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Ennetustegevuste planeerimine 
ja elluviimine lähtub andmetest ja 
analüüsidest.

Omavalitsused planeerivad oma 
ennetustegevusi andmetele 
tuginedes. 

Kokku on lepitud valdkonnaülese 
ennetuse tulemuste hindamise 
mõõdikud.  

Riiklikus ja kohalikus strateegilises 
planeerimises kasutatakse laste 
ja perede heaolu hindavaid 
hindamisvahendeid.

Eelistatakse ja toetatakse 
tõenduspõhiseid ja tulemuslikke 
sekkumisviise.

On olemas valdkonnaüleste 
ennetustegevuste 
tõenduspõhisuse hindamise 
süsteem. 

  On olemas ühine andmete 
kogumise süsteem /register, 
mis võimaldab eri asutustel 
(sh ministeeriumid, SKA, PPA, 
HARNO, HTM, TAI, KOV, koolid 
jt) omada ülevaadet kasutatavate 
sekkumiste mõjust.

Ennetustegevuste elluviijad on 
pädevad ja oskavad oma tegevusi 
hinnata.

Nii KOV kui riigi tasandi otsustajad 
ja ennetuse elluviijad teavad 
ja usuvad ennetustegevuste 
tõhusust ning teevad ennetust 
soosivaid otsuseid. 

Valdkonnaülese ennetuse 
elluviimisega seotud erialade 
õppekavasid on täiendatud 
ennetuse teemadega.  

Ennetusega tegelevatele 
omavalitsusspetsialistidele on 
seatud ühesed ja selged ootused 
kompetentsuse osas.  

Ennetustegevuste elluviijad 
(sh laste ja peredega töötavad 
spetsialistid) on pädevad ning 
nende tööd väärtustatakse.

1.  2.  3.  

Ennetusvaldkonna rahastamine on 
kasvanud ning projektipõhisuselt on 
liigutud eelarvepõhisele rahastusele.

Rahastamise põhimõtted ja 
võimalused, mis toetavad 
tõendatud ning uute 
ennetussekkumiste jätkumist ja 
arenemist, on välja töötatud. 

Käimasolevatele noortele 
suunatud ennetust toetavatele 
tegevustele on tagatud piisav 
rahastus, mis lähtub noorte 
vajadustest ning arvestab 
regionaalsete (sh hajaasustusest 
tulenevate) eripäradega. 

Ennetusnõukogu on hästi juhitud 
ja tulemuslikult töötav. 

6.  

Avalikkus ja otsustajad teavad, mis 
on tõenduspõhine ennetus ja miks on  
ennetusse panustamine oluline.

Poliitikakujundajad mõistavad 
tõenduspõhise ennetustegevuse 
vajalikkust ning näevad ja loovad 
seoseid eri valdkondades 
elluviidavate ennetustegevuste 
vahel. 

Laiem avalikkus peab ennetusse, 
sh noorsootöösse, huviharidusse 
ja -tegevusse, panustamist 
kasulikuks, toetab seda oma 
panusega ja nõuab selle 
toimumist. 

Ministeeriumid, teadusasutused 
ja ametiasutused teevad 
ennetusteemadel omavahel 
tihedat koostööd. Olulised 
huvirühmad on aruteludesse 
kaasatud.

5.  

Tõenduspõhised sekkumised eri 
valdkondades on kättesaadavad igas 
lapse elukaare etapis. Sekkumiste 
tulemuslikkust hinnatakse.

Igaühele (sõltumata tema 
kodukeelest, majanduslikust 
olukorrast või muust sotsiaalsest 
taustast) on tagatud ligipääs 
tulemuslikele ennetustegevustele. 

Eestile on kohandatud ja 
Eestis on piloteeritud uusi 
tõenduspõhiseid sekkumisi uutele 
seni katmata sihtrühmadele.  

Lootustandvate ennetuslike 
sekkumiste tõenduspõhisust on 
uuritud.

4.  
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