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Arvamus vägivalla ennetamise kokkulepe aastateks 2021–2025 projektile 
 
Lp Maris Lauri 
 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada arvamus vägivalla 
ennetamise kokkulepe aastateks 2021–2025 (edaspidi tekstis VEKO või kokkulepe) projektile. 
Lastekaitse Liit tunnustab Justiitsministeeriumi samme senise vägivalla vähendamise 
arengukava elluviimisel ja uue arengukava algatamisel, sh huvigruppide aktiivsel kaasamisel 
protsessi algfaasist alates. Heameelt teeb asjaolu, et kaasamiskohtumistel tehtud ettepanekutest 
on leidnud paljud koha ka käesolevas kokkuleppes. 
 
ÜRO lapse õiguste konventsiooniga 1991 aastal ühinenuna on Eesti kohustunud tagama lapse 
õigused ja rakendama selleks vajalikke meetmeid, kuid lapse kui täieõigusliku ühiskonnaliikme 
väärtustamine nõuab jätkuvalt selgesuunalist, järjepidevat ja poliitikaülest arendamist. Euroopa 
Liidu lepingu artikli 3 lõikes 3 nõutakse selgesõnaliselt, et Euroopa Liit peab edendama lapse 
õiguste kaitset, sama toetab ka Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta. Lapse õigustest lähtumine ja 
edendamine peab olema seotud meetmetega, mis on suunatud laste põhivajaduste rahuldamisele 
ja heaolu tagamisele. ÜRO lapse õiguste konventsioonis väljendub lapse õigus kaitsele 
väärkohtlemise eest eelkõige artiklites 19 ja 34. Artikkel 19 käsitleb laste kaitset füüsilise ja 
vaimse vägivalla ning ülekohtu ja kuritarvituse eest ning artikkel 34 kohustab riike kaitsma last 
seksuaalse ekspluateerimise ja ärakasutamise eest. Konventsiooni artiklites 37 ja 40 on antud 
juhised seadust rikkunud laste kohtlemiseks. Erinevad uuringud kinnitavad, et lapsepõlves 
osaks saadud vägivald põhjustab püsivat mõju isiksuse arengule, inimese tervisele ning tema 
heaolule ja toimetulekule. Samuti rõhutavad erinevad uuringud seost lapsepõlves kogetud või 
nähtud vägivalla ja hilisema vägivaldse käitumise vahel ning väärkohtlemise kui õpitud 
käitumisviisi edasikandumist ühelt põlvkonnalt teisele. Seega, vähendades võimalusi langeda 
vägivalla ohvriks lapsepõlves, on võimalik ennetada alaealiste probleemkäitumist ja 
õigusrikkumisi tulevikus. 
 
On hea meel tõdeda, et Riigikogus heaks kiidetud kriminaalpoliitika põhialustes aastani 2030 
on peetud oluliseks tõhustada vägivalla ennetamist ja vähendamist, ning lapsed ja noored on 
olulisel kohal, mh rõhutab visioon, et: 2030. aastal on Eestis turvaline ja õiglane ühiskond, 
mille sõltumatu, tõhusa, nutika ja ohvreid abistava kriminaaljustiitssüsteemiga puutub kokku 
vähe lapsi ja noori. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit toetab kokkuleppes toodud tegevussuundasid. Positiivsena saab esile tuua 
valdkondadeülesuse tähtsustamise. Vägivallaennetust on vaja arendada terviklikult, süsteemselt 
ja valdkondadeüleselt, et see võimaldaks pakkuda inimestele nende vajadusest lähtuvaid, 
õigeaegseid ja sujuvalt toimivaid teenuseid. MTÜ Lastekaitse Liit on alati pidanud 
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valdkondadeülest koordineeritud koostööd, sh ennetuses, äärmiselt oluliseks1, kuna see aitab 
kaasa erinevate osapoolte ühtsesse vaatesse tervikpildis ja võimaldab piiratud ressursside 
olukorras vahendeid optimaalselt kasutada (sh vältida dubleerimist). 
 
Kokkuleppe puhul saab positiivsena välja tuua aja- ja asjakohasuse, loogilise struktuuri, ladusa 
keelekasutuse, koostöö vajalikkusele tuginemise, aga ka kitsaskohtadest ja võimalustest 
adekvaatse pildi esitamise. Samas juhib Lastekaitse Liit kokkuleppe koostamisel 
tähelepanu ka COVID-19 pandeemiaga arvestamise vajalikkusele. Selliste kriiside ajal on 
riik silmitsi tõsiste katsumustega – inimesed, kes vajasid abi ja toetust juba varem, vajavad seda 
endiselt ning abivajajate arv suureneb. Ka tulevikusihte seades ei tohi unustada pandeemia 
psühholoogilist mõju, sh hirmu, ebakindlust, sotsiaalset isolatsiooni2 - mille tagajärjed on ka 
tulevikus. Värsked uuringud näitavad, et nt distantsõpe on vähendanud õpilaste sotsiaalsete 
oskuste omandamist3. Kriminaalpoliitika põhialustes aastani 2030 seletuskirjas on märgitud, et 
sotsiaalsed oskused ning kooliturvalisus on universaalse ennetuse olulised osad. Sotsiaalsete 
oskuste olulisust kinnitas ka Ly Muri oma 2020 Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöös 
"Sotsiaalsete oskuste seos uimastite tarvitamisega Eesti 15–16-aastaste õpilaste seas 2011., 
2015. ja 2019. aasta ESPADi uuringu andmetel"4, mille kohaselt väheste sotsiaalsete oskustega 
15–16-aastastel noortel on suurem risk alustada suitsetamist ja jääda igapäevasuitsetajaks ning 
tarvitada alkoholi ja teisi uimasteid. 
 
Alljärgnevalt esitab Lastekaitse Liit tähelepanekud, mida palub vägivalla ennetamise 
kokkuleppe koostamise protsessis arvesse võtta: 
  
1) Sissejuhatuses on öeldud, et kokkulepe ei käsitle kollektiivset vägivalda. Samas on meedia 
kajastanud vägivaldsete noortekampade probleemi Keilas, Pärnus ja Tallinnas5. Alaealiste 
vägivallatsejate seas on palju korduvrikkujaid (alaealiste korduvkuritegevuse määr on ka 
tervikuna kõrge). Viimased andmed pärinevad paraku 2014, mil 1% 13-16-aastastest noortest 
väitis, et nad kuuluvad kuritegelikku noortekampa ning 4%, et nad on osalenud kambakakluses.  
Juhtumid aga kinnitavad kampade olemasolu ning vajadust ka selles vallas ennetavalt midagi 
ette võtta. 
 
Näiteks kriminaalpoliitika põhialuste aastani 2030 seletuskirjas märgitakse, et noortekampade 
õigusrikkumiste vältimiseks on võimalik käivitada sarnaselt perevägivalla nn Pärnu piloodiga6 

analoogse koostöövõrgustiku noorte kampade juhtumites uute meetmete katsetamiseks, sh 

 
1 Saar, H. (2019)  Koolitus „Koostöös lapse heaks” toetab kohalikke koostöövõrgustikke. Sotsiaaltöö, 1, 85-88. 
Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-
content/uploads/2019/03/Sotsiaaltoo_nr1_2019_85kuni88.pdf  
2 Imran, N., Zeshan, M., Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-
19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36, 1–6. 
Jiao, W.Y., Wang, L.N., Liu, J., Fang, S.F., Jiao, F.Y., Pettoello-Mantovani, M., Somekh, E. (2020). Behavioral and 
emotional disorders in children during the COVID-19 Epidemic. The Journal of 
Pediatrics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013. 
3 Vaata lähemalt: https://www.err.ee/1608109078/distantsope-suurendab-koolide-ja-opilaste-seas-tasemevahet  
4 Vaata lähemalt: https://dspace.ut.ee/handle/10062/68191  
5 Vaata Väli, K. 2018. Kaua võib? Kurikapoistena tuntud noored retsid pääsesid taas vanglast. Õhtuleht, 
21.03.2018. https://digileht.ohtuleht.ee/866083/kaua-voib-kurikapoistena-tuntud-noored-retsid-paasesid-taas-
vanglastvanglast vabanenud alaealiste; Vainküla, K. Klassi priimusest sai tervet linna terroriseerinud lastekamba 
boss. Eesti Ekspress, 15.11.2017. http://ekspress.delfi.ee/kuum/klassi-priimusest-sai-tervet-linna-terroriseerinud-
lastekamba-boss?id=80144130 
6 Pealinn. 2018. Perevägivalla pilootprojekti raames viidi Pärnus kodust 90 märatsejat. 20.04.2018. 
http://www.pealinn.ee/tagid/koik/perevagivalla-pilootprojekti-raames-viidi-parnus-kodust-90-maratsejat-
n219332  
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Soomes kasutusel olevate tänavalepitajate kasutamiseks. 
 
2) Kokkulepe sissejuhatuses on märgitud, et kokkulepe on  suunatud erinevate valdkondade 
poliitikakujundajatele, praktikutele ja kõigile inimestele avalikus sektoris, kohaliku 
omavalitsuse üksustes ning vaba- ja erasektori organisatsioonides, kes soovivad 
vägivallaennetusse panustada. Riigi tasandil ei saa me vägivallaennetusest rääkida ainult 
soovimise tasandil. 
 
3) Eelnevalt oli toodud positiivsena välja VEKO ladus keelekasutus (mõned üksikud trükivead 
nt lk 4-5), samas on kokkulepe suunatud väga laiale sihtgrupile, kelle teemateadlikkus on erinev. 
Seega soovitus kokkuleppes toodud akronüümidele lisada link või väike selgitus joonealuse 
viitena, mis annab võimalusel huvitatutel teemaga ennast põhjalikumalt kurssi viia. 
 
4) Palun täpsustada teksis: Riigikantselei 2020. a küsitlus näitas, et viimase kuu jooksul koges 
Eestis lähedase poolt füüsilist või vaimset vägivalda hinnanguliselt 44 000 üle 15 aasta vanuse 
inimese (küsitletutest 1% füüsilist ja 4% vaimset vägivalda). Kui loeme seda teksti täna, siis 
sõna viimase on oma tähenduse minetanud, samuti jääb ebaselgeks, kui suurest hulgast 44 000 
inimest seda on kogenud, või millele see arv tugineb? 
 
5) Millest on tingitud, et kokkuleppes ei ole pööratud tähelepanu taasühiskonnastumisele? 
Kriminaalpoliitika põhialused p.6.3. kohaselt on  korduvkuritegevus riigi erilise tähelepanu all 
ning korduvkuritegevuse ärahoidmisele pööratakse tähelepanu nii kriminaaljustiitssüsteemis 
kui ka väljaspool seda (näiteks toimetuleku-, haridus-, tööhõive- ja tervishoiuvaldkonnas). 
Korduvkuritegevus on probleemiks just alaealiste hulgas. Eestis 2010. aastal tehtud 
korduvkuritegevuse uuring näitas, et pärast vanglast vabanemist oli korduvkuritegevuse määr 
kõrgeim just alaealistel. Peaaegu iga teine (ühe aasta retsidiivsuse määr 45%) alaealine sooritab 
järgmise kuriteo juba aasta jooksul pärast vabanemist7. Täna on noorel vanglas puudulikud 
oskused ja piiratud võimalused planeerida oma elu vabanemisjärgselt. Seda vahendavad ja 
suunavad ametnikud/tugiisikud, kuid noor ei oma kontrolli ega võta vastutust. Vangistuse ajal 
võivad katkeda või halveneda lähisuhted (pere ja sõpradega, paarisuhted) - võrgustikuga, kes 
saaksid olla toeks noore vabanemisel. Kunstlikus keskkonnas kasvavatel noortel on piiratud 
oskused ja teadmised tulemaks toime tavaühiskonnas ja igapäevases kontekstis - sh töötamine, 
edasiõppimine, riigi ja erinevate institutsioonidega suhtlemine. Neil on hirm ja häbi teadmatuse 
ja oskamatuse pärast ning see pärsib neid. Kõrge korduvkuritegevuse määr näitab, et noorte 
õigusrikkumistele reageerimine karistuse ja isolatsiooniga pigem ei ole tõhus, mistõttu on vaja 
senisest suuremat rõhku panna taasühiskonnastumisele. Süüdimõistetud alaealiste  retsidiivsuse 
vähendamiseks peavad olema toimivad mõjusad vangistuse alternatiivid, mis võimaldavad neil 
säilitada sideme oma lähedastega ja kooliga. Suuremat tähelepanu on vaja pöörata alaealiste 
õigusrikkujate sotsiaalsete oskuste õppele ja taasühiskonnastumisele. 
 
6) A.Markina on kirjutanud põhjalikult häbimärgistamisest ja selle mõjust 
korduvkuritegevusele Noorteseire aastaraamatus 2019/20208. Tõik, et endistesse 
kurjategijatesse suhtutakse halvasti, ei ole ainult õigusrikkujate endi subjektiivne tunne. 
Negatiivsete hoiakute levikut on kinnitanud ka PROMISE’i uurimisprojekti raames tehtud 

 
7  Ahven, A., Salla, J. ja Vahtrus, S. (2010). Retsidiivsus Eestis. Tallinn: Justiitsministeerium.   
8 Markia, A. (2020) Seadusega pahuksis noorte kaasamine ja taasühiskonnastamine. Noorteseire aastaraamat 
2019/2020). Vaata lähemalt ( lk 143-157): 
https://www.noorteseire.ee/system/resources/BAhbBlsHOgZmIkwyMDIwLzEyLzAyLzA5XzM0XzU5Xzc0MV
9ub29ydGVzZWlyZV9hYXN0YXJhYW1hdF8yMDIwX0hBUk5PX2xvZ29kZWdhLnBkZg/09_34_59_741_no
orteseire_aastaraamat_2020_HARNO_logodega.pdf 
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kvantitatiivne Eesti elanikkonna küsitlus, millest selgus, et 78% täiskasvanutest vanuses 30–74 
ning 65% noortest vanuses 15–29 ei soovi elada kriminaalse minevikuga noorte naabruses. 
Paraku levib Eestis kohalike omavalitsuste juhtide ja elanike seas sageli endiselt NIMBY (ingl 
Not in My Backyard) mentaliteet ka juhul kui jutuks tuleb vaimse tervise ja 
sõltuvusprobleemidega teenuste osutamine nende kogukonnas9. Tugevat vastuseisu inimeste 
rehabilitatsiooniasutuste või füüsilise või vaimse puudega inimestele mõeldud tugiteenustega 
elamispindade suhtes põhjustavad sageli inimeste põhjendamatud hirmud, kuigi selliste 
hirmude taga olevatele väidetele pole tõendusmaterjali leitud enam kui 40 aasta vältel10. 
Ühiskonnas NIMBY mentaliteedi vähendamiseks tuleb sihitatud kommunikatsiooni toel tõsta 
elanikkonna valdkonnaalast teadlikkust. Arvesse tuleb võtta ka elanikkonna kasvavat 
kultuurilist mitmekesisust ning soodustada positiivsete ühiskondlike hoiakute kujunemist nii 
kultuurilistesse erinevustesse kui ka erivajadustega inimestesse. Samuti on oluline ka 
häbimärgistamise vähendamisele ühiskonnas ja indiviidi tasandil vägivallaennetuses suuremat 
tähelepanu pöörata, kuna selles valdkonnas ei ole edasiminekut toimunud. 

7) Positiivne, et kokkuleppes on markeeritud, et võetakse arvesse rahvusvaheliste 
organisatsioonide hindamiste tulemusi ja Eestile tehtud ettepanekuid. Kindlasti arvestada ka 
ÜRO Lapse Õiguste Komitee (2017) lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda perioodilise 
aruande kohta tehtud soovitusi11. 

8)  Kokkuleppe lk 4 on märgitud, et 2020. aastal seksuaalkuritegude arv vähenes (11%), 
alaealise kannatanuga kontaktsete seksuaalkuritegude arv koguni 15% (2018. aasta tasemele). 
Tekib küsimus, kas on seda muudatuse põhjust analüüsitud, st äkki peaks optimismi suhtuma 
reservatsiooniga. Võib-olla oli põhjus selles, et lapsed olid koduseinte vahel, ning märkajaid, 
teavitajaid vähem, nn tomus vägivald peidetud kujul. Lisaks koroonaviiruse levikuga seotud 
liikumispiirangute tõttu kasutavad lapsed rohkem nutiseadmeid, mistõttu hoiatavad kogu 
Euroopa õiguskaitseasutused seksuaalkuritegude ja teiste netiohtude eest veebis12. 
 
9) Kokkuleppe lk 5 on räägitud arengute puhul ka laste internetikasutamise sageduse kasvus. 
Teadlikkusele digiohutusest on üle kümne aasta kaasa aidanud ka Lastekaitse Liidu 
koordineeritav programm Targalt Internetis, mida Lastekaitse Liit viib koostöös Haridus- ja 
Noorteamet, Tallinna Tehnikaülikooli ja Sotsiaalkindlustusametiga.  Aastatel 2011-2020 on 
projekti raames koostanud rohkem kui 500 teavitus- ja õppematerjali lastele, noortele, 
lapsevanematele ja õpetajatele. Kõik materjalid ja info üritustest on kättesaadav 
www.targaltinternetis.ee. Lisaks teavitustööle ja abiliini teenusele on programmi kolmas suund 
laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali leviku tõkestamine internetis,  mida teostab 
Lastekaitse Liit vihjeliini teenuse www.vihjeliin.ee kaudu, kuhu saab anonüümselt ilma oma 
isikuandmeid edastamata anda infot internetis levivast laste seksuaalset 
väärkohtlemist esitavast materjalist. Eesti vihjeliin sai 2020 aastal 553 teadet, millest 132 
sisaldas infot laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Vihjeliini töö aluseks on EV 
seadused,  vihjeliini juhend ja koostöökokkulepe Politsei- ja Piirivalveametiga. 
 

 
9 Bugarszki, Z. (2017) Nähtus „mitte minu tagahoovis” kogukonna arengu seisukohast. Sotsiaalöö, 
2018/erinumber.   
Arvutivõrgus leitav: https://intra.tai.ee//images/prints/documents/153813499736_ST_eri_2018_web.pdf 
10 Dear, M. (1977). Impact of Mental Health Facilities Upon Property Values. Community Mental Health Journal, 
13(2), 150–157 
11 Lõppjäreldused Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta (2017). ÜRO Lapse Õiguste Komitee, 
Genf. Arvutivõrgus kättesaadav eestikeelsena: http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0 
12 Karantiiniaeg suurendab laste vastu suunatud seksuaalkuritegude ohtu (2020). Loe lähemalt:  
https://lounapostimees.postimees.ee/6950866/karantiiniaeg-suurendab-laste-vastu-suunatud-seksuaalkuritegude-
ohtu 
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10) Kokkuleppe lk 6 on märgitud, et 2015. aastal justiitsministeeriumi poolt alaealistele 
õigusrikkujatele käivitatud perepõhine programm MDFT on tänaseks saanud püsirahastuse ja 
kättesaadav üle Eesti. Samas on teenusele järjekord, mistõttu MDFT või teiste sarnaste 
perekesksete programmide (mis oleks kõrge intensiivsusega, tõenduspõhised ning millega ei 
eraldataks last või noort tingimata kodust) kättesaadavust alaealistele õigusrikkujatele tuleb 
parandada. 

11) Lastele ja spetsialistidele on koostatud raamatu „Mina olen enda oma“ puhul palub 
Lastekaitse Liit märkida, et selle väljaandja on MTÜ Lastekaitse Liit, kes vedas eest nii raamatu 
kui ka juhendmaterjali koostamise protsessi. Raamat on tõlgitud ka vene keelde, ning tänaseks 
on kättesaadav ka Georgias ja Leedus. 
 
12) Arengutena on välja toodud, et on arendatud ohvrite tugiteenuseid, mis on loomulikult väga 
tervitatad. Samas on probleemiks, et jätkuvalt on palju teenuseid, mis ei jõua ohvriteni ning 
ohvreid, kes ei jõua teenusteni, mida nad vajavad. Seega on vajalik ohvriabisüsteemi ja teenuste 
tervikuna laiem kommunikeerimine (sh vene keeles, lapsesõbralikus versioonis, lihtsustatud 
versioonis), et oleks garanteeritud muudatuste ühetaoline mõistmine ja sihtgrupi õiguste suurem 
tagatus. 
13) Lastekaitse Liitu kirjutavad aeg-ajalt lapsed, kelle elus on palju vägivalda, kes ei oska oma 
murega kuhugi pöörduda või nad ei taha lausa oma koduse raske olukorra tõttu enam elada. On 
ka juhtumeid, kus klassikaaslase vägivaldse koduse õhkkonna pärast on mures sõbrad, kes siis 
Liidu poole pöörduvad. Lastekaitse Liit viis 2015 aastal läbi uuringu „Lapse osalemine peree-
lus“13, mille eesmärk oli selgitada välja laste osalus pereelus, vanemate kasvatuspraktikad (sh 
karistusviisid), laste arvamus selles osas ning muutused antud küsimustes nii praktikas kui ka 
hoiakutes võrreldes 2008. aastaga. Kõikidel vastajatel paluti selgitada, mida tähendavad nende 
jaoks nii head kui ka halvad suhted perekonnas. Halbade suhte puhul märkisid paljud vägivalda 
ja mittemõistmist perekonnas. Lastele on lisaks headele suhetele oluline ka see, et neil oleks 
võimalik oma muredega mõne usaldusväärse isiku poole pöörduda14. Jätkuvalt on murettekitav 
tendents, et paljud lapsed ei räägi oma muredest kellelegi. Ka Lapse õiguste ja vanemluse uurin-
gust (2018) ilmneb, et iga kaheksas laps (12%) tunneb iga päev, et on üksik ning tal pole kelle-
gagi oma murest rääkida. Sealjuures vene ja muu koduse keelega lapsed tunnevad rohkem vä-
simust ja üksindust ning seda, et neil pole oma murega kellegi poole pöörduda – nii tunneb 
igapäevaselt tervelt viiendik (19%) muu koduse keelega lastest (vs eesti koduse keelega lastest 
9%)15. Sama muster esineb ka kiusamise puhul, kus ligi kolmandik lastest ei räägi kogetust 
kellelegi. Seega on vaja jätkuvalt tõsta laste ja noorte teadlikkust lapse õigustest, kaitseteguritest 
ja abisaamise võimalustest. Samuti tõsta kogu ühiskonna teadlikkust, et lapsed ei jääks oma 
muredega üksi, ning märkaksime abivajajaid õigeaegselt nii koolis, noorsootöös kui tervishoiu-
süsteemis. 
 
14) Vägivalla ennetamise kokkuleppe edukuse võti on suuresti inimeste teadlikkuse tõstmisel 
oma õigustest ja  olemasolevatest abisaamise võimalustest, ning seda terve elukaare vältel (vt 
p. 13). Uuringud näitavad erinevate valdkondade puhul inimeste madalast teadlikkusest oma 
õiguste ja abisaamise osas. Sama kinnitas muuhulgas ka Praxise läbiviidud Lapse õiguste ja 

 
13 Uuringus osales 500 laste üle Eesti vanuses 13-14 aastat.  Loe täiendavalt: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-
content/uploads/2015/11/LAPSE-OSALEMINE-PEREELUS-2015.pdf 
14 Kuigi võrreldes 2008 aastaga on suurenenud laste arv, kellel on oma murega kellegi poole pöörduda, tuleb 
paraku tõdeda, et lausa 12% venekeelsetel lastel ei ole oma probleemidega kellegi poole pöörduda. 
15 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. (2018). Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. 
Uuringu aruanne. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.praxis.ee/wp-
content/uploads/2017/11/Lapsed-vanemad-aruanne.pdf  
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vanemluse uuring 201816, mille kohaselt 52% lapsevanematest ei tea, kuhu abi saamiseks pöör-
duda, 26% ei ole söandanud abi küsida. Kusjuures kõige enam vajavad laste kasvatamisel abi 
ja nõu noored emad vanuses 18-24.  Seega on vajalik sotsiaalsüsteemi ja teenuste tervikuna 
laiem kommunikeerimine (sh vene keeles, lapsesõbralikus versioonis, lihtsustatud versioonis), 
et oleks garanteeritud sihtgrupi suurem teadlikkus ja õiguste tagatus, ning muudatuste puhul 
ühetaoline mõistmine. Väga oluline on ka igapäevaelu puudutavate seaduste ühetaolise mõist-
mise tagamine, sh laialdane teavitustöö nii eesti kui vene keeles.   
15) Õigus vägivallavabale ja toetavale keskkonnale on üks kesksematest õigustest lapse elus, 
millest peavad osa saama kõik lapsed ilma igasuguste eranditeta. Hoolimata füüsilise karista-
mise keelustamisest 2016, ei pea paraku lausa 36% täiskasvanutest laste füüsilist karistamist 
vägivallaks vaid kasvatusmeetodiks17. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad kehalise karista-
mise keelu ja vanemaid toetavate kampaaniate positiivset mõju hoiakute muutumisel. Samas 
hoiakute muutumine ühiskonnas nõuab kõikide osapoolte pikaaegset ja järjepidevat koostööd, 
sh vanemate toetamist laste kasvatamisel. Eelnev kinnitab mitmesuunalise töö järjepidevat va-
jadust positiivse vanemluse toetamiseks, sh erinevaid vanemlusprogramme. 
16) Seniste märgatavate arengute alla võiks panna veel: lastemajade laienemine erinevatesse 
piirkondadesse, seksuaalvägivalla kriisiabikeskused, seksuaalvägivallaohvrite tugigrupid, sek-
suaalalane nõustamine seksuaalkäitumise probleemidega inimesetele; aga ka informatiivse ko-
dulehe https://lapsesobralikmenetlus.just.ee ja vastavate juhendmaterjalide loomise. 
17) Kokkuleppe lk 7 on rõhutatud kogukonna tähtsust vägivallaennetuses ning märgitud, et 
spetsialistide jaoks ei ole üheselt selged peamised põhimõtted ning praktilised viisid, millal laste ja 
noortega seotud vägivallakahtluse korral sekkuda. Lastekaitse Liit rõhutab, et suuremat tähelepanu 
on vaja pöörata ka noorsootöötajate teadlikkuse tõstmisele. Kogemused Lastekaitse Liidu koo-
litustelt „Koostöös lapse heaks“ üheksas erinevas omavalitsuses (2018-2020) näitavad, et noor-
sootöötajate teadmised nt abivajavast lapsest teavitamise jms on madalad ja nad ei tunneta oma 
rolli lapse heaolu võrgustikus. 
18) Muuhulgas eelnevat punkti arvesse võttes aga ka tervikuna on vaja jõuda märkamisest tea-
vitamiseni. Ei piisa ainult märkamisest, kui sellele ei järgne asjaomastele instantsidele teavita-
mine. Teavituskampaaniate planeerimisel oleks oluline edaspidi ka antud aspekti arvesse võtta. 
19)  Lapsepõlves luuakse alus hilisemale heaolule. Heaolu on argipäevast sõltuv, seega on olu-
line, et erinevad arengukeskkonnad nagu alusharidus, kool ja huviharidus toetavad laste ja 
noorte heaolu ja tugevdavad kaitsvaid tegureid. Probleemidesse sekkumise asemel tuleks enne-
kõike panustada heaolu ja hakkamasaamise tugevdamisesse, kus mh lastehoiu(aia) ja kooli roll 
tegutsejatena suureneb. Vaja oleks panustada lisaks põhiteenustele ka näiteks tugiteenustele, 
kuna ennetav töö ja varajane sekkumine on esmatähtsad nii inimlikust kui ka majanduslikust 
aspektist lähtuvalt. Nobelist Heckman´i (2008)18 arvutuste kohaselt inimkapitali tugevdamiseks 
varases lapsepõlves kulutatud eurod on tootlikkuselt topelt tõhusamad kui nooruses investeeri-
tud vara.  Ennetusega tuleb alustada juba alushariduse tasandil. Seega on ettepanek siduda vä-
givallaennetus ka alusharidusega. 
20) Kokkuleppe p.2 lausesse: Viiakse ellu ka muid programme (nt VEPA), mis aitavad õpetajatel 
lastele eneseregulatsiooni ja sotsiaalseid oskusi õpetada, võiks lisada ka nt Vaikuseminutid. 

 
16 Ibid. 28. 
17 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. (2018). Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. 
Uuringu aruanne. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf 
18 Heckman, J. (2004). The Productivity Argument for Investing in Young Children. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://jenni.uchicago.edu/Invest/FILES/dugger_2004-12-02_dvm.pdf 
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21) Kokkuleppe p. 3 on markeeritud, et tugevdatakse lastekaitsesüsteemi tööd. Mil viisil seda 
planeeritakse teha? Ennetusega tegeleva inimressursi piisavus on aastaid olnud suureks prob-
leemiks nii lastekaitse kui ka tugiteenuste valdkonnas. Laste heaolu sõltub väga palju sellest 
kuidas on tagatud nende sotsiaalsed põhiõigused. Eesti regionaalne ebavõrdsus ja selle süvene-
mine on jätkuvalt suureks väljakutseks19. Statistika ja erinevad uuringud osundavad ebavõrd-
susele tervises, erinevustele mh teenuste, tugispetsialistide, huvihariduse jpm kättesaadavusel20. 
Jätkuvalt on probleemiks lastekaitsetöötajate ebapiisavus kohtadel. Kui ei ole piisavalt laste-
kaitsetöötajaid, satub ohtu laste heaolu tagamine omavalitsuses ja me ei saa rääkida tulemus-
likust ennetustööst. Lastekaitsetöötajate ülekoormatus ja läbipõlemise oht on suur probleem. 
Ennetustööks, mis pikemas perspektiivis aitaks töökoormust vähendada, ei jää tihti piisavalt 
aega21. Töötajad vahetuvad sageli, põhjuseks suur töökoormus ja emotsionaalne pinge, ava-
likkuse kõrged ootused ja tihti ka negatiivne avalik tähelepanu. Samas oleneb abivajava lapse 
aitamine ja toetamine muuhulgas lastekaitsetöötaja heaolust. ÜRO Lapse Õiguste Komitee 
2017. aastal tehtud lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta22 soovi-
tas, et riik reguleeriks täiendavalt kohalike omavalitsuste kohustusi lastekaitsetöötajate ameti-
kohtade loomise osas. 
22) Nagu oli märgitud eelmises punktis on Eesti regionaalne ebavõrdsus ja selle süvenemine  
jätkuvalt suureks väljakutseks. Ka Riigikontroll rõhutab oma 2020 novembris avaldatud aas-
taaruandes parlamendile „Esmatähtsate avalike teenuste tulevik“23, et kogu Eesti väljaspool 
Harju- ja Tartumaad on ääremaa. Ääremaa all on siin silmas peetud piirkonda, kus korraga on 
ohus mitmete esmateenuste pakkumine. Kui vaatada kriminaalstatistikat 2020, siis kõrguvad nii 
vägivallakuritegude ja ka perevägivallakuritegude tipus Ida-Virumaa, Valgamaa ja Lääne-Viru-
maa. Samad maakonnad ka vaesuse edetabelites esimeses viisikus, sh laste suhtelise vaesuse 
osas24.  Laste heaolule kui poliitika teemale tuleb läheneda kompleksselt, kuna lapse heaolu 
moodustub ühiskonna toimimise eritasandite kontekstis. Kas vägivalla ennetamise kokkuleppe 
raames planeeritakse ka regionaalset lähenemist? 
23) Kokkuleppe p.4 on märgitud, et perevägivalda kogenud laste paremaks kaitseks menetlustes 
analüüsitakse menetluspraktikat ja seaduste ajakohastamise vajadust (nt vägivalda tunnistanud laste 
kannatanuna käsitlemine). MTÜ Lastekaitse Liit toetab eeltoodut, kusjuures Liit on teinud samasi-
sulise ettepaneku Justiitsministeeriumile juba 2013 aastal (kiri 08.05.2013 K-2/26: Lapse parima 

 
19 Kattai, K., Lääne, S., Noorkõiv, R., Sepp, V., Sootla, G., Lõhmus, M. (2019) Peamised väljakutsed ja 
poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus. Analüüsi lõpparuanne. Tallinna Ülikool. 
Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-
content/uploads/2014/11/L%C3%B5ppraport_V%C3%A4ljakutsed-ja-soovitused-KOV-ja-
regionaalarengus_31.01.2019.pdf 
20Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017. Arvutivõrgus 
kättesaadav:https://www.epikoda.ee/puudega-lastega-perede-toimetuleku-ja-vajaduste-uuring-2017/; aga ka 
https://novaator.err.ee/603403/oigus-huviringides-osaleda-ei-ole-koigile-eesti-lastele-vordselt-tagatud ja 
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/miinimumelatis_lopparuanne.pdf 
21 Viira, A (2017). Kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja jätkusuutlik arendamine. 
Sotsiaalministeerium. Arvutivõrgus kättesaadav   https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/kohaliku_tasandi_lastekaitsetoo_tulemu
slikkuse_suurendamine_ja_jatkusuutlik_arendamine.pdf; Aasmäe, M. (2019) Lastekaitsetöötajate läbipõlemisest 
ja selle põhjustest. Magistritöö. Käsikiri. Tallinna Ülikool; Saar, H. (2019)  Lapsesõbralik lastekaitse – 
lastekaitsetöötajate vaade. Sotsiaaltöö, 3, 36-41. Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://tai.ee/images/3_2019_Lapsesobralik_lastekaitse_Saar_lk36_41.pdf 
22 Ibid. 7 
23 Arvutivõrgus leitav: 
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Riigikontrolliaastaaruanneparlamendile/tabid/110/lang
uage/et-EE/Default.aspx 
24Vaata lähemalt: https://lounaeestlane.ee/kole-statistika-laste-vaesus-on-koige-suurem-louna-eestis/ 
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huvi tagamine lähisuhtevägivalla juhtumites - MTÜ Lastekaitse Liit ettepanek olukorra analüüsimi-
seks). 
24) Kokkuleppe p. 6 võib lisada ka internetis levivad petuskeemid jms. Seega on 
digikirjaoskuse suurendamise vajalikkus erinevates sihtrühmades. 
 
25) Positiivne, et kokkuleppe p. 8 kohaselt suurendatakse spetsialistide teadlikkust ja oskusi 
seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks kinnistes asutustes ja asendushoolduses25. Samas on 
kindlasti oluline suurendada ka asendushooldusel olevate laste teadlikkust. Probleemiks on aastaid 
olnud asendushooldusel kasvanud noorte seksuaalkäitumise- kui ka paari- ja perekonnasuhete 
alane teadlikkus, arvestades erinevaid riske. Paljudel juhtudel ei näe asenduskodu endal rolli 
seksuaal- ja perekonnakasvatuses, pidades seda eeskätt kas kooli või teiste spetsialistide 
ülesandeks26. 
 
26) Seksuaalse väärkohtlemise ennetamise valguses oleks Eestil aeg tõsta seksuaalse 
enesemääramise eapiiri. Lastekaitse Liit on korduvalt juhtinud antud teemale tähelepanu, toetades 
Sotsiaalministeeriumi poolt välja pakutud eapiirina 15 eluaastat. Seksuaalse enesemääramise 
vanusepiiri muutmise puhul ei ole tegu ainult kriminaalpoliitilise otsusega vaid laiema 
väärtusotsusega, mille puhul on vaja laiemat diskussiooni (nagu on tehtud nt Kanadas ja 
Islandil). 
 
27) Viimasel ajal meedias kajastatud sündmuste valguses, tasuks analüüsida negatiivseid 
hoiakuid tüdrukute suhtes ning teavituskampaaniates ja kaasuvates tegevustes pöörata 
tähelepanu mh ka soopõhisele lähenemisele.   
 
28) Kokkuleppe p. 13 on heameelt tegev, kuna tervishoiuvaldkonna rolli vägivallaennetuses on 
vaja suurendada. Samas VEKO´s mainitud ämmaemandate ja perearstide puhul on sihtgrupiks 
ka pereõed, kel perearsti nimekirja kuuluvate isikutega isegi suurem puutumus kui perearstil 
endal.                                               
 
29)  Kokkuleppe p. 13 räägitakse alkoholist, kuid oluline oleks suuremat tähelepanu pöörata ka 
narkootikumidele ja sellesisulisele ennetusele ning rehabilitatsioonile. Tallinna lastehaiglas on 
praegu olemas ainult 4 ambulatoorse ravi kohta. Eestis on narkootikumide üledoosidest tingitud 
suremus aastaid olnud Euroopa Liidu kõrgeim27. Aastate jooksul on noorte seas  suitsetamine, 
alkoholi ja kanepi tarvitamine küll vähenenud, kuid ecstasy, amfetamiini, kokaiini ning ilma 
arsti korralduseta rahustite ja uinutite tarvitamine on kasvanud. Käesoleva arvamuses viidatud 
Muri tõdeb oma magistritöös28, et analüüsi kohaselt on vähesemate sotsiaalsete oskustega 
õpilastel kaks korda suurem oht alustada suitsetamisega nooremas eas ja saada igapäevaseks 
suitsetajaks, ligi kaks korda suurem tõenäosus olla purjus nooremas eas ning 0,6–3 korda 
suurem võimalus tarvitada mõnda narkootilist ainet (kanep, amfetamiin, ecstasy, kokaiin, ilma 
arsti korralduseta saadud uinutid ja rahustid ning inhalandid). Seega järjest rohkem on vaja 
tegeleda uimastiennetusega, ning sotsiaalsete oskuste arendamisel on selles väga oluline osa. 
 
30) Erialase kirjanduse põhjal (nt Qvortrup 1991, Corsaro 2005, James ja Prout 2005) võib 
väita, et lapsed ei ole enam pelgalt väikesed kaitsetud inimesed, kes elavad ja mängivad oma 

 
25 Vaata ka: https://www.terviseinfo.ee/et/uudised/4921-laste-seksuaalset-vaarkohtlemist-ei-
osata-oigeaegselt-margata 
26 Vt Lasteombudsman (2013). Asenduskodude analüüs. 
27 Vaata lähemalt: https://www.narko.ee/olukord-eestis/ 
28 Ibid. 4 
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„lastemaailmas“ tundmata huvi ümbritseva vastu ning keda peab täiskasvanute maailma ees iga 
hinna eest kaitsma. Laste kaasamine otsustusprotsessidesse on Eestis küll sätestatud lapse 
õigusi käsitlevates õigusaktides, mille peamiseks aluseks on ÜRO lapse õiguste konventsioon 
(artikkel 12), aga jätkuvalt on Eestis probleem laste ja noorte vähese kaasamisega erinevates 
keskkondades. Kui last ennast mõjutavates küsimustes saavad Eestis lapsed enamasti kaasa 
rääkida, on kogu pereringi puutuvate küsimuste korral kaasarääkimise kogemusi vähem ning 
koolieluga või laiemalt ühiskonnaga seotud teemadel veelgi väiksem29. Isegi väga aktiivsed 
noored tunnetavad, et nende kaasamine on sageli pigem formaalne ja näiline30. „Children’s 
Worlds“ uuringus31 küsitletud õpilased tundsid, et neid ei kuulata ja nende arvamusega koolis 
ei arvestata (iga neljas laps oli selles osas õpetaja suhtes kriitiline). Eesti laste tagasihoidlikku 
kaasamist koolis kinnitasid ka lapse õiguste ja vanemluse uuringu tulemused32. Eriolukorra ajal 
olid noorteorganisatsioonid nördinud, et noori ei kaasatud COVID-19 kriisi lahendamisse 
riiklikul tasandil33. Nördima pani asjaolu, et ühtegi noorteorganisatsiooni ei olnud kaasatud 
psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) arutelusse Riigikogu 
sotsiaalkomisjonis juunis 2020, kuigi see puudutas otseselt lapsi ja noori ning nende 
otsustusõigust. Eestis on vaja suurendada laste ja noorte mõju ühiskonna kujundamisel, 
edendada laste ja noorte osalemist erinevates otsustusprotsessides ja keskkondades. Samuti 
kaasata lapsed ja noored  vägivalla ennetamise kokkuleppe koostamisprotsessi, ning kaasata 
lapsi ja noori teenuste disainis tervikuna. 
 
 
Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 
 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
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29 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. (2018). Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. 
Uuringu aruanne. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf 
30 Aksen, M., Kiisel, M., Saarsen, K., Koppel, H., Jaanits, J., Tammsaar, H., Rajaveer, L., Narusson, D., Trumm, 
E. (2017-2018). Noorte osalemine otsustusprotsessides. Tartu: Tartu Ülikool. Arvutivõrgus leitav: 
https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/lopparuanne_19.03_noorte_osalus_rake.pdf 
31 Vaata Children's World uuringust:http://www.isciweb.org 
32 Anniste jt, 2018; vt ka Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates. Koostajad D.Kutsar ja 
K.Raid. Statistikaamet. Arvutivõrgus kättesaadav:https://www.stat.ee/valjaanne-2019_laste-subjektiivne-heaolu-
kohalikus-ja-rahvusvahelises-vaates artiklit Turk ja Sarv „Lapse osalusõigusest laste ja täiskasvanute vaates“). 
33  Vaata:  https://arvamus.postimees.ee/6950570/eesti-noorteuhenduste-liidu-juht-millal-otsustajad-noorte-
poole-poorduvad) 
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