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VANEMA FAKTORID

LAPSE FAKTORID

KONTEKSTUAALSED/ 
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KOOLI, LASTEAIA JA 
KAASLASTE 
FAKTORID

LAPSE KÄITUMINE ja 
TOIMETULEK

Käitumisprobleemidega seotud
riskifaktorid
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Vanemate ja peresuhete roll lapse käitumisele
ja vaimsele tervisele *

✓ Kooliõpilaste rahulolu suhetes oma vanematega on seotud
nende uimastitarvitamisega, suitsetamisega ja alkoholi 
tarvitamisega. 

✓ Vanemlik kontroll on seotud lapse suhtumisega uimastite
tarvitamisse. 

✓ Suhted perekonnas on seotud lapse vaimse tervisega.

* Uimastite tarvitamine koolinoorte seas: 15–16-aastaste õpilaste legaalsete ja illegaalsete narkootikumide 
kasutamine Eestis, 2015 (ESPAD)



Vanemluse toetamine
vanemlusprogrammides

• Teadlikkuse kasv vanemate käitumisest laste arengu toetamisel

• Teadmiste kasv seoses riskikäitumise ennetamisega

• Tõhusam suhtlus vanema ja lapse vahel 

Tõhusad ja tulemuslikud sisuelemendid st. keskendutakse üldistele 
vanemlikele oskustele.

Tulemused sõltuvad kaasatud gruppidest (nt. vanusrühm, millised 
vanemad) ja programmi intensiivsusest.

Tõhusad vanemlusprogrammid keskenduvad oskuste
arendamisele!



Programmi eesmärgid

“Imelised aastad” vanemlusprogramm
2-8 aastaste laste vanematele

Osalejad: kuni 14 lapsevanemat ühes 
grupis

Läbiviijad: 2 IA grupijuhti

Aeg: 1 kord nädalas 2-2,5 tundi,

16 sessiooni (4 kuud)

Lisateenused koolituste ajal:
• lastehoid
• toitlustus
• vajadusel osalejate transport koolitustele



Imelised 

aastad 

“Imelised aastad” vanemlusprogramm
2-8 aastaste laste vanematele

Programmide autor: Carolyn Webster Stratton, Ameerika psühholoog, Washingtoni Ülikooli professor



Vanemlusprogrammi pikaaegsed mõjud 
rahvusvaheliste uuringute järelduste põhjal

Civitta Eesti, 2016

MÕJU LASTELE

• Paremad sotsiaalsed oskused

• Parem vaimne tervis

• Parem koolivalmidus

• Edukam kesk- ja kõrghariduse omandamine

• Suurem tööviljakus, kõrgemad sissetulekud ja vähem 
töötust

• Vähem sõltuvusainete tarvitamist

• Vähem õigusrikkumisi, vangistust

MÕJU VANEMATELE

• Parem vaimne  tervis, vähem 
stressi

• Vähem laste kuritarvitamist, 
hooletusse jätmist

• Vähem partneritevahelist 
vägivalda

• Vähem tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kasutamist
• Kõrgem haridustase
• Suurem edukus tööturul
• Vähem kuritegelikku käitumist



1 kulutatud euro = 14,4 eurot kokkuhoidu pikas perspektiivis

S.t. veidi rohkem kui 14-kordne kasu ja kokkuhoid

•

* Civitta International (2016) Vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ mõjuvaldkondade ning kulude ja tulude analüüs. Lõpparuanne.
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/14658241416_Imelised_Aastad_kulu-tulu_analyysi_raport_2016.pdf

Analüüsi aluseks võetud tegurid Analüüsi ei kaasatud järgmisi tegureid

Hariduslik edasijõudmine  Pikaajalised muutused tervishoiu- ja 
sotsiaalteenuste kasutamises

Kriminaalne aktiivsus Lapsevanemale avalduvad mõjud (stress, 
depressioon, tööviljakus jm).

Edukus tööturul

Vanemlusprogrammi “Imelised aastad” 
kulude-tulude analüüs

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/14658241416_Imelised_Aastad_kulu-tulu_analyysi_raport_2016.pdf


Võtmetegurid (vanemlus)programmide
elluviimisel

• Probleemide ennetamine vs 
kriisiabi?

• Info üksinda ei muuda 
käitumist

• Tulemusi ei saavutata
koheselt

• Programm üksi ei too muutust

• Riskikäitumise ennetus on oma 
olemuselt universaalne

• Vajalik on harjutada, enne kui
oskus igapäevaselt kasutust leiab

• Muutused toimuvad järjepideva
töö tulemusena

• Elluviijate kompetentsus ja 
süsteemsus määravad programmi
mõju



Tähelepanu vajavad teemad vanemluse
toetamisel

• Sünnituse järgselt  vanematele info pakkumine (vanemakoolitused, 
vanemlusportaalid, abi saamise võimalused jne)

• Vanemlust toetavate teenuste kättesaadavus lapsevanematele lapse 
erinevates arenguetappides

• Laste vaimse tervise probleemide märkamine ja vanematele abi
pakkumine spetsialistide poolt



www.tarkvanem.ee



Vanemlusprogrammi “Imelised aastad” 
rakendamine Eestis

(juuni 2018. a. seisuga)

Tänan kaasa

mõtlemast!

Vanemluse toetamise

kohta rohkem infot leiad:

www.terviseinfo.ee

www.tarkvanem.ee

http://www.terviseinfo.ee/
http://www.tarkvanem.ee/

