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SISSEJUHATUS 

2

2018. aastal hakkas kehtima uus alaealiste õigus- 
rikkujate kohtlemise kord. Reform hõlmas muudatusi
nii asutuste töökorralduses, alaealiste kohtlemise
tööpraktikates kui ka teenuste süsteemis. Politsei ja
prokuratuur  said võimaluse  reageerida alaealiste
õigusrikkumistele ilma alaealiste komisjonide vahe-
astmeta, senisest paindlikumalt (suurem kohustuste
ja mõjutusvahendite valik, vaba sisuga kohustus,
kombineerimisvõimalus) ning noore vajadustest ja
taastava õiguse põhimõtetest lähtuvalt.
 
Vajadus muudatuste järele tulenes ühelt poolt
siseriiklikest ja rahvusvahelistest suundumustest
lapsesõbraliku kohtlemise arendamisel, teisalt olid
muudatused seotud SoM-i eelnõuga, millega plaaniti
kaotada senine alaealiste komisjonide süsteem.
 
Justiitsministeerium tellis  2020. aastal kolm
uuringut, et saada ülevaade 2018. a reformi mõjust,
tänasest menetluspraktikast, menetlusosaliste
kogemustest ning viisidest, kuidas tõhustada
sekkumist alaealiste õigusrikkumiste puhul.
Uuringuid rahastati SA  Eesti Teadusagentuuri
RITA programmi ja Norra toetuste abil. 
 
RAKE  analüüs keskendus menetlus- ja karistus-
praktikale, spetsialistide koostööle ning kohtueelses
menetluses alaealiste hindamisele. Analüüsis
kombineeriti kvantitatiivseid (registriandmed) ja
kvalitatiivseid analüüsimeetodeid (intervjuud,
dokumendianalüüs).
 
RAK analüüsis antropoloogilise lähenemise kaudu
alaealise õigusrikkuja kasutajateekonda ja menetlus- 
protsessi kogemusi.  Uuringu eesmärk oli anda
ülevaade, kuidas süüteomenetluses osalevad noored
ise  ning nende pereliikmed tajuvad, mõtestavad ja
kogevad õigusrikkumisele järgnevat menetlus-
protsessi. Uuringu raames viidi läbi osalusvaatlused,
intervjuud laste, vanemate ja spetsialistidega. 
 

KANTAR EMOR analüüsis lähtudes disainmõtlemise
ja käitumisteaduste kogemusest, millised on
vajadused politseiliste lühisekkumiste järele ning
tegi ettepanekuid uute sekkumiste kasutuselevõtuks.
 
RAK-i ja RAKE uuringute läbiviimiseks taotleti Tartu
Ülikooli inimuuringute eetikakomitee ja Andmekaitse
Inspektsiooni load.
 
Käesolev kokkuvõte koondab kolme uuringu
olulisemad järeldused ja tähelepanekud. Kokkuvõtte
koostas justiitsministeerium. Uuringute lõppraportid
on leitavad kriminaalpoliitika veebis.

Sissejuhatus 

https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/noorte-oigusrikkujate-uuring
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/alaealise-oigusrikkuja-kasutajateekonna-ja-kogemuse-analuus
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/statistika-ja-uuringud/uuringute-andmebaas


2018. aastal
jõustusid mitmed
seadusemuudatused
menetlusseadustikes,
karistusseadustikus
jt seadustes ning
hakkas kehtima uus
alaealiste õigus -
rikkujate kohtlemise
kord.

3[01] Reformi õiguslikud muudatused

2018. AASTA 
 MUUDATUSED

Alaealiste komisjonide süsteem kaotati
Endiste alaealiste komisjonide ülesanded jaotati ära politsei,
prokuratuuri, kohalike omavalitsuste lastekaitse üksuste ja
Sotsiaalkindlustusameti vahel. Menetlejad said võimaluse
reageerida alaealiste õigusrikkumistele ilma alaealiste
komisjonide vaheastmeta.
 
Politseile ja prokuratuurile anti laiem valik vahendeid alaealiste
suhtes menetluse lõpetamisel
Väärteo menetluses laiendati suulise hoiatusega piirdumise
võimalusi ja lisandus võimalus menetluse lõpetamisel  kohaldada
lepitusteenust või muud asjakohast  kohustust. Kriminaal-
menetluses saab   prokuratuur määrata  alaealisele kohustusi:
üldkasulik töö, kuriteoga tekitatud kahju hüvitamine või
heastamine, sotsiaalprogramm, sõltuvus- või muu ravi, lepitus-
teenus või muu asjakohane kohustus.
 
Vähendati võimalusi alaealise vanglasse sattumiseks
Kohus sai võimaluse alaealise vahistamine asendada
paigutamisega kinnisesse lasteasutusse. Aresti maksimumpikkust
alaealisele vähendati 30 päevalt 10-le päevale.

  
Menetluskulude katmine muutus paindlikumaks
Täpsustati alaealiste menetluskulude riigi kanda jätmise
võimalusi. 
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2018. aasta
reformiga liiguti
samm edasi lapse-
sõbralikuma
õigusemõistmise
suunas. Reformi
tulemusena pöörati
rõhk karistamiselt
ennetavat laadi
sotsiaal- ja
lastekaitsetööle.
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2018. AASTA 
 MUUDATUSED

Alaealisele mittekaristuslike mõjutusvahendite kohaldamise nõue
sätestati sõnaselgelt karistusseadustikus 

 Alaealise õigusrikkuja erikohtlemisel on esmatähtis
eripreventiivne (kasvatuslik) eesmärk. Karistust saab alaealisele
mõista ainult siis, kui mõjutusvahendiga ei ole võimalik mõjutada
teda edaspidi hoiduma süütegude toimepanemisest
 
Alaealise mittekaristuslike mõjutusvahendite loetelu täienesØ
Lisandusid  lepitusteenus, kahju hüvitamine, sõltuvusravi,
üldkasulik töö, liikumisvabaduse piirang või muu isiku poolt võetav
kohustus.  Eraldi loetelud kehtestati kuriteo ja väärteo korral
kohaldatavatele mõjutusvahenditele. 

  
Lisandus noore täiskasvanu käsitlemine karistusõiguses
mittekaristuslike mõjutusvahendite puhul
Kohus võib kuriteo toime pannud  18-20aastase isiku vaimse ja
sotsiaalse arengu taset ning kuriteo toimepanemise asjaolusid
arvestades kohaldada talle alaealise mõjutusvahendeid.
Täpsustati,  et alaealise erikohtlemise aluseks on isiku alaealisus
teo toimepanemise ajal. 

  
Lisandus alaealisest õigusrikkujast kui  abivajavast lapsest
teavitamise kohustus
Menetlusseadustikesse lisandus kohustus teavitada  KOV
lastekaitset alaealistest õigusrikkujatest kui abivajavatest lastest.
 
Sotsiaalteenuste valik alaealistele laienes
Sotsiaalhoolekandeseaduses loodi uue teenusena kinnise
lasteasutuse teenus ja laiendati  sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenuse sihtrühma. 
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S E A D U ST E S  

KARISTUSSEADUSTIK 

2 0 1 8  M U U D AT U S E D

KarS § 56: nõue eelistada alaealiste karistami-

sele mittekaristuslikke mõjutusvahendeid

KarS § 87: laiem  valik alaealise

mõjutusvahendeid ning  mõjutusvahendi

sihtrühma hõlmati noored täiskasvanud 

KarS § 48: lühendati alaealiste aresti

maksimumkestust

VÄÄRTEOMENETLUSSEADUSTIK 

VTMS § 3: rohkem võimalusi suulise hoiatusega

piirdumiseks

 

VTMS § 30 lg 1 p 4: alaealise puhul menetluse

lõpetamine, kui  ta on võtnud kohustuse

kasutada lepitusteenust või muu asjakohase

kohustuse

 

Kohustus teavitada 

abivajavast lapsest KOV-i  

 

KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK

KrMS § 201: alaealise toimepanijaga menetluse

lõpetamisel laiem ja paindlikum kohustuste valik

Lisaks kohustus teavitada abivajavast lapsest KOV-

i 

KARISTUSREGISTRI SEADUS 

KarRS § 24: alaealise mõjutusvahendi andmeid

ei kanta karistusregistrisse 

SOTSIAALHOOLEKANDE SEADUS  JT

SEADUSED

SHS § 130 - 130: kinnise lasteasutuse teenuse

loomine 
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Alaealiste süütegude arv on stabiliseerumas
Registreeritud alaealiste kuritegude arv on alates
2016. aastast u. 1000-1100 kuritegu aastas.  2020.
aastal langes esmakordselt alaealiste kuritegude
arv alla 1000 piiri ja võis olla seotud COVID-19-st
tingitud olukorraga.  Esialgsed 2021. aasta andmed
viitavad alaealiste kuritegude arvu jätkuvale
langusele (2021 9 kuud: 517; 2020 9 kuud: 643).
Võrreldes reformieelse ajaga on alaealiste
väärtegude arv vähenenud, va kasv 2019. aastal.

Allikas: Markina, A., Strömpl, J., Tamm, G., Ilves, K., Luhamaa, K., Ginter, J., Tubelt, E., Puur, S.M., Roos, L., Espenberg, S. (2021). Noorte
õigusrikkujate uuring. TÜ Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus ja Justiitsministeerium

[02] Reformi mõju 

REFORMI MÕJU 

43%
32% 26%

22%

18%
20%

12%

24% 30%

11% 15% 13%

11% 10% 9%
1% 1% 1%

Avaliku menetlushuvi puudumine Hoiatus Muu kohustus

Sotsiaalprogramm Kahju hüvitamine Lepitusteenus

2018 2019 2020

0

50

100

Joonis 2. Väärteomenetluse lõpetamise liigid 
Allikas: politsei- ja piirivalveamet 
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Joonis 1: Registreeritud alaealiste süüteod
Allikas: politsei- ja piirivalveamet 

Väärteomenetluses on karistusotsuste osakaal
langenud
Kuigi endiselt reageeritakse sagedamini rahatrahviga
(keskmiselt 52%), siis oluliselt vähem kui reformi-
eelsel perioodil (nt  2014-2015 70-80%). Rahatrahvi
osakaal oli 2020. a keskmisest kõrgem AS (63%) ja
TubS rikkumistes (56%). Mõjutustrahve määratakse
kõige enam LS rikkumistes (2020: 49%).

Väärteomenetluse lõpetamisel on hakatud
aktiivsemalt määrama kohustusi
Kui enne muudatusi anti enamikel  juhtudel, kus
menetlus lõpetati, juhtum üle alaealiste komisjonile
(2016: 50%;   2017: 27%)  või lõpetati avaliku
menetlushuvi puudumise tõttu (2016: 34%; 2017:
50%), siis täna määrab politsei aina rohkem
alaealisele väärteomenetluse lõpetamisel kohustusi.

Vähenenud on alaealiste grupirikkumised
Grupirikkumiste osakaal on vähenenud nii alaealiste
kuriteojuhtumites, kus menetlus lõpetati (2018: 47%;
2019: 37%; 2020: 30%) kui ka kohtusse saadetud
juhtumites (2018: 49%; 2019: 48%; 2020: 33%). Võib
eeldada, et 2020. aastal avaldasid mõju liikumis-
piirangud seoses COVID-19-ga.
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Kriminaalmenetluses jõuab alaealisi kohtusse
aina vähem
Kui 2016. aastal saatsid prokurörid kohtusse ligi 280,
siis 2018. a ligi 200 ja 2020. a 163 kuriteo toime-
pannud  alaealise. Seetõttu jõuab vähem alaealisi nii
kohtunike kui kriminaalhooldajate vaatevälja. Veidi
on langenud alaealiste  reaalse vangistusega karis-
tamise osakaal kõigist karistusliikidest (2018: 21%;
2020: 16%).  Vanglasse jõuavad alaealised enamasti
raskete või korduvate kuritegude tõttu.

REFORMI MÕJU 

30%
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Joonis 3. Kohtusse saadetud alaealiste juhtumite osakaal
kohtueelse menetluse lõpplahendite järgi 

Menetlejad on aina enam hakanud määrama
nn "vaba sisuga" kohustusi 

Väärteomenetluse lõpetamisel määras politsei
"muu kohustuse" 2018. a  12% ja 2020. a 30%
juhtudel.
KrMS § 201 alusel määras prokurauur "muu
kohustuse" 2018. a 27% ja 2020. a 39% juhtudel.

 

Kohustuse individuaalne sisustamine peegeldab
suunda tegeleda konkreetse rikkumise põhjustega
Alaealisele määrati kriminaalmenetluses  muu
kohustusena näiteks vaba aja sisustamisega seotud
tegevusi, vestlus, keeld teha teatud tegevusi
(nt  alkoholi tarvitada), rahaline kohustus, vaimse
tervisega (sh sõltuvusprobleemidega) tegelemine,
vabandus, kirjalik arutlus rikkumise teo ja selle
tagajärgede teemal, konfliktivahendus, lepitus-
teenus, kahju heastamine või hüvitamine.

Alaealiste karistamisele on hakatud eelistama
mõjutusvahendeid 
Kui reformieelsel ajal kasutati alaealise mõjutus-
vahendeid (KarS § 87) harva,  siis 2020. aastal juba
ligi 2/3 juhtudel. 
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Joonis 4.  Kohtus alaealise mõjutusvahendi (KarS § 87) saanud 
noorte osakaal 

Allikas: Markina, A., Strömpl, J., Tamm, G., Ilves, K., Luhamaa, K., Ginter, J., Tubelt, E., Puur, S.M., Roos, L., Espenberg, S. (2021). Noorte
õigusrikkujate uuring. TÜ Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus ja Justiitsministeerium
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REFORMI MÕJU 
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Joonis 8. Alaealiste vangide arv aasta lõpu seisugaJoonis 6. Alaealiste aresti pikkus päevades 

Vanglasse sattunud alaealiste arv on langenud kõigi
aegade madalamale tasemele
Alaealiste kinnipeetavate arvu vähenemine on jätkunud
ka peale reformi. Kui 2016. a lõpus oli vanglas 29
alaealist, siis 2018. a 14 ja 2020. a 5. 2021 10. oktoobri
seisuga viibib vanglas kolm alaealist, sh üks vahistatu ja
kaks süüdimõistetut.
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Alaealised vahistatud jõuavad vangla asemel aina
enam kinnisesse lasteasutusse (KLAT), milles on tagatud
paremad tingimused erikohtlemiseks. 
Alates 2018 juulist võib kohus asendada alaealise
vahistamise paigutamisega KLAT-i. Kui 2018. aastal
moodustasid KLAT-i paigutatud vahistatud 23%, siis
2020. a juba 46%.
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Joonis 7. Vanglasse ja KLAT-i aasta jooksul saabunud vahistatud 

Vähem alaealisi on saanud arestikaristuse
Kui 2016. aastal sai arestikaristuse 43 alaealist, siis
2018. aastal 23 ning 2020. aastal 26 alaealist.
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Joonis 5. Arestikaristuse saanud alaealiste arv

Vähenenud on  lühikeste, kuni viis päeva kestvate
arestide osakaal
Arestide üldarvu vähenemisest  võib järeldada, et
kergemates väärtegudes mõistetakse alaealistele
aresti harvemini. Esinenud on juhtumeid, kus kohtud
määrasid karistuseks rohkem arestipäevi (üle 10
päeva), kui KarS alates 2018. aastast võimaldab. 

Allikas: Markina, A., Strömpl, J., Tamm, G., Ilves, K., Luhamaa, K., Ginter, J., Tubelt, E., Puur, S.M., Roos, L., Espenberg, S. (2021). Noorte
õigusrikkujate uuring. TÜ Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus ja Justiitsministeerium
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Allikas: Markina, A., Strömpl, J., Tamm, G., Ilves, K., Luhamaa, K., Ginter, J., Tubelt, E., Puur, S.M., Roos, L., Espenberg, S. (2021). Noorte
õigusrikkujate uuring. TÜ Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus ja Justiitsministeerium;  Rakendusliku Antropoloogia Keskus
(2021). Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs.

[03] Spetsialistide perspektiiv 

SPETSIALISTIDE
PERSPEKTIIV 

Enamik uuringus osalenud spetsialiste on reformi
käigus toimunud muudatustega pigem  rahul ja
hindavad reformi mõju üldjoontes positiivseks, kuigi
esialgu esines spetsialistide seas muudatuste
rakendamise osas ka kõhklusi ja ebakindlust. 

Spetsialistid väärtustavad paindlikkust nii
reageerimisvõimalustes kui mõjutusvahendite
määramises. See lähenemine annab võimaluse
noorega koos arutada tema teo üle ning koos leida
õiglasi lahendusi.  Spetsialistid toovad esile andeks
andmise tähtsuse ja mõju noorele – see on oluline, et
esimese (kergema) rikkumisega ei kaasneks
kriminaalkaristust, mis omakorda võib rikkuda noore
tulevikuväljavaateid.
 
Positiivne on noori kaasav mõtteviis ning praktika,
mille juurdumist toimingutes spetsialistid aina
enam märkavad. See tähendab, et menetluse vältel
hoitakse pidevat kontakti noorega. Kui noorel pole
pere tuge, siis on spetsialist rohkem valmis
panustama, et noort aidata ja toetada.
 
Toimunud on muutused hoiakutes – “üksi ei saa,
tarvis on võrgustikku appi” ning abivajava noore
toetuseks kokku kutsutud võrgustik peab püüdma
valdkonnaüleselt probleeme lahendada. Uue liikmena
on alaealiste õigusrikkujatega töötavasse
võrgustikku lisandunud noorsootöötaja. 
 
Koostöö võrgustikes läheb aina sujuvamaks ning
paremaks. Sellele aitab kaasa, kui võrgustikus on
rollid ja tegevused selgelt kokku lepitud ning toimub
kiire infovahetus. Täna see kõikjal nii veel
pole. Spetsialistide arvates võiks olla üks konkreetne
institutsioon, mis koostöövõrgustike kokku kutsumise
ja koordineerimise eest vastutab.
 
 
 

Muudatuste rakendamine eeldas spetsialistidelt
suuremaid eriteadmisi laste erikohtlemise kohta ja
uusi töömeetodeid,  kiiret infovahetust ja head
koostööd võrgustikupartneritega.  Muudatuste
rakendamist toetati mitme algatusega:

2018. aastal alustas Põhja Ringkonna-
prokuratuuris tööd konsultant, et toetada
prokuröre töös alaealiste õigusrikkujate ja
nende  vanematega, õigete sekkumismeetmete
valimisel ja teenustele suunamisel. Täna on
konsultandid igas  ringkonnaprokura-
tuuris.  Konsultandid on aidanud prokuröridel
toime tulla mõnevõrra muutunud tööpraktikast
tingitud töökoormuse kasvuga, mis vastupidiselt
oodatule põhjustas alaealiste asjades menetlus-
aja pikenemise.

 
Alates 2019. aasta lõpust on spetsialistidele
pakutud muudatustega toimetulekuks mitme-
külgset tuge  "Alaealiste erikohtlemise projekti"
abil.

Spetsialistid on järjest enam märganud seda, et
kolleegid ja teised ametkonnad seavad menetlusse
sattunud abi vajava noore huvid ja vajadused
esikohale. Peeti positiivseks, et ametkonnad pakuvad
tuge, väljaõpet alaealisega töötamiseks ja võimalust
kogemuste vahetamiseks kolleegidega. 

Spetsialistide murekohad  

https://www.just.ee/et/nooresobralik-oigussusteem
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Allikas:  Markina, A., Strömpl, J., Tamm, G., Ilves, K., Luhamaa, K., Ginter, J., Tubelt, E., Puur, S.M., Roos, L., Espenberg, S. (2021). Noorte
õigusrikkujate uuring. TÜ Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus ja Justiitsministeerium.

[03] Spetsialistide perspektiiv 

SPETSIALISTIDE
PERSPEKTIIV 

Eestis hindavad menetluse erinevates etappides
alaealist õigusrikkujat õiguskaitseasutuste töötajad
(nt politseinik, prokurör, kriminaalhooldaja), laste-
kaitsetöötaja ning mõnikord ka teenuse osutajad ja
teised eksperdid. Erinevate spetsialistide läbi
viidavad hindamised toimuvad praktikas tihti
samaaegselt ning alaealist õigusrikkujat ja tema
peret võivad intervjueerida samal perioodil mitu
ametnikku. Ühtset infokogumist ja jagamist
süsteemselt ei toimu. Näiteks prokuröride vaates oli
murekohaks, et neil puudub juurdepääs STAR-is
olevale infole lapse abivajaduse hindamise kohta, mis
hõlbustaks sobivaima sekkumise valikut.  Mõned
hindamis protsessid on formaliseeritud (juhtumiplaan
ja kohtueelse ettekanne), aga sageli toimub
mitteformaalne hindamine menetluses läbivalt või
osana võrgustikutööst ning selle puhul ei ole
kasutusel ühte kindlat hindamise meetodit või
vahendit. Väärteomenetluses, sh kohtusse jõudnud
väärteoasjades formaalse hindamise kohustust ei ole.
 
Süsteemsem koostöö ja ühtne infovahetusplatvorm
hõlbustaks ka alaealiste riskide ja vajaduste
hindamist, mis  on eeldus, et alaealisele valitakse
sobivaim mõjutusmeede. 

Lastekaitsetöötajateni on hakanud jõudma
teavitused alaealistest õigusrikkujatest kui
abivajavatest lastest, kuid sellekohase praktika
väljakujunemine on algusjärgus.  Praktikas on
alaealise kohta teavituse saatmine menetleja
kaalutlusotsus ning lastekaitsetöötajateni teave igast
alaealistest õigusrikkujast ei jõua ning iga lihtsama
juhtumi kohta teavituse saatmine ei ole ka alati
vajalik. Samas ei ole lastekaitsesse jõudnud
teavitused näiteks ka alaealistest, keda on vahistatud
või kes on sattunud vanglasse.
 
Praktikas ei ole üheselt selge, kuivõrd alaealise
õigusrikkuja suhtes süüteomenetluses sotsiaalse
sisuga kohustuste kohaldamine ja sotsiaal-
hoolekande seaduses ette nähtud juhtumiplaani
koostamine peaksid olema tervikuna koordineeritud.
Üheks lahenduseks oleks lastekaitsetöötaja selgem
roll juhtumikorraldajana, mida võtavad arvesse ka
teistes seotud valdkondades tegutsevad
institutsioonid (politsei, prokuratuur, kohus,
haridusasutused).
 
Mõnes piirkonnas leiti, et reformijärgselt on
vähenenud info, mis õigusrikkujast lapse kohta ühe
või teise spetsialistini jõuab. Kui varasemalt jõudis
alaealiste komisjoni kaudu KOV-i lastekaitse-
spetsialistini iseloomustus lapse ja tema pere kohta,
siis nüüd võivad menetlused toimuda ka ilma
lastekaitse kokkupuuteta ning mõnel juhul ei saa
lastekaitse lapse kohta mingisugust teavitust.

Jätkuvalt on  alaealiste vajaduste ja riskide
hindamise süsteem ebaselge, napib hindamis-
vahendeid, esineb  osaliselt dubleerimist ja
võrgustikupartnerite infole mitte ligipääsu. 
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[03] Spetsialistide perspektiiv 

SPETSIALISTIDE
PERSPEKTIIV 

Reformiga loodud võimalused noorte täiskasvanute
erikohtlemiseks jäid napiks ja on praktikas leidnud
harva kasutust. Menetlejate hinnangul on kohtus
noortele täiskasvanutele alaealise mõjutusvahendeid
kohaldatud harva ja selle üheks põhjuseks on noorte
„ebaküpsuse“ hindamisega seotud ebaselgus.
Edaspidi tuleb kaaluda, kas laiendada erikohtlemist
ka neile 18–21-aastastele noortele, kellel pole nn
arenguhäiret tuvastatud.

Kriminaalmenetluse lõpetamisel või väärteo-
menetluses (nii lõpetamisel kui kohtu poolt mõjutus-
vahendi kohaldamisel) noorte täiskasvanute er-
ikohtlemise võimalusi ette ei nähtud – nende
võimaluste loomist tuleks samuti kaaluda.

Reformi alguses suhtuti taastava õiguse laiemalt
kasutusele võtmisesse skeptiliselt, kuid tänaseks on
spetsialistide hoiakud taastava õiguse mõtteviisi
suhtes muutunud üldiselt positiivsemaks ning
valmisolek taastaval õigusel põhinevaid
reageerimisviise on kasvanud. Kui menetlejad on
oma töös oluliselt rohkem hakanud kasutama
taastava õiguse praktikaid, millega on tekkinud
positiivsed kogemused, siis lastekaitses ollakse
taastava õiguse teemast vähem teadlikud.
Spetsialistid, kes tunnevad taastava õiguse
põhimõtteid ja metoodikat ning seda oma töös
kasutavad, väljendasid reformiga suuremat rahulolu.
 
Taastava õiguse teenuste ring on laienenud, näiteks
on Norra projekti toel loodud konfliktivahendamise
teenus ning aktiivselt koolitatud spetsialiste taastava
õiguse meetodite kasutamiseks.
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Vanema kogemuses positiivseid tähelepanekuid

Allikas: Rakendusliku Antropoloogia Keskus (2021). Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs.

[04] Laste ja perede kogemused 

LASTE JA PEREDE  
MENETLUSKOGEMUSED

Use this for stories, quotes,
data, etc. And you can replace
the current image with your
own. 

arvestab, et määratud kohustus ei stigmati-
seeriks noort
märkab noore ärevust ja oskab rahustada
on konkreetne, aga õiglane
suhtub nooresse lugupidavalt
on mõistev
võtab tõsiselt, mida noor räägib

 viskab vahel ka nalja
on „normaalne“
jätab noorele tunde, et „ta on minu poolt"  ehk
oskab juhtida protsessi ja samal ajal noort
toetada. 

 

Noored märkasid positiivsetena mõningaid
spetsialistide suhtlus- ja töömeetodeid. Noorte
arvates on lapsesõbralike töömeetoditega
spetsialist selline, kes …

Kõrgelt hinnati ja positiivsena  kogeti menetlus-
protsessis seda, kui määratud kohustus oli noore
ja pere jaoks vastuvõetav ning tajutud õiglasena,
ja ei stigmatiseerinud noort ja tema pere.
Positiivseks peeti spetsialistide empaatilist
lähenemist, mis aitas luua usalduslikku kontakti
nii lapse kui ka vanemaga.
Vanemad hindasid spetsialiste, kes suhtusid nii
neisse kui lapsesse eelarvamuste ja hinnangute
vabalt. 

 

Nii peakski käituma üks
uurija. Ta on konkreetne
ja asjalik, aga mitte liiga
sõbralik. Ta teeb oma
tööd ja ma saan aru, et
ta teeb seda õigesti.
 
Dima, 14-aastane,
esimest korda menetluses
osaleja
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Allikas: Rakendusliku Antropoloogia Keskus (2021). Alaealise õigusrikkuja kasutajateekonna ja kogemuse analüüs.

[04]  Laste ja perede kogemused 

LASTE JA PEREDE  
MENETLUSKOGEMUSED

Noored ja nende vanemad ei ole kursis menetluse üldise käiguga ega oska otsida infot
menetluse kohta (näiteks toimingute ja protseduuride kirjeldusi, õigusi-kohustusi, infot
kohustuste ja nende täitmisega seoses). Menetlustoimingu ajal räägitu ei jää ärevuse
tõttu meelde, hiljem ei teata enam, kust infot leida.
 
Noored vajavad menetlusprotsessis spetsialistidelt rohkem selgitusi ja tuge.
Noor pole piisavalt toetatud menetlusprotsessi jooksul, mis takistab noorel oma teo
tõsidust mõistmast koos vastutuse võtmisega. Noore jaoks on oluline, et oleks keegi,
kellega nendel küsimustel rääkida ja hinnangute vabalt arutleda. Probleem puudutab nii
kriminaaljustiitssüsteemi laiemalt, aga kitsamalt ka lastekaitset – kõik spetsialistid,
kellega noor menetluses kokku puutub, peaksid oskama noorele tema abivajadustest
lähtuvalt tuge pakkuda.
 
Noore jaoks on menetlusprotsessi algusfaas (nt vahele jäämine) võtmetähtsusega,
sest selles kogetu häälestab järgnevale protsessile. Näiteks turvakontrolli toimingud
võivad jätta tarbetult ebameeldiva kogemuse ja luua suure pingeseisundi nii noorele kui
vanemale, kui turvatöötaja väljendab oma ebaprofessionaalset suhtumist ega võta aega
piisavalt selleks, et järgnevaid menetlustoiminguid selgitada.  Seetõttu on oluline, et
rikkumise vahetult tuvastanud spetsialist oleks ettevalmistatud tööks alaealistega ja
tunneks lapsesõbraliku menetluse põhimõtteid.
 
Noor kogeb menetluses erinevaid tehnilisi takistusi. Näiteks dokumentide sõnastus ja
vormistus on keeruline ja ei ole esitatud n.ö lapsesõbralikul viisil, madal  tõlkekvaliteet,
videolahendused ei võimalda piisavalt turvalist privaatset vestlust kaitsjaga jms, mis
loovad umbusku süsteemi läbipaistvuse, erapooletu ja võrdse kohtlemise küsimustes
ning seetõttu võivad süvendada usaldamatust süsteemi ja menetlejate suhtes.
 
Lapsevanemate arvates ei kaasata neid menetlustoimingutesse piisavalt ning kohati
on nii noortel kui peredel segadust spetsialistide, eriti kaitsja rolli osas. Vanemate
vähest kaasatust ning sellest tulenevat vähest vanemate poolset vastutuse võtmist
heidavad ette ka spetsialistid.

Nii noored kui nende vanemad kogevad menetlustoimingutel mitmeid pingekohti ja takistusi. Need olid
seotud nii noorte kui nende perede enda eelarvamuste ja vähese teadlikkusega, spetsialistide hoiakute ja
oskustega, menetluse keerukuse ja ajamahukuse ning nii menetlustoimingute kui teenuste korraldusega.
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[05]  Lähtekohad sekkumisteks 

ALAEALISTE RISKIKÄITUMISE
PEAMISED OHUKOHAD JA
RISKITEGURID

Politseile vahelejäämine.
Noortel, kel on olemas kokkupuude õigus-
kaitseorganitega, tuleb suurema tõenäosusega ka
järgmine kokkupuude. Seetõttu on kokkupuude
õigussüsteemiga iseenesest risk korduva
kokkupuute tekkimiseks.
 
Vägivalla ohvriks sattumine ning kurjategijatest
kaaslased aitavad kaasa negatiivse suhtumise
tekkimisele politsei suhtes, mis omakorda
suurendavad tõenäosust, et noor osaleb
kuritegevuses.
 
Seksuaalvägivalla ohvriks sattumine tõstab
sõltuvusainete tarvitamise, alkoholi-tarvitamise
ning agressiivse käitumise tõenäosust.
 
Hiljutine lahkuminek kallimast on kuritegevuse
riskitegur.

Koolikohustuse rikkumine ennustab tulevasi
sotsiaalseid ja majanduslikke kahjusid.
Distsiplinaarsed praktikad ja regulatsioonid, madal
õpetamise standard ja jäik õppekava toodavad
negatiivseid uskumusi kooli suhtes ning aitavad
kaasa õpiraskuste tekkimisele ning käitumis-
raskuste kujunemisele.
 
Vähene vanemlik järelevalve ja vanemate kõrge
stressitase on seotud alaealiste alkoholi ja kanepi
tarvitamise tõusuga.
 
Eakaaslaste kogemus kujundab noorte suhtumist
politseisse.
Noored, kel oli kokkupuude õigussüsteemiga ning
kelle sõpru politsei arreteeris, kujundasid politsei
suhtes negatiivsema arvamuse kui need, kel oli
kokkupuude, aga kelle sõpru ei arreteeritud.
 
Noorte kõrgem kuritegevuse tase on seotud
nende elukohaga.
Noortel, kes elavad vähemjõukates piirkondades,
mida ümbritsevad jõukamad piirkonnad, on suurem
tõenäosus riskikäitumiseks.
 
 
 

Kantar Emori läbi viidud kirjanduse analüüsi tulemused  1

1
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[05]  Lähtekohad sekkumisteks 

ÕIGUSRIKKUMISTESSE 
SATTUMISE PÕHJUSED

Spetsialistidega intervjuude pinnalt koorusid välja peamised põhjused, miks noored satuvad
õigusrikkumistesse:
 

Juhuslik rikkumine, mis tuleneb põnevuse otsingutest või oma piiride
katsetamisest.
 
 
Vanematel on laste suhtes väga kõrged nõudmised, mille vastu hakkavad
lapsed noorukieas mässama või ka lihtsalt n-ö murduvad pinge all ja hakkavad
seetõttu destruktiivselt käituma.
 
 
Keeruline perekondlik taust, mistõttu lapsele ei jagu tähelepanu ja kodus ei
märgata lapse probleeme ja muresid. Palju on politsei, lastekaitse ja sotsiaal-
pedagoogide vaateväljas ka peresid, kus on probleeme majandusliku
toimetuleku, alkoholi ja vägivallaga. On peresid, kus vanemad ise on vaimselt või
sotsiaalselt vähevõimekad ning ei oska oma last toetada. Samuti on palju tööd
asenduskodude lastega.
 
 
Igavus: noorel puuduvad huvid ja huviringid, mis sisustaksid tema vaba aega.
 
 
Soov võita eakaaslaste tähelepanu ja poolehoidu. Sageli on sellest kodus
puudus, mistõttu noored otsivad kuuluvust ja tunnustust mujalt.
 
 
Diagnoosimata või ravi ja sekkumiseta jäänud psüühika- ja käitumishäired ning
nendega seostuv haavatavus ja soodumus ennasthävitavale või riskikäitumisele.
 
 
Noorsoopolitseinike sõnul on keeruline sihtrühm alla 14-aastased lapsed ja
noored, sest eriti korduvrikkujad teavad, et nende suhtes ei saa menetlust
alustada ja neil on karistamatuse tunne.
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[05]  Lähtekohad sekkumisteks 

Lühisekkumine
peaks toimuma
võimalikult vara,
olema noorele abiks
ning lähtuma
õigusrikkumise
põhjusest. 

  
 

MILLEST LÄHTUDA 
LÜHISEKKUMISE
RAKENDAMISEL 

Teaduskirjanduse, teiste riikide praktika ning intervjueeritud
spetsialistide kogemuste põhjal on kõige olulisemad aspektid, mida
lühisekkumiste rakendamisel silmas pidada, järgnevad:

Sekkumine peaks toimuma võimalikult vara. Ideaalis peaks
ennetustöö tegelema varasema märkamisega, aga politsei tööd
silmas pidades on just esimene vahelejäämine selleks oluliseks
momendiks, kuhu mõjutustegevusi planeerida. Politseiametnikud
(kas teadlikult või intuitiivselt) toovad ka ise välja, et esimese
vahelejäämise puhul ei tohiks kohe karistada, sama kinnitavad
uuringud, mis hoiatavad varajase karistuse pikaajalise negatiivse
mõju eest.
 
Mittekaristuslikud sekkumised kohustuse andmise näol võivad
oma loomult olla noore jaoks samamoodi karistuseks kui rahatrahv
– näiteks essee kirjutamine või isegi jalgpallitrenni minek, kui seda
raamistatakse kui sundi. Ideaalis võiksid sekkumised olla noorele
abiks, müksata ta õigele (mõtte)rajale, pakkudes võimalusi
alternatiivsete tegevustega tutvumiseks.
 
Mõjusad sekkumised peaksid lähtuma põhjusest, miks noor
õigust rikkus, väärtegu ise on paljuski teisejärguline. Peamiste
põhjustena tuuakse välja: igavus (sisustamata vaba aeg),
tähelepanu puudus perekonnalt või kaaslastelt, piiride kompamine,
kamba surve. Abi pakkumine erisihtrühmadele, nt (diagnoosimata)
psüühikahäiretega või uimastisõltuvusega noortele on suurem
väljakutse ning vajab eraldi tähelepanu ja ressursse.
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[05]  Lähtekohad sekkumisteks 

IDEED UUTEKS
LÜHISEKKUMISTEKS 
Kantar pakkus välja ligi kümme ideed, millest koos spetsialistidega valiti välja kolm ideed, mis
osutusid kõige paljulubavamaks.
 

DIY (Do It Yourself) / Paku-ise-lahendus
Küsida noore käest, mis tema arvab olevat õige/õiglane viis tegu
heastada või mis võiks olla oskus, mida ta ise vajaks, et edaspidi paremini
hakkama saada, paremaid otsuseid langetada. Politsei poolt ette antud
kolm valikut, mille seast õigusrikkuja endale sobiva sekkumise valib. Saab
kombineerida teiste sekkumistega, nt huvitegevuse proovitunni või mõne
eluoskuse omandamisega.
 
 
Tulevikuvõimaluste puu
Essee asemel töölehe täitmine, mis aitab noorel oma tulevikku
visualiseerida ning avastada, milliseid võimalusi ja takistusi sel teel võib
ette tulla. Sekkumise aluseks on Possible Selves lähenemine, mida on
mujal maailmas edukalt õpimotivatsiooni innustamiseks kasutatud.
Noorte vestlusringis sündis idee ühendada tööleht sellele järgneva
perevestlusega.
 
 
Politsei korduskontakt
Politsei lepib noorega kokku, et võtab temaga kuu aja pärast uuesti
ühendust, nt videokõne või kohtumise näol. Kokkuleppel noorega on
võimalus kontakt delegeerida ka kolleegile, näiteks kellelegi, kes valdab
motiveerivat intervjueerimist. Eelnevalt kokkulepitud kontakt toimib
meeldetuletuse ja sõbraliku kontrollina.
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