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„Mul oleks samuti vaja psühhiaatri juurde minna, kuid mu vanemad ei toeta mind, seega 
ootan aasta möödumist, et 18-aastasena ise abi otsida saaksin. Ka alaealised vajavad abi! 
Kui nad praegu abi ei saa, läheb see hiljem hullemaks, sest probleemid ei kao ära, vaid 
segavad edasist elu. Ravimeid ei doseerita üle - 17 aastased teavad juba ise ka, kuidas 
ravimeid manustada. Mõelgem pigem sellele, kui väga neid noortel vaja on, et nad end 
paremini tunneksid.“ 
 
Nii kirjutas 28. oktoobril 2020. aastal 17-aastane Mari1 Harjumaalt vastuseks Lastekaitse 
Liidu üleskutsele avaldada arvamust psühhiaatrilise abi kättesaadavuse osas alaealistele2. 
 
Sõnu ei olegi rohkem vaja. Tegusid on vaja, et nii Mari kui ka kõik teised lapsed ja noored üle 
Eesti saaksid õigeaegselt ja ilma täiendavate piiranguteta vajalikku psühhiaatrilist abi. Ilma, et 
neil oleks vaja oodata millal nad täiskasvanuks saavad. Ja ühtlasi realiseeruks ÜRO Lapse 
õiguste konventsiooni artiklist 24 ja Eesti Põhiseaduse §-st 28 tulenev iga lapse õigus tervise 
kaitsele.  
  
ÜRO laste õiguste konventsiooni artikli 12 kohaselt tagavad osalisriigid lapsele, kes on 
võimeline iseseisvaks seisukohavõtuks, õiguse väljendada oma vaateid vabalt kõikides teda 
puudutavates küsimustes, hinnates lapse vaateid vastavalt tema vanusele ja küpsusele. Paraku 
hetkel kehtiva psühhiaatrilise abi seaduse sõnastus eeldab automaatselt, et eestkostja teadmus 
eestkostetava abi vajadusest on parem, kui eestkostetaval enesel. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Riigikogu sotsiaalkomisjoni kaasamast lapse parima huvide 
printsiibist lähtudes väga olulise küsimuse - psühhiaatrilise abi kättesaadavuse osas 

 
1 Laste ja noorte nimed tekstis eraelu puutumatuse põhimõttest lähtuvalt muudetud, vastajate nimed Lastekaitse 
Liidule teada  
2 Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/2020/10/lastekaitse-liidu-arvamus-psuhhiaatrilise-abi-
kattesaadavuse-kohta-alaealistele/  
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alaealistele - arutelusse. On positiivne, et Riigikogu soovib antud küsimust lahendada. Ka 
seletuskirjas on tõdetud, et õigus saada psühhiaatrilist abi on oluline noorte tervise hoidmiseks 
ühiskonnas. Samuti on välja toodud, et vajaliku nõusoleku saamine ravi alustamiseks on 
mitmetel juhtudel raskendatud, mis tähendab noorte psüühiliste probleemide korral ravi 
hilisemat alustamist või ravi ära jätmist. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit esitas oma seisukohad antud küsimuses arutelul Riigikogu 
sotsiaalkomisjonis 20.10.2020. aastal3 ja jääb nende juurde. Eestis on laste 4800 
psühhiaatrilist esmajuhtumit aastas - enam ei ole aega oodata. Lastekaitse Liit palub 
Riigikogu sotsiaalkomisjonil oma otsuste langetamisel arvesse võtta ka kogenud 
lastepsühhiaatri Reigo Reppo seisukohta4, et varajasem sekkumine on kokkuvõttes alati 
efektiivsem ja odavam, kui aidata kaugele arenenud psüühilise häire tõttu invaliidistunud 
noort täiskasvanut. Kui otsused puudutavad lapsi ja laste heaolu suurendamist, siis on need 
otsused vaja teha parteipoliitikat kõrvale jättes ning leida konsensus erakondade üleselt lapse 
huvisid arvestavalt. Oma arvamuses sotsiaalkomisjoni istungil rõhutas Lastekaitse Liit, et 
Riigikogul on viimane aeg näidata üles julgust ja tahet - täites ÜRO Lapse õiguste 
konventsiooni ratifitseerimisest tulenevat kohustust5 ja tagada igale lapsele Eestis õigus 
pöörduda iseseisvalt abi saamiseks psühhiaatri poole.  
 
Lastepsühhiaatri, psühhiaatriakliiniku arst-õppejõu ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja 
noorukite vaimse tervise keskuse juhataja Reigo Reppo6 kohaselt on laste ja noorukite 
psühhiaatriasüsteemi ülesanne parimal teada oleval viisil toetada mingil viisil psüühiliselt 
kannatava lapse temperamendile vastavat isiksuse ning emotsionaalsuse arengut sellisel viisil, 
et ta tuleks parimal viisil toime ühiskonnas ning iseendaga. Paraku on kogu ühiskondlikus 
kirjususes erinev vanemate soov ja valmisolek empaatiliselt oma last mõista ning vajadusel 
leida probleemidele abi.   
 
Eelnevast tulenevalt ei nõustu Lastekaitse Liit eelnõus esitatud muudatusettepanekutega, kuna 
sel juhul jätkub olukord, kus jätkuvalt ei ole igal lapsel õigus vajadusel pöörduda 
vanemapoolse nõusolekuta abi saamiseks psühhiaatri poole, st kus psühhiaatrilise ravi 
osutamise alused piiratud teovõimega isikule erinevad põhjendamatult võrrelduna teiste 

 
3 MTÜ Lastekaitse Liit esindaja Helika Saar´e kõne Riigikogu sotsiaalkomisjonis 20.02.2020.  Vaata lähemalt: 
https://www.lastekaitseliit.ee/2020/10/lastekaitse-liidu-arvamus-psuhhiaatrilise-abi-kattesaadavuse-kohta-
alaealistele/ ja  
Täna Vikerraadios: “Helika Saar ja Tõnis Mölder. Alaealiste õigusest pöörduda otse psühhiaatri poole” 
https://www.lastekaitseliit.ee/2020/11/tana-vikerraadios-helika-saar-ja-tonis-molder-alaealiste-oigusest-
poorduda-otse-psuhhiaatri-poole/  
4 Reigo Reppo: õigus arstiabile ilma eestkostja loata on elementaarne. 16.06.2020. ERR veebiportaal. 
Arvutivõrgus leitav:  
https://www.err.ee/1102533/reigo-reppo-oigus-arstiabile-ilma-eestkostja-loata-on-elementaarne  
5 Artikkel 24: "Osalisriigid tunnustavad lapse õigust võimalikult heale tervisele ning ravivahenditele ja tervise 
taastamisele. Osalisriigid püüavad tagada, et ükski laps ei jääks ilma õigusest niisugustele tervishoiuteenustele". 
Ühtlasi kohustab konventsiooni artikkel 19 osalisriike rakendama kõiki abinõusid vaimse, füüsilise ning 
seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks, käsitlemiseks ning järelmenetluseks. 
6 Ibid. 4 
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haiguste ravimisega; muudatused kogumis ei paranda abi kättesaadavust ega selle osutamise 
sujuvust; samuti ei lisa esitatud sõnastus kehtiva regulatsiooniga õigusselgust, pigem tekitab 
selgusetust.  
 
Eelnõus on vastuolu § 3 lg 2 esimese ja teise lause vahel. Esimese lause kohaselt antakse 
piiratud teovõimega isikule psühhiaatrilist abi tema enda nõusolekul voi seadusliku esindaja 
nõusolekul vastavalt võlaõigusseaduse § 766 lõikele 4. Samas teine lause piiranguid 
kehtestades läheb § VÕS 766 lg 4 vastuollu ja nullib esimese lause mõtte. Ebaselge on 
eelnõus kuritegude hindamine ja tõendamiskoormis ning vastavate asutuste teavitamine (mh 
regulatsioon LasteKS § 27).  
 
Endine Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Uno Lõhmus rõhutab oma 
artiklis „Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte“, et õiguskindluse ja õigusselguse põhimõtted 
on liberaalse õigusriigi aluspõhimõtted7. Kõik normitehnikat käsitlevad juhendid ja eeskirjad 
– Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri“, 
Riigikogu juhatuse kinnitatud „Riigikogus menetletavate eelnõude normitehnika eeskiri“, 
Justiitsministeeriumi koostatud „Normitehnika käsiraamat“ ja „Ühine normitehnika juhend 
Euroopa Liidu õigusaktide koostamiseks“ – rõhutavad üksmeelselt, et õigusakti keel peab 
olema selge, ühetähenduslik ja täpne. Seega tuleb õigusaktid sõnastada piisavalt selgelt ja 
arusaadavalt, et isikul oleks võimalik oma käitumist kujundada ja asjaolusid arvestades 
mõistlikul määral ette näha tagajärgi, mida tema tegevus võib kaasa tuua.  
 
Ka Soome õigusteadlane Aulis Aarnio on tabavalt märkinud, et juriidilisel keelel ja üldkeelel 
on samad probleemid: hea on see, et keel on väljenduslikult rikas ja paindlik, raskuseks aga 
see, et ta on paratamatult ebatäpne. Keele ebatäpsuse tõttu pole norm sageli ühetähenduslik. 
Mida enam on õigusaktis tõlgendamist vajavaid norme, seda enam läheb normide tähenduse 
mõtestamine normi loojalt üle selle kohaldajale ja tõlgendajale, eelkõige kohtule. Sellist 
suundumust saab pärssida, kui normi kohaldajal on võimalik abi otsida seaduseelnõu 
põhjalikust seletuskirjast8. Samas ei ava käesoleva eelnõule lisatud seletuskiri piisavalt 
muudatuste sisu, vaid pigem tekitab küsimusi juurde.   
 
Vastavalt seletuskirjale on seaduse eesmärk muuta psühhiaatrilise abi seadust, millega 
kehtestada piiratud teovõimega isikule psühhiaatrilise abi andmine isiku enda soovil või 
teadval nõusolekul. Õigus saada psühhiaatrilist abi on oluline noorte tervise hoidmiseks 
ühiskonnas. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 8 lg 2 kohaselt on piiratud teovõime alla 18-
aastasel isikul (alaealisel) ja isikul, kes vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu 
psüühikahäire tõttu kestvalt ei suuda oma tegudest aru saada või neid juhtida. Seletuskirjas on 
läbivalt viidatud alaealistele, seega ei ole üheselt mõistetav, keda eelnõu koostaja on pidanud 
silmas kehtestatavate normide subjektina.  
 

 
7 Lõhmus, U. (2015) Põhiseaduslik õigusselguse põhimõte. Õiguskeel 4/2015. Arvutivõrgus leitav: 
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/uno_lohmus._pohiseaduslik_oigusselguse_pohimote.pdf  
8 Ibid.6 
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Käesoleva arvamuse koostamisel kaasas Lastekaitse Liit ka doktor Reppo, kes oma arvamuses 
Liidule toonitas, et: 1) taotlus piiratud teovõimega isikule psühhiaatri poole pöördumine 
piiranguteta lubada on ainuvõimalik lahend, viidates ka Põhiseaduse §-dele 12 ja 13, sh 
nähes kehtivas olukorras vastuolu Põhiseaduse §11 osas; 2) psühhiaatrilist abi võib anda 
vastava tegevusloaga isik. See tähendab, et kui piiratud teovõimega isik pöördub perearsti 
juurde, siis perearst võib talle kirjutada antidepressante või ka sellel erialal vähesema  
kogemuse tõttu näiteks rahusteid, võib ta suunata perearstide teraapiafondi kaudu 
terapeudile; kui kui see sama noor pöördub psühhiaatrile, siis psühhiaater temaga tegeleda ei 
tohiks, rääkimata sellest, et psühhiaater saaks oma suuremat kogemust kasutades teha 
paremaid ravivalikuid ning leida sobivama terapeudi sekkumisteks; 3) kui noor tuleb 
esmakordselt psühhiaatri vastuvõtule, siis kuidas arst teab, et vanem ei ole raviga nõus? 
Sellisel viisil arsti või ka näiteks vaimse tervise õe dilemma ette seadmine, et tal on vastuvõtul 
ilmselgelt ja meditsiiniliselterialast abi vajav noor, kuid meedik ei saa noorukit vanema 
nõusoleku mitteteadmise tõttu aidata, on meditsiinieetiliselt talumatu olukord, millesse 
meediku seadmine on amoraalne; arsti saa panna kohtumõistja rolli, arst ei ole see, kes 
hindab, kas patsient õige või väär. Arst aitab tema juurde tulnud hädalist. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit toetab 29.12.2020. Eesti Psühhiaatrite Seltsi (EPS) poolt esitatud 
arvamuses PsAS §3 muutmise eelnõu (303 SE) osas tehtud ettepanekut, et nõusoleku 
küsimine tuleks reguleerida samamoodi, nagu on see tehtud VÕS alusel kõigil teistel 
meditsiinierialadel (VÕS § 766 lõige 4). See tähendab, et vanemate nõusolekut ei nõuta, kui 
noore abivajadus on meditsiiniliselt põhjendatud ja ta on arsti hinnangul nõusoleku andmiseks 
ise piisavalt vastutustundlik. Taoline muude tervishoiuvaldkondadega sarnase korra 
kehtestamine aitaks mh kummutada iganenud eelarvamust, et vaimse tervise probleemide 
korral abi otsimine stigmatiseeriks inimest.  
 
MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et loomulikult tutleb võimalusel lapse ravisse kaasata ka 
vanemad, aga ükski laps ega noor ei tohi abita jääda üksnes seetõttu, et vanem lapse elus ei 
osale või temaga pole võimalik isegi ühendust saada. Kui lapse parimates huvides ei ole 
vanema kaasamine, siis tuleks kaasata mõni muu lapse jaoks usaldusväärne täiskasvanu - 
näiteks täiskasvanud vend või õde, vanavanemad, onud või tädid. 
 
Üle Eesti 194 last ja noort avaldas oktoobris 2020 Lastekaitse Liidu Noortekogu poolt veebis 
tehtud üleskutsele arvamust teemal: Kas Sinu arvates peab psühhiaatriline abi olema võrdselt 
kättesaadav kõigile, sealhulgas ka alaealistele? Sealjuures arvas 98% vastajatest, et 
psühhiaatriline abi peab olema võrdselt kättesaadav kõigile, sealhulgas ka alaealistele. Laste ja 
noorte vastuseid resümeerides jäi kõlama seisukoht, et tõsiste vaimsete probleemide küüsi 
võivad langeda nii alaealised kui täiskasvanud, seega abi peaks olema võrdselt kättesaadav 
kõigile. Samuti võivad probleemi põhjustajateks olla just vanemad, kes ei luba psühhiaatri 
jutule minna.  
 
 
 



 

 

Väljavõtted laste ja noorte tagasisidest ilmestavad hetkel kehtivat olukorda Eestis kõige 
paremini: 
 
Korduvalt rõhutasid küsimustikule vastaud lapsed ja noored, et vaimse tervise probleemid ei 
sõltu vanusest: Vaimsed häired ei küsi vanust. Kõigil on õigus abile olenevalt nende vanusest 
(Liina, 18, Raplamaalt).  
 
Lapsed ja noored on seisukohal, et psühhiaatriline abi peab olema kättesaadav igale 
alaealisele, ilma täiendavate kohustuste ja nõusolekuteta: Psühhiaatrilist abi vajavad väga 
erinevad inimesed ja haigus ei küsi vanust, sugu ega elukohta. Ebaõiglane oleks abivajaja 
vanuse tõttu abi talle kättesaamatuks jätta. Osade noorte vaimsete probleemide põhjusteks 
aga ongi vanemad või lihtsalt ei taheta esialgu vanematega oma probleeme seostada. Igal 
inimesel võiks olla siiski oma valik, millal ta oma probleemist räägib, ilma väliste asjaolude 
mõjudeta (Marta, 16, Pärnumaalt). 
 
Mitmed vastajad rõhutasid, et tihti vanemad on põhjus, miks noor oma vaimse tervisega 
seoses abi vajab: Abi vajalikkus voib olla tingitud vanematest, seega nendega 
kooskõlastamine ei pruugi olla edukas ja muudav abi kättesaadavuse võimatuks (Triinu, 16,  
Pärnumaalt).  
 
Lapsevanemalt nõusoleku saamine võib olla komplitseeritud: Sest vaimse tervisega 
probleeme võib olla kõigil olenemata vanusest ja minu arust peaks ka alaealistel olema 
võrdsed võimalused abi saamiseks ning kui noorel on probleeme vanematega, siis ei ole eriti 
tore, kui neile pealb igast asjast rääkima ja nende nõusolekut paluma (on ka võimalus, et 
vanemate pärast ei saa noor abi, mida vajab). Omast kogemusest oleksin ma heameelega 
algul vanemaid mitte teavitanud psühholoogi juures käimisest, aga kuna seaduse järgi pidi 
teavitama kindlasti ka vanemat, siis tuli algul päris palju probleeme mul (Katri, 15, 
Harjumaa). 
 
Laste ja noorte vastustest jäi kõlama, et vanemad tihti ei usu, et lapsel on probleeme: 
Vanemad ei usu, et meil mingeid probleeme üldse on või kui usuvad siis arvavad et läheb 
mööda, samal ajal kui mõni juba enesetappu teeb (Pille, 15, Harjumaa).  
 
Vanemad ei mõista lapse mure tõsidust: Mõned vanemad ei pruugi olla arusaavad lapse 
vajadusest ja võivad keelata psühhiaatri juurde mineku (Liisa, 16, Pärnumaalt). 
 
Vanema arvamus võib põhineda minevikust pärinevate psühhiaatrilist abi 
puudutavatele eelarvamustele: Kuna psühhiaatri juurde minek tähendab vanema põlvkonna 
jaoks seda, et ollakse kas täiesti hull peast või pole midagi (ikka on keerulised ajad elus). Kui 
selleks on vanema luba vaja, siis minu vanemad seda ei annaks - pole sul häda midagi, kõik 
on hästi (Kaidi, 17, Harjumaa). 
 
Mistõttu lapsed ja noored ei julge tihti oma muredest vanematega rääkida: Paljud ei julge 
oma vanematele õelda, et neil on abi vaja. Ka omal ajal kui olin alaealine, ei julgenud ma 



 

 

aastaid emale õelda, mis mul toimub ja miks mul abi vaja oleks. Eriti hull, kui lapsevanem ei 
teadvustaks selliste probleemide olemasolu ning paneks lapsele peale, et too ette kujutab. 
Seega oleks lihtne kui laps saaks ise ka minna ja rääkida psühhiaatriga ise ja teha neid 
otsuseid ilma, dilemmata (22, Helena, Pärnumaa). 
 
Esineb ka vanematepoolset teemakohast mõnitamist: Tihtipeale ei taha noored vanematele 
rääkida oma vaimse tervise probleemidest. Ei julgeta või eeldatakse negatiivset reaktsiooni. 
Kuid kui on probleem, siis on ikkagi vaja abi saada ning kui alaealised saaksid minna ilma 
vanema nõusolekuta psühhiaatri juurde, siis võibolla julgeksid noored rohkem ja kiiremini abi 
saada (Reelika 18 Harjumaa).  
 
Mitmed vastanud noored jagasid oma kogemusi, et vanemate vastuseisu tõttu on noore 
vaimse tervise probleemid eskaleerunud: Konservatiivsed vanemad harva annavad selleks 
nõusolekut, isegi kui lapse vaimse tervise seisund on tõesti halb. Tulevikus võib probleem 
süveneda selle tõttu ja ravi võib täiskasvanu eas kordades raskem olla. On ka endal selline 
kogemus olnud (Sillen, 17, Läänemaa).  
 
Mõne vastanud noore on abi puudumine viinud ka suitsiidikatseni: Olen ise olnud 
olukorras, kus vanemad on põhjuseks, miks on vaimse tervise häired süvenenud ja 
psühhiaatrilise abini jõudsin alles nüüd täiskasvanueas (mistõttu on nüüd raviprotsess 
keerukam ja teismelisena jõudsin abi puudusel mitmel korral suitsiidikatseteni). 
Psühhiaatriline abi peaks kindlasti olema noortele ligipääsetavam, eriti arvestades, et vaimse 
tervise häirete levimus alaealiste hulgas aina suureneb ning ka seetõttu, et Eestis on 
perevägivald väga levinud (ja paljude noorte kodukeskkond ei ole turvaline ning abi otsimist 
toetav) (Juulika, 21, Tartumaa).  
 
ÜRO inimõiguste deklaratsiooni preambula sätestab: kõik inimesed sünnivad vabade ja 
võrdsetena oma väärikuselt ja õigustelt, kõikidel inimestel, rahvastel, riikidel on õigus 
vabadusele, enesemääramisele, iseseisvusele, õigus elule ja eneseteostusele. Kohustusele 
pöörata tähelepanu kõigi inimeste õigusele olla võrdne teistega osutas ka Harvardi filosoof 
John Rawls, kes avaldas 1971.aastal raamatu Õigluse teooria. Rawls´i kohaselt õigluse 
tavatähenduse järgi seisneb õiglus oma olemuselt meelevaldsete vahetegemiste 
kõrvaldamises9. Endise õiguskantsleri Indrek Teder´i kohaselt õiglus eeldab, et kõik 
inimesed oleksid võrdsed, võrdselt vabad ja teadlikud oma võrdsusest. Ja see alusprintsiip 
tähendab, et me oleme kõik samasugused inimesed, et meil peavad olema ühesugused 
võimalused eluks, eneseteostuseks (majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised, hariduslikud 
jne)10. Erinevas vanuses, erinevast soost ja erinevate muredega lastel on erinevad huvid ning 
vajadused. Vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsioonile on erinevustest hoolimata nende 
õigused ühesugused. Kõigil neil lastel on õigus võrdsele kohtlemisele. Kõigil lastel on 
ühesugused õigused. 

 
9 John Rawls „Õiglus kui ausameelsus“ , artikkel ilmus esialgselt ajakirjas Philosophical Review (1958). 
Eestikeelne tõlge Kaido Floren. 
10 Aaslav-Tepandi, K., Tepandi, T. (2014) Eestist, õigusest ja õiglusest. Dialoog õiguskantsleriga. Arvutivõrgust 
leitav: https://kjt.ee/2014/02/eestist-oigusest-ja-oiglusest-dialoog-oiguskantsleriga/  
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Aastal 1991. aastal ratifitseeris Eesti Vabariik ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, mille üheks 
põhiprintsiibiks on lapse parimatest huvidest lähtumine. Iga lapse puhul. Riigi igas otsuses. 
Euroopa Nõukogu lapse õiguste strateegia 2016-2021 prioriteedid – võrdsete võimaluste 
loomine kõikidele lastele; laste osalusõigus; vägivalla vaba elu; lapsesõbralik 
õigusemõistmine; lapse õigused digitaalses keskkonnas – on loodetavasti jätkuvalt võrdselt 
aktuaalsed Eesti jaoks. Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid rõhutas oma 24.08.2019 
kõnes – me vastutame. Enda ja teiste eest. On asju, mis on ajatud ja absoluutsed. 
Ratifitseerides ÜRO Lapse õiguste konventsiooni 1991. aastal, andis Eesti riik garantii, et riik 
lähtub oma otsustes iga lapse parimatest huvidest.   
 
 
Loodame igakülgsele koostööle ning oleme valmis edaspidi jätkuvalt protsessi panustama.  
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