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Lp Maris Lauri 
 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Justiitsministeeriumi võimaluse eest esitada arvamus 
karistusseadustiku ja perekonnaseaduse muutmise eelnõule. Lastekaitse Liit esitas 
Justiitsministeeriumile aprillis 2021 oma põhistatud seisukohad arvamuses seoses eapiiri 
aruteluga (lisatud kiri 1-8-2/20/25), ning palub lugeda seda käesoleva arvamuse 
lisadokumendiks ja käsitleda ühtse tervikuna. Lastekaitse Liit jääb esitatud seisukohtade juurde 
ning avaldab heameelt, et arvamuses tehtud ettepanekud nii enesemääramise tõstmise eapiiri, 
Romeo ja Julia klausli kui ka arusaamisvõime piiri tõstmisega kümnelt kaheteistkümnele 
aastale on realiseerunud käesolevas eelnõus. 
 
On positiivne tõdeda, et arutelu laste seksuaalse enesemääramisea osas, mis on olnud üleval üle 
kümne aasta, on käesoleva aasta viimastel kuudel teinud oodatud spurdi ja jõudunud tänaseks 
eelnõu tasandile. Väga oluline on siinjuures, et eapiiri tõstmisele on ka lai ühiskondlik toetus. 
Samas avaldab Lastekaitse Liit lootust, 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. 
 
Eelnõu seletuskirjas mainitakse mitmel korral, et enamik seksuaalvägivalla ohvreid ei teata 
endaga juhtunust ega otsi abi. Vähetähtis ei ole ka fakt, et seksuaalvägivalla all kannatavad 
enam nii muukeelsed tüdrukud kui ka poisid. Seega saab nõustuda seletuskirjas markeerituga - 
tee abini tuleb muuta lihtsamaks. 
 
Eelpool viidatud ühiskondlik toetus peab saama teadlikkuseks ühiskonnas. Seletuskirjas 
tõstaks esile ühe lause: „Eapiiri tõstmine annab avalikkusele ja potentsiaalsetele süüdlastele 
selge signaali – seks lapsega on kuritegu.“ See signaal ei saa jääda vaid seadusemuudatuse 
tasandile, sest on ju 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 eelnõuga kavandavate muudatuste edukuse võti 
ennekõike mitmekülgne ja sihtitatud teavitus. 
 
Lastekaitse Liit juhtis oma arvamuses (kiri 1-8-2/20/25) põhistatult tähelepanu nii teavituse, 
spetsialistide koolituse, vanemahariduse kui ka seksuaalhariduse vajalikkusele, ning ei hakka 
eelnimetatut käesolevas arvamuses kordama. Küll aga soovib liit rõhutada vajalike ressursside 



eraldamist vägivalla ennetamise kokkuleppes 2021-2025 püstitatud eesmärkide ja 
planeeritud tegevuste elluviimiseks (toodud mh seletuskirjas lk 33-35). 
 
Samuti on oluline suurendada laste vastu suunatud seksuaalkuritegude efektiivsemaks ja 
kiiremaks menetlemiseks PPA lastekaitsegruppide ja prefektuuride laste vastu 
toimepandud seksuaalkuritegusid menetlevate politseiametnike ressurssi ning tõhustada 
omavahelist koostööd ja kasvatada teaveanalüüsi võimekust kuritegude avastamiseks ja 
ennetamiseks. 
 
Alljärgnevalt on toodud täiendavalt mõned eelnõuga seotud tähelepanekud ja ettepanekud: 
 
1) Eelnõu puhul saab positiivsena välja tuua aja- ja asjakohasuse, loogilise struktuuri, ladusa 
keelekasutuse, tõenduspõhise lähenemise ja rahvusvahelise praktika võrdluse. Samuti laia 
huvigruppide kaasatuse ja operatiivse tegutsemise ka laste ja noorte seisukohtade 
väljaselgitamiseks. Samas soovitab Lastekaitse Liit kasutada seletuskirjas täiendavalt 
näitlikustavaid visuaale, et kõik kehtestatavad muudatused oleks kergesti hoomatavad ja 
neid oleks kõigil lihtne mõista. 
 
2) Eesti võrdse kohtlemise võrgustik1 osundas 2020 ühisaruandes Eesti kolmanda üldise 
korralise ülevaatuse (UPR) jaoks, et seaduslik abiellumise iga ja seksuaalse enesemääramise 
vanusepiir on liiga madalad. Eestis on Euroopa kõige madalam seaduslik abiellumisiga2. 
Ühisaruandes tehti ettepanek muuta perekonnaseadust selliselt, et minimaalne 
abiellumisiga oleks 18 aastat. Antud küsimuse lahendamise vajalikkusele on juhtinud 
tähelepanu ka ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2017. aastal tehtud lõppjäreldustes Eesti teise kuni 
neljanda perioodilise aruande kohta3, soovitades, et osalisriik vaataks üle oma seadusandluse, et 
kindlustada minimaalseks abiellumiseaks nii tüdrukutel kui ka poistel 18 aastat ja võtaks 
tarvitusele kõik vajalikud meetmed laste abielude kõrvaldamiseks kooskõlas osalisriigile 
konventsioonist tulenevate kohustustega. 
 
3) Laste seksuaalse väärkohtlemise vastane töö nõuab erinevaid meetmeid ja tihedat 
siseriiklikku- ja rahvusvahelist koostööd. MTÜ Lastekaitse Liit teeb laste seksuaalset 
väärkohtlemist esitava materjali leviku tõkestamisel internetis tihedalt koostööd teiste 
siseriiklike organisatsioonidega sh õiguskaitseasutustega, internetiteenuse pakkujate, erinevate 
mittetulundusühingute ning rahvusvaheliste assotsiatsiooniga INHOPE. Selleks avas 
Lastekaitse Liit aastal 2011 veebipõhise tasuta teenuse www.vihjeliin.ee, mis võimaldab igal 
interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast 
materjalist. Eelnõuga kavandatakse  muudatusi seoses §175` lg 4  ja 178 lg 4 täiendamisega, 
eesmärgiga süü välistamiseks eakohaste suhete korral. Internetimaailmas on hiirekliki 
kaugusel  igasuguse materjali jagamine, mistõttu isiklikuks tarbeks tehtu võib sekundi murdosa 
vältel olla avalikult kättesaadav. Seega rõhutab Lastekaitse Liit vajadust tõsta noorte 
teadlikkust, et ka konsensusliku suhte puhul näiteks erootilse või pornograafilise 
etteastele juurdepääsu võimaldamisel on oht, et see materjal saab avalikuks.  
 

 
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/ 
2 Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet: https://fra.europa.eu/en/publication/2017/mapping-minimum-age-
requirements/marriage-age 
3 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 
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4) Lastekaitse Liit palub üle vaadata muudatused seoses  § 147 lg 2 - jääb arusaamatuks, kui 
üldine arusaamisvõime on 12 aastat, miks siis tuua sisse erisus? Paratamatult tekib küsimus, 
kuidas üldine arusaamisvõime on 10 aastasel seksuaalse sisuga teost erinev, juhul kui teda 
kuritarvitab täiskasvanu või siis temast rohkem kui viis aastat vanem alaealine. Samuti tekitavad 
taolised erisused ka teavitusel ülemäära segasust.  
 
Kümme aastat tagasi, 21. mail 2011, esitas Lastekaitse Liit Justiitsministeeriumile ettepaneku 
laste seksuaalse enesemääramise eapiiri tõstmiseks. Peamiste põhjustena toodi tol korral 
asjaolu, et kuigi suguküpsus saavutatakse tänapäeval varem, on noortel siiski väiksem vaimne 
ja sotsiaalne küpsus otsuseid langetada  ning neile otsustele ka kindlaks jääda. Teiseks ei pruugi 
teismelised tajuda seksuaalse läbikäimise tagajärgi just pikemas perspektiivis. Kunagi pole liiga 
hilja teha seda, mis on laste jaoks õige, ehk et aeg on see muutus ellu viia ja seksuaalse 
enesemääramise eapiiri tõsta. 
 
 
 
 
Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 
 
 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
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