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Infokiri 7 

detsember 2015  

 

Tere! 

27. novembril kuulutati justiitsministeeriumi 97. 

aastapäeva vastuvõtul välja justiitsvaldkonna 

aasta projektid.  

Meil on hea meel teada anda, et aasta projekti 

konkursil hinnati auhinna väärilisteks ka projekt 

„Mitmedimensiooniline pereteraapia MDFT – 

alaealiste retsidiivsuse vähendamine“! 

Projekti algataja ja selle elluviimise eest vastutav 

on justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika 

osakond. Programmi ettevalmistus oli põhjalik, 

see algas maailma parimate praktikatega 

tutvumisega ja alusuuringutega juba 5 aastat 

tagasi. Eesti on olnud seitsmes riik Euroopas, mis 

nimetatud programmi kasutusele võttis. 

Uuendusliku ja tõenduspõhise programmi MDFT 

reaalset elluviimist alustati Eestis lõppeva aasta 

alguses, aastaga jõuab programmi ligi 100 noort/pere.  

Soovime tänada kõiki oma koostööpartnereid, MDFT Akadeemia koolitajaid, suunajaid ja 

MDFT terapeute, kelle panus programmi elluviimisel on olnud asendamatu! 
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Mis on veel toimunud? 

 

Kahel päeval (30.11.-1.12.) toimus Õpetajate majas 

justiitsministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi poolt 

kahepoolsete suhete arendamise projekti raames korraldatud 

seminar „Uued suunad alaealiste õigusrikkujate kohtlemisel“, 

mil tutvustati ka Eesti praktikaid alaealiste õigusrikkumistele 

reageerimisel. Seminaril jagasid lisaks Norra ja Soome 

spetsialistid teadmisi ja kogemusi taastava õiguse põhimõtete 

rakendamisest ning lepitusest. 

Ettekande mitmedimensioonilise pereteraapia rakendamisest 

Eestis tegi põhja meeskonna superviisor Tiiu Meres, kelle 

sõnul on terapeutidel antud sihtrühmaga töötades 

tavapärasest kõrgem oht tööalaselt läbi põleda või küüniliseks 

muutuda. Tiiu Merese järgi on pereteraapias kasutatavad 

tehnikad suunatud nii, et pere käitumisvead tulevad teraapia 

käigus välja ning avaldunud probleemkäitumisega saab 

terapeut koos perega edasi töötada. 

Seminarile oli kaasatud kunstnik Siiri Taimla (joonmeedia.ee),  kes tegi ka Tiiu Merese 

mõtetest tööst õigusrikkumisi toime pannud laste ja nende vanematega visuaalse 

kokkuvõtte: 

 

 



3 
 

 

Oktoobris ja novembris toimusid neljas Eesti 

piirkonnas (Jõhvi, Tartu, Pärnu, Tallinn)  uut 

lastekaitseseadust tutvustavad seminarid.  

24. novembril toimunud seminaril Tallinnas tutvustas 

sotsiaalkindlustusameti projektijuht Monika Toiger 

(pildil vasakul) tõenduspõhist MDFT programmi.  

 

 

7.- 8. detsembril leidsid Tallinnas Nordic Hotel 

Forumis aset MDFT superviisoritele ja terapeutidele 

Hollandi MDFT Akadeemia koolitajate Kees Mos`i ja 

Henno Verdam´i (pildil all) juhendamisel järjekordsed 

MDFT koolituspäevad. 

9.-11. detsembril toimusid paikvaatlused ja vahetud 

supervisioonid (live supervision) vangla, lõuna ja põhja 

meeskondade töökohtadel.  

 

Viimane inglisekeelne mõiste 

tähendab MDFT koolituse raames 

noore ja pere kaasamist 

juhendamisprotsessi viisil, mil 

väliskoolitaja jälgib pereseansi 

läbiviimist ning annab 

juhendatavale ja meeskonnale 

vahetut tagasisidet.  

Detsembrikuus sooritavad 

terapeudid teise osa 

mitmedimensioonilise 

pereteraapia teooria eksamist. 
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Hetkel on pereteraapias 81 noort ja peret! Kaks peret 

osalevad teraapias Saaremaalt! 

Jätkuvalt on MDFT üks olulisi eesmärke pakkuda 

tulemuslikumat alternatiivi noorte kinnistele asutustele ning 

muuhulgas vähendada alaealistele määratavaid 

vanglakaristusi. Anname oma panuse, et väheneks alaealiste 

vangide osakaal Eestis! 

Käesolevaga on erinevate suunajate (prokurörid, kohtunikud, 

kriminaalhooldajad, alaealiste komisjonid ja uute 

suunajanatena politseiametnikud) osalusaktiivsus alaealiste 

õigusrikkujate suunamisel olnud alljärgnev: 

 

 

 

 

Mis on tulekul? 

MDFT superviisorid ja terapeudid jätkavad koolitusega ning saavad võimaluse pühade ajal 

enne aastavahetust hetkeks hinge tõmmata. 

Loodame uuel tegevusaastal saada rohkem juhtumeid prefektuuridest! Politseil on võimalik 

programmi suunata väärtegusid toime pannud 14-18 aastaseid alaealisi, kelle puhul 

menetlus otstarbekuse kaalutlusel lõpetatakse ning noor võtab seeläbi endale kohustuse 

osaleda sotsiaalprogrammis. Väga on oodatud suunamised ka teistelt suunajatelt!  

 

 

 

 KarS § 87 
(kriminaalhooldus) 

KarS § 74, 75 
KarS § 76 

(kriminaalhooldus) 

AMS § 1 lg 
1 p 8 

(alaealiste 
komisjon) 

VtMSi § 
30 lg 1 p 

3 
(politsei) 

KrMS § 202 
(prokuratuur/kohus) 

 

Vangla 
meeskond 

1 12 1 - - 

Põhja 
meeskond 

3 - 6 - - 

Ida 
meeskond 

- - 10 1 9 

Lääne 
meeskond 

3 5 9 2 2 

Lõuna 
meeskond 

- 1 12 4 - 
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Kelle poole küsimuste korral pöörduda? 

Küsimuste korral palume julgelt ühendust võtta piirkondlike superviisoritega, kes saavad 

anda infot programmi, programmi suunamise ja MDFT võimaluste kohta tervikuna. 

Superviisor on koostööpartneriks noore programmi sobivuse hindamisel ning suunajale 

tagasiside andmisel noore edusammude kohta. 

 

 

Ilusat lõppevat aastat soovides, 

MDFT meeskond 

www.kriminaalpoliitika.ee/mdft  

Raskete käitumisraskustega lastele/noortele ning nende peredele suunatud tõenduspõhise programmi 

rakendamine on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ 

eeldefineeritud projekti raames. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, 

Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus. 

Lisainfo programmi kodulehelt: www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ 

 

 

http://www.kriminaalpoliitika.ee/mdft
http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

