhtes on tekkinud 22 pere lapse, 1 pere ei tea seda. Suhteid 

kaaslastega hinnatakse väga headeks 7- l juhul, headeks 9- l juhul ning rahuldavateks 6- l 

juhul.  

 

Kasuperede abivajadused ja probleemid. 

Viljandimaa hooldusperedest on oma abivajadust kirjeldanud 18 perekonda. Enim 

pöördutakse abi saamiseks sotsiaaltöötaja poole 17- l juhul, paralleelselt on välja toodud 

ka pöördumine psühholoogi, haridusnõuniku ning  sõprade/tuttavate poole. Ühes 

ankeedis on välja toodud ka negatiivne hinnang – “ei ole kellegi poole pöörduda”(40) 

.Kontakti oma valla sotsiaaltöötajaga peetakse väga heaks 8- l juhul; heaks 6- l juhul; 

rahuldavaks 4- l juhul ja puudulikuks tervelt 5-l juhul. Kontakti lapse päritoluvalla 

sotsiaaltöötajaga peetakse väga heaks 4- l juhul; heaks 3- l juhul; rahuldavaks 5-l juhul 

ning puudulikuks 10-l juhul.  

Abivajadustest, millega pöördutakse sotsiaaltöötaja poole on esikohal taas materiaalse 

abi vajadus 11- l juhul, edasi psühholoogilist abi on vajanud 7 perekonda. Vajatud on ka 

abi töökoha otsingutel ning probleemide lahendamisel koolis. Abi saamise kohalt on 

materiaalset abi võimaldatud, samuti erinevaid laagrituusikuid. Võimaldatud on ka 

koolitustel ja pereprojektides osalemist, samuti nõustamist , riideabi jms. Kahes 

ankeedis ( 51,54) ilmnes ka negatiivne noot kohaliku omvalitsuse suhtes, millest ühes ei 

tuntud hoolduspere suhtes mingit huvi, vaid perekond sai toetust sõpradelt/tuttavatelt 

ning teise perekonna sotsiaaltöötaja tegematajätmine viis perekonna selleni, et nad 

otsisid abi teisest omavalitsusest.  Üldiselt peetakse pakutud abi omavalitsuste poolt 

väga heaks 5-l juhul; heaks 4- l juhul; rahuldavaks 6- l juhul ning puudulikuks 7- l juhul.  

Hooldusperedele makstavat toetust ei pea piisavaks 18 perekonda ning 5 peab seda 

piisavaks. Üldiselt levib arvamus, et hooldusperesid peaks siiski toetama riik 15- l juhul; 

omavalitsus 5- l juhul; sotsiaaltöötajad 3- juhul; heategevusorganisatsioonid 1- l juhul; 

nõustajad 1- l juhul.  

Riigi poolne motiveerimne peaks Viljandimaa hooldusperede arvates sisaldama 

eelkõige korralikku ülalpidamisraha garanteerimist; koolituse olemasolu ja saamist; 
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ekskursioonidel, ringides ja laagr ites osalemise soodustamine või tasuta võimaldamine; 

üldine tunnustamine. Oluline on ka riikliku tööhõivepoliitika korraldamine, et 

hooldusperedel oleks võimalik olla tööga hõivatud ning seeläbi võimaldada kasulastele 

normaalseid kasvutingimusi ja arenguks vajalikke toiminguid. 

Raskeimaks seoses kasulapse tulekuga perre peetakse Viljandimaa hooldusperede 

hulgas erinevaid aspekte, eelkõige raskused materiaalselt toime tulla, kuid välja olid 

toodud ka laste omavahelised kokkupõrked (nüüd head sõbrad); hirm pärilike haiguste 

ees; lapse ettearvamatu käitumine; käitumisprobleemidest tulenevad kooliprobleemid; 

arenguhälbed; kohanemine lapsega; võõrutamine ensehävituslikust käitumisest.  

 

Kasuperede koolitus. 

Viljandimaal on kasuperedele mõeldud koolituses osalenud 8 perekonda 23-st, nendest 

6 peret on osalenud projektis “Aidake meil kasvada peres”. Saadud koolitusega jäi 

rahule 7 perekonda, 1 pere tõi vastusena rahulejäämise kohta välja “nii ja naa”. Enim 

hinnati teadmisi psühholoogia valdkondadest; näpunäiteid toimetulekuks; 

probleemilahendused. Koolitus andis enesekindlust ja uusi teadmisi, mis aitavad 

igapäevaelus toime tulla. Tänu sellele on tekkinud parem arusaam lastest ning on 

hakatud paremini mõistma ja lahti mõtestama laste käitumist. On tekkinud arusaam, et 

last tuleb võtta sellisena, nagu ta on , mitte võtta lapse käitumist isiklikult. 

Viljandimaal peetakse oluliseks saada koolitustelt teadmisi psühholoogia 

valdkondadest: lastepsühholoogia; probleemilahendusprotsessid (sh hälvetega lastega); 

suhtlemistreening. Lisaks peaks tsükkel sisaldama loenguid pedagoogika valdkondadest 

sh kasvatuslikke nõuandeid ja tegelusi ning koolielu käsitlevaid probleeme. Oluline on 

ka juriidiline valdkond - seadusandluse käsitlemine ja selgitamine. Vajalikuks peetakse 

ka tervist ja sellega seonduval peatumist – sotsiaaltervishoid.  Ka Viljandimaa 

hoolduspered nagu kõik teisedki maakonnad peavad väga oluliseks omavahelist 

kogemuste- ja infovahetamist. 
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5.5. Kokkuvõtlik uurimistulemuste analüüs 
 

4 maakonna kasuperede üldiseloomustus. 

Uuritud kontingendi põhjal tehtud uurimuse kohaselt jaotub kasuvanemate perekondlik 

seis (joonis 5.1.) ühtlaselt abielus ja üksikvanemate vahel, abielus on 56% 

kasuvanematest ning üksinda kasvatavad kasulast 44 % küsitletuist. 
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Joonis 5.1.  Kasuvanemate perekondlik seis. 

 

 

Vanuselise jaotuvuse järgi on naissoost kasuvanem 20% ulatuses  36-40.aastane; 16% 

ulatuses 46-50.aaastane ja 14% ulatuses 41-45.aastane  see tähendab  pigem keskealine 

või üle keskea olev elukogenud naine. Meessoost kasuvanem on 14% ulatuses 46-50 

aastane ja 11% ulatuses 41-45.aastane, samuti üle keskea olev. 

Kasuvanemate haridustasemes (joonis 5.2.) domineerib naistel kesk-eriharidus 47%, 

järgnevad kõrg- ja keskharidusega 20%  ning põhiharidusega on 14,5% küsitletuist. 

Meeste haridus jaotub kesk-eri- ja põhihariduse osas võrselt 18%, järgneb keskharidus 

16% ja kõrgharidust omab 7% uuringus osalenud hooldusperede meestest. 
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Joonis  5.2. Nais- ja meeskasuvanemate haridustase (%). 

 

Antud küsitluses osalenud kasupered elavad valdavalt maatalus - 42%, edasi 3-toalistes 

korterites 20% juhtudest ning 2- ja 4-toalistes korterites võrdselt 13%. 

Pereuuring, mis on kohustuslik ja peab eelnema igale hooldusperekonnaga lepingu 

sõlmimisele on läbi viidud 33 pere seas ehk 60% ulatuses. 

 

Lapse võtmine perekonda. 

Enne kasulapse võtmist on pered eelnevalt informeeritud kasuperest kui sellisest 

järgnevalt: 

- põgusalt kuulnud 31%; 

- üldiselt kursis 27%; 

- kuulnud tuttavatelt 9%; 

- põhjalikult uurinud 5%; 

- ei olnud teadlik 11%; 

- muud 16%. 



                                                                            46 

Tulemuste järgi võib märkida, et informeeritus on küllaltki tagasihoidlik, kuid seda saab 

põhjendada ilmselt sellega, et antud uurimuses osalenud kasupered on suures enamuses  

võtnud kasvatada sugulaste/tuttavate lapsed , mistõttu neil ei olnud erilist põhjust 

kõnesoleva teema kohta huvi tunda. 

Suguluse/tuttavluse printsiip ilmneb ka ajendist (joonis  5.3.) laps perekonda hooldusele 

võtta, mis domineerib 53% juhtudest. Järgmine ajend laps perekonda võtta on soov 

aidata hädasolevat last 27% juhtudest ning soov saada perekonda laps esineb 14% 

juhtudest. Viimasena esineb ajendina muud põhjused 5%, mille all on välja toodud enda 

päritolu kasuperest või lastekodust ja sellest tulenev soov sarnase elusaatusega last 

aidata. 
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Joonis  5.3. Kasupere ajend lapse perekonda võtmisel. 

 

Perekonda hooldusele võetud laste vanuseline jaotuvus on järgmine:  

0-3 aastased – 15 last; 

4-6 aastased – 21 last; 

7-10 aastased – 17 last, 

11-15 aastased – 13 last.                                                                                           

Saadud andmetest järeldub, et enim on hooldusele võetud 4-6. aastaseid lapsi. Kui 

vaadelda kasulaste soolist jaotuvust, siis jagunevad tüdrukud ja poisid enam-vähem 

võrdselt , vastavalt 46% ja 54%. 

Rahvuselises jaotuvuses on ülekaalus hooldusperekonnaga samarahvuselisus ehk 89% 

juhtudest  ning 11% juhtudest on laps teisest rahvusest.. 
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Esmamulje lapsest perretulekul on  juhtumitest 34% negatiivne, kuna laps on 

hooldamata, näljane, must, arengus mahajäänud.  

Lapse bioloogline perekond. 

Kontakte lapse bioloogliste vanematega omavad 31% küsitletud peredest ning  69% 

eitavad seda. 

Kontaktidena on kirjeldatud nii telefonivestlusi, kirjavahetusi kui ka külaskäike. Lapse 

kontakte oma bioloogiliste vanematega  on üldjuhul kirjeldatud negatiivsetena st 

vanemad annavad asjatuid lubadusi, mida nad ei täida ning ilmuvad perekonna 

vaatevälja pahatihti ainult siis, kui viibivad alkohoolses joobes. Nii kirjavahetused kui 

helistamised toimuvad harva, kas kord mõne kuu jooksul või koguni kord aasta 

jooksul.Tavaliselt ei paku siiski laste käekäik olemasolevatele bioloogilistele 

vanematele huvi ja nad ei kontakteeru perekonnaga. 

Siiski tõid paar perekonda välja ka positiivse suhte, kus laste läbisaamine oma 

vanematega oli väga hea. 

Oma bioloogiliste vanematega koos elades kannatas erinevate vägivalla liikide all  42% 

lastest (joonis 5.4.), vägivalda ei kasutatud  54% laste puhul ja 4 % ei ole teada, kas 

vägivallatsemist toimus. 
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Joonis 5.4. Bioloogilises peres esinenud vägivald , negatiivsed tunded ja hirmud lastel 

(%). 

 

Erinevate negatiivsete tunnete all kannatamist on kasuperes täheldatud 64%-l lastest, sh. 

enamus neist on seotud koduste joomingutega, hüljatusega ja alahoolduse või 

hooldamatusega, vägivalla ja alandamisega. Laste kirjelduste kohaselt olid nad eelmises 
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kodus söömata ja hooldamata; öösiti palju üksinda kodus; elasid pideva hirmu ja pinge 

all; talusid vägivallatsemist ja alandamist, mõnitamist ja ähvardusi. 

Erinevad hirmud, mis paljudel juhtudel kordusid, esinesid kasuperedesse tulles  60%-l 

lastest, millest esile olid toodud järgnevad: 

- hirm ema/isa ees; 

- hirm joomingute ees; 

- hirm karistuse ees; 

- hirm pimeduse, üksinduse ja luku taga oleku ees; 

- hirm kasuvanemate surma ees; 

- hirm politsei, lastekaitsetöötaja, kasvatajate ees; 

- hirm mahajätmise ees; 

- hirm koju tagasisaatmise ees; 

- hirm unenägude ees. 

 

Lapse kohanemine peres. 

Lapse kohanemist hooldusperesse hindavad täielikuks  51  küsitletud perekonda ning 

üldiselt kohanenuks peab last  4 perekonda. 

Oma perekond on lapsega kohanenud 47 - l juhul ja  üldiselt kohanenud 7–l juhul. 

Usaldus lapse vastu on tekkinud  53- l perekonnal, ühel ei ole tekkinud ja üks perekond 

on usalduse lapse vastu kaotanud. 

Lapse usalduse olemasolu kasupere vastu on hinnanud täielikuks 53 peret ning 2 ei tea 

seda. 

Kasulapse edasist adopteerimist on arutanud ja võimalikuks pidanud  29 % küsitletuist 

ja vastavalt 26% ei ole teemat arutanud. 

 

Kasuperede probleemid ja abivajadused. 

Raskeimaks probleemiks seoses lapse tulekuga perekonda peavad küsitletud 

hoolduspered majanduslikku toimetulemist kuna  76%-l  peredest on juba eelnevalt 

omad lapsed ja seega tõuseb pere väljaminekute hulk tunduvalt.  Järgnevalt peeti 

raskeks kontakti loomist lapse ja pere vahe l; lapse iseloomuga harjumist ja selle 

ümberkujundamist; võõrutamist enesehävitulikust käitmisest; enesehügieeni 
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saavutamist ja hoidmist; käitumisprobleemidest tulenevate probleemide lahendamist 

koolis ning murdeealiste lastega toimetulekut. 

Vaatamata probleemidele on kasuvanemana elamine andnud paljudele eeskätt rõõmu 

kordaminekutest ja teadmine, et midagi head on korda saadetud. See on andnud tunde, 

et oled vajalik ning mõningal juhul ka elu mõtte kasuvanematele. See on tõestus 

kasuperedele endile, et vaatamata raskustele saadakse hakkama. On õpitud tunnetama 

suuremat vastutust sh. ka oma laste ees ja eelkõige kannatlikkust ning tasakaalukust. 

Kuna abivajadustest on konkurentsitult esikohal materiaalse abi vajadus  siis see on ka 

põhjus, miks pöördutakse abi saamiseks vastavate instantside poole. Materiaalsele abile 

järgneb juriidilise ja psühholoogilise nõustamise  vajadus. Enim pöördutakse abi 

saamiseks sotsiaaltöötaja poole 73%-l juhtudest, aga ka psühholoogi, arstide; 

diakooniatöötaja; haridusnõuniku ja  tuttavate/sõprade poole. Kahjuks on välja toodud 

ka paar juhtumit, kus oma vallast ei ole abi saadud või ei ole abi saamiseks kellegi poole 

pöörduda. 

Üldiselt peavad kontakti oma valla sotsiaaltöötajaga (joonis 5.5.) väga heaks 29%, 

heaks 36%; rahuldavaks 20% ja puudulikuks 11% peredest.  
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Joonis  5.5. Kasupere kontakt lapse päritoluvalla ja oma koduvalla sotsiaaltöötajaga 

(%). 
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Kontakti lapse päritoluvalla kui eestkosteasutuse sotsiaaltöötajaga peavad väga heaks 

22%; heaks 22%, rahuldavaks 16% ja puudulikuks 34% peredest, mis näitab seda, et kui 

laps on vallast lahkunud, siis tema edasine käekäik ei näi valda enam huvitavat. 

Kui hoolduspere abi saamiseks sotsiaaltöötaja juurde pöördub, siis üldjuhul on ta seda 

ka saanud kas ühekordsete toetuste, laagrituusikute, riideabi või niisama nõustamise 

näol. Saadud abi hindab väga heaks 20%; heaks 34%; rahuldavaks 25% ja puudulikuks 

14% peredest.  

Riigi poolt makstavat toetust ei pea piisavaks 78% hooldusperedest, mistõttu on nende 

nägemus riigipoolsest toetamisest eelkõige toetuste tõstmine ning hooldusrahade 

õigeaegse laekumise garanteerimine. Mitmel juhul peeti vajalikuks hoolduperede 

toetused võrdsustada kas lastekodulaste või vangidega st. maksta toetust ca 5000 krooni 

kuus. Võimalusena on välja toodud ka toetuste korrelatsioonis olekut lapse vanusega st 

toetus tõuseks vastavalt vanusele, kuna ka lapse vajadused suurenenvad seoses 

kasvamisega. Riik peaks kasuvanemate arvates võrdsustama hooldusperekonnaks 

olemise tööga, et emal oleksid sotsiaalsed garantiid ning säiliks  tööstaaž. Veel nähti 

riigipoolse toetusena laagrituusikute, ekskursioonide, ringide, transpordi ja koolitoidu 

võimaldamist hooldusperede lastele ning üldist ühiskonna teavitamist ja motiveerimist 

asendushoolduse suhtes. 

Praegune ühiskonna hinnang kasuperedele (joonis  5.6.) on  hea 9% arvates; 

kasuperesid lihtsalt ei märgata, on  42%  perede arvamus; toetatakse 47% arvates ja 

kasuperesid ei peeta vajalikuks 2% arvates. 
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Joonis  5.6. Ühiskonna hinnang kasuperedele. 
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Kasuperede koolitus. 

Kasupereks olemisele eelnevat koolitust (joonis 5.7. ) on saanud ainult 18% peredest ja 

hilisemat koolitust on saanud 5%.  
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Joonis 5.7. Kasuvanemlusele eelnenud koolituse saamine (%). 

 

 Koolitust on saadud enim Viljandimaal ja seda läbi projekti “Aidake meil kasvada 

peres”. Teiste maakondade pered on osalenud mõningal määral sotsiaaltöötaja poolt läbi 

viidud nõustamises ja üksikutel juhtudel ka psühholoogi nõustamises .Samas selgus 

küsitlusest, et vajadus koolituse järele on väga suur ja hoolduspered ise tunnevad sellest 

puudust kuna paljudel juhtudel on tegemist hälbinud peredest pärit lastega ja sellega 

seoses on ka vajadused teadmiste järele suuremad.  Väga oluliseks peeti ka 

täiendkoolitust nendele peredele, kes on esialgse loengutsükli läbinud. 

Suurima kasu  koolitusest  osalenud perede arvates on andnud  julguse toime tulla 

vaatamata probleemidele. Hooldusperede arvates peaks peredele mõeldud koolitus 

sisaldama alljärgnevaid teemasid: 

- erinevad psühholoogiaharud sh. enesekehtestamine ja suhtlemistreeningud; 

- pedagoogilised teadmised; 

- kasvatusprobleemid, murdeiga; 

- kriisisituatsioonis oleva lapsega toimetulek; 

- seadusandlus; 

- sõltuvushäirete profülaktika ja toimetulek; 

- peresuhted; 
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Äärmiselt vajalikuks peetakse koolitustel toimuvat kogemuste vahetamist ja sellega 

seonduvalt oma muredele lahenduse leidmist – seega koolitus kui kasuperede sotsiaalse 

suhtlemise võimalus on eriti olulisel kohal. 

 

 

5.6. Arutelu ja järeldused 

 

Lapse kasvamine ja arenemine on loomulik protsess, mille kallal arutlemine ei tule 

igapäevases elus inimestele mõttessegi, esile kerkib ta siis, kui perekond ei suuda lapse 

kasvamist ja arenemist tagada.  

Sotsio-ökokultuurilise teooria kohaselt moodustub lapse heaolu teda ümbritsevast 

sotsiaalsest keskkonnast ja võrgustikust, mille mõjupiirkonda laps jääb. Teooria 

kohaselt aitab pere tugevus ja kokkukuuluvustunne vastu seista välisele survele.  

Laste hooldusperedesse paigutamisel peaks olema eesmärgiks nende taasühendamine 

oma bioloogilise perekonnaga ning selle eesmärgi eeltingimuseks on sidemete hoidmine  

lapse ja tema vanemate vahel paigutuse ajal. Hoolduspere peaks aitama perekonnal 

vastastikku reintegreeruda. Kui aga see perekond, kuhu laps bioloogiliselt kuulub ei 

hooli temast, siis on eesmärgiks lapsele turvalise kasvukeskkonna loomine ja 

pakkumine, antud juhul hooldusperekonna poolt. 

Teooriast lähtudes on mikrosüsteem ehk perekond esmane keskkond, milles laps  või 

noor areneb, saab kogemusi ning loob isikliku reaalsuse. Kui aga selles perekonnas  

valitsev  emotsionaalne kliima on konfliktne ja ebastabiilne, kui rollimudeliks on 

vanem, kes on vägivaldne ja hoolimatu, siis avaldab see kahtlemata mõju lapsele. Nagu 

käesolevast uuringust tulenes on suur osa lapsi, kes peredesse sattusid kartlikud, 

ebastabiilse närvisüsteemiga, eemalehoidvad, passiivsed, kurvad ja ka agressiivsed, mis 

näitavad juba kogetud negatiivseid emotsioone ja selle tulemusi. Me ei oska praegu 

prognoosida, millist konkreetset mõju läbielatu tulevikus ava ldab, kuid teooria kohaselt 

on lapsepõlves läbielatul suur mõju ja seda mitte positiivses suunas. 

Käesoleva uurimuse eesmärgiks püstitatud ülevaate saamine kasuperede olemusest ja 

toimetulekust leidis uurimuse käigus kinnitust, et kasupere kui asendushoolduse üks 

vormidest on vaatamata oma probleemidele ja ilma ühiskonnapoolse erilise 

populaarsuseta väga tänuväärne viis hädasolevaid lapsi abistada. 
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Nelja maakonda hõlmava uurimuse käigus selgus, et antud kontingent on endale 

kasulapse saanud suures osas suguluse ja tuttavluse teel st. laps on mingil põhjusel oma 

vanemad ajutiselt või püsivalt kaotanud, mille põhjal võib oletada, et kasuvanemaks 

saamine ei olnud mitte kaua kaalutud ja soovitud teguviis, vaid pigem kaastundliku ja 

halastusliku iseloomuga. Antud uurimustulemuste põhjal võib väita, et Eestimaal on 

lapse võtmisel perekonda hooldusele kaks peamist põhjust – esiteks eelmainitu ja 

teiseks soov saada perekonda laps kas siis lastetuse või mõne muu põhjuse tõttu. Nagu 

ka teooria osas ära toodud statistikast järeldub, võetakse lapsed perekonda hooldusele 

suures osas bioloogilisest perekonnast, mitte lastekodust, mille alternatiiv kasupere oma 

loomuses tegelikult olema peaks. 

Eestimaa maakondade kasuvanem on pigem keskealine ja üle keskea olev kesk-

eriharidusega naine ja üle keskea olev kesk-eri- ja põhiharidusega mees, kes elavad 

valdavalt maatalus. Üldjuhul on kasuperedel omad lapsed olemas, kes enamuses on 

täiskasvanud. Kasulaps on enim kasuperega samast rahvusest  4-6. aastane poiss ja 

tüdruk võrdselt, kes käib koolis. Valdavalt on antud pere lapsele kasuperena esimene. 

Suurel osal lastest esineb erinevaid tõsisemaid terviseprobleeme. Kuna enamik lastest 

on kooliealised, esineb probleme ka koolis, eeskätt ebasoodsas õhkkonnas kasvamise 

tagajärjel, mis on õpetanud lastele ühiskonnas mittesoovitavaid käitumisviise. Kasupere 

on suutnud siiski sisendada lapsele õigeid eluhoiakuid ja iseenesega toimetulekut, 

samuti elementaarseid käitumisnorme ja tavasid. Kõige raskemad probleemid koduses 

suhtlemises ongi tekkinud just distsipliini saavutamisega ja käitumismallide 

parandamisega. Olulised probleemid on maakonniti läbivalt ka kontakti saavutamine 

lapse ja pere vahel ning enesehügieeni saavutamine ja selle hoidmine. Raske on ka lapse 

usaldust saavutada, kui ta on sattunud võõrasse keskkonda ja temalt oodatakse sellega 

harjumist. Neil lastel on tekkinud usaldamatus maailma ja teiste inimeste suhtes, 

üksinduse-ja kaitsetusetunne. Sellised lapsed otsivad küll kontakti, klammerduvad 

täiskasvanu külge, kuid siiski ei tundu olevat kontaktis. 

Valus on tõdeda, et ligi pooled lastest on oma bioloogiliste vanemate juures elades 

talunud erinevaid vägivalla liike, alahooldust ja hüljatust, millega saab ilmselt seostada 

ka erinevaid hirme, mis paljudel lastel esinevad. Huvitav on küsitlusest tulenevate 

andmete järgi märkida, et Põlvamaa kasuperede laste suhtes ei ole vägivalda tarvitatud 

ning Saaremaal on teada üks juhus, mida ei saa aga teiste kahe suhtes öelda.  
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Teooria kohaselt piirab hirm vaimsete ja füüsiliste jõuvarude kasutamist, pärsib huvi 

ning saab takistuseks laps intellektuaalsele arengule. 

Kontakte bioloogiliste vanematega hinnatakse üldjuhul halbadeks, põhjuseks taas 

vanemate alkoholism ja sellega seonduvalt lastest mittehoolimine, seega on raske leida 

tagasiteed vanemate juurde, kes koostööst huvitatud pole ja oma harjumusi ning 

elukombeid muuta ei soovi. Kui bioloogilste vanematega koostöd teha ei ole võimalik, 

või vanemad puuduvad, siis  oleks lahendus leida ja toetada kontakte teiste lähedaste ja 

lapsele oluliste inimestega, mis jääks ilmselt sotsiaaltöötaja pärusmaaks. Kindlasti 

aitaks see lapsel kohaneda uues situatsioonis ning leevendaks tema kriisi ja sellest 

väljatulekut. 

Valdavas enamuses on nii kasuvanemad kui - laps üksteisega kohanenud ja neil on 

tekkinud üksteise vastu usaldus ja ühise pere tunne, mistõttu on ka loomulik, et 1/3  

kasuperedest on omavahel arutanud lapse adopteerimist. 

Kui kasupere vajab abi, siis antud uurimuse põhjal pöördub ta eelkõige  oma  koduvalla 

sotsiaaltöötaja poole. On meeldiv, et koostöö sotsiaaltöötajate ja kasuperede vahel on 

olemas ja toimib hästi, kuigi uurimusest selgus ka negatiivseid kogemusi koostööst 

vahel, kus abi hinnati puudulikuks või siis mindi abi saama võõrasse valda. Loomulikult 

sisaldab iga inimsuhe isiklikke emotsioone, kuid professionaali/kliendi suhtes tuleks 

vähemalt töötaja poolt unustada isiklikud emotsioonid ja kohandada ennast kliendiga, et 

teda aidata. Lõppkokkuvõttes võib koostöö puudumise läbi kannatada ju laps ning seda 

ei soovi ju ometi ükski sotsiaaltöötaja. See, et mõnel juhul hinnati kontakte 

sotisaaltöötajaga puudulikuks, annab taas mõtelmisainet, kas on töötaja ülekoormatud, 

või veel hullem, ei taha ta lihtsalt hooldusperedega tegeleda. 

Abivajadustest esikohal on vajadus materiaalsete ressursside järele ja seda nii raha kui 

ka erinevate soodustuste näol. Üldiselt ei ole kasuperedel kombeks endale materiaalseid 

võimalusi    nö “välja kerjata “ ja on loomulik, et riik leiaks võimaluse peresid aidata, 

ilma et nad ise peaksid seda kusagilt küsima minema. Palju oli mainitud tasuta 

teatrietenduste külastamise võimaldamist ja laagrituusikute eraldamist, mis loomulikult 

oleks ka vajalik. Peale materiaalse külje puudutab kasuperesid valusalt ümbritsevate 

inimeste mõistmatus ja silmakirjalikkus ning ka pereliikmete vahel võib esile kerkida 

mittemõistmisi, mis võivad viia pere sügavate kriisideni, milles kannatavad nii pere oma 

lapsed kui ka kasulapsed.  
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Mainimata ei saa jätta ka vajadust regulaarse nõustamise ja koolituse järele. Kui 

“Perekonnas hooldamise juhend” näeb ette, et hooldamisele võtjaks soovijatele viiakse 

läbi koolitus ja perekonna nõustamine sotsiaaltalituse ettevõtmisel, siis antud uuringu 

tulemusena on koolitust saanute hulk minimaalne – ¼ peredest. Ilmselt saab seda 

seostada sellega, et valdavalt on nende nelja maakonna kasulapsed perede 

sugulased/tuttavad ja nii ei peeta oluliseks koolitust korraldada ja läbida. Kahetsusega 

peab nentima, et mitmetel peredel puudub huvi igasuguse koolituse vastu ja nad lihtsalt 

ei võta sellest ka võimalusel osa. 

Mina isiklikult pean siiski vajalikuks kõikide (v.a. vanaemade ning õdede/vendade) 

eelnevat koolitust, kuna uuringust selgus, et siiski paljud lapsed on pärit 

probleemperedest ning vajavad seetõttu teistsugust lähenemist. On väga raske tuua 

omaenesegi last kriisist välja  kui ta on lähedase kaotanud, rääkimata siis veel võõrast 

lapsest.  

Suur vajadus erineva koolituse järgi tuli küsitlusest selgelt esile, mõnel juhul peeti 

koolitust isegi kohustuslikuks ja eelduseks sellele, et kasuvanemaks saada.   

Olulisel kohal on aga ka kasuperede omavaheline suhtlemine kokkusaamistel, kus saab 

jagada sarnaseid muresid ja neile koos lahendusi leida. Kasuvanemate enda arvates on  

väga vajalik luua tugisüsteem, et õpetada kasuvanemaid enda ja lastega vaimsel ja 

hingelisel tasandil toime tulema. 

Koolitustel eelistatakse loenguid psühholoogiast,  peresuhetest, kasvatusest , 

seadusandlusest ja asjaajamisest. Kasuperede poolt peeti oluliseks saada koolitustel 

näitlikke õppetunde, kuidas erinevate situatsioonidega toime tulla, milleks aitavad kaasa 

nii suhtlemistreeningud, situatsiooni lahendamised, mängud kui ka videofilmid. 

Võrdlusena võiks siinkohal välja tuua autori 2001.aastal läbiviidud uuringu Harjumaa  

kasuperede seas, millest tulenes, et  uuringus osalejad hakkasid saama koolitust 

2000.aasta suvel, mil Haiba Lastekodu Sihtasutuse poolt käivitati tugiprojekt “Laps 

tahab kasvada kodus”.  Taolistes koolitustsüklites peaksid osalema kõik kasupereks 

pürgijad või olijad, niikaua, kui riiklikult ei toimi ühtset lapse turvalisust ja pere 

ettevalmistust kindlustavat süsteemi. 
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6. KOKKUVÕTE 

 

Hoolitsus ja hooldus, mida paljud lapsed vajavad, on aeganõudev protsess ja nõuab 

hooldajalt suurt pühendumust. Loomulikult me eeldame, et hooldusperesse paigutamise 

korral on hooldusperspektiiv pikem kui ajutiste lahenduste, näiteks haiglasse või 

turvakodusse paigutamise puhul, kuid hooldusperesid tänases Eesti ühiskonnas leida on 

kindlasti omaette kunsttükk. Kust leida see motivatsiooniallikas, mis paneks inimesi 

võtma oma perekonda võõras laps. Kindlasti on siin suur ja määramatu osa teha riigil, 

kui üldise lastekaitsepoliitika kujundajal ja elluviijal. Riigil aga napib raha oma laste 

jaoks, investeerides seda mujale, Eesti märgi otsinguile. Kuid kas kauaotsitud Eesti 

märk ei võiks “Welcome to Estonia” asemel olla näiteks  “Eesti – lastesõbralik riik”.  

Kuidas aga muuta ühiskond pere- ja lapsesõbralikumaks?  

Riiklikult oleks vajalik tulemuslike lahendusteni viiva perepoliitika elluviimine, mis 

peale  materiaalse abi tagamise kasutaks suurt ja mõjuvõimast relva –meediat, et 

suunata ühiskonna hoiakuid lapsesõbralikumale suhtumisele. Kui siiani on poliitikutele 

kasulik vähendada sotsiaalabi vajajate hulka ning hoiduda negatiivsest statistikast, siis 

on viimane aeg hakata  mõtlema oma laste kui abivajajate peale, enne kui iive totaalselt 

nullilähedaseks langeb. 

 Kui perepoliitika on paigas ja perekonda väärtustatakse, kui väärtustatakse ka 

inimlikkust, mille üks väljund on kindlasti  kasupere, siis võibolla on suuremal hulgal 

lastest võimalus vältida lastekodu ning elada perekonnas. Hooldusperede väärtustamine 

ühiskonnas on riigile majanduslikult kasulikum kui lastekodude ülalpidamine, nii 

rahalises mõttes, kuid eeskätt tervemate, arenenumate ja sotsiaalselt aktiivsemate 

kodanike ellusirgumise läbi kasvades lastekodu asemel peredes. Kuna me kahjuks ei saa 

läbi ilma rahata, siis on oluline tõsta  lapsehooldustasu sellisele tasemele, et pereema ei 

peaks tööle tormama, vaid suudaks ennast lastele pühendada ja neid kodus hooldada. Ka 

hooldusperede toetus peaks olema sellisel tasemel, et perekond ei jätaks rahapuuduse 

tõttu endale last võtmata, kuid loomulikult ei tohiks raha olla stimuleerivaks faktoriks, 

et laps perekonda võetakse – selle peab eelnevalt pereuuringuga välja selgitama. Miks 

mitte nõuda bioloogilistelt vanematelt materiaalseid vahendeid lapse ülalpidamiseks ja 

anda need hooldusperedele. Hooldusperede arvates võiks lapsetoetus olla 
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korrelatsioonis lapse vanusega, mis lapse kasvades tõuseks, kuna ka vajadused 

suurenevad.  

Peredele oleks suureks toeks ka tasuta toit koolis ja lasteaias ning tasuta huvikoolitused, 

samuti vaba aja ja sportimisvõimalused. Suve-ja talilaagrite doteerimine peredele on 

samuti asjakohane ja vajalik. 

Ka kohalikud omavalitsused saaksid oma hooldusperesid väärtustada, sponsoreerides 

nende koosolekuid ja täiendkoolitusi  või  viies läbi  perepäevi, kus kasuperesid 

positiivselt esile tõstetakse ja tunnustatakse. Miks mitte valida aasta ema ja aasta isa just 

hooldusperede vanemate seast - oleks see ju kasuperedele oluline tunnustus riigi poolt. 

See oleks just kohalike omavalitsuste võimuses saata kandidaatideks oma valla 

tublimad hooldusperede vanemad. 

Sotsiaaltöötajad võiksid teha sagedasemaid kodukülastusi perekondadele, et koduses 

keskkonnas lapsevanemaid toetada tunnustades vanemarolli, mis omakorda tõstab 

enesehinnangut ja parandab seeläbi ka toimetulekuvõimet ning annab jõudu 

edaspidiseks. Oluline on kasuvanematele korraldada täiendkoolitusi, kus on esindatud 

erinevad grupitegevused, mis võimaldavad lapsevanematel omavahel nii suhelda kui ka 

analüüsida lapse/vanema ja kooli/kodu vahelisi suhteid. Kindlasti on lisaks 

sotsiaaltöötajale  olulisel kohal hooldusperele tasuta juurdepääs psühholoogile, kes 

suudaks läbi viia pereteraapiat nii kriisi üle elanud lastele kui muidu teraapiat vajajatele. 

Professionaalse abi tasuta saamine erinevate spetsialistide poolt  peaks olema 

“Perekonnas hooldamise juhendisse” sisse programmeeritud, et hoolduspered ei peaks 

abivajadusel pead murdma selle üle kelle juurde ja millise raha eest minema peaks.  

Lõpetada tahaksin ühe Viljandimaa pereema ridadega, mis mulle eriti hinge läksid ja 

mis väljendavad eriti selgelt hooldusvanemate argielust tulenevaid muresid: 

“Laske mul olla hea ema – kellel on piisavalt aega lastega ja iseendaga tegelemiseks, et 

lapsed tunneksid rõõmu sellest, et olen nende jaoks alati olemas,kui nad mind vajavad, 

et suudaksin olla alati positiivne ja rõõmsameelne, vaba liigsetest pingetest.” 
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