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Milleks planeerime? 

• Miks me teeme asju, mida me teeme?  

• Mida me tahame saavutada järgmiseks 
nädalaks, kuuks või aastaks? 

• Miks me teeme seda, aga mitte hoopis midagi 
muud? 

• Miks see on oluline, mida me teeme? Kellele 
seda vaja on? 

• Milline on meie kogukonna tellimus?  

• Millised on meie probleemitunnetused ja 
teadmised ja millised peaks olema liikumisteed? 

 



Visioonitapjad 

• Traditsioonid ja väljakujunenud rollid, 
ülesanded, ootused 

• Liigne enesega rahulolu ja mugavus 

• Väsinud liidrid 

• Lühiajaline mõtlemine 

• Kartus naeruväärne näida 



Tegevused 

• Uute eesmärkide seadmisel tuleb teha ka uusi 
tegevusi.  

• Täpselt samu asju sama moodi tehes ei 
saavutata midagi uut ega paremat. 

• Rutiinsed tegevused ei ole arendustegevused. 

• Koondame igapäevased probleemitunnetused 
tasakaalustatud kujul kokku. 



Mida teha ja kuidas saavutada? 

TULEMUSED 

Sihid 
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MEETODID SAAVUTAMISEKS 
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Tööülesanded 

ANALÜÜS, HINDAMINE 



Riskitegurid  
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tihedalt 
seotud 



Eneseteostus  
(loovus, proaktiivsus, 

probleemide lahendamine, 
eesmärkideni püüdlemine 

jms)  

Enesehinnang 
(teiste poolt austatud 

olemine, enese austamine, 
enesekindlus, 

saavutusvajadus) 

Sotsiaalsed suhted 
(vajadus suhelda, omada häid lähedasi 

suhteid, sh pere ja sõbrad, kuulumine gruppi 
jms) 

Turvalisus 
(kindlustunne tööga, piisav sissetulek, sotsiaalkaitse 
tagatised, perekonna turvatunne, elukoha turvalisus, 

tervise seisund jms) 

Füsioloogilised vajadused  
(hapnik, toit, uni, soojus, kehakate, elukoht jms)  

Maslow inimese vajaduste hierarhia 
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4 sammu: 

1. Kohaliku olukorra 
kaardistamine ja analüüs 

 



Kaardistamise meetodid 1 

• Dokumentide analüüs  

• Eri ametkondade statistika analüüs  

• Koostöövõrgustiku koostatud kirjalik hetkeolukorra kaardistus 

• Koostöövõrgustiku ühisarutelu(d) 

• Spetsialistide poolt kaardistatakse riskiperede, abivajavate perede arv, 
nende teenusevajadus 

• Elanikkonna, sh lastevanemate ja laste/noorte endi arvamus ja hinnang 
teenusevajadusele, hetkeolukorrale 

• Erinevate spetsialistide intervjueerimine/nendega konsulteerimine 

• Vaatlused noortekeskustes, teistes avalikes kohtades 

• Kaardistus valmib koostööna 

 



Kaardistamise meetodid 2 

Valik riiklikest uuringutest/andmebaasidest/juhistest: 
-   PPA riskiperede andmebaas 

- SKA ennetusprogrammide kaardistus 

- Ohvriuuring 

- PPA riskikäitumise uuring 

- Laste hälbiva käitumise uuring/seksuaalse väärkohtlemise uuring 

- ESPAD 

- Kriminaalpoliitika uuringud 

- Terviseuuringud 

- Terviseprofiilid 

- Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 

- Varase märkamise ja sekkumise juhis 

 

 

 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ennetus-2/?highlight=ennetus
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/uuringud-ja-analuusid/ohvriuuring
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/isrd
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/lasteuuring
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/133846612537_Uimastite tarvitamine koolinoorte seas_raport.pdf
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/statistika-ja-uuringud/uuringud-ja-analuusid
http://www.tai.ee/et/terviseandmed/uuringud
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuriteoennetus/varase-markamise-ja-sekkumise-juhis-kovidele


Kaardistamise meetodid 3 
• Kuritegevuse statistika vs ohvriuuringud 

 

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/uuringud-ja-analuusid/ohvriuuring
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/statistika-ja-uuringud/kuritegevus-eestis


http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/statistika-ja-uuringud/baromeeter


http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/statistika-ja-uuringud/baromeeter


http://pxweb.tai.ee/esf/pxweb2008/Database/Terviseprofiilid/databasetree.asp
http://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/tervise-edendamine-paikkonnas/paikkonna-terviseprofiil


4 sammu: 

1. Kohaliku olukorra kaardistamine 
ja analüüs 

2. Teenuste kujundamine 

 

 



4 sammu: 

1. Kohaliku olukorra kaardistamine 
ja analüüs 

2. Teenuste kujundamine 

3. Sekkumine 

 

 



4 sammu: 

1. Kohaliku olukorra kaardistamine 
ja analüüs 

2. Teenuste kujundamine 

3. Sekkumine 

4. Hindamine ja analüüs 

 

 





Kui efektiivselt saab erinevaid probleeme 
lahendada? 

 



Kui oluline roll on ennetustööl järgnevates 
arengudokumentides? 



Teadmised  käitumine 

Keskkond Keskkond Keskkond Keskkond 

Teadmised Hoiakud Oskused Käitumine 



Võimalusi on mitmeid,  
kuid on oluline, et 

elluviidavad tegevused on 
strateegilised, 
läbimõeldud ja 
järjepidevad. 

“Inimesed ja nende juhid 

töötavad nii kõvasti selle 

kallal, et olla kindel, et asju 

tehakse õigesti, et neil on 

vaevalt aega mõelda selle üle, 

kas nad teevad õigeid asju.” 

Stephen R. Covey 



Partnerite võrgustiku kaardistus 



Võrgustikutöö 

• Juhtumipõhine 

• Lahendusele 
orienteeritud 

• Lühiajaline 

• Probleemikeskne 

 

• Juhtimispõhine 

• Pikaajaline 

• Arendustegevuseks, 
mitte 
igapäevaülesanneteks 

• Rollide/vastutuse jaotus 



Kaasata: miks ja miks mitte? 

• Kaasamise eesmärk 

• Kaasamise tüüp (informeerimisest 
võimustamiseni) 

• Osalejad (kui palju, millised, kuidas) 

• Vahendid (aeg, raha, inimesed, oskused) 

• Edu tagab: usaldus partnerite vahel, põhjalik 
planeerimine, ladus ja avatud kommunikatsioon, 
paindlikkus meetodite suhtes. 

 





Kaasamise võimalusi ja tarkust 

• Kodanike foorum 

• Avatud ruum 

• Maailmakohvik 

• Võimalusi on palju veel: 

- Teavitusüritused 

- Infomaterjalid 

- Konsultatsioonid 

- Koosolekud/arutelud 

• Kaasamise hea tava 

• Kaasamise käsiraamat 

• “Gamestorming”  

• “Not another 
consultation!  

https://riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava
http://www.riigikantselei.ee/arhiiv/sb/osale.ee/kaasamine_avalikus_sektoris_ja_vabakonnas.pdf
http://www.gogamestorm.com/
http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/Not-Another-Consultation.pdf
http://www.involve.org.uk/wp-content/uploads/2011/09/Not-Another-Consultation.pdf


VÕTKE ÜHENDUST: 
ANU.LEPS@JUST.EE, 6208 117 

Tänan tähelepanu eest! 

mailto:anu.leps@just.ee

