
Kogu tõde
hooldusperest
Laps on pereootel. Paku hoolt ja armastust lapsele,
kes ei saa kasvada sünniperes.

hoolduspere.ee



“Ma olen megaõnnelik, et mu vanemad 
otsustasid mu enda perre võtta. See 
on andnud mulle palju võimalusi. Mul 
on pere! Mul on vennad! Ma ei oskagi 

öelda muud, kui et mul on äge 
perekond. Varsti oleme kõik suured ja 

meil on oma pered, aga me jääme 
kindlasti käima kõik koos siin oma 

vanemate juures. On nii tore,
et mul on inimesed, kes mind 

armastavad.“ –
hoolduspere laps Liisa

Kõik lapsed vajavad kodu ja perekonda 
ning kuuluvus- ja turvatunnet. Inimest või 
inimesi, keda usaldada ja kellele toetuda. 
Kahjuks ei saa kõik lapsed kasvada koos 
sünnivanematega. Olgu põhjuseks vane-
mate haigestumine, sõltuvus-
probleemid, eluraskused, lapse hooletusse 
jätmine, väärkohtlemine või midagi muud. 

Sünniperest lahkumine on lapsele 
traumeeriv kogemus ning on ääretult 
oluline otsida talle toetav, mõistev ja 
turvaline kodu. Vahel õnnestub leida uus 
elupaik lähedaste juures, kuid see ei ole 
alati võimalik. Sel juhul saabki just hooldus-
pere pakkuda lapsele kodusoojust ja 
armastust. 

Eestis on palju hoolivaid peresid, kes on 
avanud oma südamed ning koduuksed 
lastele, kes ei saa kasvada sünniperes. 
Asendushooldust vajavaid lapsi on siiski 
kordades rohkem. 

Kes vajavad 
hooldusperet?

NB! Igal lapsel on oma lugu.
On ütlemata oluline, et 
hoolduspere hoiab lapse 
identiteeti ning toetab tema sidet 
sünnivanemate ja teiste oluliste 
inimestega. Lapse suhtlust 
sünnipere ja lähedastega aitab 
korraldada kohalik omavalitsus. 
 

Ligi 800 last kasvab Eestis pere- ja 
asenduskodudes. Nende seas on 
kõige enam üle 10aastaseid lapsi.
Ligi 250 last eraldatakse igal 
aastal oma perekonnast. Üle 50% 
perest eraldatud lastest vajavad 
asendushooldust, ülejäänud 
naasevad sünniperesse.



Sageli hoolitsetakse lapse eest pikaajaliselt, lausa kuni täiskasvanuks saamiseni. 
Vahel kriisiolukord sünniperes laheneb ja vanemad suudavad taas oma lapse 

eest hoolt kanda ning laps naaseb sünniperesse.

Hoolduspere vanem on 
lapse jaoks nagu ema või 
isa, kes on tema kõrval nii 
rõõmudes kui ka muredes.

Hooldusperes kasvava lapse seaduslik 
esindaja on kohalik omavalitsus.

Pere ja omavalitsus sõlmivad lepingu, 
mille alusel pere last kasvatab. 

Hoolduspere on perekond,
kes pakub sünniperest lahutatud 

lapsele hoolt ja armastust.

Hoolduspere ja kohaliku 
omavalitsuse vahel on jagatud 
vastutus – omavalitsus on pere 
põhipartner ja tugi ning koos 

võetakse vastu lapsega seotud 
tähtsad otsused. 

Kes on hoolduspere?

Kas ma sobin
hoolduspere vanemaks?

Jah! Kui: 
oled avatud, soe, empaatiline, hooliv 
ning lapsi armastav inimene. On hea, kui 
sul on varasemalt lastega kogemusi, ent 
nende puudumine ei saa takistuseks.

tahad kogu südamest pakkuda lapsele 
tuge ning turva- ja kuuluvustunnet.

oled valmis mõistma lapse lugu ning 
toetama tema sidet sünniperega.

oled kannatlik, koostööaldis
ega karda raskusi.

Ei! Kui: 
näed vanemaks hakkamist 
heateona, mille eest soovid tänu
ja tähelepanu. 

soovid lapse kaudu realiseerida 
enda isiklikke ambitsioone.

oled varasemalt tõsiselt seadust 
rikkunud ja/või kasutanud 
vägivalda või arvad, et lapse 
karistamine on normaalne.



MÜÜT 1: Olen üksik, aga hoolduspereks sobivad vaid paarid
TEGELIKKUS: Ära muretse – ka üksi saad olla hea hoolduspere vanem.
Tähtis on sinu avatus ning valmidus küsida abi ja toetuda tugivõrgustikule.

MÜÜT 2: Mul on vaja oma maja
TEGELIKKUS: Sul ei pea olema maja ega kümmet tuba ega kõige vingemat kodutehnikat.
Pole oluline, kas elad ostetud või üüritud korteris või majas. Tähtis on, et sinu kodu vastab 
lapse vajadustele ning tal oleks seal turvaline, mugav ja piisavalt privaatne.

MÜÜT 3: Olen liiga noor või vana
TEGELIKKUS: Oluline on tulevikuvaade. Kui oled 70aastane ning soovid olla 
hoolduspere vanem beebile, tuleb tõsiselt mõelda, kas jaksad teda järgmised 18 aastat 
kasvatada. Võib-olla on sel juhul mõistlikum pakkuda peret vanemale lapsele.

Kui oled näiteks 25aastane, võid arvata, et äkki sa ei oskagi last kasvatada.
Ei tasu karta, sest ka esimese bioloogilise lapse puhul pole inimestel tavaliselt 
kogemusi. Kõige tähtsam on soov ja valmisolek last kasvatada. Muu on õpitav. 

MÜÜT 4: Hoolduspere vanemaks on keeruline saada
TEGELIKKUS: Ei ole, kuid hoolduspere ettevalmistus ja sobivuse hindamine kestab 
tavaliselt pool aastat kuni aasta. Kuna tegemist on suure ja vastutusrikka otsusega,
mis nõuab põhjalikku kaalumist, ei maksa kiirustada. Kui see aeg tundub sulle pikk,
mõtle nii – ka bioloogilist last tuleb vähemalt 9 kuud oodata.

MÜÜT 5: Ma ei saa lapsega hakkama
TEGELIKKUS: Arvatakse, et teises peres sündinud lapsed on keerulised ning neid on raske 
kasvatada. Mis siin salata, tihti ongi, sest laps saabub uude perre koos seniste kogemuste ja 
üleelamistega. Ent hoolduspere vanemad ei jää oma küsimuste ja muredega üksi – nad 
saavad pidevat tuge ja abi omavalitsuse spetsialistidelt ning tugiorganisatsioonidelt.

Purustame müüdid



“Mäletan küll, et mõtlesin vahel, kas 
hakkan seda tüdrukut armastama 

samamoodi nagu oma lapsi. Aga see oli 
vaid hetk. Kõik sujus kuidagi loomulikult. 

Liisa sai kohe meie pere liikmeks.
Ta justkui sulas meie perre sisse.” –

hoolduspere vanem Marika

MÜÜT 6: Samast soost paar ei saa olla hoolduspere
TEGELIKKUS: Seksuaalne sättumus ei ole oluline, tähtis on võimekus
ja valmidus olla lapsevanem. Küll ootame absoluutselt kõigilt peredelt avatust ning 
seda, et nad ei varjaks tõde.

MÜÜT 7: Saan käia asenduskodudes ja valida endale sobiva lapse
TEGELIKKUS: Kõige tähtsam on lapse heaolu ja vajadused.
Seetõttu leitakse igale lapsele just talle sobiv hoolduspere, mitte vastupidi. 

MÜÜT 8: Laps naaseb ootamatult sünnivanemate juurde
TEGELIKKUS: Ideaalses maailmas naasebki laps sünnivanemate juurde. Vahel tõesti 
nii läheb, kuid mitte alati. Mõistlik on nende küsimuste ja hirmudega spetsialistide 
poole pöörduda, sest iga lapse olukord ja vajadused on erinevad ning otsuseid ei tehta 
üleöö. Kindlasti ei tasu karta lapse juuri – side sünnivanemate ja sugulastega on lapse 
jaoks väga oluline.



Kui sul sünnib mõte pakkuda lapsele 
hoolt ja armastust, kuid kahtled või 
soovid rohkem infot, tutvu 
veebilehega hoolduspere.ee. Perede
ja spetsialistide kogemused annavad 
julgust ning kindlust edasi liikuda.

Kuidas saada 
Hoolduspereks?

SAMM 1:
Mine veebi hoolduspere.ee

Jaga oma mõtteid sotsiaalkindlustusameti 
spetsialistiga ja tutvu lähemalt 6–12 kuud 
kestva protsessiga. Esmakohtumine kestab 
umbes poolteist tundi ning ei kohusta sind 
millekski. Pärast seda võta aega, aruta 
plaani lähedastega ja mõtle hoolikalt, kas 
soovid ja saad edasi minna. Spetsialistid on 
sinu jaoks sel teekonnal olemas ning valmis 
igale küsimusele vastama.

SAMM 3: Tule vestlusele
 

Soovid hoolduspere vanemaks hakata? 
Väga hea! Esita sotsiaalkindlustusameti 
spetsialistile avaldus ja motivatsioonikiri. 
Avalduse vormi ning juhtnöörid kirja 
koostamiseks saad spetsialistilt. 

SAMM 4: Kirjuta avaldus
ja motivatsioonikiri

Ootame sind sotsiaalkindlustusametisse,
kus antakse nõu, hinnatakse sobivust ning 
pakutakse ettevalmistust. Spetsialist kuulab 
su ära ning annab infot järgmiste sammude 
kohta. 

Võid esmalt pöörduda ka kohaliku 
lastekaitsetöötaja poole, kes annab samuti 
nõu ja juhiseid. Samuti võid abi küsida 
tugiorganisatsioonidelt.

SAMM 2: Võta ühendust



Kolm-neli kuud kestev põhjalik 
ja praktiline koolitus annab 
tulevastele hooldusperedele 
teadmised ja oskused olla 
võimalikult hea lapsevanem. 

Kui oled läbinud koolituse ja teised vajalikud 
sammud, oledki sobiv hoolduspere! Perede info 
lisatakse üleriigilisse hooldusperede registrisse – 
just sealt näevad neid andmeid lastele 
hooldusperesid otsivad lastekaitse- ja 
sotsiaaltöötajad. Kusjuures, hoolduspered ei ole 
registris järjekorras, vaid igale lapsele leitakse
just talle sobiv hoolduspere. 

Põhjalikumalt saad sammude kohta lugeda 
hoolduspere.ee

SAMM 8: Hakka hoolduspereks

SAMM 7:
Osale PRIDE
eelkoolitusel  

Sind aitab ja juhendab spetsialist, kes ütleb, 
milliseid dokumente ja tõendeid tuleb sul 
esitada enda ja teiste pereliikmete kohta
(nt tervist, haridust ja seaduskuulekust 
puudutav info).

SAMM 5:
Esita vajalikud dokumendid

Sotsiaalkindlustusameti spetsialist 
külastab sinu kodu, tutvub 
elamistingimustega ning vestleb sinu ja 
pereliikmetega. Ta viib läbi ka 
pereuuringu, mille abil hinnatakse 
põhjalikult sinu valmisolekut
ja võimalusi kasvatada teises peres 
sündinud last. Uuringu käigus 
käsitletakse teemasid nagu motivatsioon, 
tervis, peresuhted, lapsepõlv, 
kokkupuuted lastega, väärtused, ootused 
lapsele, valmisolek teha koostööd 
spetsialistidega jpm. 

SAMM 6:
Ava spetsialistile oma kodu



Sinu ja lapse ühine teekond

Pere ja lapse viib kokku lapse seaduslik 
esindaja ehk elukohajärgne omavalitsus.

Lapsele sobivat peret valides on esikohal 
lapse huvid ja vajadused (rahvuslik, usuline, 
kultuuriline ja keeleline päritolu ning 
võimalikud eripärad). Arvestatakse 
omavahelist sobivust, sh kuidas klapib 
peresse tulev laps teiste peres kasvavate 
lastega.

Lastekaitsetöötaja poolt korraldatud 
kohtumistel saavad laps ja pere 
teineteisega lähemalt tuttavaks.
Väga oluline on, mida arvab laps perest.

Tuge vajavad nii laps kui ka pere. Protsess 
peab olema rahulik, sest nii saavad 
mõlemad osapooled turvaliselt kohaneda. 
Vahel paigutatakse laps perre kiiremalt, eriti 
puudutab see väikelapsi.

Kui laps ja pere on valmis, sõlmib kohalik 
omavalitsus hooldusperega lepingu.

Nagu iga teine laps, vajab ka hoolduspere 
laps aega ja pühendumist. Hoolduspereks 
hakates elurütm muutub ning äärmiselt 
olulised on kannatlikkus ja järjepidevus – 
positiivsed muutused võtavad aega ning 
nõuavad jäägitut lapse toetamist. 

Teineteise tundma õppimine toob palju 
rõõmu, kuid teele võib sattuda ka muresid. 
On oluline, et pere ei jääks võimalike 
raskustega üksi. Tähtis on pere julgus 
küsida nõu ja abi – see on tugevus,
mitte nõrkus!

Põhjalik ettevalmistus ja tugivõimalused on 
perele abiks, kuid on ennekõike mõeldud 
lapse kaitseks. Sünnipere kaotamine on 
traumeeriv ning kõigi ühine eesmärk on,
et laps enam sarnast traumat kogema ei 
peaks.
 

Ettevalmistus lapse tulekuks Laps peres

„Üks julgustavamaid hetki oli see, kui Martini 
arst ütles juba pool aastat pärast seda, kui 
laps oli meie peresse tulnud, et Martin on 

lapsena õide puhkenud ja arsti süda on nüüd 
rahul, kuna Martini elu liigub lõpuks õiges 

suunas.“ –
hoolduspere vanem Kristo



Hoolduspere vanem armastab, kasvatab ja toetab last igapäevaselt.
Vajadusel küsib ta nõu ja abi spetsialistidelt.

Kohalik omavalitsus on lapse seaduslik esindaja ning pere põhiline partner.
Toetab lapse isiklikke kulutusi keskmiselt 240 euroga kuus ning hoolduspere vanemat 
igakuiselt vähemalt poole miinimumpalga ulatuses. On perega tihedas kontaktis, 
hindab koos perega lapse vajadusi ning toetab last ja kogu peret vajalike teenuste
ja toetustega. Lisaks korraldab omavalitsus suhtlust lapse ja tema sünnivanemate ning 
teiste lähedaste vahel.

Sotsiaalkindlustusamet vastutab hooldusperede sobivuse hindamise
ja ettevalmistuse eest – näiteks suunab amet pered PRIDE koolitusele –
ning pakub nõustamist.

Tervise Arengu Instituut korraldab nii ettevalmistavat PRIDE koolitust kui ka PRIDE 
põhikoolitusi, mis pakuvad hooldusperedele tuge ja enesearenguvõimalust. Koolitustel 
jagatakse vajalikke teadmisi ja oskuseid ning teemad on valitud vastavalt perede 
soovidele ja vajadustele. 

Peresid toetavad organisatsioonid pakuvad hooldusperedele nõustamist
ja tugiteenuseid nagu mentorlus ja tugigrupid.

Perele toeks

Kui hooldusperes kasvanud laps saab täisealiseks ning jätkab õppimist või vajab muul 
põhjusel tuge, on tal võimalus saada järelhooldusteenust. See tähendab, et kohalik 
omavalitsus tagab noorele eluaseme, rahalise toe ning muud vajalikud toetused
ja teenused. Rohkem infot leiad hoolduspere.ee

Kui laps saab suureks



hoolduspere.ee

infotelefon 655 1666

e-post asendushooldus@sotsiaalkindlustusamet.ee

Uuri lisa:


