
Sisekaitseakadeemia 
 

Politseikolledž 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enn Kooskora 
 

PK020 
 
 

KAAGVERE ERIKOOLIS AASTATEL 1995-2004 
ÕPPINUD TÜDRUKUTE RETSIDIVISM  

 
 

Lõputöö 
 
 
 
 

Õppejõud: 
Uno Traat 

 
 
 
 
 
 
 

Tallinn 2006 



 2 

ANNOTATSIOON 

 

 

LÕPUTÖÖ PEALKIRI ON “KAAGVERE ERIKOOLIS AASTATEL 1995-2004 

ÕPPINUD TÜDRUKUTE RETSIDIVISM”. TÖÖ ON KIRJUTATUD EESTI 

KEELES KOKKU 60 LEHEKÜLJEL, MILLEST 48 LEHEKÜLGE ON TÖÖ SISU JA 

12 LEHEL ON LISAD. TÖÖS ON 15 JOONIST JA 18 TABELIT. TÖÖ 

KIRJUTAMISEL ON KASUTATUD 21 ERINEVAT ALLIKAT JA 7 

NORMATIIVAKTI. RESÜMEE ON VENEKEELNE. LÕPUTÖÖ KOOSNEB 

SISSEJUHATUSEST, 3 PEATÜKIST JA KOKKUVÕTTEST. 

 

LÕPUTÖÖS ANALÜÜSITAKSE JA ANTAKSE ÜLEVAADE ALAEALISTE 

TÜTARLASTE DELINKVENTSEST KÄITUMISEST JA HILISEMAST 

RETSIDIIVSUSEST. TÖÖS KÄSITLETAKSE PEREKONDA KUI ESMAST NING 

PÕHILIST SOTSIALISEERUMISE ALLIKAT JA RÕHUTATAKSE SEAL 

VALITSEVATE SIDEMETE JA SUHETE TÄHTSUST ALAEALISE LAPSE 

KUJUNEMISEL. LÕPUTÖÖS ANALÜÜSITAKSE ALAEALISTE TÜTARLASTE 

KASVATUSLIKU JÄRELVALVEGA KAAGVERE ERIKOOLI SATTUMISE 

PÕHJUSI JA NENDE SEOSEID HILISEMA RETSIDIIVSE KURITEGEVUSEGA. 

LÕPUTÖÖ UURIMISMEETODIKS ON DOKUMENDIANALÜÜS, SELLEKS 

KASUTATI KAAGVERE ERIKOOLIS ÕPPINUD TÜTARLASTE TOIMIKUID. 

UURIMISOBJEKTIKS ON 240 KAAGVERE ERIKOOLIS AASTATEL 1995-2004 

ÕPPINUD TÜTARLAPSE DELINKVENTNE KÄITUMINE.  

 

UURIMUSTÖÖ EESMÄRGIKS ON TEHA KINDLAKS, KUI SUUR OSA 

TÜDRUKUID PANEB PÄRAST KAAGVERE ERIKOOLIST LAHKUMIST TOIME 

UUE EHK RETSIDIIVSE KURITEO. UURIMUSE ÜLESANNETEKS ON 

SELGITADA PEREKONNAS VALITSEVATE SIDEMETE TÄHTSUST, TUUA 

VÄLJA NENDE PUUDUMISE JA DELINKVENTSE KÄITUMISE NING 

RETSIDIIVSE KURITEGEVUSE VAHELISI SEOSEID, ANDA SOOVITUSI 

ERIKOOLI KASVATUSTÖÖ TÕHUSTAMISEKS .  
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LÕPUTÖÖ OMAB PRAKTILIST VÄÄRTUST, KUNA VAREM EI OLE UURITUD, 

KUI PALJU TÜTARLAPSI PANEB PÄRAST KAAGVERE ERIKOOLIST 

LAHKUMIST TOIME UUE KURITEO. SAMUTI PUUDUS KAAGVERE 

ERIKOOLIL ÜLEVAADE OMA ÕPILASTE EDASISEST KÄEKÄIGUST NING 

ÕPPE- JA KASVATUSPROGRAMMIDE EFEKTIIVSUSEST. LÕPUTÖÖS 

ANTAKSE KA SOOVITUSED KASVATUSLIKU JÄRELVALVEGA KOOLIDE 

SÜSTEEMI MUUTMISEKS.  
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SISSEJUHATUS 

 

 

Riigi poliitikast lähtudes on politsei viimaste aastate üks esmaseid prioriteete olnud 

alaealiste vastu suunatud ja alaealiste poolt toimepandud kuritegude väljaselgitamine 

ning ennetamine. Võitlus narkokuritegevusega on ju samuti suunatud ühiskonna 

tervendamisele, et kasvatada elujõulisi ja terveid järglasi. Oleme jõudnud 

ümberlükkamatule järeldusele, et ilma lasteta, tulevaste riigikodaniketa, ei ole meil ning 

Eesti Vabariigil suuri väljavaateid tulevikus. Seega tuleb suurt tähelepanu pöörata iga 

lapse kasvatamisele ja tema sotsialiseerumisele meie ühiskonda, et seda hiljem 

vääriliselt teenida.  

 

Eraldi tuleks autori arvates tähelepanu pöörata noorte tütarlaste kasvatusele, sest 

tulevaste emadena on nad meie elu järjepidevuse taastootjad. Tänased tütarlapsed on 

juba homme tulevased emad, perekonna tugitalad ning järglaste kasvatajad. Autor on 

veendumusel, et kui täna läheb tütarlapsel midagi viltu, ta on delinkventse käitumisega, 

paneb toime õigusevastase teo, ei sotsialiseeru ühiskonda täiel määral, siis ei oska ta 

kasvatada ka oma lapsi ühiskonna ootustele vastavalt. Tekib n-ö lumepalliefekt, mille 

tagajärgedega on juba tunduvalt raskem võidelda.  

 

Kuigi ühiskonnas on suureks probleemiks alaealiste poolt toimepandud kuritegude 

pidev kasv, sealhulgas ka alaealiste tütarlaste kuritegevuse kasv, on selle põhjusi, 

olemust ja tagajärgi nii Eestis kui ka mujal maailmas vähe uuritud. 

 

Antud lõputöö uurimisobjektiks on alaealiste tütarlaste delinkventne käitumine ja 

kuritegevus. Käesoleva uurimustöö aine on Kaagvere erikooli saatmise/sattumise 

põhjused ja erikoolis õppinud tütarlaste retsidiivsus pärast erikoolist lahkumist. 

 

Lõputöös vaadeldakse Eesti Vabariigi ainukest kasvatusliku järelvalvega tütarlaste 

erikooli - Kaagvere erikooli. Analüüsitakse erikooli sattumise/saatmise põhjuseid ning 

nende seoseid tütarlaste hilisemas kriminaalses karjääris ja retsidiivsete kuritegude 

sooritamisel.  
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Lõputöö eesmärgiks on saada vastus küsimusele, kui palju tüdrukuid sooritab pärast 

Kaagvere erikoolist lahkumist retsidiivse kuriteo. Milliseid paralleele saab tõmmata 

retsidiivse kuriteo ja erikooli sattumise põhjuste vahele? Lõputöös vaadeldakse 

perekonda kui tütarlaste sotsialiseerumise esmast allikat, tuuakse välja ebaterve 

perekonna ja laste väärkohtlemise tunnused ning nende seosed delinkventse käitumise 

ja hilisema retsidiivse kuritegevuse vahel. Lõputöö teoreetilises osas lähtutakse 

silmapaistva ameerika kriminoloogi Travis Hirschi sotsiaalsete sidemete teooriast. 

 

Vaadeldes viimaste aastate kuritegevuse statistikat, näeme, et pidevalt suureneb 

kuritegude osakaal, mille toimepanijaks on alaealised. See tõus ei ole küll hüppeline, 

aga näitab pidevat kasvutendentsi. Ärevaks teeb alaealiste kuritegevuses asjaolu, et 

alaealised panevad toime järjest raskemaid kuritegusid. Autor leiab, et alaealiste 

kuritegevuse kasvu näol on meil tegemist tõsise sotsiaalse probleemiga. Alaealiste 

kuritegevuse arvnäitajad on tulenevalt 2002.a. kriminaalõiguse reformist olnud 

pikemaaegses perspektiivis raskesti võrreldavad. Alaealiste osakaal süüdimõistetute 

hulgas on viimastel aastatel jäänud veidi alla 20 %. 2004. aastal oli registreeritud 

alaealisi õiguserikkujaid, kes panid toime kuriteo, kokku 1415, neist 923 olid vanuses 

14 kuni 17 aastat. 2005. aastal oli aga registreeritud alaealisi kurjategijaid juba 1712, 

neist vastutusealisi 1059. Nendele arvudele, registreeritud kuritegevuse näitajatele, 

peame aga mõttes kindlasti lisama alaealiste poolt toime pandud latentsed ja avastamata 

kuriteod . Latentne kuritegevus on eriti kõrge alaealiste osas.  

 

Politseiameti andmetel puudus eelnevatel aastatel eraldi statistika alaealiste 

naiskurjategijate suhtes. Seda hakati selgelt eristama alles viimastel aastatel. 2005. 

aastal registreeriti alaealisi tüdrukuid, kes olid kuriteo toime pannud, kokku 257, neist 

vastutusealisi ehk vanuses 14-17, oli 167 tüdrukut. See teeb alaealiste kurjategijate 

üldisest arvust 15,8%. 2006. aasta esimese kahe kuu jooksul registreeriti alaealiste 

tütarlaste poolt sooritanud 55 kuritegu, mis teeb üldisest alaealiste kuritegevusest 16,6 

%. Nendest arvudest võime teha kiire järelduse - alaealiste tütarlaste kuritegevus 

kasvab ja tegemist on väga aktuaalse sotsiaalse probleemiga riigi jätkusuutlikkuse 

seisukohalt.  
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Delinkventse käitumisega tütarlaste kasvatamiseks on Eesti Vabariigis ainult üks 

erikool – Kaagvere erikool. Kuue aasta jooksul, täites oma tööülesandeid Lõuna 

Politseiprefektuuris, olen Kaagvere erikooliga ja sealsete kasvandikega puutunud kokku 

lugematu arv kordi, nimelt jääb see erikool minu teeninduspiirkonda. Olen hästi 

informeeritud nii erikooli, kui seal viibivate ning õppivate tütarlaste probleemidest ning 

muredest.  

 

Antud lõputöös selgitatakse Kaagvere erikooli suunatud ja seal õppinud tütarlaste 

delinkventset käitumist aastatel 1995 kuni 2004. Lõputöö esimeses osas analüüsitakse 

alaealiste tütarlaste delinkventsuse põhjusi lähtudes kriminoloogia teooriatest. Tuuakse 

välja perekonna olulisus ja tähtsus. Töö teises osas käsitletakse kasvatusliku 

järelvalvega tütarlaste erikooli - Kaagvere erikooli. Samuti antakse ülevaade toimunud 

uuringust ja selle meetoditest. Uurimustöö põhineb dokumendi-analüüsi meetodil. 

Lõputöö kolmandas osas tuuakse välja läbiviidud uuringu tulemused, sh erikooli 

sattumise ja hilisema retsidiivsuse tunnused, olemus ja seosed erikooli sattumisega. 

 

Lõputöös püstitatakse kaks hüpoteesi: 

1. Pooled tüdrukutest sooritavad pärast kasvatusliku järelvalvega Kaagvere 

erikoolist lahkumist retsidiivse kuriteo. 

2. Täisväärtusliku vanemate pere puudumine on tütarlaste delinkventsuse ja 

retsidiivsuse üks olulisemaid põhjusi. 

 

Autor tänab kõiki, kes aitasid kaasa lõputöö valmimisel, eriliselt märgiks ära Kaagvere 

erikooli juhtkonna mõistva ja abivalmi suhtumise.  
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1. TEOREETILISED LÄHTEKOHAD 

 

 

1.1. Alaealiste kuritegevuse üldiseloomustus 

 

Alaealiste kuritegevus on tõmmanud kriminoloogide suuremat tähelepanu järgmistel 

põhjustel:  

� alaealised on kriminaalselt kõige aktiivsem vanusegrupp; 

� isikud, kes alustavad kuritegelikku karjääri alaealisena, kalduvad omama 

pikemat kuritegelikku karjääri kui hiljem kuritegelikule teele asunud ning; 

� panevad sagedamini toime raskeid kuritegusid oma kuritegeliku karjääri 

jooksul; 

� alaealiste kuritegevusel on spetsiifilised muust kuritegevusest erinevad 

põhjused;  

� alaealiste kurjategijate parandamine ja ümberkasvatamine on oluliselt 

tõenäolisem kui täiskasvanud kurjategijate puhul. (Ginter 2000:5) 

 

 

1.2. Kriminaalne karjäär 

 

“Kriminaalne karjäär” on indiviidi liikumine läbi kriminaalse praktika ja kogemuse. 

See tähendab, et lisaks kuritegudele on kriminaalse karjääri lahutamatuteks osadeks 

isikule elu jooksul mõistetud ja kantud karistused. Siinjuures ei saa tavaliselt rääkida 

toimepandud kuritegude ja karistuste üks-ühesest vastavusest, kuna tegelikku karjääri 

kuuluvad kõrvuti ametlikult fikseeritud kuritegudega ka avastamata jäänud kuriteod. 

(Saar 2003:21) 

 

Kriminaalse karjääris toimuvad kaks erisuunalist muutust: 

� karjääri jooksul minnakse üle järjest tõsisematele kuritegudele, mida pannakse 

toime suhteliselt harvemini; 

� kurjategija sujuvast “väljalangemisest, eemalejäämist” kriminaalsest eluviisist 

koos vanuse ja isiksuse küpsuse saavutamisega. (Saar 2003:58) 
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Tänaseks on kogutud piisavalt palju tõendeid selle kohta, et kriminaalne karjäär algab 

enamasti varases või keskmises murdeeas (vanuses 13-15 eluaastat), mil pannakse 

toime esimene kuritegu ning satutakse seetõttu kontakti õiguskaitse ametkondadega 

(Saar 2003:60). 

 

Autori arvates on enamus Kaagvere erikooli õppinud tütarlapsed oma kriminaalset 

karjääri alustanud eelmises lõigus viidatud vanuses. Tabelist nr 2 nähtub, et 14 aastaselt 

on erikooli saadetud 24,6 %, 15-aastaselt 32,9 % ja 16-aastaselt 20,4 % erikooli 

kasvandikest. Siit võime teha järelduse, et kriminaalset karjääri on Kaarvere erikoolis 

õppivad tütarlapsed alustanud just eelpool toodud vanuses, 13-15 aastaselt. 

 

 

1.3. Perekond – esmane sotsialiseerumise allikas 

 
Lapse kujunemine isiksuseks toimub kahe teguri – kaasasündinud pärilike omaduste ja 

teda ümbritseva keskkonna koosmõjul (Soonets 1997:48). 

 

Kuritegevuse ennetamise, vähendamise ja ühiskonna üldise tervise huvides on püüda 

maksimaalselt rahuldada alaealiste vajadust adekvaatse sotsialiseerumise järele. 

Adekvaatseks sotsialiseerumiseks peab laps õppima ära vajalikud prosotsiaalsed 

oskused ja looma emotsionaalsed ja sotsiaalsed sidemed. (Laane & Laane 1999:44) 

 

Sotsialiseerumine on isiksuse kujunemise protsess, mille käigus omandatakse 

ühiskonnale või grupile omaseid väärtusi ja norme, hoiakuid ja käitumisstandardeid 

ning kujuneb individuaalne sotsiaalne kogemus (Aimre 2005:127). Eristatakse 

sotsialiseerumist ja sotsialiseerimist. Sotsialiseerumine on inimese kujunemine 

ühiskonna liikmeks ja sotsialiseerimine on inimese kujundamine ühiskonna liikmeks. 

(Aimre 2005:127) Sotsialiseerumiskeskkonnaks on sotsialiseerumisinstitutsioonid, 

nendest põhilisteks on lapsele ja noorukile perekond, kool, eakaaslaste 

seltskonnad/subkultuurid (Strömpl 1999:7). 

 

Perekond on sotsialiseerimise esmane tegur. Perekonna ülesanne on vahendada oma 

olulist rolli ning ühendada ühiskonna ja pereliikmete vajadused. Perekonnal tervikuna 
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on suur osa lapse sotsialiseerimisel ja tema vajaduste rahuldamisel, väliskeskkonna 

mõju vahendamisel ning perekondliku keskkonna loomisel. Vanemate olemasolu on 

lapse sotsialiseerimiseks eriti oluline. (Aimre 2005:144) Perekond on osutunud inimese 

jaoks keskseks süsteemiks; inimese kõige tähtsamad samastumised, väärtused ja 

eesmärgitaotlused, tema sotsiaalne kohanemine või kohanematus viitavad sellele, mis 

tema perekonnas juhtub või on juhtunud (Laane & Laane 1999:74). 

 

Perekonnal on tänapäeval kaks olulist ülesannet: 

� järglaste taastootmine ja nende sotsialiseerimine 

� täiskasvanud inimeste stabiliseerimine ehk tasakaalustamine (Laane & Laane 

1999:75) 

 

Aurori arvates tulevad perekonnad lihtsamalt toime oma ülesande esimese punktiga, st 

järglaste taastootmisega, sellega saadakse enam-vähem hakkama. Samuti investeerib 

riik rahva iibesse järjest rohkem vahendeid. Hätta kipuvad osad perekonnad jääma teise 

poolega, st järglaste sotsialiseerimisega. Nendest peredest tulevadki enamuses 

delinkventse käitumisega noorukeid. Tabelist nr 8 on näha, et ainult 15-l Kaagvere 

erikooli õpilasel 240-st oli “korralik kodu” ning vanemad olid huvitatud tütre 

käekäigust.  

 

Lapse edukaks kasvatamiseks võimeline, hästi funktsioneeriv perekond peaks vastama 

järgmistele nõuetele: 

� olema dünaamiline, võimeline reageerima paindlikult muutunud välis- ja 

sisetingimustele;  

� vanematel on teatud kasvatuslik võimekus ja tulemuslikud vanemarollid ning 

oskused;  

� vanematel on võimed ja oskused lastele teatud üldkultuurilise pagasi ja 

tehniliste oskuste andmine; 

� perekond toimib sotsiaalse süsteemina, mis võimaldab lastel omandada 

ühiskonnas tunnustatud norme ja väärtusi; 

� perekond toimib selge ja mõistetava kommunikatsioonisüsteemina. 
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Autori arvates on kõigile nendele tingimustele vastavaid peresid vähe. Selgelt aga 

eristub see peresuhete tabelis nr 8. Kaagvere erikooli saadetud 240-st tüdrukust puudus 

61-l perega kontakt ja kontroll ja 24-l tüdrukul oli peresuhted keerulised või täielikult 

sassis.  

 

Riskiperekondade tunnusjooned on: 

� vanema(te) alkoholi-, tubaka-, või muu uimastisõltuvus, 

� laste kuritarvitamine või hooletussejätmine vanemate poolt; 

� kõrge stressitase perekonnas, majanduslik kitsikus; 

� paljuliikmeline pere; 

� töötud või tööga ülekoormatud vanemad; 

� madala haridustasemega vanemad; 

� sotsiaalselt isoleeritud vanemad; 

� pere/teiste toetuseta jäänud üksikema; 

� perekonna ebastabiilsus; 

� abielu- ja perekonfliktide ja/või perevägivalla kõrge tase;  

� vanemate puudumine – eraldatus, abielulahutus, surm; 

� traditsioonide puudumine perekonnas; 

� puudulikud vanemlikud oskused ja vanemate ning last nõrk kontakt; 

� sagedane kolimine (Laane & Laane 1999:20). 

 

Lähtudes eelpoolöeldust ja tabelist nr 8 on autori arvates Kaagvere erikooli sattunud 

ning hiljem retsidiivse kuriteo sooritanud tütarlaste peredel rohkem kui üks riskipere 

tunnus. 

 

Riskiperedest pärit noorukitel ilmneb sotsialiseerumise häireid ja sellega koos tekib 

noorukil delinkventsus. Delinkventsus ehk kuritegelik käitumine on sotsiaalselt 

sobimatu käitumine, mille puhul sooritatakse seaduserikkumisi. Alaealiste 

delinkventide tavalised kuriteod on huligaanitsemine, vargused, väljapressimised, 

röövimised. (Laane & Laane 1999:45) 
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Siia võime lisada Empey ja Lubecki delinkventsuse mudeli 

 

ebaõnnestumine    pinged koolis ja      identifitseerimine 

koolis                    perekonnas                         tänavajõukudega 

 

 

                                                 DELIKVENTSUS 

 

 

1.4. Travis Hirschi sotsiaalsete sidemete (sotsiaalse kontrolli) teooria 

 

Arizona Ülikooli professor Travis Hirschi on üks kõige silmapaistvamaid kontrolli 

teoreetikuid ja ta on andnud märkimisväärse panuse kriminoloogia-alastesse töödesse. 

Hirschi rajas oma teooria teistsugusele lähenemisviisile. Ta ei püüdnud selgitada, miks 

indiviidid teevad kriminaalkuritegusid, vaid pigem, miks indiviidid võtavad omaks 

kokkulepitud normide kohase eluviisi, miks enamik inimesi ei pane kuritegu toime.  

 

1969. aastal tutvustas T. Hirschi ajakirjas Causes of Delinquency nelja sotsiaalset sidet, 

mis suurendavad sotsiaalsust ja konformsust. Need on: 

� kiindumused, 

� pühendumus, 

� kaasahaaratus/osalus,  

� veendumus/kõlbelised tõekspidamised.  

 

Hirschi väitis, et mida tugevamad on need neli sidet, seda vähem on tõenäone, et 

inimesest saab kurjategija. Hirschi esimeseks eelduseks on, et igaühest võib saada 

kurjategija, ja et inimese elus kehtestab seaduse ja korra sotsiaalne kontroll, aga mitte 

kõlbelised väärtused. Ta väidab, et ilma sotsiaalse kontrollita on inimesel vabadus 

kriminaalkuritegusid teha.  

 

Esimene side, kiindumus, viitab ühtede huvitatusele teistest. Inimese sotsiaalsete 

normide aktsepteerimine ja tema sotsiaalse teadvuse areng sõltuvad tema kiindumusest 
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teistesse inimestesse. Hirschi peab vanemaid, kooli ja kaaslasi inimese jaoks tähtsateks 

sotsiaalseteks faktoriteks. Kiindumusi on kolme liiki: kiindumus vanematesse, kooli ja 

kaaslastesse. Uurides kiindumust vanemastesse, avastas Hirschi, et noorukid hoiduvad 

õigusrikkumistest nende tagajärgede pärast, mis sellega kaasnevad ja seega ühtlasi 

seavad ohtu lapse ja vanema vahelise kiindumussuhte. Väga tähtis on, kui palju aega 

laps ja vanem koos veedavad, hõlmates ka vanema ja lapse vahelist lähedust vestluses 

ja samastumist. Hirschi märgib ka, et lapse kiindumus vanematesse ja kooli on olulisem 

kui side kaaslastega. 

 

Teiseks sidemeks on pühendumus ja see hõlmab aega, energiat ja jõupingutusi, mis on 

kulunud mingiks tegevuseks. Hirschi kontrolliteooria on seisukohal, et inimeste puhul, 

kes rajavad oma elu isikliku omandi ja hea maine alusele, on vähem tõenäone, et nad 

sooritavad õigusrikkumise, mis ohustaks nende sotsiaalset positsiooni. Pühendumus ei 

pea olema suunatud üksnes saavutatud hüvedele, vaid ka lootusele saavutada neid 

hüvesid konventsionaalsete vahendite abil. Kui puudub pühendumus selliste 

sotsiaalsete väärtuste suhtes, siis võib see põhjustada osalemist õigusrikkumistes või 

kuritegudes. 

 

Kolmandaks sidemeks on osalemine ehk kaasahaaratus. See on suunatud osalemisele 

tegevustes, mis on olulised ühiskonnas kokkulepitud (konventsionaalsetes) huvide 

suhtes. Hirschi väidab, et indiviidi suur osalus konventsionaalsetes tegevustes ei jäta 

aega osalemiseks õigusrikkumistes või kuritegudes. Ta väitis, et laps, kes mängib 

pingpongi, käib basseinis ujumas või aitab koduseid toimetusi teha, ei pane toime 

õigusrikkumisi. Osalemine kooli, pere, puhkusealastes ja teistes tegevustes isoleerib 

nooruki võimalikust õigusrikkumisele viivast käitumisest, mis võib tuleneda jõudeelust. 

Viimaseks sidemeks on kõlbelised tõekspidamised ehk veendumus. Selle sisuks on 

ühiskonna väärtushinnangute süsteemiga nõustumine: siia kuuluvad seaduse ja nende 

inimeste ja institutsioonide austamine, kes toetavad selliseid seadusi. Hirschi väitis, et 

inimesed, kes elavad ühises sotsiaalses raamistikus, jagavad sarnaseid 

väärtushinnanguid. Kui sellised kõlbelised tõekspidamised nõrgenevad või üldse 

puuduvad, siis suureneb võimalus, et indiviid kaldub osalema ühiskonnavastastes 

tegudes. Samuti, kui inimesed usuvad, et seadused on ebaõiglased, siis see side 

ühiskonnaga nõrgeneb ja suureneb tõenäosus, et inimene paneb toime õigusvastase teo. 
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Lähtudes sotsiaalsete sidemete esmasest allikast, perekonnast, toob Hirschi koos teiste 

kriminoloogidega välja perekondlike faktorite ja tugevaima kriminogeense mõju: 

� kriminaalse taustaga vanemad – varavastased kuriteod; 

� lahutus – tõsised kuriteod, varavastased kuriteod; 

� kasupere/eestkosteasutus – mässumeelsus/narkootikumid; 

� karistavad vanemad – vägivaldsed kuriteod, staatusvastased kuriteod; 

� ebakompetentsed vanemad – varavastased kuriteod; 

� üksikvanem – staatusevastased kuriteod (suitsetamine, koolist põhjuseta 

puudumine, kodust ärajooksmine, pere vara kahjustamine ja varastamine, ema 

peksmine) 

 

Ebapiisavat sotsialiseerumist ja sotsiaalsete sidemete nõrkust või täielikku puudumist 

soodustab igasugune lapse väärkohtlemine perekonnas.  

 

 

1.5. Laste väärkohtlemine perekonnas 

 

Lapse väärkohtlemist defineeritakse kui alla kaheksateistkümne aastase isiku füüsilist 

või vaimset kahjustamist, seksuaalset kuritarvitamist, hooletut kohtlemist või halvasti 

kohtlemist isiku poolt, kes on vastutav lapse heaolu eest (Seifert & Hoffnung 1987:290-

291). Autor tahaks rõhutada just laste hooletut ja halvasti kohtlemist, sest enamus 

peresid ning lapsevenemaid ei tunnista endale seda, väites, et neil on kõik nagu olema 

peab.  

 

Eestis jagatakse lapse väärkohtlemine kolme suurde gruppi: lapsele suunatud 

vägivallateod; lapse hooletussejätmine ehk lapse vajaduste rahuldamata jätmine; lapse 

ülehooldamine ehk ülikaitstus (Soonets 1997:92). 

 

Lapse väärkohtlemine esineb järgmistes vormides: 

� emotsionaalne ehk tundeline; 

� füüsiline ehk kehaline; 

� psühholoogiline ehk vaimne; 
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� seksuaalne ehk sooline (Soonets 1997:92). 

 

Mõiste vägivald võib tähendada lapsele tegelikkuses haiget tegemist, lapse seksuaalset 

ärakasutamist, tema eest mitteküllaldast hoolitsemist või lapse ilmajätmist kiindumusest 

ja armastusest ning tunnustamisest ja turvatundest. Viimastena mainitud kiindumusest 

ja armastusest ilmajäämine perekonnas mõjutab äärmiselt tugevalt tütarlaste arengut. 

 

Tänased alaealised naiskurjategijad on pärit enamasti üksikvanematega perekonnast, 

tarvitavad sõltuvusaineid, on keskmiselt 15-16 aastased ning keskkoolist välja heidetud. 

Tüdrukud on hakanud ka jõukudesse ühinema. Jõukudega tõukab naissoost alaealisi 

ühinema perekonna puudulikkus, mitte aga rass, rahvuslik kuuluvus või sissetulek. 

Jõukudega liitutakse peamiselt selleks, et kuuluda kuhugi, kus hoolitakse temast ning et 

tunda enda kaitstuna ja hoolitsetuna teiste jõuguliikmete poolt. Naissoost alaealiste 

puhul on kõige suuremaks kriminaalsuse riskiteguriks seksuaalne ja/või füüsiline 

kuritarvitamine lapsepõlves. 70% naiskurjategijatest on langenud lastena seksuaalse 

kuritarvitamise ohvriteks. Veel on kriminaalsuse riskiteguriteks sõltuvusainete 

tarvitamine, teismeliste rasedus, madal endast lugupidamine ning koolist välja 

langemine. (Maidla 2000:68-69) 

 

 

1.6. Emotsionaalne väärkohtlemine 

 

Vajadus armastuse järele on lapse kõige tähtsam emotsionaalne vajadus. Kõige parem 

viis oma armastust lapse vastu välja näidata on teha seda: 

� füüsilise kontakti kaudu – last emmates, süles hoides, õlgade ümber kinni 

võttes, paitades, jne; 

� huvitatuse väljendamise kaudu – tundes huvi lapse tegevuse vastu, annab vanem 

märku oma hoolimisest lapse suhtes. (Soonets 1997:49) 

 

Tutvudes Kaagvere erikoolis õppinud tütarlaste toimikutega võib autor järeldada, et 

95% seal õppinud tütarlastest on jäänud täielikult või enamusel jaol ilma 

emotsionaalsetest vajadustest.  
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Lisame siia veel tegevusaktid, millega jäetakse laps emotsionaalselt hooletusse: lapse 

tunnustusest ilmajätmine; ükskõikne suhtumine lapse vajadustesse ja nende 

rahuldamisest keeldumine; lapse ignoreerimine ehk tähelepanuta jätmine, tema kui 

isiksusega mittearvestamine; emotsionaalse läheduse vältimine. (Soonets 1997:101) 

 

Emotsionaalse väärkohtlemisena käsitletakse järgmisi tegusid lapse suhtes: 

� isoleerimine ehk lapse eemaldamine normaalsest sotsiaalsest suhtlemisest; 

� tusatsemine, probleemi arutamisest keeldumine; 

� “keeldudega kauplemine”  

� lapse solvamine, näägutamine; 

� terroriseerimine ehk lapse korduv sõnaline solvamine ja hirmutunde 

kujundamine; 

� pideva pinge all hoidmine, hirmutamine, ähvardamine; 

� halvustamine, mõnitamine; 

� karistusehirmu tekitamine; 

� kõlbeline laostamine, st lapse kaasatõmbamine ja sundimine tegevuseks, mis on 

ühiskonnaga vastuollu minev ja last kahjustav (näiteks vargusele, alkoholi või 

mõnuainete tarvitamisele ahvatlemine ja sunniviisiline kaasatõmbamine) 

(Soonets 1997:93). 

 

Pideva emotsionaalse vägivalla ja väärkohtlemise olemasolu mõjutab lapse käitumise 

ning suhtlemise tunnuseid ja võib avalduda järgmistes tunnustes: 

� sügav depressioon või masendusseisund; 

� äärmine enesesse tõmbumine või siis agressiivsus; 

� eriti järeleandlik; liiga heade maneeridega; eriliselt korralik ja puhas; 

� äärmiselt tähelepanu püüdlev käitumine;  

� mängus esineb äärmine pärsitus. (Kreem 1995:310) 

 

Autori arvates esinevad kõik eelpoolnimetatud tunnused Kaagvere erikoolis õppinud 

tüdrukutel. Kas siis ollakse ülemäära endassetõmbunud, agressiivne või otsitakse 

erinevate moodustega tähelepanu ja tunnustust.  
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Laste eest hoolt kandjad võivad ka emotsionaalselt lapsi väärastada, kui nad hoiavad 

tagasi soojust ja armastust, mida iga laps nii väga vajab. Katsed näitavad, et 

väikelapsed arenevad jõudsasti, kui neid hoida, kaisutada ja nendega rääkida. Lapsed, 

kes on jäetud üksi ja ilma armastusest, muutuvad tavaliselt sissepoole suunatuiks ja 

endassetõmbunuiks. Selline lapse emotsioonide väärastumine varajases eas võib 

tähendada lapsele tema tundeelu vallas eluaegseid raskusi. (Kreem 1995:311) 

 

 

1.7. Füüsiline väärkohtlemine 

 

Füüsiline väärkohtlemine on lapse väärkohtlemise liik, mille käigus asetatakse laps 

tahtlikult füüsilise ja psüühilise ebamugavuse seisundisse, tekitades talle tahtlikult 

kahavigastusi või ei väldita selle tekkimise võimalust (Soonets 1997:95). 

 

Füüsilise väärkohtlemise alla sattunud lastel võivad esineda mõned järgmised 

käitumuslikud iseärasused: täiskasvanute (ala)teadlik vältimine; võib kössi tõmbuda või 

võpatada, kui ootamatult puudutada; väikelapsed võivad tühjade silmadega ainiti 

vahtida või tardunult jälgida; äärmustesse minev agressiivsus või hoopis enesesse 

sulgumine; näitab üles äärmiselt valimatut kiindumispüüdlust. 

 

Füüsilise väärkohtlemisega kaasneb terve hulk psühholoogilisi tagajärgi: 

kesknärvisüsteemi kahjustus, lõhestatud ja agressiivne käitumine, ebakindel ja 

ebatüüpiline kiindumuslik mudel, paranoialised reaktsioonid ja usaldamatus, 

suurenenud agressiivsus või sotsiaalne eemaldumine, halb õppeedukus; 

psühhopatoloogia, sisaldades depressiooni, käitumishäireid, tähelepanuhäireid, 

hüperaktiivset  ja vastandlikku käitumist ning posttraumaatilise stressi käitumist. 

(Bernet 1997:426). 

 

 

1.8. Psühholoogiline väärkohtlemine 
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Psühholoogiline ehk vaimne väärkohtlemine on lapse suhtes tehtud tegu, mis pidurdab 

või kahjustab lapse potentsiaalsete võimete arengut (Soonets 1997:95). 

Psühholoogiline väärkohtlemine ilmneb kui isik annab lapsele edasi teate, et laps on 

väärtusetu, defektiga, mitte armastatud, mitte soovitud või ohustatud. Toimepanija võib 

last põlastada, terroriseerida, isoleerida või temaga tõreleda. Psüühilise 

väärkohtlemisega kaasnevad sageli füüsiline ja seksuaalne väärkohtlemine ja 

koostoimes on nende mõju eriti tugev. (Bernet 1997:425).  

 

Kahjuks kasutavad paljud lapsevanemad oma teiste kasvatusmeetodite seas ka 

psüühilist väärkohtlemist – tihti seda iseendale teadvustamata. Ka liigne lapse tegevuse 

kontrollimine, sõpradega kokkusaamise keelamine, ähvardamine kodust välja ajada, 

tema ülekuulamine, kasutades hirmutamist, ähvardamist, valu, on psühholoogiline 

vägivald lapse vastu. Kui siia lisandub veel vanemate oskamatus väljendada oma 

armastust ja teisi positiivseid tundeid lapse vastu, siis liigub selliselt koheldud laps juba 

riskialal – ta võib oma enesetunde parandamiseks hakata suitsetama, tarvitama alkoholi 

või liituda kuritegeliku grupiga tänaval. Uimastite tarvitamine võimaldab eralduda 

reaalsusest. Omasuguste kampade seas saadakse tunnustust, mis jääb puudu kodus ja 

koolis. (Laane & Laane 1999:98).  

 

 

1.9. Seksuaalne väärkohtlemine 

 

Lapse seksuaalne väärkohtlemine on igasugune seksuaalse sisuga aktiivsus lapse 

suhtes, mis ületab temaga suhtlemise normid (Soonets 1997:97). 

 

Lapse seksuaalseks väärkohtlejaks ehk kurjategijaks on enamusel juhtudel 

perekonnaliige. Ta võib olla kas lapsevanem, kasuisa, vabaabielu kaaslane, vanem laps 

perekonnas, onu või mõni muu sugulane. (Kreem 1995:308). 

 

Autori arvates ilmneb seksuaalse väärkohtlemise jälgi paljudes Kaagvere erikoolis 

õppinud tütarlastel. Lähtudes eelpoolöeldust on seksuaalseks väärkohtlejaks enamjaolt 

perekonnaliige. Läbiviidud uuringust selgus, et ainult 17 % Kaagvere erikoolis õppinud 

tütarlastel on enda ema ja isa. Selline perekondlik kooslus loob kindlasti 
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soodustingimused tütarlaste seksuaalseks väärkohtlemiseks. Ainult ema oli 48 % 

erikooli tüdrukutest. Siinkohal võime oletada, et emadel käivad erinevad meestuttavad-

elukaaslased, kes on potentsiaalsed kasutütarde seksuaalselt väärkohtlejad. Ema ja 

kasuisa oli 10 %-l ja eestkoste asutusest 20 %-l tüdrukutest. Läbiviidud uuringust ei 

selgunud, millistest peredest olid pärit need 20 % tütarlastest enne eestkosteasutusse 

sattumist, aga võime oletada, et täisväärtuslike perekondadega tegemist ei ole olnud. 

 

Seksuaalselt väärkoheldud lapse käitumises võivad esineda järgmised tunnused: 

� eale mittevastavad seksuaalse orientatsiooniga mängud mänguasjade enda ja 

teiste lastega, näiteks seksuaalakti üksikasjaline matkimine; 

� eale mittevastavad seksuaalse orientatsiooniga joonistused ja/või kirjeldused; 

� pentsikud, mittelapselikud või ebatavalised seksuaalalased teadmised; 

� kogu oleku tasakaalutus; 

� prostitutsioon; 

� vastassugupoole suhtes võrgutav käitumine; 

� eale mittevastav kõrgendatud huvi vastassugupoole vastu. 

 

Analüüsides Kaagvere erikoolis õppinud tütarlaste toimikuid selgus, et 

eelpoolnimetatud seksuaalse väärkohtlemise tunnused esinesid kindlalt ka nendel 

tüdrukutel: varajane seksuaalelu, suhe vanema naisega, suhted vanemate meestega, 

eriline huvi meessoo/vastassugupoole vastu, tegelemine prostitutsiooniga, jne. 

 

Seksuaalselt väärkoheldud tütarlaste käitumises ilmnevaid omapärasid: kardavad 

mingeid kindlaid inimesi, olukordi; ei saa öösiti magada – luupainajad – 

kuritarvitamine toob hirmu; eemaletõmbumine – isoleerumine emotsionaalselt, 

sotsiaalselt; muutused isiksuses – vaikne laps muutub äkki agressiivseks, elav laps võib 

muutuda vaikseks ja eemaletõmbunuks; lapsel väga madal enesehinnang – ei tunne end 

hästi, jäävad alati krooniliselt hiljaks; vanemad lapsed jooksevad kodust ära (Laane & 

Laane 1999:101). 
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Autor toob siinkohal välja mõned käitumuslikud omadused Kaagvere erikooli õpilaste 

toimikutest: väga kinnine, allumatu ja agressiivne käitumine, puuduvad omaealised 

sõbrad, tasakaalutu ja trotslik, vägivaldne, jne. 

Seksuaalse väärkohtlemise taustaga naised soovivad rohkem teisi ähvardada ja rünnata. 

Autori arvates võib Kaagvere erikoolis õppinute hilisemat vägivallakuritegude suure 

osa põhjusi otsida just seksuaalses väärkohtlemises noorukieas. 

 

Erinevad väärkohtlemise vormid on omavahel tihedalt seotud ja põimunud, seetõttu on 

ka hilisemalt väga keeruline anda hinnangut, millise/te väärkohtlemise ohver on 

Kaagvere erikooli õppinud tütarlaps ning hilisem korduskuritegude sooritaja.  
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2. UURIMISMEETODI KIRJELDUS 

 

 

2.1. Kaagvere erikooli asukoht ja koolimaja ajalugu 

 

Kaagvere erikool asub Tartumaal, Emajõe alamjooksu paremkaldal Mäksa vallas, 14,5 

km kaugusel Tartu linnast. Koolihoone asetseb 8,2 ha suurusel muinsus- ja 

looduskaitsealuses mõisapargis. (Lisa 2) 

 

Esmateade mõisa kohta pärineb aastast 1544 (Fyfhusen, hiljem Kawershof). Viimasest 

tulenebki Kaagvere praegune nimi. 16.-17. sajandil vahetas mõis tihti omanikke. Rootsi 

kuninganna Kristiina andis mõisa von Tiesenhausenitele. 18.sajandil ostis mõisa praost 

Swenske.1766.a.-tegutses Kaagvere mõisas 2- klassiline külakool. 19.sajandil pärisid 

mõisa von Nolckenid, kes laiendasid mõisapargi valdusi idasuunas kuni Vana-Kastre 

linnuseni. 

 

Eesti Vabariigi ajal kuulus mõis Tartu linnale. 1920.aastal oli mõisahoones emade ja 

rinnalaste kodu, 1926.aastast lastekodu. 1941.a. hävis mõisahäärber II Maailmasõja 

pommirünnakutes. 1957.a. ehitati mõisahoone vundamendile uus hoone, mida täiendati 

külgtiibadega. Kuni 1965.aastani paiknes hoones lastekodu.  

 

1965. aasta 1. oktoobril avati Kaagveres erikutsekool raskestikasvatatavatele 

tütarlastele. Koolis omandasid neiud üldhariduse ning õmblemise ja 

köögiviljakasvatuse oskused. 2006. aasta alguse seisuga on Kaagvere erikooli 

nimekirjas kokku 47 tütarlast. Õpetajaid ja kasvatajaid on erikoolis kokku 38.  

 

 

2.2. Kaagvere erikooli missioon ja visioon  

 

Missioon – vähendada väärkäitumise levikut ühiskonnas, andes lastele parimad 

teadmised ja oskused, millega jätkata õpinguid või alustada tööelu. 
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Visioon - Kaagvere erikool kannab tulevikus nime: Kaagvere Tütarlaste Kool ja 

Tugikeskus.  

 

Kaagvere Tütarlaste kool kui: 

� haridusasutus, mis pakub alternatiivõpet - aitab omandada põhiharidust neil 

õpilastel, kellega tavakool toime ei tule; 

� sotsialiseerimisasutus, mis aitab kaasa elus toimetulekule - kui perekond ei tule 

toime lapse kasvatamisega, siis erikool aitab selles vanemaid. Kool ei asenda 

perekonda, vaid aitab kaasa lapse erikoolis õppimise ajal raskustesse sattunud 

perekonda; 

� rehabiliteerimisasutus, mis aitab kaasa ühiskonda sisseelamisel ja oma koha 

leidmisel. 

 

 

2.3. Kes õpivad Kaagvere erikoolis 

 

Kaagvere Erikool on pideva kasvatusliku järelvalvega riigikool 14-17 aastastele 

tütarlastele, kes tavakoolis õppimisega, kodus elamisega ja seadusi järgiva käitumisega 

toime ei tule: 

1. on korduvalt rikkunud õiguskorda (väärteod/kuriteod) ja tema käitumise 

mõjutamine tavalistes kasvutingimustes ei ole andnud tulemusi 

2. vajab arengu kindlustamiseks ja õiguskorra, kõlbluse ning tervise kaitseks 

kasvatuse eritingimusi pideva kasvatusliku järelevalve ja sotsiaalsete piirangute 

tingimustes: 

� liikumises - loaga kooli territooriumilt lahkumine, eraldusruumi 

paigutamine; 

� omamises - lubatud ja keelatud esemed, ained;  

� suhtlemises - posti- ja muude saadetiste avamine, sõpradega kohtumine 

3. vajab pidevalt juhendamist oma kohustuste täitmisel ühiskonna, vanemate ja 

kaasinimeste ees: 

� õppimisel; 

� avaliku korra ja õpikoha reeglite järgimisel; 
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� eakohase töö tegemisel; 

� oma õiguste kasutamisel kahjustamata teiste laste ega täiskasvanute 

seaduslikke huve ja õigusi; 

� kultuuriväärtuste ja elukeskkonna hoidmisel; 

� tervise hoidmisel, et olla kord ise täisväärtuslik elujätkaja. 

 

Ühiskonna reegleid eirav käitumine on pidev ja eelkõige lapse enda arengut kahjustav. 

Kõlbeliste normide puudumine avaldub piirangutest ja sotsiaalsetest sidemetest vabas 

käitumises, mis tahtlikult rikub või ohustab tütarlapse enda või teiste moraali, tervist ja 

vara. Delinkventse käitumise tunnused:  

� normatiivsete käitumisviiside madal areng; 

� puudulikud suhtlemisoskused; 

� vähene impulsside kontrollimine; 

� ebaadekvaatne enese- ja reaalsustaju; 

� probleemilahendusoskuste vähesus; 

� positiivse mõtlemisoskuse puudulikkus; 

� emotsioonide pidurdamatus; 

� sõltuvusprobleemid. 

 

Erikoolis õppijaid võib gruppidesse jagada selle järgi, kuidas nad reageerivad 

allutamisele: 

� allumatud – protestivad avalikult surve vastu ja viibivad pidevas 

konfrontatsioonis erikooli personali suhtes; 

� näiliselt kohanenud – nad saavad aru, missugust käitumist nendelt kooli 

personal ootab, ning seda, et kui nad vastavad teatud ootustele, siis nad saavad 

selle eest vastavat hüvitust; 

� sotsialiseerimata lapsed – nende perekondlik taust on negatiivne, nendel 

puuduvad ettekujutused väärtustest ja normidest. 
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2.4. Uurimismeetod 

 

Lõputöös on viidud läbi empiiriline uuring lähtudes dokumendi analüüsi meetodist. 

Antud lõputöö puhul on tegemist kvantitatiivse uuringuga.  

 

Lõputöö uurimuse valimiks on Kaarvere erikoolis õppinud tütarlapsed ajavahemikus 

1995 – 2004. Nendel aastatel erikoolist lahkunud tütarlaste valimiks kujunes 240 

tüdrukut. Uurimustöö autor on läbi töötanud ja analüüsinud kõik sellel ajavahemikul 

Kaagvere erikoolis õppinud tütarlaste isiklikud toimikud, mida säilitatakse erikooli 

arhiivis. Toimikutest tegi autor järgmisi väljakirjutisi: nimi, sünniaeg, rahvus, elukoht 

kooli saatmisel, erikooli saabumise ja lahkumise aasta, erikooli saabumisel ja sealt 

lahkumisel tütarlaste haridus, erikoolis õppimise aeg, erikoolis olemise/õppimise aeg, 

erikooli suunamise põhjus, perekonna koosseis/olemasolu, sõltuvus mingitest ainetest, 

kodune olukord, karistused/ergutused erikooli ajal, eritunnused. Seejärel tegi autor 

kõigi 240 tüdruku päringu Karistusregistrisse, kust võeti välja pärast erikoolist 

lahkumist toimepandud kuriteod, väärteod ja mõistetud karistused. Kõiki andmeid (ka 

nime, isikukoodi, rikkumisi) kontrolliti ka muudest politsei kasutuses olevatest 

andmebaasist nagu Rahvastikuregister, Kairi 3 ja Polis. Seejärel töödeldi ja analüüsiti 

kogutud andmeid SPSS ja Excel programmides, tuues välja erinevad tabelid, joonised 

ja seosed.  
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

 

 

3.1. Juhtumikirjeldused 

 

I  Jaana, käesoleval hetkel 24 aastane. Jaana oli pärit Tartust, rahvuselt venelane. 

Kaagvere erikooli suunati ta 1995. aastal, olles sel ajal 13-aastane ja haridust oli tal 4 

klassi. Kaagvere erikooli suunati Jaana varguste toimepanemise ja hulkumise pärast, 

millele lisandus ka koolikohustuse mittetäitmine. Jaanal oli olemas ainult ema, kes oli 

krooniline alkohoolik ja ei omanud töökohta. Ema ei hoolitsenud tütre eest üldse ja ei 

tundnud huvi tema käekäigu ning tuleviku pärast. Jaana tarvitas ka ise alkoholi. 

Kaagvere erikool iseloomustas Jaanat kui tasakaalutu, trotsliku ja vägivaldse tüdrukuna. 

Erikoolis viibitud kolme aasta jooksul on teda koolisiseselt karistatud 27 ja ergutatud 

12 korral. Haridus oli Jaanal erikoolist lahkudes 6 klassi. Teda on pärast erikoolist 

lahkumist kohtulikult karistatud 4 korral. Pärast erikooli on Jaana sooritanud vargusi, 

kelmusi ja omanud narkootikume suures koguses. Talle on mõistetud toimepandud 

kuritegude eest kokku vabaduskaotust 3 aastat ja 4 kuud, millest on ta reaalsele 

viibinud kinnipidamiskohas 2 aastat.  

 

II  Mari-Liis, käesoleval hetkel 22-aastane. Mari-Liis oli pärit Viljandist, rahvuselt 

eestlane. Kaagvere erikooli suunati ta 1998 aastal, olles sel ajal 14-aastane ja haridust 

oli tal 6 klassi. Kaagvere erikooli suunati Mari-Liis varguste toimepanemise ja 

hulkumise pärast. Mari-Liisi perekonnaks oli ema ja kasuisa. Nende pere oli 

paljulapseline ning emal jäi tütre kasvatamisel oskustest ja ajast puudu. Kohtumistel 

kooli- ja sotsiaaltöötajatega väljendas ema siiski muret tütre pärast, kuid sõnadeks see 

muretsemine ainult jäidki. Kaagvere erikool iseloomustas Mari-Liisi kui kergesti 

mõjutatavat isiksust. Erikoolis viibitud ühe aasta jooksul on teda koolisiseselt karistatud 

8 ja ergutatud 13 korral. Haridus oli Mari-Liisil erikoolist lahkudes 7 klassi. Teda on 

pärast erikoolist lahkumist kohtulikult karistatud 5 korral. Pärast erikooli on Mari-Liis 

sooritanud vargusi, röövimisi, huligaansusi ja omanud narkootikume suures koguses. 

Talle on mõistetud toimepandud kuritegude eest kokku vabaduskaotust 9 aastat ja 3 
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kuud, millest ta peab kandma reaalset vanglakaristust 6 aastat ja 10 kuud. Käesoleval 

ajal viibib ta kinnipidamiskohas.  

 

III  Tatjana, käesoleval hetkel 21-aastane. Tatjana oli pärit Tallinnast, rahvuselt 

venelane. Kaagvere erikooli suunati ta 1999 aastal, olles sellel ajal 14-aastane ja 

haridust oli tal 6 klassi. Kaagvere erikooli suunati Tatjana varguste ja huligaansuste 

toimepanemise pärast. Tatjana peres olid olemas küll ema ja isa, aga peresuhted olid 

täielikult sassis, tütar vihkas oma ema. Tatjana tarvitas narkootikume. Kaagvere erikool 

iseloomustas Tatjanat kui väga agressiivse käitumisega tüdrukut. Vägivallatsemise tõttu 

ei sobinud Tatjana teistega kokku ja ta saadeti erikoolist minema. Erikoolis viibitud 

kahe aasta jooksul on teda koolisiseselt karistatud 4 ja ergutatud 1 korral. Haridus oli 

Tatjanal erikoolist lahkudes 7 klassi. Teda on pärast erikoolist lahkumist kohtulikult 

karistatud 6 korral. Pärast erikooli on Tatjana sooritanud vargusi, huligaansusi ja 

omanud narkootikume suures koguses. Talle on mõistetud toimepandud kuritegude eest 

kokku vabaduskaotust 2 aastat ja 4 kuud, millest on ta reaalselt viibinud 

kinnipidamiskohas 1 aasta ja 1 kuu.  

 

IV  Irina, käesoleval hetkel 21-aastane. Irina oli pärit Tallinnast, rahvuselt venelane. 

Kaagvere erikooli suunati ta 1998 aastal, olles sellel ajal 13-aastane ja haridust oli tal 6 

klassi. Kaagvere erikooli suunati Irina varguste, hulkumise ja narkootikumide 

tarvitamise pärast. Irina perekonnas oli ainult ema. Ema ei tundnud mitte mingisugust 

huvi tütre käekäigu ja tuleviku suhtes. Kaagvere erikoolis ilmnes, et Irinal on B ja D 

hepatiit. Erikoolis viibitud nelja aasta jooksul on teda koolisiseselt karistatud 17 ja 

ergutatud 19 korral. Haridus oli Irinal erikoolist lahkudes 7 klassi. Teda on pärast 

erikoolist lahkumist kohtulikult karistatud 5 korral. Pärast erikooli on Irina sooritanud 

vargusi, röövimisi, omastamisi ja kelmusi. Talle on mõistetud toimepandud kuritegude 

eest kokku vabaduskaotust 3 aastat ja 8 kuud, millest ta peab kandma reaalset 

vanglakaristust 3 aastat. Käesoleval ajal viibib Irina kinnipidamiskohas.  
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3.2. Kaagvere erikoolis õppinud tütarlaste delinkventsuse analüüs 

 

Tabel 1. Kaagvere erikoolis õppinud tüdruku vanus uurimustöö tegemise ajal. 

 

Vanus Arv % valimist 
17 1 0,4 

18 5 2,1 

19 14 5,8 

20 16 6,7 

21 34 14,2 

22 38 15,8 

23 27 11,3 

24 43 17,9 

25 27 11,3 

26 29 12,1 

27 5 2,1 

28 1 0,4 

Kokku 240 100,0 
 

Keskmine erikoolis õppinud tüdruku vanus uurimistöö ajal on 22,8 aastat. 

 

Tabel 2. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute vanus erikooli saabudes. 

 

Vanus erikooli 
saabudes Arv % valimist 

11 1 0,4 
12 13 5,4 
13 36 15,0 
14 59 24,6 
15 79 32,9 
16 49 20,4 
17 3 1,3 

Kokku 240 100,0 
 

Keskmine vanus Kaagvere erikooli saabudes oli tütarlastel 14,5 aastat. 
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Joonis 1. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute rahvuse suhe. 

 

1995-2004 Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute valimi hulgas oli 140 eestlast ja 100 

venelast. 

 

Rahvus

53%

47%

eestlased venelased
 

 

Joonis 2. Pärast Kaagvere erikooli lahkumist kuriteo toimepannud tütarlaste võrdlus 

rahvuse järgi.  

 

Tütarlaste võrdlustabelist rahvuse järgi on selgelt näha, et rahvus ei mängi hilisema 

retsidiivse kuriteo sooritamisel mingit rolli. Nagu kogu valimis oli mõneprotsendiline 

ülekaal eestlastel, siis nii on see ka korduskuritegevuse puhul. 5 %-line muutus näitab 

vene rahvuse juures retsidiivsuse kasvu. 
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Tabel 3. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute elukohad enne erikooli suunamist.  

 

Linn/Maakond Arv % valimist 
Haapsalu 3 1,3 

Harjumaa 23 9,6 

Ida-Virumaa 12 5,0 

Jõgevamaa 1 0,4 

Järvamaa 3 1,3 

Kohtla-Järve 14 5,8 

Kunda 1 0,4 

Lääne-Virumaa 18 7,5 

Läänemaa 2 0,8 

Narva 11 4,6 

Põlvamaa 1 0,4 

Pärnu 11 4,6 

Pärnumaa 7 2,9 

Rapla 12 5,0 

Saaremaa 1 0,4 

Sillamäe 5 2,1 

Tallinn 51 21,3 

Tapa 1 0,4 

Tartu 31 12,9 

Tartumaa 10 4,2 

Valga 2 0,8 

Viljandi 10 4,2 

Viljandimaa 7 2,9 

Võrumaa 3 1,3 

Kokku 240 100,0 
 

Kaagvere erikooli suunatud tüdrukute võrdlus elukoha järgi toob välja asjaolu, et 

elukoht ei mängi delinkventsel käitumisel ja erikooli suunamisel olulist rolli. Tabelist 

on näha, et mida suurem on mingi haldusüksus, seda suurem on ka sealt suunatute 

protsent. Tabelit juhivad Tallinn 21,3 %, siis tuleb Tartu 12,9 %, edasi Harjumaa, jne. 
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Joonis 3. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute haridus erikooli saabudes. 

 

Tabel 4. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute haridus erikooli saabudes. 

 

Haridus Arv  % valimist 
1 1 0,4 
2 2 0,8 
3 10 4,2 
4 24 10,0 
5 45 18,8 
6 69 28,8 
7 58 24,2 
8 31 12,9 

Kokku 240 100 
 

Keskmine haridus Kaagvere erikooli saabudes oli tütarlastel 5,93 klassi. 

 

 

 



 31 

2

13

28

56

65

76

0

10

20

30

40

50

60

70

80

4 klassi 5klassi 6 klassi 7 klassi 8 klassi 9 klassi

 
 

Joonis 4. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute haridus erikoolist lahkudes. 

 

Tabel 5. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute haridus erikoolist lahkudes. 

 

Haridus Arv % valimist 
4 2 0,8 
5 13 5,4 
6 28 11,7 
7 56 23,3 
8 65 27,1 
9 76 31,7 

Kokku 240 100 
 

Keskmine haridus erikoolist lahkudes oli tütarlastel 7,65 klassi.  

Positiivsena toob autor siinkohal välja asjaolu, et 31,7 % erikoolis õppinud tüdrukutest 

on saanud ikkagi kätte põhihariduse, negatiivsena aga selle, et 2/3 erikoolis õppinud 

tüdrukutest on lahkunud vähemaga kui põhiharidus. Autor on arvamusel, lähtudes 

uurimuse ajal analüüsitud tüdrukute andmetest, et paljudele jäigi Kaagvere erikoolis 

omandatud haridus ainukeseks ja viimaseks.  
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Joonis 5. Kaagvere erikooli suunamise põhjused. 

 

Tabel 6. Kaarvere erikooli suunamise põhjused 

 

Erikooli suunamise 
põhjus Arv % valimist 

Hulkumine 192 82 

Koolikohustuse 
mittetäitmine 109 45 

Vargused 115 48 

Narkootikumide 
tarvitamine 15 6 

Huligaansused 35 15 

Alkoholi tarvitamine 53 22 
 

Enamuses erikooli suunatud tüdrukutest oli mitu põhjust. Koolikohustuse mittetäitmine 

on esmaseks põhjuseks tüdrukutel, kes elasid küll esialgu kodus, aga ei käinud koolis. 

Hulkumine on esmaseks põhjuseks tüdrukutel, kes ei elanud nädalate või isegi kuude 

kaupa kodus. Loomulikult lisandus sinna ka järgmise põhjusena koolikohustuse 

mittetäitmine, aga autor ei ole seda eraldi välja toonud. Tihedalt koosoleva seosena olid 

omavahel hulkumine ja varguste sooritamine. 
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Joonis 6. Kaagvere erikooli suunatud tüdruku vanemate/perekonna olemasolu. 

 

Tabel 7. Kaagvere erikooli suunatud tüdrukute perekondade koosseisud 

 

Perekonna koosseis Arv % valimist 
ema 114 48 
isa 9 4 

ema ja isa 41 17 
ema ja kasuisa 25 10 

eestkoste 47 20 
isa ja kasuema 4 2 

Kokku 240 100 
 

Perekonna koosseisu tabelitest selgub eespool käsitletud teooria kinnituseks asjaolu, et 

nö “terve perekonna” puudumine on delinkventsuse üks otsesemaid põhjustajaid. 

Uurimusest ja analüüsist selgus, et 83 % tüdrukutest puudus täisväärtuslik (mõlema 

vanemaga) pere.  
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Tabel 8. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute koduse olukorra analüüs 

 

Kodune olukord Kooli suunatutel % valimist 
 üks vanematest töötu 28 11,7 
 alkohoolikust vanemad 55 22,9 
 kodu must 6 2,5 
 lastekodust 22 9,2 
 üks vanematest surnud 4 1,7 
 vanemad lahutatud või elavad lahus 16 6,7 
 vanemad ei tegele lapsega 43 17,9 
 vanemlikud õigused ära võetud 10 4,2 
 üks vanematest vangis 5 2,1 
 kodu korralik/vanemad huvitatud lapse käekäigust 15 6,3 
 mitmes kasuvanem 1 0,4 
 kodu puudub 11 4,6 
 asotsiaalne pere 7 2,9 
 peresuhted keerulised/sassis 24 10,0 
 raske majanduslik olukord 8 3,3 
 puudub kontakt ja kontroll 61 25,4 
 kodune vägivald 20 8,3 
 Pole teada 36 15,0 
 

Enamusel peredel esines mitu põhjust.  

 

Kõige suurema, 25 % tuleb tabelist esile perekonnas kontakti ja kontrolli puudumine, 

mis viitab otseselt sotsiaalsete sidemete nõrkusele perekonnas. Samasse valdkonda võib 

liigitada ka 17,9 % mittetegelemise ja -huvitundmise oma tütre tegemiste ja käekäigu 

vastu.  

 

Suurel protsendil peredest, 22,9 %, on probleeme alkoholiga. Nendes peredes tarvitab 

üks või mõlemad vanemad ohtralt alkoholi, mis avaldab laostavat mõju peres olevatele 

lastele. Alkoholi tarbimise tõttu hääbuvad ja muutuvad olematuks ka muud suhted 

perekonnas. Kaob soov, huvi ja oskused lapsi kasvatada ning nende eest hoolitseda.  

 

Ainult 6,3 % lastest olid korralik kodu ja vanemad olid huvitatud tütre käekäigust ja 

tulevikust.  
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Joonis 7. Kaagvere erikoolis õppimise aeg aastates. 

 

Tabel 9. Kaagvere erikoolis õppimise aeg aastates. 

 

Õpiaeg aastates Arv % valimist 
1 93 38,8 
2 100 41,7 
3 31 12,9 
4 14 5,8 
5 2 0,8 

Kokku 240 100,0 
 

Keskmine erikoolis õppimine aeg on 1,88 aastat. 
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Joonis 8. Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute sõltuvus keelatud ainetest. 

 

Sõltuvust ainetest oli kogu valimist 132 tüdrukul, mis teeb 55 % kogu valimist. Mitu 

sõltuvust oli 32 tüdrukul, mis on valimist 13 %. 
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Joonis 9. Pärast Kaagvere erikoolis lahkumist korduskuriteo sooritanud tütarlaste 

sõltuvus keelatud ainetest.  

 

83-st pärast Kaagvere erikooli retsidiivse kuriteo sooritanud tüdrukutest on 50-el 

sõltuvus erinevates ainetest, so kogu valimist 60,2 %. Topeltsõltuvus on 13 tüdrukul, 

mis teeb valimist 15,6 %.  
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Joonis 10. Kaagvere erikoolis õppimise ajal kooli poolt määratud karistuste arv. 

 

Keskmiselt määrati ühele õpilasele 4, 7 karistust. 
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Joonis 11. Kaagvere erikoolis õppimise ajal kooli poolt määratud ergutuste arv. 

 

Keskmiselt määrati ühele õpilasele 6, 74 ergutust. 
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3.3. Korduskuritegevuse ehk retsidiivsuse analüüs 

 

Tabel 10. Pärast Kaagvere erikoolist lahkumist toimepandud väärtegude ja jõustunud 

otsuste arv. 

 

Väärteod Õpilast % valimist 
0 110 45,8 
1 60 25,0 
2 27 11,3 
3 17 7,1 
4 9 3,8 
5 2 0,8 
6 4 1,7 
7 3 1,3 
8 1 0,4 

12 1 0,4 
13 2 0,8 
14 1 0,4 
19 1 0,4 
32 1 0,4 
41 1 0,4 

Kokku 240 100,0 
 

Väärteo (alates ühest) on peale erikoolist lahkumist toime pannud 130 endist õpilast. 

Kogu vaadeldavast valimist teeb see 54 %.  

 

Üle poole tüdrukutest on pärast Kaagvere erikoolist lahkumist pannud toime mingi 

väärteo. Enamlevinud väärteod olid alaealisena suitsetamine ja alkoholi tarvitamine, nö 

pisivargused ja liiklusalased väärteod. Tabeli lõpuosa (üle 10 väärteo) suure hulga 

väärtegudest annavad tüdrukud, kes panid toime väärteo narkootiliste ainete 

tarvitamisega.  

 

Väärtegude toimepanemine ei tähelda veel retsidiivsust, küll aga autori arvates näitab 

väärtegude sooritamine jätkuvat delinkventsust.  
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Tabel 11. Pärast Kaagvere erikoolist lahkumist toimepandud kuritegude ja nendes 

jõustunud kohtuotsuste arv. 

 

Kuriteod Õpilast % valimist 
0 157 65,4 
1 41 17,1 
2 19 7,9 
3 13 5,4 
4 5 2,1 
5 2 0,8 
6 2 0,8 
8 1 0,4 

Kokku 240 100,0 
 

Pärast Kaagvere erikoolist lahkumist on 83 endist õpilast toime pannud kriminaalkorras 

karistatava teo. Kogu vaadeldavast valimist (240-st) teeb see retsidiivsuse protsendiks 

35 %.  

 

Autor on käesolevas lõputöös lugenud retsidiivse ehk korduskuriteo sooritanuks 

tüdruku, kes pärast Kaagvere erikoolist lahkumist on sooritanud vähemalt ühe 

kriminaalkorras karistatava teo. Pärast erikooli on rohkem kui ühe kriminaalkorras 

karistatava teo on sooritanud 42 tüdrukut, mis teeb 17,5 % valimist. 

 

Kuritegevuse mõõtmisel ei saa lähtuda tulemustest kui absoluutsetest. Kuritegevuse ja 

kurjategijate statistikale avaldavad mõju ka veel sellised näitajad nagu avastamata 

kuriteod (kurjategija pole teada) ja latentne kuritegevus, mis on alaealiste 

õiguserikkujate puhul üldiselt kõrge.  

 

Arvestades eelnevalt mainitud näitajaid, on autor arvamusel, et Kaagvere erikoolis 

õppinute tütarlaste retsidiivsus on kõrgem kui 35 %.  

 

83 retsidiivse kuriteo sooritanud tüdrukutest ei ole aga 22 tüdrukut sooritanud mitte 

ühtegi väärtegu.  
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Tabel 12. Pärast Kaagvere erikoolist lahkumist toimepandud kuritegude eest mõistetud 

vanglakaristus ja reaalne vangis oldud aeg kuudes.  

 

Mõistetud 
vanglakaristus 

kuudes 
Isikute 

arv 

Reaalne 
vanglakaristus 

kuudes 
Isikute 

arv 
0 169 0 206 

1 - 5 18 1 - 5 10 
6 - 10 12 6 - 10 5 

11 - 15 11 11 - 15 6 
16 - 20 5 16 - 20 3 
21 - 25 5 24 1 

28 3 28 1 
36 3 31 2 
40 1 36 2 
42 1 39 1 
45 1 45 1 
47 1 80 1 
54 1 82 1 
59 1   

60 2   

66 3   

103 1   

108 1   

111 1   
 

Keskmine mõistetud vanglakaristus on 31 kuud. 

Keskmine reaalselt vangis oldud aeg on 21 kuud. 

Tabelist nr 11 nähtub, et pärast Kaagvere erikoolist lahkumist on uuesti kuriteo 

sooritanud 83 õpilast 240-st. Tabelist nr 12 aga näeme, et vanglakaristust toimepandud 

uute kuritegude eest on mõistetud 71-le endisele Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukule. 

Kaheteistkümne tütarlapse suhtes on kohus võtnud vastu mingi muu seaduses 

ettenähtud karistuse. Siis alla kuuluvad näiteks rahalise karistuse määramine ja samuti 

ka kriminaalasja erinevatel oportuniteedi põhimõtetel lõpetamine. Eelpoolnimetatut 

tabelist näeme, et 37-le tüdrukule on mõistetud ainult tingimuslikku vanglakaristust. 

Peale Kaagvere erikoolist lahkumist toimepandud kuritegude eest on reaalselt viibinud 

kinnipidamise asutuses (vanglas, Tallinna või Harku) 34 tüdrukut. 
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Tabel 13. Kaagvere erikooli suunatute ja pärast koolist lahkumist retsidiivsele teele 

sattunud tüdrukute kodune olukord. 

 

Kodune olukord Retsidiivsuse korral % valimist 
 üks vanematest töötu 11 13,3 

 alkohoolikust vanemad 25 30,1 

 kodu must 3 3,6 

lastekodust 6 7,2 

 üks vanematest surnud 3 3,6 

 vanemad lahutatud või elavad lahus 4 4,8 

 vanemad ei tegele lapsega 16 19,3 

 vanemlikud õigused ära võetud 2 2,4 

 üks vanematest vangis 3 3,6 

 kodu korralik/vanemad huvitatud lapse käekäigust 7 8,4 

 mitmes kasuvanem 0 0,0 

 kodu puudub 5 6,0 

 asotsiaalne pere 3 3,6 

 peresuhted keerulised/sassis 7 8,4 

 raske majanduslik olukord 2 2,4 

 puudub kontakt ja kontroll 22 26,5 

 kodune vägivald 8 9,6 

 pole teada 9 10,8 
 

Retsidiivse kuriteo toimepannud tüdrukutes on 30,1 % alkohoolikust vanem/vanemad. 

Järgmisena tuleb kindlalt esile 26,5 %-ga kontakti ja kontrolli puudumine ning 19,3 %-

ga vanemate täieliku huvi puudumise lapse suhtes. Tabelist on näha perekonna 

sotsiaalsete sidemete väga olulist osa tütarlaste kasvatamisel ja arengus. Autori arvates 

on sotsiaalsete sidemete puudumine otseseks delinkventsuse ja retsidiivsuse põhjuseks. 

Kuigi seda ei saa lugeda absoluutseks põhjuseks.  

 

Uurimuse tulemustest selgus, et 8,4 % retsidiivse kuriteo sooritanud tüdrukutel oli 

olemas korralik kodu ja vanemad olid huvitatud tütre tulevikust. Siin tulevad esile 

muud retsidiivsuse põhjused.  
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Tabel 14. Pärast Kaagvere erikoolist lahkumist toimepandud kuriteod KrK ja KarS 

paragrahvide järgi. 

 

Kuriteo liik KrK/KarS §§ Arv Kokku 
  139/199 50   
  140/ 13   
  141/200 7   
  203/202 4   

Varavastased kuriteod 143/209 5 87 
  142/214 3   
  197/215 2   
  144/203 3   

Rahva tervisevastased  210-2/184 12 19 
  202-5/183 7   

Avaliku võimu teostamise vastased 184-2/274 6 6 
  113/121 2   

Isikuvastased 107/118 2 7 
  101/114 1   
  100/113 2   

Avaliku rahu vastased 195/263 15 15 
  172/302 2   

Õigusemõistmise vastased 175/320 4 8 
  172/323 2   

Avaliku usalduse vastased 185/346 3 3 
Muud 202/181 2 2 

 

Kõige suurema osa kuritegevusest annavad varavastased kuriteod, millest omakorda 

kerkivad suurelt esile vargused. Järgmise suurema rühma moodustavad rahva 

tervisevastased kuriteod. See kuriteoliik on seotud suure koguse narkootilise aine 

omamises, hoidmises ja sellega kauplemises. Suure osa kuritegudest moodustavad ka 

avaliku korra rasked rikkumised ehk erinevad huligaansused.  

 

Kui jätta välja kriminaalkorras mittekaristatavad teod, koolikohustuse mittetäitmine ja 

hulkumine, siis näeme, et järgmiste põhjustena tulevad hilisema retsidiivse 

kuritegevuse puhul samad teod, mis erikooli suunamisel: vargused, narkootikumid (eriti 

viimastel aastatel) ja huligaansused. 
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Joonis 12. Retsidiivse kuriteo sooritanud tütarlaste võrdlus elukoha järgi. 

 

Tabel 15. Retsidiivse kuriteo sooritanud tütarlaste võrdlus elukoha järgi. 

 

Elukoht Retsidiivseid Kokku saadetuid % 
Tallinn 15 51 29 

Harjumaa 5 23 22 
Tartu 12 31 39 

Tartumaa 2 10 20 
Pärnu 8 11 73 

Kohtla-Järve 3 14 21 
Narva 8 11 73 

Viljandimaa 4 7 57 
Rapla 4 12 33 

Viljandi 7 10 70 
Sillamäe 1 5 20 

Lääne-Virumaa 6 18 33 
Ida-Virumaa 3 12 25 

Haapsalu 2 3 67 
Valga 2 2 100 

Saaremaa 1 1 100 
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Tabel 16. Seos retsidiivse kuriteo sooritamise (pärast Kaagvere erikoolist lahkumist) ja 

erikooli sattumise/saatmise vanuse vahel.  
 

 

Tabelist 16 näeme, et pärast Kaagvere erikoolist lahkumist toimepandud kuritegu ja 

õpilase vanus erikooli saatmisel on omavahel seoses. Mida nooremas eas on 

nooruk/tütarlaps asunud õiguserikkumise teele ja selle läbi erikooli, seda suurem on 

tõenäosus, et hiljem paneb ta toime uue kuriteo, st tähendab satub korduskuritegevuse e 

retsidiivsuse teele. Tema kuritegelik kariäär on pikem. Vaadeldes eelpoolnimetatud 

seost Pearsoni korrelatsiooni indeksi kaudu, siis tuleb erikooli saatmise vanuse ja 

hilisema retsidiivsuse suhe –0,192.  

 

Tabel 17. Kaagvere erikooli saadetud tütarlaste haridus erikooli saabumisel ja sealt 

lahkudes ning haridustaseme seos hilisema retsidiivse kuriteo korral.  
 

Haridus 
erikooli 

saabudes Arv 

Retsidiivse 
teo 

toimepannud % 

Haridus 
koolist 

lahkudes Arv 

Retsidiivse 
teo 

toimepannud % 
1 klassi 1 1 100         

2 klassi 2 2 100         

3 klassi 10 7 70         

4 klassi 24 10 42 4 klassi 2 2 100 

5 klassi 45 15 33 5 klassi 13 8 62 

6 klassi 69 23 33 6 klassi 28 12 43 

7 klassi 58 18 31 7 klassi 56 17 30 

8 klassi 31 7 23 8 klassi 65 23 35 

Kokku 240 83  9 klassi 76 21 28 

    Kokku 240 83  

Vanus kooli 
saabudes Arv 

Koolist 
lahkumisel 
retsidiivsus 

Retsidiivsuse % 
valimist 

11 1 1 100 

12 13 9 69 

13 36 16 44 

14 59 21 35 

15 79 21 26 

16 49 13 26 

17 3 2 66 

Kokku 240 83  
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Vaadeldes korduskuritegevuse suhet haridusega protsentuaalset, eristame selgelt, et 

mida madalam on haridustase erikooli saatmisel ja sealt lahkudes, seda suurem on 

riskiaste retsidiivse kuriteo sooritamiseks. Vaatleme ka pärast erikoolis lahkumist 

toimepandud kuritegude ja erikoolist lahkudes olemasolevat tütarlaste haridust Pearsoni 

korrelatsiooni indeksi järgi. Hilisema retsidiivsuse ja koolist lahkumise hariduse 

Pearsoni korrelatsiooni indeks on –0,165, st mida madalam on tütarlaste haridus 

erikoolist lahkudes, seda suurem on risk panna toime uus kuritegu.  

Madalast haridusest tuleneb ka madal enesehinnang, madal sotsialiseerumise tase, 

millega kaasneb huvide ja eesmärkide puudumine. Madal haridustase piirab tugevalt 

võimalusi tööturul, millega käib käsikäes madal elatustase ja vähene majanduslik 

kindlustatus. 
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Joonis 13. Kaagvere erikooli saatmise põhjus tütarlastel, kes pärast erikoolist lahkudes 

panid toime retsidiivse kuriteo.  

 

Analüüsides ja võrreldes Pearsoni korrelatsiooni indeksi abil Kaagvere erikooli 

suunamise põhjuseid ja hilisemat retsidiivset kuritegevust võime teha järgmised 

järeldused.  
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Omavahel on tihedalt seotud erikooli saatmise põhjusena vargused (Pearsoni 

korelatsiooni indeks 0,200) ja hilisem kuritegevus, samuti huligaansused (Pearsoni 

korelatsiooni indeks 0,170) ja hilisem kuritegevus.  

 

Tabel 18: Hilisema retsidiivse kuriteo sooritanud tütarlaste võrdlus erikooli saatmise 

põhjuste alusel. 

 

 Arv % 
Hulkumine ja muud 18 21,7 
Vargused ja muud 51 61,4 

Koolikohustuse 
mittetäitmine 4 4,8 

Narkootikumide 
tarvitamine ja muud 2 2,4 

Huligaansused ja 
muud 8 9,6 
Kokku 83 100 

 

Antud tabelist on näha, et 71 % pärast erikoolist lahkumist hilisema uue kuriteo 

sooritanutest oli ka erikooli saadetud kuriteo (vargused ja huligaansused) 

toimepanemise eest.  

 

Varguste ja huligaansuste toimepanemiste tõttu erikooli suunatud tüdrukud panevad 

suurema tõenäosusega pärast erikoolist lahkumist toime uue kuriteo. See on seletatav 

sellega, et hulkumine (sh muu amoraalne ja laostav elustiil) ja koolikohustuse 

mittetäitmine, delinkventne ja hälbiv eluviis, ei ole hilisemalt põhjusteks, et saada 

kriminaalkorras karistatuks. Autori arvates ning lähtuvalt joonisest nr 13 on alaealisena 

hulkumine ja koolikohustuse eiramine siiski suureks soodustavaks teguriks retsidiivse 

kuriteo toimepanemise korral.  

 

Autor märgiks ära veel ühe seose, lähtudes Pearsoni korelatsiooni indeksist. See on 

seos (0,137) koolisuunamise põhjusena narkootikumide tarvitamine ja hilisem 

retsidiivne kuritegevus. Tänapäeval enam mitte kedagi üllatav seos narkootikumide 

tarvitamise ja kuritegevuse vahel. 
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Joonis 14. Pärast Kaagvere erikoolist lahkumist kuriteo sooritanud tüdrukute perekonna 

koosseis.  

 

Jooniselt nr 14 näeme, et pärast Kaagvere erikooli korduskuriteo sooritanud tütarlastel 

ainult kaheteistkümnel (83-st) tütarlapsel mõlemad vanemad. Ülejäänutel, so 85 % 

hilisema kuriteo sooritanud tütarlastel puudub nn “terve” ehk mõlema vanemaga 

perekond. Nimetatud näitaja kinnitab seda, et pärast Kaagvere erikoolist lahkumist 

puudub noorukil teda toetav ja edasi aitav keskkond - perekond. Selline suur perekonna 

puudumise protsent kinnitab selgelt uurimustöö esimeses osas käsitletud teoreetilisi 

lähtekohti perekonnas valitsevate sidemete ja suhete väga olulisest rollist tütarlaste 

sotsialiseerumises ja mittedelinkventsel käitumisel.  
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Joonis 15. Pärast Kaagvere erikooli lahkumist kuriteo toimepannud tütarlaste võrdlus 

erikoolis õppinud aastate järgi. 

 

Võrreldes õpiaega erikoolis, pärast erikooli retsidiivse kuriteo sooritanud ja 

mittesooritanud tüdrukutel, siis mingeid märgatavaid seoseid eristada ei saa. Siiski 

korreleerub õpiaeg karistatuse suhtega indeksiga 0,147. Sellest võime teha järelduse, et 

mida pikem on erikoolis olemise/õppimise aeg, seda suurem on korduvkuritegevuse 

riski võimalus, kuid autor peab seda seost väheoluliseks.  

 

Autor tahaks veel välja tuua ühe seose, lähtudes Pearsoni korelatsiooni indeksist. See 

on seos Kaagvere erikoolis viibitud ajal määratud koolipoolsed karistused ja hilisem 

retsidiivne kuritegevus, mille puhul on korelatsiooni indeks koguni 0,219. Erikoolis 

õppimise aja jooksul määratud karistused pole autori arvates küll hilisema kuritegevuse 

otseseid põhjusi, kuid tüdruku iseloomustamiseks ja tema riskiprotsendi määramisel 

küll. Sellest lähtudes saaksime otsustada tema hilisema nõustamise ja abistamise 

vajaduse. Saame hinnata tema riske seoses hilisema ühiskonda integreerumisel ning 

sotsialiseerumisel.  
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KOKKUVÕTE 

 

 

Ühiskond koos juhtivate kriminoloogidega on jõutud tõdemusele, et kuritegevus on 

ühiskonna osa ja seda saab täielikult kaotada alles koos ühiskonna kadumisega. Meie 

saame oma tegevusega kuritegevust teatud mõttes suunata ning mõjutada, selle tekke 

põhjusi ja tagajärgi minimiseerida.  

 

Käesoleval ajal on Eestis käimas hoogne arutelu erikoolide hetkeolukorra ja tuleviku 

üle. Samuti seisab muutuste künnisel Kaagvere tütarlaste erikool. Enne lõputöös 

läbiviidud uurimust puudus Kaagvere erikoolil otsene teadmine ja tagasiside oma kooli 

kasvandike kohta. Raske oli anda ka hinnangut kooli kasvatus- ja õppeprogrammide 

efektiivsuse kohta.  

 

Lõputöö eesmärgiks oli saada teada Kaagvere erikoolis õppinud tütarlaste edasine 

elukäik pärast erikooli ja teha kindlaks, kui suur osa endistest erikooli kasvandikest 

paneb pärast erikooli toime uue ehk retsidiivse kuriteo. Selleks püstitati järgmine 

hüpotees: pooled tüdrukutest sooritavad pärast kasvatusliku järelvalvega Kaagvere 

erikoolist lahkumist retsidiivse kuriteo.  

 

Esimene püstitatud hüpotees ei leidnud kinnitust. Uurimuses vaadeldud ja analüüsitud 

ajal, aastatel 1995-2004, on 240-st tüdrukust pärast Kaagvere erikoolist lahkumist 83 

endist õpilast toime pannud kriminaalkorras karistatava teo. Kogu vaadeldavast 

valimist (240-st) teeb see retsidiivsuse protsendiks 35 %. Uurimustöös luges autor 

retsidiivse ehk korduskuriteo sooritanuks tüdruku, kes pärast Kaagvere erikoolist 

lahkumist on sooritanud vähemalt ühe kriminaalkorras karistatava teo. Pärast erikooli 

on rohkem kui ühe kriminaalkorras karistatava teo on sooritanud 42 tüdrukut, mis teeb 

17,5 % valimist. Kuritegevuse mõõtmisel ei saa lähtuda tulemustest kui absoluutsetest. 

Kuritegevuse ja kurjategijate statistikale avaldavad mõju ka veel sellised näitajad nagu 

avastamata kuriteod (kurjategija pole teada) ja latentne kuritegevus, mis on alaealiste 

õiguserikkujate puhul üldiselt kõrge. Autori arvates on Kaagvere erikoolis õppinud 

tütarlaste retsidiivsus mõnevõrra kõrgem kui 35 %.  
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Lõputöös püstitati ka teine hüpotees: täisväärtusliku pere puudumine on tütarlaste 

delinkventsuse ja retsidiivsuse üks olulisemaid põhjusi.  

 

Teine püstitatud hüpotees leidis kinnitust. Hüpoteesi teoreetiliseks kinnituseks käsitleti 

pikemalt T. Hirschi poolt esitatud nelja sotsiaalset sidet, mis suurendavad sotsiaalsust ja 

konformsust. Need on: kiindumus, pühendumus, kaasahaaratus/osalus ja 

veendumus/kõlbelised tõekspidamised. Samuti käsitleti perekonnas esinevaid erinevate 

väärkohtlemiste liike ja nende tagajärgi tütarlaste käitumisele ning sotsialiseerumisele. 

Lõputöö uurimuslikus osas leidis kinnitust, et 83 % Kaagvere erikooli suunatud 

tüdrukutel puudus täisväärtuslik (mõlema vanemaga) pere. Ainult 6,3 % lastest oli 

korralik kodu ja vanemad olid huvitatud tütre käekäigust ja tulevikust. Pärast erikooli 

retsidiivse kuriteo sooritanud tüdrukutest puudus 85 % mõlema vanemaga perekond ja 

ainult 8,4 % kuriteo sooritanud tüdrukutel oli olemas korralik kodu ja vanemad 

huvitatud tütre tulevikust. Uurimuses leidis kinnitust hüpotees, et pere ja seal 

valitsevate sidemete, hoolitsuse ning armastuse puudumine on üks otsesemaid põhjusi 

tütarlaste delinkventsel käitumisel ja retsidiivsel kuritegevusel. 

 

Analüüsides uurimuse tulemusi ja vesteldes erinevate noorsoo ning erikooli 

spetsialistidega jõudis autor järeldusele, et Eesti ühiskond vajaks praegu vähemalt kahte 

tüüpi erikoole. Ühte tüüpi erikoolis õpiksid ja sotsialiseeruksid lapsed, kes oma 

kodudes on sattunud erinevat liiki perevägivalla ohvriteks või vanematel puuduvad 

lihtsalt tahtmine ning oskused lapsi kasvatada. Seal õpiksid lapsed, kes jäänud mingitel 

muudel (olmelised, sotsiaalsed, majanduslikud, jne) põhjustel ilma kasvatusest, 

hoolitsusest ja armastusest. Sellistel koolidel on tihe side pere ja kooli vahel. 

Elukohajärgne sotsiaalamet teeb efektiivset sotsiaal- ja koolitustööd kodus oleva 

perega, valmistamaks kodu ette lapse tulekuks koju tagasi. Lapsel on parem 

probleemses perekonnas kui ilma perekonnata, lapsel on parem probleeme lahendada 

oskavas perekonnas kui probleemidega hädas perekonnas. Teist tüüpi erikool oleks 

range kasvatusliku ja käitumise järelvalvega. Tüdrukud elaksid üksteisest eraldi ja 

toimuks individuaalne õpe ning probleemilahendus. Selles koolis õpiksid süvenenud 

delinkventse käitumisega ja raskeid õiguserikkumisi toime pannud noorukid.  
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Autor tahaks ära märkida veel ühe murettekitava probleemi. Nimelt on meil hetkel 

hulgaliselt toimivaid seadusi, mis peaksid reguleerima lapse õigust kasvatusele, 

hoolitsusele ja haridusele. Autor aga leiab, et vanemate kohustusele, enda lapsi 

kasvatada, hoolitseda nende eest ja armastada neid, on pööratud liiga vähe tähelepanu. 

Perekonnaseaduse 8. peatükis on jäänud vanemate õigused ja eeskätt kohustused liiga 

ühesõnaliseks. Tegelikkuses puudub vanemal ka täielik vastutus nende vähestegi 

kirjapandud kohustuste mittetäitmisel. On kurb tõdeda, et osadele vanematele on riigilt 

saadavad erinevad lastetoetused ainult rahateenimise vahend. Need rahad ei kulu mitte 

laste ülalpidamisele ja kasvatamisele aga tihtipeale vaid alkoholi ostmisele.  
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LISAD 

 

 

Lisa 1. Lapse ja perekonna õigusi/kohustusi ning erikooli saatmist 

hõlmavad seadused 

 

 

1.1. Eesti Vabariigi põhiseadus 

 

§ 11. Õigusi ja vabadusi tohib piirata ainult kooskõlas põhiseadusega.  

 

§ 20. Igaühel on õigus vabadusele ja isikupuutumatusele.  

Vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras: 

4) alaealise üle kasvatusliku järelevalve sisseseadmiseks või tema toimetamiseks 

pädeva riigiorgani ette, et otsustada sellise järelevalve sisseseadmine; 

 

§ 27. Perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena on riigi kaitse all.  

Vanematel on õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest.  

Seadus sätestab vanemate ja laste kaitse.  

Perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest.  

 

§ 37. Igaühel on õigus haridusele. Õppimine on kooliealistel lastel seadusega määratud 

ulatuses kohustuslik ning riigi ja kohalike omavalitsuste üldhariduskoolides 

õppemaksuta. (RT I 2003, 64, 429) 
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1.2. Eesti Vabariigi Haridusseadus 

 

§ 2. Hariduse mõiste, eesmärgid ja tasemed 

(3) Hariduse eesmärk on: 

1) luua soodsad tingimused isiksuse, perekonna, eesti rahvuse, samuti rahvusvähemuste 

ja Eesti ühiskonna majandus-, poliitilise ning kultuurielu ja loodushoiu arenguks 

maailma majanduse ja kultuuri kontekstis; 

2) kujundada seadusi austavaid ja järgivaid inimesi; 

3) luua igaühele eeldused pidevõppeks.  

 

§ 8. Koolikohustus ja selle täitmine 

(1) Õppimine on kooliealistel lastel õigusaktides kehtestatud ulatuses kohustuslik.  

(2) Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. 

Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.  

 

§ 10. Erivajadustega inimeste õpetamine 

(2) Kasvatuse eritingimusi vajavatele lastele tagavad riik ja kohalik omavalitsus 

võimaluse õppida selleks loodud õppeasutustes, kindlustades nende täieliku 

ülalpidamise õigusaktides ettenähtud korras ja tingimustel. (RT I 2005, 65, 498) 

 

 

1.3. Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus 

 

§ 4. (1) Sõltuvalt õpilaste vajadusest saada eriõpet, eriabi, kasvatuse eritingimusi ja 

ravi, võib põhikool ja gümnaasium olla erivajadustega õpilaste kool või sanatoorne 

kool.  

(2) Erivajadustega õpilaste kool on keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning 

psüühikahäiretega, samuti kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele.  

(21) Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunatakse õpilane alaealiste 

komisjoni taotlusel kohtumääruse alusel alaealise mõjutusvahendite seaduses (RT I 

1998, 17, 264) sätestatud alustel ja korras. (RT I 2005, 54,431) 
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1.4. Alaealiste mõjutusvahendite seadus 

 
§ 1. Seaduse reguleerimisala 

(1) Käesolev seadus sätestab alaealisele kohaldatavad mõjutusvahendid ning alaealiste 

komisjoni pädevuse.  

(2) Käesolevat seadust kohaldatakse alaealisele, kes on: 

1) nooremana kui neljateistaastasena toime pannud karistusseadustikus ettenähtud 

kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo; 

2) nooremana kui neljateistaastasena toime pannud karistusseadustikus või muus 

seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo; 

3) neljateist- kuni kaheksateistaastasena toime pannud karistusseadustikus ettenähtud 

kuriteo, kuid prokurör või kohus on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust või 

karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahendit kohaldamata ja 

kriminaalmenetlus on tema suhtes lõpetatud; 

4) neljateist- kuni kaheksateistaastasena toime pannud karistusseadustikus või muus 

seaduses ettenähtud väärteo, kuid kohtuväline menetleja on leidnud, et isikut saab 

mõjutada karistust kohaldamata, või kohus on leidnud, et isikut saab mõjutada karistust 

või karistusseadustiku §-s 87 ettenähtud mõjutusvahendit kohaldamata ja 

väärteomenetlus on tema suhtes lõpetatud. 

(3) Käesolevat seadust kohaldatakse ka alaealisele, kes: 

1) ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse §-st 8;  

2) tarvitab alkohoolset jooki, narkootilist või psühhotroopset ainet. (RT I 2006, 7, 42) 

 

§ 3. Mõjutusvahendid 

(1) Alaealisele võib kohaldada ühte või mitut järgmistest mõjutusvahenditest: 

9) kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine.  

(2) Alaealisele võib kohaldada: 

5) kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamist käesoleva seaduse 

paragrahv 1 lõikes 2 sätestatud juhtudel kooskõlas käesoleva seaduse paragrahviga 6. 

(RT I 2006, 7, 42) 

 

§ 6. Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine 
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(1) Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kool on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 

alusel moodustatud kool, kuhu õpilane suunatakse alaealiste komisjoni taotlusel 

kohtumääruse alusel. 

(2) Alaealiste komisjonil on õigus taotleda kohtult alaealise kasvatuse eritingimusi 

vajavate õpilaste kooli suunamist, kui alaealine on toime pannud käesoleva seaduse 

paragrahv 1 lõikes 2 sätestatud teo, mille eest kohaldatud mõjutusvahendid ei ole 

andnud tulemust ja kui kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine 

toimub alaealise kasvatusliku järelevalve huvides. 

(3) Alaealiste komisjon võib taotleda kohtult luba 12 aasta vanuse või vanema alaealise 

kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamiseks. Erandkorras võib 

kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamiseks luba taotleda ka juhul, kui 

alaealine on vähemalt 10 aasta vanune ja on toime pannud käesoleva seaduse paragrahv 

1 lõike 2 punktis 1 sätestatud teo. 

(4) Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutatakse alaealine kuni kaheks 

aastaks. Tähtaja määramisel arvestatakse õppeaasta lõpuga. (RT I 2006, 7, 42) 

 

 

1.5. Eesti Vabariigi lastekaitse seadus 

 

§ 8. Lapse õigus elule ja arengule  

Igal lapsel on sünnipärane õigus elule, tervisele, arengule, tööle ja heaolule.  

 

§ 17. Lapse sotsiaalsete õiguste piiramine  

(1) Lapse sotsiaalseid õigusi tohib piirata ainult seaduslikel alustel ja last arvestavalt:  

1) teiste inimeste õiguste, sealhulgas hea nime kaitseks, kui lapse tegevus on ilmselt 

ekslik või pahatahtlik; 

2) õiguskorra, kõlbluse ja tervise kaitseks; 

3) lapse enda arengu kindlustamiseks. (RT I 2004, 27, 180) 

 

§ 19. Lapse kohustused ühiskonna ees  

Laps on täisväärtuslik ühiskonnaliige. Tema kohustused ühiskonna ees küpsevad koos 

eaga. Laps peab: 

1) täitma oma põhiseaduslikke kohustusi Eesti Vabariigi ees; 
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2) lugupidavalt suhtuma riigikorda ja tema seadustesse; 

3) hoidma kultuuriväärtusi ja elukeskkonda; 

4) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja järgima elu-, töö- ja õpikoha reegleid. 

(RT I 2004, 27, 180) 

 

 

1.6. Perekonnaseadus 

 

§50. Vanema õigused ja kohustused  

(1) Vanemal on õigus ja kohustus last kasvatada ja tema eest hoolitseda.  

(2) Vanem on kohustatud oma lapse õigusi ja huve kaitsma.  

 

§60. Vanema kohustus last ülal pidada  

(1) Vanem on kohustatud ülal pidama oma alaealist last ja abi vajavat töövõimetut 

täisealiseks saanud last. (RT I 2005, 39, 308) 

 

 

1.7. Karistusseadustik 

 

§ 87. Alaealisele kohaldatavad mõjutusvahendid 

(1) Arvestades neljateist- kuni kaheksateistaastase isiku kõlbelise ja vaimse arengu taset 

ning tema võimet oma teo keelatusest aru saada või oma käitumist vastavalt sellele 

arusaamisele juhtida, võib kohus sellise isiku karistusest vabastada, kohaldades talle 

järgmisi mõjutusvahendeid: 

4) kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamine.  

(3) Noortekodusse või kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutatakse 

noorem kui kaheksateistaastane isik kuni kaheks aastaks, arvestades õppeaasta lõpuga. 

Kohus võib noortekodus või kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis viibimise 

tähtaega pikendada kuni ühe aasta võrra, arvestades õppeaasta lõpuga. (RT I 2006, 7, 

42) 
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Lisa 2. Fotod Kaagvere erikoolist 

 

 


