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MTÜ Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada arvamus seoses eapiiri 
aruteluga. Lastekaitse Liit jääb oma seisukoha juurde, mille esitas  Justiitsministeeriumile 20. 
mail 2011 (kiri 2-38), pidades vajalikuks laste seksuaalse enesemääramisea tõstmist. 
Eesmärgiga kaitsta lapsi seksuaalse ärakasutamise eest ja tagada laste normaalne areng (sh 
eakohane seksuaalne areng) on Lastekaitse Liit korduvalt aastate vältel teinud vastavasisulisi 
ettepanekuid eapiiri tõstmiseks, sh justiitsministeeriumile ja sotsiaalministeeriumile ka 
käesoleval aastal. Eesti võrdse kohtlemise võrgustik1 tegi 2020 ühisaruandes Eesti kolmanda 
üldise korralise ülevaatuse (UPR) jaoks ettepaneku kehtestada seksuaalse enesemääramise 
eapiiriks 16 eluaastat, v.a juhul, kui tegemist on võrreldavas vanuses partneritega või partnerite 
vanusevahe ei ole suurem kui teatud arv aastaid. 
 
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). On hea meel tõdeda, et aktiivne arutelu on antud teemas käivitunud, 
ning positiivne, et arutelusse kaasatud erinevad huvigrupid. Edaspidi aga palun kontrollida, et 
kõik nn kaasatud organisatsioonid saaksid kaasatud ka e-maili teel (sellel korral mitmed 
organisatsioonid, kes olid nimekirjas, kirja paraku ei saanud). 
 
Vähendamata vajadust lapsi kaitsta ei tohi me ära unustada Eestile alates 1991 kohalduva ÜRO 
lapse õiguste konventsiooni ja selle ühte neljast üldpõhimõttest: Iga lapse õigus olla ära 
kuulatud ja tõsiselt võetud. Räägime otsusest, mis piirab lapse õigusi. Eeapiiri tõstmine 
mõjutab/piirab teatud vanuses noorte seksuaalset enesemääratlemise vabadust. 
Rahvusvaheliselt on Eestile tehtud ettekirjutusi laste osalemise ja kaasamise osas neid 
puudutavate küsimuste aruteludesse. Viimati ÜRO Lapse Õiguste Komitee, oma soovitustes 
lapse õiguste konventsiooni rakendamise osas - et kui viiakse läbi konsultatsioone avalikkusega 
riikliku poliitika kavandamisel, siis peab olema tagatud piisavalt laialdane ning sisulist 
osalemist võimaldav kaasamine, sealhulgas laste endiga konsulteerimine 
teemadel, mis neid mõjutavad. Seega on vaja enne otsuste langetamist küsida 
ka sihtgrupilt endilt, et kujundada seejärel ühtne seisukoht sihtgrupi õigusi puudutava sätte 
sisustamisel. Aastal 2018 küsisis Lastekaitse Liit kiirkorras liidu Noortekogu eestvedamisel 

 
1 Liikmed: Eesti Inimõiguste Keskus, Eesti LGBT Ühing, Eesti Noorteühenduste Liit, Eesti Puuetega Inimeste 
Koda, Eesti Vegan Selts, Lastekaitse Liit, Oma Tuba, Eesti Üliõpilaskondade Liit, Eesti Pagulasabi, Naiste Tugi- 
ja Teabekeskus. Loe lähemalt: https://humanrights.ee/teemad/vordne-kohtlemine/vordse-kohtlemise-vorgustik/ 
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noortelt mis on sobilik seksuaalse enesemääramise iga (vastajaid: 36 vanuses 14-16) ja 2/3 
vastanud noortest pooldas seksuaalse enesemääramise ea tõstmist. Ka käesoleva arvamuse eel 
arutlesid Lastekaitse Liidu Noortekogu vabavõrgustiku liikmed kaasamiskirjas esitatud 
küsimuste üle. Käesolev arvamus tugineb seega muuhulgas Lastekaitse Liidu Noortekogu 
seisukohtadele. 
 
Alljärgnevalt on MTÜ Lastekaitse Liit vastused kaasamiskirjas esitatud küsimustele: 
 
1.1. Vajalik on tõsta karistusõiguslik seksuaalse enesemääramise eapiir 16-eluaastani. 
 
Hoolimata asjaolust, et suguküpsus saavutatakse tänapäeval tunduvalt varem, on noortel siiski 
väiksem vaimne ja sotsiaalne küpsus otsuseid langetada ja ka neile kindlaks jääda. 
Bioloogiliselt varasema küpsemisega pole toimunud laste psühhosotsiaalset varasemat küpsust. 
Selline nn ebakõla bioloogilise ja sotsiaalse küpsuse vahel paneb noortele suure surve. Intiimses 
lähedussuhtes on täiskasvanul suurema kogemustepagasi tõttu enam oskust avaldada mõju ning 
seega on pooled ebavõrdsed. Spetsialistide poolt on väljendatud, et keskmises puberteedieas 
võib noore arengutase olla füsioloogiliselt ja kognitiivselt väga erinev, mistõttu selles eas 
võivad teismelised olla väga erineva valmidusega iseseisvate otsuste langetamiseks. Seksuaalse 
enesemääramise eapiiri tõstmine 16 aastani toetab lapse õigust kehalisele puutumatusele ning 
tema füüsilist ja vaimset tervist. Ka Eesti Seksuaaltervise Liit on seisukohal, et eapiiriks on 
sobiv 16- eluaastat. 
 
Lastekaitse Liidu Noortekogu osundas 16-eluaasta toetuseks ka veel ühele väga olulisele 
tähisele – põhikooli lõpetamine. Tähis, millal riigi silmis on noor piisavalt küps langetama oma 
elu osas olulise tähtsusega otsuseid, nagu kas ja kus õppida edasi, või hoopiski minna tööle. 
Põhikooli lõpuastmes on noor loodetavasti õppekava raames omandanud ka piisavad 
seksuaalhariduslikud teadmised. 
 
Muudatusi kavandades tasub arvestada kooskõla ka teiste eapiirangutega. Lastekaitseseaduse § 
231 kohaselt ei  või õppetöö perioodil ehk 1. septembrist 31. maini alla 16-aastased viibida ilma 
täiskasvanud saatjata avalikes kohtades ajavahemikul 23.00 kuni 6.00. Suvisel ajal, 1. juunist 
31. augustini kehtib sama keeld südaööst kuni kella 5 hommikul. 
 
Eapiir 16 on märgilise tähtsusega ka kodanikuõiguste teostamisel, saab ju noor hääletada 
kohaliku omavalitsuse valimistel, kui ta on saanud 16-aastaseks. 
 
On leitud, et enam-vähem samas rändluspiirkonnas võiks eapiir olla samalaadne. Eesti 
lähimatel naabritel Soomes, Lätis, Leedus, Venemaal on eapiir 16 aastat. Naaberriikide sarnane 
eapiir aitaks muuhulgas takistada laste seksuaalse väärkohtlemise eesmärgil Eestisse reisimist. 
 
2.2 MTÜ Lastekaitse Liit toetab Justiitsministeeriumi ideed luua erisused, vältimaks 
noorte omavaheliste normaalsete seksuaalsuhete karistatavaks muutumist seksuaalse 
enesemääramise eapiiri tõstmise tõttu. 
 
Täiskasvanu ja temast oluliselt noorema alaealise seksuaalsuhte puhul tuleb arvesse võtta poolte 
ebavõrdsust. Täiskasvanu on selles suhtes kogenenumana kõrgemal võimupositsioonil, samuti 
on erinev küpsusaste, mis võimaldab alaealisega manipuleerimist ning tekitada tunde, et 
seksuaalsuhe toimub vastastikusel nõusolekul. Samas ei saa olla riigi eesmärk lähiealiste noorte 
omavaheliste normaalsete seksuaalsuhete karistatavaks muutumine seksuaalse  
enesemääramise eapiiri tõstmise tõttu. Lähiealiste nn Romeo ja Julia klausli vajalikkusele viitas 



ka Võrdse Kohtlemise Võrgustik ühisaruandes Eesti kolmanda üldise korralise ülevaatuseks 
(UPR). 
 
Noortel ei ole alati võrdväärne arenguküpsus. Riik on pidanud ka eelnevalt vajalikuks 
kehtestada erikohtlemine kuni 21-aastase täiskasvanu suhtes. Näiteks alates 2018. aastast on 
võimalik alaealiste mõjutusvahendit kohaldada ka noore, kuni 21-aastase täiskasvanu suhtes. 
 
Eelpool oli viidatud, et muudatusi kavandades tasub arvestada kooskõla ka teiste 
eapiirangutega, et mitte segaduse külvamiseks tekitada ühiskonda uusi eapiire.  Kui räägime 
vanusest 21, siis: Vanem on kohustatud oma alaealist last ja last, kes täisealiseks saanuna jätkab 
põhi- või keskhariduse omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, kuni 21-
aastaseks saamiseni ülal pidama; hasartmänguseaduse järgi ei tohi alla 21-aastane isik mängida 
õnnemängu, kaughasartmänguna korraldatavat õnnemängu ega osavusmängu. Samuti on 
keelatud alla 21-aastasel isikul õnnemängu mängukohas viibida. 
 
Seega toetab Lastekaitse Liit pakutud variantidest, et 16-eapiiri kehtestamisel, oleks 5-aastase 
vanusevahe korral lubatud: 15 ja kuni 20-aastase täisealise konsensuslik suhe. 
 
3.1. MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et seksuaalkuritegude puhul tuleb muuta 
kehtivat arusaamisvõime piiri 12 eluaastani. 
 
Tunnustatud Soome lastepsühhiaater/terapeut Raisa Cacciatore kohaselt kujuneb inimese 
elukaare tsüklites suguline küpsus ajavahemikus 11/12-16 aastat, poistel 12/13-16. Umbes 10 
aasta vanuses hakkavad lapsed huvi tundma seksiga seotud teemade vastu, kuid 8-12 aastaste 
laste suhtumine seksuaalakti on oma olemuselt veel vastumeelne. Võime ühendada armastuse 
ja kiindumuse tunne seksuaalsusega ei ole veel välja arenenud. Seepärast tundub 
täiskasvanute (vanemate teismeliste) seksuaalkäitumine arusaamatu ja isegi hirmutav. Vanuses 
7-12 võib laps armuda perekonnast väljaspool seisvasse isikusse, kes on tunduvalt vanem. Kuid 
lapse eesmärk pole siiski seksuaalsuhe temaga, vaid vajadus imetleda oma iidolit. Ei saa 
eeldada, et kuigi laps tunneb huvi seksuaaltegevuse vastu, saaks ta aru selle tegevuse eesmärgist 
ja vajadusest. Cacciatore rõhutab ka, et eakohatu seksuaalkogemus toob kaasa traumeeriva 
kogemuse, ning võib pärssida võime hilisemalt seostada positiivseid emotsioone füüsiliste 
seksuaalsete kogemustega. 
 . 
Veel üks asjaolu 12-eluaasta toetuseks - aastal 2018. aastal lisati riiklikusse 
immuniseerimiskavasse tüdrukute vaktsineerimine emakakaelavähi vastu, sest enne 
papilloomiviirusesse nakatumist (st enne suguelu alustamist) on vaktsineerimine kõige 
tõhusam. Haigekassa andmetel tehakse emakakaelavähki ennetavat vaktsineerimist 12-
aastastele tüdrukutele koolitervishoiutöötaja juures.   
 
Lastekaitse Liidu Noortekogu osundas ka inimeseõpetusele, st laste teadmised on 12-eluaastaks 
tänu  inimeseõpetuse lisandumisel õppekavasse oluliselt suuremad kui 10-aastasel. Selgemaks 
on saanud põhjus-tagajärg skaala, mõtlemine on muutunud abstraktsemaks. Seksuaalkasvatusel 
– ja haridusel on väga suur roll ka väärkohtlemiste ennetuses, st laps peab teadma, millele ta 
peab oskama EI öelda. 
  
Ka Soomes algatati eelmisel aastal diskussioon arusaamisea tõstmiseks 12-eluaastani. 
 
3.2. Tingimusel kui tõsta arusaamisiga 12-eluaastani, siis ei tuleks reguleerida 
karistusõiguslikult 12- kuni 17-aastaste omavahelisi seksuaalsuhteid. Räägime noorte 



seksuaalsest enesemääratlemise vabadusest. Otsus reguleerida karistusõiguslikult 12- kuni 17-
aastaste omavahelisi seksuaalsuhteid piiraks lapse õigusi. Alaealiste omavaheliste suhete puhul, 
kui tegemist on noorema kui 14 aastasega, tuleks tegeleda lapse nõustamisega ja vajadusel 
suunata eakohasele teraapiale. 
 
Samas on üldteada, et ainüksi eapiiri muutmine seaduses ei too kaasa loodetud tagajärgi 
väärkohtlemiste ennetusel. Eesmärk on ju muuta ennekõike hoiakut, st anda ühiskonnale ja 
võimalikele väärkohtlejatele selge sõnum, et seksuaalsuhteid eapiirist nooremate lastega ei 
sallita ega peeta normaalseks ning täiskasvanu vastutus on alati suurem, kui ta alustab 
seksuaalsuhteid alaealisega. 
 
Seega on vaja käsitleda teemat kompleksselt, st lisaks seadusemuudatusele on vaja 
laiaulatuslikku teavitust (nii lapsed kui ka täiskasvanud, igale sihtgrupile temale sobivas 
kanalis ja keeles, sh lapsesõbralikus või lihtsustatud keeles). Teavituskampaaniates ja 
kaasuvates tegevustes on vaja pöörata tähelepanu mh ka soopõhisele lähenemisele, st poisid 
vajavad eraldi tähelepanu. Näiteks Islandil oli eapiiri tõstmine ajendatud sellest, et 
seksuaalvägivalla probleemistik pälvis ühiskonnas järjest rohkem tähelepanu ning tabuteemasid 
hakati aina julgemalt käsitlema. Eapiiri muutmisel tehti noorte hulgas aktiivset selgitustööd. 
Lastele selgitati, mida vanusepiir tähendab, millised on nende õigused ja kohustused, 
seksuaalkäitumisega seotud riskid ning mida vanusepiiri tõstmine või langetamine konkreetselt 
igale lapsele tähendab. 
 
Seksuaalset küpsust ja eakohast käitumist noorte seas ei suurenda ainuüksi eapiiri tõstmine, 
vaid ka parem seksuaalharidus. Uuringud on tõestanud süsteemse ning kvaliteetse 
seksuaalhariduse efektiivsust riskikäitumise vähendamisel: sageneb kondoomide kasutamine, 
väheneb suguhaiguste levik ja abortide tegemine2. Seega on oluline keskenduda noorte 
teadlikkuse tõstmisele ja seksuaalkäitumisalase hariduse edendamisele ning teavitada noori 
võimalikest suguelu alustamisega kaasnevatest tagajärgedest. Vaja on noorte eneseteadvust 
tõsta, et nad teeksid intiimsuhetes vastutustundlikke valikuid. 
 
Spetsialistid, sh õpetajad, noorootöötajad, treenerid jne vajavad koolitusi, et seksuaalset 
väärkohtlemist ära tunda, et seksuaalharidust/kasvatust kaasaegsete teadmiste põhiselt lastele 
mh haridus- ja noorsootööasutustes oskuslikult edasi anda. Inimeseõpetuse aine tundidesse 
kaasata teemade paremaks mõistmiseks ja eluga seoste loomise tagamiseks ka praktikuid, nt 
ämmaemandaid. Kindlasti on vaja asenduskodupersonali koolitamise kaudu 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 ülesandeks3. 
 
Vaja on suurendada ka vanemahariduse mahtu ja pakutavate programmide diapasooni. Laste 
teadlikkuse puhul on väga suur roll vanemate tahtel, teemateadlikusel ja oskusel suhete ja 
seksuaalsusega seotud teemasid lapse ja noorega arutada. Erinevad uuringud kinnitavad, et 
lapsed soovivad vanematega rohkem rääkida suhetest vastassugupoolega ja ka seksuaalse 
väärkohtlemise teemadest. Lastekaitse Liidu korraldatud kordusuuringust „Lapse osalemine 
pereelus“4 ilmnes 2015. aastal võrreldes aastal 2008 läbiviidud küsitlusega positiivne tendents, 

 
2 The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care, October 2012; 17: 351-362 
3Vt Lasteombudsman (2013). Asenduskodude analüüs. 
4 Uuringus osalesosales 500 last vanuses 13-14 eluaastat, kellest 338 olid eesti ja 162 vene emakeelega (kaasatud 
olid nii puudega ja asenduskodudes elavad lapsed kui ka majanduslikes raskustes olevate perede lapsed). Soolises 



et lapsed saavad oluliselt rohkem vanematega erinevatel teemadel arutleda. Samas sarnaselt 
aastal 2008 läbiviidud uuringuga selgus ka 2015, et kõige vähem räägitakse vanematega 
teemadel, mis puudutavad suhteid vastassugupoolega, samas on see teema, mille osas soovisid 
lapsed ja noored nii 2008 kui ka 2015 oma vanematega kõige rohkem täiendavalt rääkida. Seega 
teemad, mille osas soovivad lapsed rohkem oma vanematega rääkida, on teemad, mille osas 
vanemad lastega igapäevaselt kõige vähem räägivad, ilmneb ka keelegrupiline erinevus 
(eestikeelsetest vastajatest soovis 19% rohkem rääkida suhetest vastassugupoolega, 
venekeelsete vastajate osakaal antud küsimuses oli 28%). 
 
Lapsepõlves luuakse alus hilisemale heaolule ja õnnelikule pereerlule. Heaolu on argipäevast 
sõltuv, seega on oluline, et erinevad arengukeskkonnad nagu kodu, alusharidus, kool ja 
huviharidus toetavad laste ja noorte heaolu ja tugevdavad kaitsvaid tegureid. Probleemidesse 
sekkumise asemel tuleks ennekõike 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)5 arvutuste kohaselt inimkapitali tugevdamiseks varases lapsepõlves kulutatud eurod on 
tootlikkuselt topelt tõhusamad kui nooruses investeeritud vara. Ennetusega tuleb alustada juba 
alushariduse tasandil.   
 
On heameel tõdeda, et Eesti on jõudnud etappi, kus arutelu laste seksuaalse enesemääramisea 
osas on võtnud konkreetse suuna, ning eapiiri tõstmisele on ka lai ühiskondlik toetus. MTÜ 
Lastekaitse Liit loodab, et muudatused ei võta menetluslikult sama kaua aega, kui muudatused, 
mis olid seotud psühhiaatrilise abi kättesaadavusega alaealistele. Sest 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. Tsiteerides Islandi peaminis-
ter Katrin Jakobsdóttir´it, siis inimõiguste edendamine nõuab poliitilist julgust ja tahet. 
 
 
Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 
 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
 
 
 
 
 
 
Helika Saar, helika.saar@lastekaitseliit.ee  

 
lõikes: 236 mees- ja 264 naissoost vastajat. Küsitlus viidi läbi ajavahemikus mai-oktoober 2015. Lastel oli võimalik 
küsitlusele vastata eesti või vene keeles. Analüüs sisaldab endas laste arvamusi ja ettepanekuid üle Eesti. Loe 
lähemalt: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2015/11/LAPSE-OSALEMINE-PEREELUS-2015.pdf 
5 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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