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Sissejuhatus 

Perevägivald on üle maailma murettekitav probleem. Maailma tervishoiuorganisatsioon viitab 48-le 
populatsioonipõhisele uurimusele kogu maailmast, millest nähtub, et 10%–69% naistest on langenud 
mingil hetkel oma elus oma lähisuhtepartneri rünnaku ohvriks (WHO 2002: 89). 16-44 aasta vanuste 
naiste seas on vägivald suurim surma ja invaliidsuse põhjustaja, põhjustades enam surma ja haigusi 
kui vähk ja liiklustraumad. (Council of Europe, 2002). Eesti uuringu tulemuste järgi olid naised 
sagedamini isikuvastase vägivalla ohvriteks (21%) kui mehed (16%), kusjuures naised langesid ohvriks 
rohkem kodus ning mehed avalikes kohtades (Pettai 2002). Näiteks koges kodus vägivalda 63% 
vägivalla ohvriks langenud naistest ja 9% meestest. 

Käesoleva juhise eesmärk on aidata praktikuid, kes igapäevases töös puutuvad kokku perevägivalla 
juhtumitega ning kelle ülesandeks on neid lahendada. Juhis võtab kokku laiemad teadmised 
perevägivalla teemal, pakub erinevaid definitsioonide, väljavõtteid seadusandlikest aktidest ning 
kirjeldab perevägivalla riskile viitavaid märke. 

Perevägivald on keeruline, raskesti tabatav, määratletav ja mõõdetav fenomen. Ta toimub inimeste 
privaatelu sfääris, lähedaste inimeste vahel ja on avalikkuse eest varjatud. Perekonna privaatsus on 
riigi poolt kaitstud, mis on üldiselt õigustatud, sest enamus perekondadest tuleb oma lähisuhetega 
hästi toime. See tähendab, et pereliikmed aitavad üksteist, kasvatavad lapsi, hoolitsevad eakate ja 
haigete või puuetega liikmete eest. Perevägivald on aga salakaval ja väljapoole raskesti nähtav. Kui 
tänaval valvab turvalisust politsei ja kodanikud, siis kodu suletud uste taga võivad toimuda 
lubamatud teod, mis kahjustavad kõiki pereliikmeid. Väline sekkumine sellistel juhtudel on keeruline 
just pere ja kodu privaatsuse kaitsest lähtuvalt. Lisaks toetavad mittesekkumist ühiskonnas levinud 
müüdid nagu näiteks uskumus, et ohver oma käitumisega on ise vägivallatsemise põhjustanud või et 
peresiseseid lahkhelisid peavad lahendama pereliikmed omavahel jne.    

Vaatamata perevägivalla peidetusele, on ikkagi olemas märgid ja indikaatorid, mille kaudu vägivalda 
ära tunda. Lisaks on olemas ka sekkumismeetodid, mis ennetavad perevägivalla levikut ning aitavad 
lahendada olukordi. Käesolev juhis püüab neid märke, meetodeid ja viise koondada. 

Juhise materjalid põhinevad projekti „Perevägivalla levikut soodustavad riskid  ja perevägivalla 
ulatus“ uurimuse tulemustel ning praktikutega läbiviidud seminaridest kogutud väärtuslikult 
informatsioonil. Uurimisprojekt viidi läbi oktoober 2010 – mai 2011. Selle uurimuse õnnestumises ja 
juhise väljatöötamises lõid kaasa inimesed, kelle abita poleks see raske ülesanne teostatav.  

Ükski juhis ei ole ega saagi olla täielik ega igaks olukorraks soovitusi andev, sest elu oma 
mitmekesisuses ja variatiivsuses on alati keerulisem, kui oleks võimalik ühes juhises kirjeldada. Juhis 
on vaid teeviit, mis eeldab iga praktiku, kes seda kasutab, loomingulist ja kriitilist mõtlemist. Juhis 
esitleb perevägivalla märke, regulatsioone ja tegevusviise, mis on kuskil hästi töötanud, kuid 
praktikuna tuleb meeles pidada, et iga juhtum on unikaalne. Sarnased märgid võivad kõneleda 
erinevatest asjadest ning ühtede juhtumite lahendamisel hästi töötanud meetodid võivad teistes 
tingimustes mitte töötada. Sellepärast soovitame mitte kaotada tähelepanelikkust, ärksat meelt ja 
analüütilisust perevägivalla juhtumitega tegelemisel.  
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Perevägivalla määratlemine 

Euroopa Nõukogu konventsioon naistevastase ja perevägivalla ennetamiseks ning vähendamiseks 
defineerib perevägivalda järgmiselt. Perevägivald sisaldab kõiki füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise 
või majandusliku vägivalla akte, mis leiavad aset perekonnas, kodus või praeguste või endiste 
abikaasade või partnerite vahel hoolimata sellest, kas toimepanija elab või elas ohvriga ühel 
elamispinnal.   

Perevägivald kätkeb endas järgmisi olukordi: 

 praeguse/endise abikaasa/elukaaslase vastu suunatud vägivald, edaspidi nimetatud 
paarisuhtevägivald, 

 laste väärkohtlemine, 

 vägivald (vana)vanemate suhtes, 

 õdede-vendade omavaheline vägivald. 

Perevägivalla mõiste ei määratle ära sündmuse toimumise kohta. Vägivallajuhtum võib aset leida kas 
ohvri või vägivalla toimepanija kodus või väljaspool seda, näiteks tänaval, külas või mujal.  

Paarisuhtevägivalda võib mõista kui praeguse või endise abikaasa, elukaaslase või partneri poolt 
toime pandud tegu, mis sisaldab kontrollivat käitumist, psühholoogilist, füüsilist või majanduslikku 
vägivalda või seksuaalset sundust ning mis võib tekitada ohvrile psühholoogilisi kahjustusi ja füüsilist 
valu. Vägivald võib jätkuda peale suhte lõppemist, mistõttu ohvri ja vägivallatseja ühine eluase pole 
määrav. 

Naiste vastu suunatud vägivald  tähendab igasugust soolisel erinevusel põhinevat vägivalda, mille 
tulemuseks on või mis võib tõenäoliselt lõppeda füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahjustuse 
või kannatuse tekitamisega naistele, kaasa arvatud sellise tegevusega ähvardamine, sunniabinõude 
tarvitamine või vabadustest ilmajätmine, kas avaliku või eraelu sfääris. Käesolevas materjalis 
käsitletakse naistevastast vägivalda ainult pere- ja paarisuhte kontekstis. 

Laste väärkohtlemist võib defineerida kui füüsilist, vaimset või seksuaalset väärkäitumist, 
hooletussejätvat või halba kohtlemist alla 18aastase lapse suhtes, mis võib ohustada või kahjustada 
lapse tervist ja heaolu ning mis on toime pandud isiku poolt, kes on vastutav lapse heaolu eest. Laste 
väärkohtlemisena tuleb käsitleda ka vanemate või teiste pereliikmete vahelise vägivalla 
pealtnägemist.  

Vanemate väärkohtlemisena võib käsitleda alaealiste või täiskasvanud laste poolt toime pandud 
vaimset, füüsilist, seksuaalset vägivalda, majanduslikku ekspluateerimist või mitte toimetulevate 
vanemate hoolitusse jätmist või hülgamist.  

Peretüli ja perevägivald 

Peretüli ja vägivald võivad tunduda sünonüümidena nagu seda mõnikord meedias käsitletakse või 
politseistatistikas esitatakse, kuid tegelikkuses see nii ei ole. Tüli võib käsitleda kui võrdse staatusega 
pereliikmete omavahelist vastasseisu või vaidlust, mis on tekkinud erimeelsustest või ideede ja 
huvide konfliktist. Näiteks avaldab üks inimene pahameelt teise inimese mingi tegevuse või 
tegevusetuse suhtes. Teine inimene seevastu püüab kaitsta enda käitumist. Oma seisukohtade 
avaldamine võib minna üle tüliks, kui üks või mõlemad osapooled muutuvad vihaseks. Kui konfliktne 
olukord on juba tekkinud, siis võib see sageli laieneda. Sõnakasutus muutub teravamaks ning 
vaidlusse haaratakse ka teemasid, mis ei olnud algselt tüliga seotud. Lõpuks võib tüli minna üle teise 
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inimese käitumise ja isiksuse süüdistamiseks. Tüli võib päädida kompromissi või ühe osapoole 
tagasitõmbumisega, ent mitte füüsilise rünnakuga.  

Tülisid võib ette tulla igas peres või paarisuhtes, kuid see ei pea kohe tähendama, et tegemist on 
perevägivallaga. Tüli võib areneda perevägivallaks, ent perevägivald ei pea algama tülist. Vägivaldse 
käitumise ajendiks on teise inimese üle võimu ja kontrolli kehtestamise vajadus. Tüli puhul ei ole 
eesmärgiks teise inimese käitumise, suhete ja tegevuste kontrollimine või kui, siis ainult tüli aluseks 
oleva probleemi puhul. Perevägivalda eristab tülist eelkõige ühe inimese tahtlik soov tekitada teisele 
inimese emotsionaalset või füüsilist kahju (nt alanda, hirmutada, ähvarda või teha füüsiliselt haiget). 
Perevägivald on korduv ja süstemaatiline teise pereliikme allutamine enda tahtele. 
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Vägivalla liigid paarisuhtes 

Emotsionaalne vägivald (ka vaimne, psühholoogiline vägivald) on verbaalne või mitteverbaalne 
rünnak, mis kahjustab teist inimest emotsionaalselt ning alandab ta eneseväärikustunnet. 
Emotsionaalne vägivald on pidev ja tahtlik teisele inimesele haiget tegemine ja tema tunnete 
riivamine. Antud vägivallaliik on kõige levinum ning tavaliselt esineb see koos füüsilise, seksuaalse 
ja/või majandusliku vägivallaga. Ohvrid peavad emotsionaalset vägivalda ka kõige laastavamaks ja 
raskemini talutavaks. Emotsionaalne vägivald ei pea olema alati teise inimese otsene solvamine või ta 
peale karjumine. See võib väljenduda ka peenekoelise ja oskusliku manipuleerimise ja alandamise 
kaudu.  

Järgnevalt on loetelu erinevatest emotsionaalse vägivalla käitumisviisidest: 

 Kritiseerimine ja halvustamine; 

 Sõimamine; 

 Süüdistamine; 

 Alandamine; 

 Hirmutamine ja ähvardamine (sh haiget 
tegemise või tapmisega ähvardamine); 

 Süstemaatiline kontrollimine (sh 
liikumise, suhtlemise ja raha kasutamise 
kontrollimine); 

 Sotsiaalne isoleerimine (nt sõprade, 
sugulastega suhtlemise või vaba aja 
veetmise ja hobidega tegelemise 
egoistliku võimu ja kontrolli vajadusest 
põhjustatud piiramine või keelamine); 

 Manipuleerimine; 

 Ignoreerimine; 

 Armukadeduse väljanäitamine. 
 

Füüsiline vägivald on tahtlik füüsilise jõu kasutamine vastu teise isiku tahtmist põhjustades teisele 
inimesele vigastusi, füüsilist valu või isegi surma. Füüsiline vägivald on kõige kergemini tuvastatav 
vägivalla liik, kuna ohvril on nähtavad füüsilised kahjustused. See sisaldab järgmisi tegevusi: 

 Tõukamine; 

 Kriimustamine; 

 Kinni haaramine, raputamine; 

 Mingi esemega viskamine; 

 Löömine käe, jala või mingi esemega; 

 Peksmine, sh mingi esemega peksmine; 

 Juustest tirimine; 

 Kägistamine, lämmatamine; 

 Hammustamine; 

 Mürgitamine 

 Põletamine; 

 Kinnihoidmine; kinnisidumine; 

 Külm- või tulirelva kasutamine. 
 

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille kaudu kontrollitakse, 
manipuleeritakse või alandatakse teist inimest. Seksuaalne vägivald võib olla paarisuhtes enam 
levinud, kui seda arvatakse. Siin peituvad põhjused kaua aega valitsenud patriarhaalsetes 
arusaamades, et abielus või paarisuhtes olemine tähendab kohustuslikku allumist partneri 
seksuaalsetele soovidele. Seksuaalsest vägivallast võib rääkida kui tegemist on järgmiste nähtustega: 

 Mittesoovitud seksuaalsed puudutused (käperdamine) ja märkused; 

 Pealesunnitud suguühe partneriga;  

 Partneri poolt pealesunnitud suguühe kellegi teisega kui partner; 

 Intiimsetele kehaosadele valu tekitamine (sadism); 

 Vägistamine. 

Majandusliku vägivalla korral kontrollib vägivallatseja partneri raha kasutamist või partnerile 
kuuluvaid materiaalseid ressursse. Majanduslik vägivald raskendab partneri iseseisvat materiaalset 
toimetulekut ning võib muuta partneri vägivallatsejast sõltuvaks. Majanduslikuks vägivallaks võib 
pidada järgmisi tegevusi: 
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 Partneri raha äravõtmine; 

 Partneri pangakaartide enda käes 
hoidmine; 

 Partneri tehtud ostude pidev 
kritiseerimine; 

 Partneril ostude või majanduslike 
tehingute tegemise piiramine, 
takistamine; 

 Olukorra tekitamine, kus partner peab 
enda jaoks vajalike kulutuste tegemiseks 
raha lunima;  

 Elatisraha maksmata jätmine; 

 Majapidamiskulude range ja formaalne 
kontrollimine (nt ostutšekkide esitamise 
kohustus ja tasaarveldamine); 

 Hariduse omandamise või töötamise 
takistamine; 

 Ühiselt soetatud vara enda nimele 
kirjutamine;  

 Ohvri sundimine osalema ebaseaduslikes 
tehingutes, tema nimele firma või muu 
ebaseaduslikult soetatud vara 
kirjutamine; 

 Võlgade tekitamine. 
 

Lisaks sellele, et vägivalda liigitatakse emotsionaalseks, füüsiliseks, seksuaalseks ja majanduslikuks, 
eristatakse lähtuvalt vägivalla toimumise kontekstist ja iseloomust veel selle tüüpe. Vägivald teise 
inimese suhtes võib laias laastus olla kahesugune: ekspressiivne ja instrumentaalne. Ka perevägivalla 
võib liigitada ekspressiivseks ja instrumentaalseks. 

 Ekspressiivne vägivald on konfliktidest ja puudulikust probleemide lahendamise oskustest 
tulenev vägivald. Ajendajaks võivad olla ärevuse ja viha purse, frustratsioon ja/või lahendamata 
probleemid. 

 Instrumentaalne vägivald on kontrolli- ja võimuvajadusest ajendatud vägivald. Vägivaldne 
käitumine on võimu ja kontrolli rakendamise vahend, õigemini kasutatakse vägivalda, et 
pärssida oma võimutuse ja kontrolli kaotamise tunnet ning taastada võim. Instrumentaalne 
vägivald eskaleerub aja jooksul, on harva vastastikune ja võib tuua kaasa tõsiseid tagajärgi.   

Meeste vägivald naiste vastu ja naiste vägivald meeste vastu 

Nii mehed kui ka naised kasutavad paarisuhtes vägivalda. Teadlased on diskuteerinud selle üle, kas 
mehed kasutavad naiste suhtes rohkem vägivalda kui naised meeste suhtes või ei erine mehed ja 
naised vägivalla kasutamise osas. Erinevad uuringud näitavad, et naiste poolt kasutatav vägivald 
erineb oluliselt meeste vägivallast nii raskusastme, motivatsiooni, tagajärgede kui ka situatsiooniliste 
tegurite poolest. Järgnevalt on esitatud naiste ja meeste vägivalla peamised erinevused. 

 Naiste vägivald on peamiselt vaimne. 

 Meeste vägivald on oluliselt tõsisem, nad kasutavad rohkem raskemat füüsilist vägivalda 
(peksmine, jalaga löömine, kägistamine) võrreldes naistega. Kui naised kasutavad füüsilist 
vägivalda, siis nad tavaliselt löövad lahtise käega või mingi esemega. 

 Seksuaalset vägivalda kasutavad peamiselt mehed.  

 Naiste vägivald on enamasti reaktsioon stressi või frustratsiooni korral (nn ekspressiivne vägivald, 
vt vägivalla tüübid) või enesekaitse mehe vägivaldsuse puhul. Meeste vägivald on seevastu 
oluliselt enam ajendatud domineerimise ja kontrolli vajadusest (nn instrumentaalne vägivald, vt 
vägivalla liigid).  

 Ka naised võivad kasutada kontrolli oma eesmärkide saavutamiseks, kuid naised rakendavad 
kontrolli pigem lühiajaliselt ja situatiivselt sõltuvalt teatud olukorrast. Meeste kontroll on 
püsivam ning tervet paarisuhet läbivam.  

 Meeste vägivald võib tekitada naistes kestva hirmutunde, kuid mehed näivad tundvat harva 
hirmu naiste vägivalla eest. Nad tajuvad naiste vägivalda pigem häiriva kui ohustavana. 

 Naised, kes kasutavad vägivalda meeste vastu on paljude uuringute kohaselt kogenud ise 
vägivalda mehe poolt.  
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Laste väärkohtlemine peres 

Lapsed võivad olla vägivaldses peres: 

 otsesed ohvrid (neile suunatud vägivald); 

 teiste pereliikmete vahelise vägivalla pealtnägijad või -kuuljad; 

 võivad langeda kogemata ohvriks teisele isikule suunatud vägivalla korral; 

 on haaratud teise isiku vastu suunatud vägivalda (nt laste kaudu teise vanemaga 
manipuleerimine). 

Laste väärkohtlemise liigid 

Emotsionaalne väärkohtlemine on emotsionaalse pingeseisundi tekitamine lapsele, mis võib 
põhjustada raskeid või pöördumatuid kahjustusi lapse emotsionaalsele arengule. Emotsionaalne 
väärkohtlemine lapse kohtlemine väärtusetu, ebaadekvaatse, mittearmastatu ja -vajatuna.  

Siia alla kuuluvad järgmised käitumisliigid: 

 Hirmutamine, ähvardamine; 

 Karjumine; 

 Sõimamine; 

 Solvamine; 

 Mõnitamine; 

 Halvustavate nimedega kutsumine; 

 Terroriseerimine;  

 Manipuleerimine; 

 “Keeldudega kauplemine”; 

 Tusatsemine;  

 Lapse isoleerimine normaalsest 
sotsiaalsest suhtlemisest. 

 

Füüsiline väärkohtlemine on vanema või hoidja tahtlik, mitteõnnetuslik füüsilise jõu kasutamine 
lapse suhtes, mis võib vigastada last. Füüsiline väärkohtlemine võib põhjustada lapsele kergemaid, 
raskemaid või isegi eluohtlikke füüsilisi ja ka psühholoogilisi kahjustusi. Füüsilise väärkohtlemisega 
seotud tegevused on järgmised: 

 Tõukamine, lükkamine; 

 Näpistamine, küünistamine; 

 Väänamine, pigistamine; 

 Raputamine (vt ka raputatud lapse 
sündroom allpool); 

 Millegagi viskamine;  

 Juustest sikutamine, tirimine; 

 Löömine käe, jala või esemega;  

 Peksmine;  

 Põletamine; 

 Lämmatamine, kägistamine; 

 Uputamine  

 Relva kasutamine lapse vastu. 
 

Seksuaalne väärkohtlemine on lapse kaasamine seksuaalsesse tegevusse, mille sisust ta ei saa 
täielikult aru, millele ta ei ole võimeline andma adekvaatset nõusolekut ning mis astub üle seadustest 
või ühiskonna sotsiaalsetest normidest. Seksuaalne vägivald lapse vastu on võimu, seksuaalsete või 
muude vajaduste rahuldamise eesmärgil toime pandud seksuaalse sisuga kontaktne või 
mittekontaktne tegevus täiskasvanu või teise lapse poolt, kes vanuse või arengutaseme poolest on 
vastutus-, usaldus- või võimusuhetes lapsega. 

Lapse hooletussejätmine on vanema või hooldaja kohustuste mittetäitmine lapse füüsilise, vaimse, 
emotsionaalse ja sotsiaalse arengu eest hoolitsemisel ning mis võib kahjustada lapse eakohast 
arengut ning vaimset ja füüsilist tervist.  
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Hooletussejätmise liigid: 

 Füüsiline hooletussejätmine (ebarahuldav hoolitsemine lapse esmaste vajaduste eest, 
haigestumise, vigastuste, või puude korral); 

 Emotsionaalne ja vaimne hooletussejätmine (ükskõiksus lapse emotsionaalsete vajaduste 
rahuldamise suhtes, lapse vaimse tervise või arengu probleemidele mitte reageerimine); 

 Järelvalvetus (ebaadekvaatne järelvalve kodus ja väljaspool kodu, ei tunta huvi lapse 
tegevuse vastu, majapidamises olevate riskide eiramine ja lapsele ohutuse mittetagamine); 

 Hariduslik hooletussejätmine (vanema tegevusetus või mittehoolimine lapse hariduse 
omandamisel). 

Lapse kehaline karistamine on vägivalla vorm, mida määratletakse kui karistust füüsilise jõu 
kasutamisega ning mille eesmärk on tekitada valu või ebamugavust lapsele (isegi kergemat laadi).  

Teiste pereliikmete vahelise vägivalla pealt nägemine või kuulmine on samamoodi last kahjustav 
kui otsene vägivald lapse suhtes, seega tuleb pidada perevägivalla tunnistajaks olemist ka lapse 
väärkohtlemiseks. Vanemad arvavad sageli, et kui lapsed ei kuule ega näe toimunut, siis nad 
vägivallast teada ei saa ja see neid ei mõjuta. Tegelikult on nii, et mitte üksnes vägivallajuhtumi 
juures olemine või kõrvalt toast kuulmine ei mõju lapsele halvasti, vaid ka vigastustega ja 
muserdatud vanemate nägemine ning pingelise õhkkonna tajumine kodus. Seega võib välja tuua 
järgmised perevägivalla toimumise tunnistajaks olemise viisid:  

 Perevägivalla vahetu kuulmine;  

 Perevägivalla vahetu nägemine;  

 Hiljem vägivallajuhtumi tagajärgede nägemine (nt lõhutud asjad, vigastustega ja/või 
emotsionaalselt häiritud vanem/pereliige, üksteist vältivad vägivalla osapooled); 

Paraku kalduvad vägivaldses peres vägivallatseja (aga ka ohver) lapsi ära kasutama nn vahendajatena 
(nt sõnumi edastamine), „spioonidena“ (teise vanema tegevuse jälgimine) või siis loovad „alliansi“ 
lapsega teise vanema vastu. Sageli vanemad ei seleta lapsele, miks vägivald toimus või mida see 
tähendab. Vanemad loodavad lapsi säästa, kui neid asjasse ei pühendata. Ent lastele mitterääkimisel 
on ka omad miinused. Lapsed võivad hakata seostama vägivalda endaga ning tunda end toimunus 
süüdi või vastutavana. Samuti võivad nad võtta omaks vägivaldse käitumismustri, seda eriti siis, kui 
keegi otseselt vägivalla kasutamist ei tauni.  

Raputatud lapse sündroom  on väikelapse (imiku) füüsilise väärkohtlemise vorm, mille käigus lapse 
vanem või hooldaja raputab last tugevalt. Lapse raputamine võib põhjustada lapsele tõsiseid 
tagajärgi, sh mälu-, kõne-, käitumis- ja õppimishäired, alaarengut, pimedaks või kurdiks jäämist või 
isegi surma.  

Põhjused: lapse nutt, rahutu magamine; protest potil käimise vastu, sage mähkmete märgamine; 
sagedased haigused; lapse isutus, toiduga mängimine; hooldaja toimetulematus stressi ja vihaga.  

Raputatud lapse sündroomi märgid:  

 Uimasus, letargia; 

 Oksendamine; 

 Ajukahjustused; 

 Verevalumid; 

 Ajuveresoonte venitused ja rebenemised, verejooksud.  
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Perevägivalla teoreetilised käsitlused 

Vägivalda peres võib seletada mitmeti, lähtudes erinevatest tasanditest. Näiteks on osad teoreetikud 
otsinud vägivalla põhjust ainult vägivaldselt käitunud inimese patoloogias või isiksuse eripäras (vt 
Dutton 2006). Teised aga lähenevad vägivallale komplekssemalt ning leiavad agressiivsust 
soodustavaid märke ka kultuuris ja ühiskonna sotsiaalses struktuuris.  

Ökoloogilised teooriad otsivad perevägivallale, sh paarisuhtevägivallale ja lapse väärkohtlemisele 
seletusi integreerides erinevaid tasandeid. Nende seletuste kohaselt mõjutavad erinevad 
kultuurilised ja keskkondlikud tegurid, pereliikmete karakteristikud ja kogemused vastastikku üksteist 
ning annavad ühise panuse vägivalla toimimisele peres. Vägivalla mudel sisaldab nelja tasandit, mis 
kõik mõjutavad üksteist. Perevägivald üldiselt on väär interaktsioon tasandite sees ja vahel. Esimene 
ehk ontogeneetiline tasand sisaldab individuaalseid tegureid. Näiteks täiskasvanute negatiivsed 
lapsepõlvekogemused või ebaturvaline kiindumussuhe lapse ja täiskasvanu vahel on eelsoodumuseks 
kasutada partneri suhtes vägivalda ja/või kasvatada last väärkohtleval või hooletussejätval viisil. 
Teine tasand – mikrosüsteem – on vahetu keskkond, milles toimub vägivald. See hõlmab perekonda, 
lapse (nt puue, enneaegsus, iseäralikud käitumismaneerid) ja täiskasvanutega seotud karakteristikuid 
(nt abielukvaliteet). Kolmas tasand (eksosüsteem) sisaldab erinevaid aspekte ja sotsiaalseid 
struktuure ühiskonnast, mis mõjutavad perekonna ja indiviidid toimimist, nt täiskasvanute töökoht, 
naabruskond, kool, individuaalsed toetusvõrgustikud (sõbrad, sugulased), sotsiaalmajanduslik 
staatus, sotsiaalteenused. Viimane tasand ehk makrosüsteem haarab indiviidi, perekonna ja 
kogukonna laiemasse kultuurisüsteemi. Siia kuulub näiteks ühiskonnas või kultuuris üldiselt levinud 
hoiakud ja normid, näiteks aktsepteeritavad vanemluse ja laste karistamise viisid või hoiakud 
vägivalda üldiselt.  

Vägivaldset käitumist nähakse ka sotsiaalselt õpituna. Sotsiaalse õppimise teooria kohaselt ei sünni 
inimesed kalduvusega käituda vägivaldselt, vaid nad õpivad vägivaldseid käitumismustreid 
elukogemuste ja ümbritseva keskkonna kaudu (Bell ja Naugle 2008, Gosselin 2005). Lapsed õpivad 
rolle ja suhtlemismustreid ühiskonna poolt aktsepteeritud ja/või vanemate käitumist jäljendades. Nii 
omandavad nad ka tülide lahendamise ja vägivalla kasutamise viise ja põhimõtteid. See, kas lapseeas 
vägivalda pealtnäinud ja/või ise kogenud inimene oma paarisuhtes vägivalda kasutab, sõltub 
reaktsioonist tema esimestele vägivallaintsidentidele eakaaslastega või kohtamas käies (Mihali ja 
Elliott 1997). Kui inimene näeb, et agressiivne käitumine toob kaasa soovitud tulemuse ilma 
negatiivse tagasisideta, muutub vägivald tema jaoks aktsepteeritud viisiks nii probleemide 
lahendamisel kui ka soovide ja tahtmiste saamisel. Lapseeas vägivalda kogenud inimene ei pruugi olla 
agressiivne mitte ainult oma partneri suhtes, vaid ka enda laste suhtes, kasutades sealhulgas liiga 
rangeid ja kehalist karistamist pooldavaid kasvatusmeetodeid (Daro 1995). 

Kuna märkimisväärne osa perevägivallast toimub abikaasade/elukaaslaaste vahel, siis on 
paarisuhtevägivalla käsitlustele järgnevalt rohkem tähelepanu pööratud. Nii Eesti kui ka 
rahvusvaheliste uuringute tulemused näitavad, et naised kannatavad paarisuhtes vägivalla all 
sagedamini kui mehed. Seetõttu keskenduvad ka paljud teoreetilised käsitlused naise vastu suunatud 
vägivallale. Üks enam kasutatud käsitlus nii uuringutes kui ka rahvusvahelistes dokumentides on 
feministlik lähenemine. Selle kohaselt vaadeldakse vägivaldseid suhteid laiemas sotsiaalkultuurilises 
kontekstis (Ajzenstadt 1999, Bell ja Naugle 2008, Renzetti 2004). Peamiseks vägivalla põhjuseks on 
naiste ebavõrdne olukord võrreldes meestega, seksistlikud hoiakud ning võimuhierarhia. 
Patriarhaalne ühiskond soosib meeste võimupositsiooni naiste üle ning naiste allumist meestele – 
selliseid soorolle sotsialiseeritakse juba lapsepõlvest peale. Domineerimisel-allumisel baseeruvad 
sotsiaalsed suhted sugupoolte vahel viivad aga meeste vägivallani naiste vastu. Mehed kasutavad 
erinevaid taktikaid (sh füüsiline vägivald), et kontrollida naist ja kindlustada oma võimu (Hearn 1998). 
Feministlikule lähenemisele tuginevad uuringud on näidanud, et patriarhaalseid väärtusi ja 
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traditsioonilisi soorolle pooldavad mehed on oma naise suhtes oluliselt enam vägivaldsed kui mehed, 
kes selliseid väärtusi ja hoiakuid ei poolda.   

Kui naine on jäänud vägivaldsesse suhtesse pikemalt, võib hakata vägivald korduma ning esinema 
tsükliliselt.  Leonore Walker iseloomustas paarisuhtes füüsilise vägivalla toimumist kolme 
perioodiliselt korduva faasiga. Selle n.n vägivallaringi töötas ta välja, tuginedes 120 füüsilist vägivalda 
kogenud naise intervjuule. Walkeri järgi võib iga faas erineda oma intensiivsuselt ja kestuselt paariti. 
Ent need tsüklid korduvad suhtes ja vägivald võib aja jooksul eskaleeruda. Olles langenud ohvriks üks 
kord, suurendab see tõenäosust kogeda vägivalda ka edaspidi.  

 

Esimeses faasis – pinge kogunemise faasis – ei ole mees üldiselt naise suhtes füüsiliselt vägivaldne, 
kuid mehe ja naise vaheline kommunikatsioon on pingeline täis vaimset vägivalda, alandamist ja 
hirmutamist. Naine võib tunda, et ta kõnnib justkui noateral – ükskõik mida ta teeb või kuidas käitub, 
partner ei ole rahul. Seetõttu püüab naine olla kannatlik ja minimiseerida probleeme. Mees tunneb 
kasvavat pinget ja kaldub rohkem kontrollima ja domineerima, põhjustades ohvri kaugenemist 
endast.  

Teises, füüsilise vägivalla või plahvatuse faasis käitub mees väga vägivaldselt. Ta ei soovi või ei suuda 
kontrollida enda negatiivseid emotsioone ning kogeb hetkeks pingelangust. Naisel võib olla (tõsiseid) 
vigastusi, ta on hirmunud ja endassetõmbunud.  

Kolmandas ehk mesinädalate faasis tunneb mees süümepiinasid ja häbi enda käitumise pärast. Ta 
palub naise käest andeks, püüab olla võimalikult lahke ja armastusväärne. Ta kingib naisele lilli, 
veedab koos aega, lubab naisele end muuta ning mitte enam vägivalda kasutada. Pinge ohvri ja 
toimepanija vahel langeb. Paar võib sellel etapil kogeda isegi “uut” armastust ning lootust, et suhe 
paraneb. Positiivsetel hetkedel võivad nii vägivallatseja kui ka ohver eitada või moonutada toimunud 
juhtumit või selle üksikasju. Mesinädalate faas ei ole kunagi võrreldav päris mesinädalate ajaga 
paarisuhtes. Selle faasi eesmärk on vältida naise lahkumist ning hoida teda enda juures. Naised 
võivad päriselt uskuda, et mees muudab oma käitumist ja vägivald lõpeb. Sellel etapil võib mees olla 
kõige enam avatud välisele abile, kuna ta kahetseb toimunut ning soovib suhte jätkumist. 



12 
 

Feministliku lähenemise vastuargumentidena on toodud tõik, et ka naised võivad olla oma 
elukaaslaste suhtes vägivaldsed ja pealegi esineb vägivalda samasooliste paarisuhetes. Ameerika 
sotsioloog Michael Johnson püüdis leida kesktee ning töötas välja paarisuhtevägivalla tüpoloogilise 
käsitluse, mis tugineb sundiva kontrolli kasutamise ulatusele. Sundiv kontroll on igapäevases 
suhtluspraktikas kasutatav taktika partneri käitumise kontrollimiseks ja selle autoritaarseks 
suunamiseks endale soovitavas suunas partneris hirmutunde tekitamise abil. Johnsoni järgi võib 
esineda paarisuhtes nelja tüüpi vägivalda: paarisuhte terror, situatsiooniline paarisuhtevägivald, 
vägivaldne vastuhakk ja vastastikune vägivaldne kontroll, mis erinevad üksteisest selle poolest, mil 
määral kasutatakse sundivat kontrolli teise poole üle. Järgnevalt on neljast paarisuhtevägivalla 
tüübist lähemalt juttu. 

Paarisuhte terrorit iseloomustab vägivallatseja intensiivne sundiva kontrolli rakendamine. 
Vägivallatseja püüab domineerida ja kehtestada üldist kontrolli partneri käitumise ja elu üle, milleks 
kasutatakse erinevaid võimu ja kontrolli kehtestamise taktikaid, nagu vaimset, füüsilist ja seksuaalset 
vägivalda, materiaalsete ressursside piiramist, sotsiaalset isoleerimist või lastega manipuleerimist. 
Terrorile allutatud partner üldjuhul ei ole vägivaldne. Paarisuhte terror on vägivallatüüp, mis 
sarnaneb eespool kirjeldatud instrumentaalse vägivallaga. 

Paarisuhte terrori toimepanija on valdavalt autoritaarne ja tugeva omanikutundega isik. Selline 
inimene on partneri suhtes vaenulikult meelestatud ning väga armukade. Osa paarisuhte terroriste 
on vägivaldsed ainult kodus, ent antisotsiaalset tüüpi paarisuhte terroristid võivad kasutada vägivalda 
ka väljaspool kodu. Johnsoni järgi võib paarisuhte terrori laadset vägivalda võib esineda ühiskonnas 
igasugustes sotsiaalsetes klassides. Johnsoni analüüsid näitavad, et paarisuhte terrori toimepanijaks 
on valdavas enamikus mehed ning ohvriteks naised.  

Situatsiooniline paarisuhtevägivald on kõige levinum vägivallaliik paarisuhetes. See erineb 
paarisuhte terrorist, kuna siin kasutab vägivallatseja sundivat kontrolli väga harva. Situatsiooniline 
paarisuhtevägivald on ekspressiivne. Vägivalda partnerite vahel võib tekkida ootamatult 
reaktsioonina emotsionaalse pingeseisundi või lahendamata konflikti korral. Vägivallaakti võivad esile 
kutsuda viha, frustratsioon, katse partneri tähelepanu püüda või teatud olukorda kontrollida (aga 
mitte kõiki partneri tegemisi). Selle liigi puhul võib vägivald olla vastastikune ning see võib sisaldada 
vaimse ja füüsilise vägivalla juhtumeid. Tagajärjed kannatanule ei ole nii tõsised kui paarisuhte terrori 
puhul. Situatsioonilist paarisuhtevägivalda kogevad mehed ja naised võrdselt. 

Sagedast situatsioonilist paarisuhtevägivalda iseloomustavad tegurid: 

 Vägivald tekib/intensiivistub lahkumineku ajal; 

 Materiaalsed probleemid, töötus; 

 Laste arv iseenesest ei ole soodustavaks teguriks, pigem lahkhelid laste kasvatamise suhtes; 

 Tülid majapidamistööde jagamise ning raha kulutamise suhtes; 

 Alkoholi tarbimine (isegi siis, kui kumbki partner pole problemaatiline alkoholi pruukija), 

 Puudulik probleemide lahendamise oskus (tüli lahendust nähakse selle võitmises). 

Vägivaldne vastuhakk on vastuhakkamine paarisuhte terroristile. Vastuhakkaja ei kasuta sundivat 
kontrolli, sest partneri kontrollimine ei ole vastuhakkaja eesmärk, pigem enesekaitse, põgenemine 
või kättemaks. Vägivaldsed vastuhakkajad on valdavalt naised. Vastupanu võib sisaldada rasket 
füüsilist vägivalda ning lõppeda tõsiste vigastustega või isegi vägivallatseja tapmisega. 

Vastastikune vägivaldne kontroll on olukord, kus mõlemad partnerid kasutavad vägivalda, et 
saavutada kontroll teise poole üle. Sellises suhtes on mõlemad partnerid justkui paarisuhte 
terroristid. Nii vägivaldset vastuhakkamist kui ka vastastikkust vägivaldset kontrolli esineb Johnsoni 
sõnul väga vähe.  
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Võimu ja kontrolli ratas 

Võimu ja kontrolli ratas (http://www.theduluthmodel.org) on visuaalne viis kirjeldada kontrolli 
taktikaid, mida kasutab vägivaldne mees. Graafilise seletusviisi töötasid välja 1980-ndatel Pence, 
McDonnell ja Paymar USA-s Minnesota osariigis Duluth’i linnas vägivalda kogenud naiste kogemuste 
põhjal, et töötada välja sekkumisplaan perevägivalla puhul. Võimu ja kontrolli diagramm on kui 
abivahend, et mõista paremini vägivaldset käitumismustrit ning võimu ja kontrolli rakendamise rolli 
selles.  

Ratta keskele on paigutatud märksõnad võim ja kontroll, kuna need on kesksed elemendid 
vägivaldses suhtes. Vägivallatseja kasutab süstemaatilist hirmutamist, alandamist ja sundi, et panna 
partner tundma hirmu ja kuuletuma endale. Naiste kirjelduste põhjal selgus, et kontrollitaktikad, 
mida nad kogesid, olid enamasti universaalsed.  

  

  

 

  

http://www.theduluthmodel.org/
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Perevägivallaga seotud müüdid  

Ta on selle ära teeninud! See müüt põhineb uskumusel, et pereliige, kellel on rohkem võimu, võib 
hinnata teiste pereliikmete käitumist ja karistada neid „halva“ käitumise eest. Müüt põhineb 
võimusuhetel, mis on vastuolus tänapäeva Eesti seadustega (Põhiseadus, Perekonnaseadus). See 
müüt on levinud nii naise peksmise kui ka laste väärkohtlemise põhjendamisel. Näiteks õigustab 
mees naise löömist viimase „vale“ käitumisega. Samuti võib vanem arvata, et lapse kehaline 
karistamine on tema kohustus. Vanem peab adekvaatselt vastama lapse tegudele, kuid ta ei tohi 
unustada, et lapse distsiplineerimine kunagi ei tohi last alandada ega talle piina või kahju tekitada. 
Ohvri süüdistamine on vägivalla õigustamine, sest paneb vastutuse kannatajale. Ohvri ükskõik 
missugune käitumisviis ei õigusta vägivalla kasutamist.  

Ta ise provotseeris vägivalda! Sageli süüdistatakse ohvrit (naist, last, eakat pereliiget) vägivalda 
provotseerivas käitumises, mis mõjub vägivallatsejale nii, et ta ei ole enam võimeline oma tegevust 
kontrollima.  

Ta on lihtsalt selline vägivaldne mees/inimene. Vägivaldset käitumist põhjendatakse inimese 
iseärasustega (nt äkiline iseloom), mida kuidagi ei saa muuta. Tegelikult on olemas meetmeid, kuidas 
vägivaldsust vähendada. 

Ainult lahkuminek võib peatada vägivaldset suhet perekonnas. Statistilised andmed näitavad, et 
abielulahutus ei lõpeta vägivalda. Endine abikaasa/elukaaslane võib jätkata vägivalla kasutamist 
partneri suhtes ning vägivald võib isegi süveneda ja muutuda ohtlikumaks. See on loogiline 
instrumentaalse vägivalla puhul, kus vägivallatseja näeb suhtes oma võimu teostamise võimalust.  

Korralikes peredes ei ole perevägivalda. „Kenade inimeste“, „korralike inimeste“ puhul ei ole justkui 
alust kahtlustada sassis peresuhteid ja vägivalda. Eeldatakse, et vägivald võib toimuda vaeste, 
töötute ja alkoholilembeliste inimeste peredes, nö asotsiaalsetes peredes. Seetõttu võivad jääda 
märkamata perevägivallale viitavad märgid. Samas, erinevate erialade spetsialistid puutuvad kokku 
erinevate inimestega, üks võimalus perevägivalla avastamiseks, on küsida igaühelt, ega keegi tema 
lähedastest (partner, vanem, laps jne) tema suhtes vägivaldne ei ole. Selliselt toimides antakse 
inimestele signaal valmisolekust aidata. Perevägivalla ohver võib eitada vägivalla toimumist ning 
vastata sellisele küsimusele eitavalt. Samas näitab abistamise süsteem niimoodi oma valmisolekut 
teda aidata. 

Perevägivald on häbi.  Tihtipeale tuntakse häbi, et kogukonnas („meie tänavas nüüd selline asi“), 
asutuses on aset leidnud juhtum, mis heidab varju kogukonna, asutuse heale nimele. Kogukonnal, 
asutusel võib olla vastuoluline roll nii perevägivalla ilmsiks tulekul kui osaliste toetamisel. Üheltpoolt, 
inimesed elavad kogukonnas tihedalt koos, sageli mitmeid põlvkondi juba, see annab neile erilise 
üksteise toetamise ja abistamise tunde, mis ehk vajab väljastpoolt tulevat sotsiaaltöö spetsialistide 
abi vähem. Samal ajal aga võib seesama omavaheline seotus tekitada olukorra, kus aset leidvat 
perevägivalda ei taheta märgata ning võidakse üritada suisa varjata, kuna selle ilmsiks tulek on suur 
häbi. Sama põhjus takistab ka ohvreid ja vägivallatsejaid ise abi otsima. Oma kogukonna aule ja 
mainele mõtlemise kõrval tuleb mõelda nende inimeste peale, kellest kogukond koosneb ning 
reageerida märkidele, mis näitavad perevägivalda.  

Peres ikka juhtub, alati on nii olnud. Kogukond võib harjuda pidama vägivaldset käitumist 
iseloomulikuks. See, et kunagi varem sama pereliikmete vahel on olnud vägivald, ei tähenda, et seda 
peab tänapäeval taluma. Täna me teame perevägivalla kahjulikust mõjust pereliikmetele ja seetõttu 
ka peame reageerima. Samas, nii vägivalla kasutaja kui ka ohver ise ei pruugi mõista, et midagi on 
valesti, kuna nad on ise lapsena näinud vägivalla kasutamist peresuhetes. Sellist vägivalla 
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edasikandumist saab peatada, sekkudes nüüd, andes nii ohvrile kui vägivallatsejale selge signaali, et 
see ei ole aktsepteeritud käitumisviis.  

See on pere siseasi. Pere privaatsus ja „mu kodu on mu kindlus“ hoiakud takistavad vahest ehk kõige 
enam perevägivalla ilmsiks tulekut. Aga kodu ja perekonna puutumatus kehtib seni, kuni ei rikuta 
perekonnale delegeeritud usaldust olla toeks ja hoolitseda lähedaste eest. Peresisesed suhted 
peavad vastama ühiskonnas levinud väärtustele, normidele, kommetele. Vastasel juhul on tegemist 
ühiskondliku probleemiga, millesse peab sekkuma.  
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Perevägivalla riskitegurid 

Järgnevalt on esitatud võimalikud vägivalla kasutamist soodustavad tegurid. Kuna paljud tegurid, mis 
võivad viidata nii paarisuhtevägivallale kui ka laste väärkohtlemisele, on sarnased, siis käsitletakse 
neid järgnevalt koos. Selle loetelu lugedes tuleb meeles pidada, et ükski allloetletud teguritest ei 
tähenda kohe perevägivalla kasutamist, pigem on see loend erinevatest ohuteguritest.  

Suhete kvaliteet peres: 

 sagedased partneritevahelised tülid ja 
lahendamata probleemid; 

 (ekstreemne) armukadedus; 

 rahulolematus oma abielu/kooseluga; 

 usaldamatus teineteise suhtes;  

 võimu ebavõrdne jaotumine partnerite 
vahel, üks on teise suhtes domineeriv ja 
kontrolliv.  

Vanema ja lapse vahelised suhted ning kasvatusstiil:  

 vanemlike oskuste defitsiit; 

 vanem on lapse suhtes emotsionaalselt 
jahe, ükskõikne või lausa vaenulik; 

 füüsiline karistamine;  

 rahulolematus vanema rolliga; 

 autoritaarne kasvatusstiil (distsiplineerimisel 
väga range, oodatakse tingimusteta allumist, 
piiratud suutlikkus aktsepteerida lapse 
arvamust või tema soovidele ja vajadustele 
vastu tulla). 

Individuaalsetest karakteristikutest tulenevad tegurid  

Täiskasvanute iseloomuomadused, emotsionaalne seisund ja sotsiaalne kompetentsus: 

 vähene empaatiavõime, puudulik 
kiindumuse ja soojuse väljendamise oskus; 

 emotsionaalne ebastabiilsus, kalduvus 
kergesti vihastuda ja ärrituda; 

 domineeriv ja tugevalt autoritaarne 
suhtlusstiil; 

 tugev omanikutunne; 

 madal enesehinnang;  
 

 suhtlemisraskused;  

 kalduvus pidevalt kontrollida; 

 teiste kõne või käitumise valestimõistmine ja 
moonutamine; 

 puudulik toimetulekuoskus stressiolukorras 
(ei oska probleemidele otstarbekaid 
lahendusi leida).  

 

Täiskasvanute (psühho)patoloogilised häired: 

 isiksusehäired;  

 neurootilisus;  

 depressiivsus (depressioon); 

 suitsidaalsus;  

 probleemne psühhotroopsete ainete 
tarvitamine (alkoholi ja/või narkootikumide 
tarvitamine).  

Täiskasvanute isiklikud (lapsepõlve) kogemused: 

 väärkohtlemise kogemused lapsepõlves; 

 oma vanemate vägivalla pealtnägemine; 

 kehva vanemluse kogemine lapsepõlves.   
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Täiskasvanute demograafilised iseärasused:  

 Noorem iga (nooremad inimesed kogevad suurema tõenäosusega vägivalda paarisuhtes ning 
noored lapsevanemad võivad olla väiksema kogemustepagasiga. Vanuse kasvades vägivalla 
kogemise ja toimepanemise tõenäosus langeb); 

 Rasedus (raseduse ajal võib ilmneda esmakordselt või kasvada vägivald naiste vastu); 

 Puudega inimestel suurem risk kogeda vägivalda. 

Lapse iseärasused: 

 Enneaegne sünd, raske sünnitus; 

 Füüsiline või vaimne puue; 

 Hüperaktiivsus; 

 Sagedased või rasked haigused. 

Perekonna struktuurist ja sotsiaal-majanduslikest iseärasustest tulenevad tegurid 

 Ebastabiilse struktuuriga perekond 
(elukaaslased vahelduvad lühikese aja 
jooksul); 

 Madalam sotsiaalne staatus; 

 Kehvad elamistingimused; 

 Materiaalsed toimetulekuraskused, vaesus; 

 Sotsiaalne isolatsioon; 

 Täiskasvanud pereliikmete töötus. 
 

Kultuurilised tegurid 

 Vägivalla kui konflikti lahendamise meetme pooldamine ühiskonnas; 

 Soospetsiifiline sotsialiseerimine (meestele ja naistele omistatavate sotsiaalsete rollide range 
eristamine ja laste vastavalt nendele rollidele kasvatamine); 

 Soostereotüübid ja eelarvamused: väga kindlad piirid mehe ja naise soorolli defineerimisel, 
nt mehe pidamine perepeaks ja võimu omajaks, naise nägemine kannatlikku allujana. 

 Suhtumine perekonda kui erasfääri (kuhu riik ei pea sekkuma isegi kui peres leiab aset 
vägivald). 

NB! Ehkki mõnes uuringus on ilmnenud, et vaesemates peredes esineb rohkem vägivalda, ei ole 
vaesus ja töötus otseselt vägivalla riskitegurid, vaid pigem lisa pingeallikad, mis eeldavad täiendavaid 
toimetulekuoskusi. Rahalistes raskustes pered kogevad rohkem stressoreid ja neil on vähem 
võimalusi, et lahendada materiaalseid kulutusi nõudvaid olukordi (nt lapsehoidmisega seotud 
probleemid). Eriti madalama haridustaseme ja vähese informeerituse korral võib neil inimestel 
nappida toimetulekustrateegiatest. Inimesed, kes suhtlevad vähe naabrite, tuttavate ja sugulastega 
või kellel ei olegi lähedasi inimesi väljaspool perekonda, on sagedamini oma muredega üksi ja neil on 
vähem võimalusi saada tuge, kui suurema sotsiaalse võrgustikuga inimestel.   

Ehkki mitmed uuringud ja politseistatistika näitavad, et perevägivalda toimub rohkem kodudes, kus 
pruugitakse alkoholi, võib alkoholi kui vägivalla riskiteguri seada siiski kahtluse alla. Alkoholitarbimine 
ning paarisuhtevägivald võivad olla kohati kattuvad ja koosesinevad probleemid, kuid otseselt pole 
tõendeid, et üks põhjustaks teist. Uuringutes on leitud, et vägivalda tarvitanud isikud võivad olla 
vägivaldsed ka kainena. Vägivaldse inimese suhtumine ning hoiakud partnerisse on ka alkoholi 
tarvitamata samasugused. Alkoholi tarvitamine on pigem vabandav tegur vägivalla kasutamisel. 
Joobest tingitud hägustunud teadvus ning alanenud enesekontroll võivad siiski kaudselt soodustada 
vägivalda, näiteks partneri sõnade või käitumise valesti interpreteerimise näol. 
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Vägivallatsejat iseloomustavad märgid 

Järgnev loetelu sisaldab vägivalda kasutavat inimeset iseloomustavaid karakteristikuid. Kuna need 
märgid viitavad peamiselt instrumentaalsele vägivallale, mida kasutavad enamasti mehed, siis on ka 
loetletud karakteristikud iseloomulikud peamiselt vägivaldsetele meestele. Need märgid ei kirjelda 
mehi mitte ainult suhetes naisega, vaid ka oma lastega.  

Kontrollimudeli rakendamine partneriga suhtlemisel. Vägivallatseja tahab pidevalt teada, mida 
partner teeb, kus käib, kellega suhtleb või kohtub. Vägivallatseja seab partneri liikumisele piiranguid, 
näiteks ootab, et partner täpselt õigel ajal töölt koju tuleb.  

Privilegeerituse tunne. Vägivallatseja usub, et temale kuuluvad teatud õigused ja privileegid, millega 
ei kaasne kohustusi ja mis ei laiene teistele pereliikmetele. Pereelu keerleb vägivallatseja ümber.  

Moonutatud nägemus endast. Vägivallatsejat võib iseloomustada enesekeskne, ülespuhutud ja 
romantiseeritud minapilt endast. Vägivallatseja ei taju end vägivaldsena ega pruugi näha oma 
vägivalla tagajärgi. 

Egotsentrilisus ja vähene empaatiavõime. Vägivallatseja näeb olulise ja tähtsana kõike endaga 
seonduvat, teiste pereliikmete muresid, soove ja vajadusi ei taha/oska märgata ega pea oluliseks 
nendega tegeleda. 

Ebarealitslikud ootused ja kõrged nõudmised teiste pereliikmete käitumise suhtes. Vägivallatseja 
ootab (peab iseenesest mõistetavaks), et partner ja teised pereliikmed täidavad tema käske. 
Nõudmiste mittetäitmisele võib järgneda “karistus”. 

Tugev omanditunne. Vägivallatseja tajub lapsi ja partnerit justkui endale kuuluvana, mistõttu eeldab 
ka nende allumist enda soovidele ja korraldustele.   

Armastuse ja vägivalla segiajamine. Vägivallatseja põhjendab vägivalla kasutamist partneri 
armastamise ja temast hoolimisega. Ta võib kasutada väiteid stiilis: “Ma ei läheks nii endast välja, kui 
ma teda nii väga ei armastaks”.  

Manipuleerimine. Vägivallatsejat võib manipuleerida partneriga, selleks et tema käitumist 
kontrollida, temas segadust tekitada või temast (väljapoole) halvemat muljet jätta.  

Vägivalla kasutamise eitamine, õigustamine, vabandamine, tagajärgede pisendamine. 
Vägivallatsejal on kalduvus end vägivalda eitada, seda õigustada (nt ohvri süüdistamine „vales“ 
käitumises) või vabandada väliste teguritega (alkoholijoove, ohver provotseeris). Samuti võivad nad 
pidada tõsiseid tagajärgi tühisteks ja mittemärkimisväärseteks.  

Varjamine ja valetamine – teistele inimestele (eelkõige lähedastele) enda tegevuste kohta 
vastuoluliste ütluste andmine, valetamine või nende varjamine.  

Süütunde tekitamine ja enda käitumise puhul vastutuse projitseerimine teistele isikutele – 
Vägivallatsejale on omane panna partner tundma, et ta on milleski süüdi või midagi valesti teinud, sh 
ka enda (väära) käitumise korral. Toime pandud vägivalda kaldub ta eitama või tühisemana näitama 
end seal juures õigustades, ohvrit süüdistades ja juhtunule väliseid vabandusi leides (nt 
alkoholijoove, raske tööpäev, töötus, pealetükkivad sõbrad vms).  
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Ekstreemne armukadedus – Vägivaldset meest iseloomustab liialdatud armukadedus, kusjuures ta 
võib olla armukade isegi partneri sõprade ja sugulaste suhtes. Armukadedus väljendub pidevas 
kahtlustamises, kontrollimises ja naise süüdistamises.   

Mittevägivaldse vanema autoriteedi õõnestamine – Vägivallatseja võib kritiseerida laste 
juuresolekul oma partnerit (mittevägivaldset vanemat), nimetab teda rumalaks, saamatuks ja halvaks 
lapsevanemaks, kasutab sõimunimesid.  

Patriarhaalsed hoiakud ja traditsioonilised soorollid – Võrreldes mittevägivaldsete meestega usuvad 
vägivaldsed mehed oluliselt enam, et mees on peres pea, ainuisikuline otsustaja ja suhetes 
domineeriv. Naine on aga isik, kes peab alluma mehe korraldustele. 

Negatiivne ja vaenulik suhtumine naistesse – Vägivallatsejal võib olla negatiivne hoiak naistesse. Ta 
võib pidada naisi vähemväärtuslikeks ja rumalateks inimesteks võrreldes meessooga. Naise 
dehumaniseerimine, st tajumine objekti või tühise olendina hõlbustab vägivalla kasutamist. Näiteks 
füüsiline vägivald “kasutu lehma” või “litsi” suhtes tekitab vähem sisemist ebakõla ja negatiivseid 
tundeid kui “naise” löömine.  

Kahepalgelisus – võõrastega, sh ametiisikutega suheldes võib jätta väga viisaka, hooliva ja 
rahumeelse inimese mulje. Ka võõraste juuresolekul võib naisega käituda hoopis teisiti kui kodus.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et vägivaldse mehe vajaduse kontrollida naist, kahtlustada, süüdistada või 
tunda armukadedust põhjustab tema ebakindlus ja sisemine ärevus. Tegelikult on ka vägivaldsetel 
meestel madal enesehinnang ja nad kogevad rollikonflikti, st et nad tajuvad end mitte vastavana 
ühiskonnas aktsepteeritud mehe ideaalile või õigemini nende enda ettekujutusele sellest. Mehed, 
kes pooldavad patriarhaalset lähenemist pereelus ja järgivad traditsioonilisi maskuliinsuse norme, 
võivad kogeda enam võimu puudumist ja ebakindlust „tõeliseks meheks“ olemise pärast võrreldes 
nende meestega, kes konventsionaalseid norme ei poolda. Oma hirmu/ebakindluse 
kompenseerimiseks püüavad nad eriti rõhutada patriarhaalsele ideoloogiale omaste elementidega 
(nt olla domineeriv, kehtestav, naisi kontrolliv ja allutav). Vägivald naise suhtes on samuti üks 
käepäraseid viise enda võimu näitamiseks ning hirmu ja ebakindluse varjamiseks.   
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Ohvrit iseloomustavad märgid 

Järgnevalt on toodud nimekiri indikaatoritest, mis viitavad eelkõige vägivallaohvritest naistele.  

Madal enesehinnang – Korduva vägivalla kogemine, alandamine ja süüdistamine alandab oluliselt 
naise enesehinnangud ja minapilti. Naine võib tunda, et ta ei ole midagi väärt ega saa millegagi 
hakkama. Kadunud eneseusk ja alaväärsustunne alandavad naise teotahet, võimet toimunud 
vägivalda ja iseennast adekvaatselt hinnata ning olukorrale lahendust leida.  

Häbi- ja enesesüüdistamine – Vägivald kutsub esile ohvris häbi- ja süütunde. Seda kinnitab veel 
partneri süüdistav käitumine. Süütunne paneb naist tundma toimunud vägivallas vastutavana. Häbi- 
ja süütunne vähendavad naise valmisolekut juhtunust väljapoole rääkida ning abi otsida.  

Hirm – Vägivalla kogemine tekitab naises hirmutunde. Korduv vägivald aga muudab hirmutunde 
süstemaatiliseks, st et naine võib tunda hirmu ka siis, kui partner ei ole otseselt vägivaldne või on 
kodust ära. Näiteks võib naine kogeda tõsist hirmu siis, kui mees jääb õhtul kauemaks kodust ära, 
saabub alkoholijoobes, sisenedes paugutab uksega või kui naine ise pillab maha vaasi või toit läheb 
kõrbema. Pika vägivaldse kooselu jooksul on naine õppinud tähele panema märke, mis “võivad esile 
kutsuda” partneri vägivaldse reaktsiooni. Nende märkide märkamine on naisele ohusignaaliks, 
kutsudes esile hirmu või isegi paanikahoo. 

Enesekaitsereaktsioonid – Korduva vägivalla kogemine kutsub naisel esile instinktiivsed 
kaitsereaktsioonid. Näiteks kaasvestleja valju hääle või äkilise žesti peale võib naine võpatada või 
käed näo ette tõsta.  

Ülipüüdlik kohandumine ja enda soovide ja vajaduste alla surumine – vägivaldses suhtes elades 
püüab naine vältida olukordi, mis võivad meest häirida ja teda ajendada vägivallatsema. Naine 
loodab (ja sageli väljendab ka mees sellist arvamust), et kui naine käitub vastavalt mehe ootustele, 
siis mees vägivalda ei kasuta. Seetõttu püüab naine kohanduda mehe nõudmistega, eirates isiklikke 
huve ning muutes enda ‘mina’ olematuks. Antud käitumine võib laieneda ka väljapoole kodu 
teistesse tegevustesse ja suhetesse.   

Endassetõmbumine ja isiksusemuutused – Partneri vägivaldne käitumine ning kontrolliv ja isoleeriv 
suhtlemisstiil võib muuta naise kinniseks, eemaletõmbunuks ja teiste inimestega (sh sõpradega, 
tuttavatega) suhtlemisel ettevaatlikuks või suisa vältivaks.  

Negatiivsed kogemused lapsepõlves ja/või varasemates paarisuhetes – Paljud naised on olnud 
lapsepõlves vanematevahelise vägivalla tunnistajaks või on olnud väärkohtlemise ohvriks. 
Vanematevahelised jahedad või suisa vaenulikud suhted võivad avaldada mõju naise enda paarisuhte 
kvaliteedile. Eriti aga isa vägivaldne ja alistav käitumine ema suhtes võib õpetada naisele, et tema 
soole ongi kohane meestele kuuletuda ning meeste vägivald naiste suhtes on õigustatud naise 
eksimuse korral. Mõnikord võib juhtuda, et paarisuhtes vägivalda kogenud emad manitsevad tütreid 
oma mehe tahtmistele alluma ning mitte vastu vaidlema. Vägivallaohvri rolli kinnistab aga vägivalla 
kogemine erinevates paarisuhetes.  

Vägivallatseja käitumise vabandamine, õigustamine, vägivalla eitamine – Sarnaselt vägivaldsetele 
meestele kalduvad ka vägivalda kogenud naised oma meeste vägivallategusid õigustama, välja 
vabandama või suisa eitama. Naised võivad toimunud vägivallale anda hoopis teistsuguseid nimetusi, 
mis varjutavad tugevalt juhtunu tegelikku tähendust ja tõsidust (nt nimetatakse käe või jalaga 
löömine ümber „karistamiseks“, „kuri olemiseks“). Naised tunnevad end toimunus vastutavana ja 
süüdi olevana, samuti võivad nad otsida mehe vägivaldsusele väliseid põhjusi (nt „pahad sõbrad“ ja 
alkohol). Vägivalla tähenduse muutmine, välja vabandamine või tagajärgede tõsiduse pisendamine 
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töötavad kui toimetulekustrateegiad, mida naised kipuvad kasutama pikka aega kestnud vägivalla 
puhul. Lootusetu ja lõputuna näivas olukorras võib naiste jaoks olla „ennast säästvam“ mõelda 
toimunud vägivald ja mehe agressiivsus vähem negatiivseks kui tõega leppimine. 

Füüsilise ja vaimse tervisega seotud märgid 

 Vahetud füüsilised vigastused (haavad, 
verevalumid, luumurrud, nihestused, 
murdunud hambad, siseorganite vigastused 
vms); 

 Valud, raskused liikumisel; 

 Verevalumite vm vigastuste varjamine meigi 
või riietusega, nende põhjendamine 
kukkumise või mõne ebamäärase 
seletusega; 

 Pikema aja jooksul välja kujunenud 
terviseprobleemid ja sagedased haigushood 
(kõrge vererõhk, sagedased pea, kõhu ja 
seljavalud, kroonilised, progresseeruvad 
haigused); 

 Sagedased negatiivsed tundmused (kurbus, 
apaatia, kasutus, süü, ärevus, ahastus jt); 

 Tunne, et minnakse hulluks; 

 Tähelepanuhäired ja keskendumisraskused 
(näiteks ei suuda ohver tööl optimaalse 
ajaga lõpetada ülesandeid, tekivad vead); 

 Unehäired, psühhosomaatilised kaebused, 
söömishäired; 

 Paanikahood; 

 Isolatsioon; 

 Depressiivsus või diagnoositud depressioon 
(sügav, krooniline depressioon); 

 Soovimatu rasedus (naise rasestamine võib 
olla vägivallatseja teadlik soov, et tugevdada 
naise seotust endaga), 

 Iseeneslikud abordid; 

 Alanenud huvi seksuaalelu vastu; 

 Eluisu kadu, suitsiidimõtted ja –teod; 

Suhetega seotud märgid 

 Austuse ja lugupidamise kaotus laste silmis 
(eriti siis, kui laste isa halvustab ema laste 
juuresolekul või pöörab neile tähelepanu sel 
hetkel, kui ema seda vägivallast tingitud 
vigastuste ja emotsionaalse häirituse tõttu 
ei suuda teha); 

 Võimetus laste eest piisavalt hoolitseda; 

 Laste kohtlemine agressiivsel viisil (vägivalla 
tõttu haavunud ja emotsionaalselt 
ärritunud naine võib laste peale karjuda või 
neid füüsiliselt korrale kutsuda ja lüüa); 

 Sugulaste, sõprade ja tuttavatega suhtlemise 
vältimine (mees keelab suhelda või 
halvustab pidevalt naise sugulasi/sõpru ja ei 
kiida nendega läbimist heaks, kardetakse, 
häbenetakse tunnistada vägivalla 
toimumist); 

 Loobumine hobidega tegelemisest või 
harjumuspärastest vaba aja veetmise 
viisidest; 

 Usaldamatus võõraste (eriti meesterahvaste) 
suhtes. 

Majandusliku olukorraga seotud märgid 

 Majanduslik sõltuvus mehest võib olla n.ö 
olukorrast tingitud (väikesed lapsed, töötus 
vm) või mehe poolt põhjustatud (mees 
võtab naiselt raha ära, piirab naise rahalisi 
tehinguid, ei maksa elatisraha, keelab või 
takistab naisel käia tööl); 

 Mees kahjustab naisele kuuluvaid esemeid 
või vara; 

 Mees ei maksa naisele elatisraha; 

 Lahku minemise korral ei lahku naisele 
kuuluvalt elamispinnalt; 

 Töövõime või töö kaotus vägivallast tingitud 
vaimsete ja füüsiliste tagajärgede tõttu (nt 
depressiooni või vigastuste tõttu haiguslehel 
olemine, keskendumisraskused). 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et kauakestev vägivald suurendab naise allaheitlikkust ja haavatavust, mis 
koos stereotüüpsete hoiakutega soorollidesse võib viia järgmise ohvristumiseni (järgmises 
paarisuhtes). Erinevate vägivallajuhtumite mõjud kuhjuvad aja jooksul. Näiteks varasemate traumade 
sümptomid võivad vallandada palju ekstreemsemaid emotsionaalseid reaktsioone hilisemate 
vägivalla intsidentide puhul,  muutes naised üha abitumaks ja kaitsetumaks järgmiste rünnakute ees. 
Kauakestev ja tervist laastav suhtevägivald võib muuta naise sõltuvaks vägivaldsest partnerist – halva 
tervise ja majanduslike raskuste tõttu tunnetavad naised, et nad ei ole suutelised iseseisvalt hakkama 
saama, seda eriti siis, kui nende enesehinnang on väga madal ning toetav sotsiaalne võrgustik 
puudulik. Nii võivad jääda naised pikkadeks aastateks (kui mitte kogu eluks) suletud vägivallaringi.  

 

Miks ohver ei lahku oma vägivaldse partneri juurest? 

Vägivaldse abikaasa või partneri juurest lahkumine on oluliselt keerulisem, kui see vägivalda 
mittekogenud kõrvalseisjale võib tunduda. Seetõttu on väär teha ohvrile etteheiteid vägivaldsesse 
suhtesse jäämise pärast. Ka ei taha või ei ole ohver alati valmis suhet (kohe) lõpetama. Eriti akuutses 
situatsioonis ohver ei pruugi olla võimeline nii kaalukat otsust vastu võtma. Järgnevalt on esitatud 
rida põhjuseid, mis võivad raskendada ohvril vägivalla puhul abi paluda, toimunust rääkida ja suhtest 
lahkuda: 

 Hirm ja ohutunne. Ohver kardab, et partner võib pärast lahkuminekut ta üles otsida ja 
kasutada kättemaksu eesmärgil veelgi tõsisemat vägivalda. 

 Vägivaldne partner ähvardab tappa ennast, ohvrit või ka lapsi.  

 Ohver kardab, et partner võib lapsed ära võtta, hakata nendega manipuleerima või neile 
muul moel haiget teha. 

 Ohver võib tunda hirmu häbimärgistamise ees. Ta võib karta, et teised inimesed, sh 
spetsialistid ei usu vägivalla toimumist või hakkavad naist süüdistama. 

 Ohver võib olla partneriga emotsionaalselt seotud hoolimata viimase vägivaldsusest. 
Partnerit nähakse kui isikut, kellesse armuti ja kellega on kogetud koos mitmeid positiivseid 
elamusi. 

 Ohver võib uskuda, et partner muutub ja ei kasuta enam vägivalda. 

 Piiratud materiaalsed ressursid ja raskused ise (koos lastega) toime tulla. 

 Materiaalne-juriidiline seotus (nt ühised laenud, eluase vms). Näiteks võib ohvril olla 
keeruline suhet lõpetada, kuna ühise eluaseme endale saamisel peab ta partnerile välja 
maksma poole eluaseme hinnast. Seda raha aga ei pruugi ohvril olla.  

 Puue või tervise probleemid, mille tõttu vajab ohver teise inimese abi igapäevaeluga 
toimetulemisel. 

 Piiratud teadmised abisaamise võimalustest või ei ole vajalikud teenused ohvrile 
kättesaadavad (nt varjupaik asub elu- ja töökohast liiga kaugel, ei ole piisavalt raha 
õigusalase abi saamiseks).  

 Ohvri lahkumist võib takistada ka vägivaldne partner ise. Näiteks hoolimata sellest, et partner 
võib negatiivselt suhtuda ohvrisse, teda alandada ja sõimata, ei ole partner üldiselt 
motiveeritud suhet lõpetama. Näiteks võib partner nii otseselt kui ka kaudselt takistada ohvri 
lahkumist ja abi saamist.  

Otseste takistustena võib nimetada: 

 Suhtlemisvõimaluste piiramine (nt telefoni äravõtmine, lõhkumine, arvuti kasutamise 
piiramine); 

 Füüsiline isoleerimine (nt koju luku taha panemine); 

 Dokumentide ja/või raha/pangakaardi äravõtmine; 
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Kaudsete takistustena võib nimetada: 

 Iseseisvalt toimetulemise piiramine (töö leidmise või tööl käimise, st endale elatise teenimise 
raskendamine); 

 Laimujuttude levitamine kogukonnas, sh kohaliku omavalitsuse ametnikele.   

Antud loetelu suhte lõpetamist takistavatest teguritest võib eriti iseloomulikuks pidada vägivalda 
kogenud naistele. Esiteks viitavad mitmed tegurid loetelus võimul ja kontrollil põhinevale vägivallale, 
mille alla kannatavad naised oluliselt sagedamini kui mehed. Teiseks on meie ühiskonnas siiski 
levinud hoiakud, mis peavad naist pereelu harmoonia eest peamiseks vastutajaks ning eeldavad 
mehele allumist.  

Samas on mitmed eespool märgitud punktid iseloomulikud ka paarisuhtevägivalda kogenud 
meestele. Eelkõige on meestel raske ohvrikogemusest avalikult rääkida ja abi otsida, kuna nad 
tajuvad ohvriksolemist tugeva stigmatiseeriva märgina. Mehed võivad pidada vägivallast rääkimist 
enda nõrkuse ja saamatuse väljenduseks. Alistumine, probleemide ja toimetulematuse tunnistamine 
lähevad aga vastuollu ettekujutatava meheks olemise rolliga. Seetõttu ei tihka mehed minna abi 
paluma vägivalla korral, sest nad kardavad näida mittemehelikena.  

NB! Vägivald ei lõpe paari lahkuminekuga! Väga tihti jätkub vägivald (eelkõige vaimne vägivald ja 
kontrolliv käitumine, aga ka füüsiline vägivald) ka pärast suhte lõpetamist. Kusjuures on täheldatud, 
et lahkumineku ajal võivad vägivallajuhtumid sageneda ning muutuda tõsisemaks. 
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Lapse väärkohtlemise märgid 

Lapse väärkohtlemise märgid on erinevas vanuses laste puhul kohati erinevad. Klikkides allolevatel 
linkidel, leiad väärkohtlemise märgid vastavalt lapse vanusele. 

Väikelaps 

Koolieelik 

Noorem koolilaps 

Teismeline 

Ebaturvalise kiindumussuhte mõju lapse arengule 

Paljudel väärkoheldud lastel on ebaturvaline kiindumussuhe oma vanematega, mistõttu kalduvad 
nad oma vanemaid vältima või tõrjuma, kuna ei taju vanemaid turvatunnet pakkuvana. 
Kiindumussuhte stiil mõjutab aga lapse ettekujutust suhetest teiste inimestega, sh ka sõprussuhted. 
Ebaturvalise kiindumussuhtega lapsed võivad teisi lapsi mitte usaldada, neil võib olla puudulik 
arusaamine kohastest suhtlemisviisidest ning nad võivad olla teistega läbikäimisel agressiivsed. See 
võib omakorda põhjustada lapse ebapopulaarsust ja tõrjumist eakaaslaste poolt. Nii võib juhtuda, et 
väärkoheldud lapsed muutuvad isoleerituks ja üksildaseks või siis hakkavad sõbrustama teiste 
sarnaste probleemide ja staatusega lastega. 

Lapse seksuaalsest väärkohtlemisest rääkimine ning seda pärssivad tegurid 

Siin on nimekiri võimalikest märkides, mis võivad kahandada laste soovi toimunud seksuaalsest 
vägivallast teistele isikutele rääkida. 

 Laps võib salata väärkohtlemise toimumist, kuna teda on vägivalla kasutamisega või füüsilise 
karistamisega hirmutatud.  

 Lapsi sunnitakse vaikima pannes neile vastutus perekonna lagunemise, ema kurjaks saamise või 
muude halbade sündmuste eest, mis perekonnas võiksid juhtuda, kui laps avalikustab intsesti. 

 Hirm avalikukstulemise tagajärgede ees perekonnale. Laps tajub, et avalikustamine toob kaasa 
sündmuste laine, mida ta ei oska ette ennustada ega ammugi mitte kontrollida. Hirm teadmatuse 
ees pärsib aga juhtunust rääkimist. Näiteks ei taha lapsed teha emale haiget, kui nad räägivad isa 
väärast käitumisest. Samuti kardavad lapsed lahutust.  

 Lapse kognitiivsed ja arengulised piirangud (sõnavara puudumine). 

 Emotsionaalsed takistused: häbi tunne, alanduse ja piinlikkuse tunne, enesesüüdistamine. 

 Laps on „ära ostetud“ altkäemaksude ja hüvitiste kaudu.  

 Väärkohtleja on lapsega seotud (pereliikme puhul on teatamine keerulisem, mittepereliikmest 
väärkohtlejast räägitakse kergemini). 

 Suhted väärkohtlejaga (sh lojaalsus väärkohtlejale, emotsionaalne side väärkohtlejaga, eriti 
tingimustes, kui teiste pereliikmetega on jahedad suhted). 

Lastel on seksuaalsest väärkohtlemisest vanematele või teistele täiskasvanutele erinevatel põhjustel 
raske rääkida, ent samas ilmneb nende käitumises ja olekus märke, mis võivad viidata 
väärkohtlemisele. Järgnevalt on juttu sellest, kuidas võivad lapsed meile „rääkida“, et neid on 
seksuaalselt väärkoheldud.  

 Väärkohtlemisest teatamine võib olla erinevas vanuses lastel erinev. Väikesed lapsed, kes ei ole 
teadlikud seksuaalse käitumise normidest, võivad paljastada toimunud väärkohtlemise 
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juhuslikult ja mitteverbaalselt. Vanemad lapsed seevastu kasutavad verbaalset teatamisviisi ning 
valivad rohkem inimest, kellele rääkida ja kui palju rääkida.  

 Lapsed, eriti väiksemad, ei räägi toimunust otse või täpsetes terminites (nt “Isa vägistas mind”), 
vaid tegevust või tundeid kirjeldavalt (nt “See tegi haiget, kui isa lamas minu peal”, “Isa oli kole, 
kui ta minu tuppa õhtul tuli”, “Mulle ei meeldi jogurt, see on nagu see, mis tuleb issi nokust”).  

 Lapsed võivad algul toimunud vägivalla eitada või anda vastukäivat informatsiooni. Sorensen ja 
Snow (1991) leidsid, et 72% seksuaalselt väärkoheldud lastest võivad esialgu eitada toimunut, 
kui neid küsitletakse väärkohtlemise kahtluste kohta. 22% lastest võivad aga pärast algset 
ülestunnistust oma ütlusi muuta ja toimunut salata. Seega hoolimata algsest või vahepealsest 
toimunu eitamisest või vastukäivatest ütlustest, tuleb lapse juttu võtta tõsiselt.  

 Lapsi on julgustanud rääkima vägivalda kajastava TV saate vaatamine või mõni situatsioon, mis 
sarnaneb või meenutab väärkohtlemist. Eriti väikesed lapsed võivad hakata väärkohtlemise 
toimumise kohas või seda meenutavas keskkonnas imiteerima käitumist väärkohtlemise ajal.  

 Märgiks vägivallale võib olla ka lapse seksuaalse sisuga käitumine, nt oma eale mittevastav 
teadlikkus seksuaalsusest, mitteeakohane seksuaalne käitumine, lugude kirjutamine või piltide 
joonistamine seksist. 

 Laps püüab vältida kontakti ärakasutajaga. Näiteks intsesti kogenud lapsed võivad öelda, et nad 
ei taha enam jääda isaga kahekesi koju või minna vanaisale/onule külla. Tegemist on lapse 
protestiga, mis võiks teha tähelepanelikuks, et midagi on valesti. 

 

Väikelaps (0-3 eluaastat) 

Üldised väärkohtlemise märgid 

 Häired kognitiivses arengus; 

 Hilinenud kõne areng; 

 Usaldamatus vanemate, hooldaja suhtes; 

 Ebaturvaline kiindumussuhe (selle kohta vt täpsemalt allpool) 

Spetsiifilised füüsilise väärkohtlemise märgid 

 Traumajärgne stressi häire 

 Vastumeelsus füüsilise kontakti suhtes; 

 Vanema ja teiste lastega suhtlemise 
vältimine; 

 Eakaaslastega suhtlemisel kaldub laps 
käituma agressiivselt; 

 Seletamatult tekkinud verevalumid, haavad, 
luumurrud, nihestused, löömise jäljed; 

 Sisemised vigastused, ajukahjustus; 

 Ärrituvus; 

 Valu või ebamugavustunne mängimisel, 
istumisel, liikumisel;  

 Vanema seletused lapse vigastuste suhtes on 
ebamäärased ja vastuolulised; 

 Letargia, unisus, oksendamine;  

 Mahajäämus füüsilises arengus ja 
motoorsetes oskustes; 

 Sage füüsiline vägivald põhjustab pidevat 
hirmutunnet;  

 Imiku raputamise märke vaata lk 9. 

Spetsiifilised  seksuaalse väärkohtlemise märgid 

 Seksuaalselt väärkoheldud väikelapsed ei suuda toimunud vägivalda meenutada, kuid neil jäävad 
sellest psühholoogilised mälestused ning nad tajuvad ohtu ja hirmu. 

 Lapsed tajuvad suguelundite puudutusi (näiteks pesemisel) hirmutavana; 

 Veritsused, verevalumid, valud suguelundite või päraku piirkonnas; 

 Valud või raskused istumisel, liikumisel, magamisel. 
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Spetsiifilised hooletussejätmise märgid 

 Märgatav mahajäämus kognitiivses arengus, 
raskused kõne mõistmisel; 

 Apaatia ja ükskõiksus ümbritseva suhtes; 

 Füüsiliselt hooletussejäetud lastel võib olla 
väiksem kehakaal ja kasv; 

 Mahajäämus motoorsetes oskustes nagu 
pea hoidmine, haaramine, esemete võtmine, 
pliiatsi käes hoidmine, kõndimine vms; 

 Hooletussejäetud väikelapsed võivad mitte 
naeratada ega naerda, kuna neile ei ole 
naeratatud ega innustatud seda tegema. 

Koolieelik 

Üldised väärkohtlemise märgid 

 Ebaturvaline kiindumussuhe (selle kohta vt täpsemalt siit) 

 Vähene sotsiaalne kompetentsus; 

 Agressiivne käitumine suhtlemisel teistega (eakaaslastega). 

Spetsiifilised füüsilise väärkohtlemise märgid 

 Seletamatult tekkinud verevalumid, haavad, 
luumurrud, nihestused, rihma vm esemega 
löömise jäljed; 

 Erinevas paranemisastmes füüsilised märgid 
lapse kehal (haavad, verevalumid jt); 

 Sisemised vigastused, peakahjustused; 

 Valu või ebamugavustunne mängimisel, 
liikumisel; 

 Kergesti ärrituvus, impulsiivsus; 

 Madal enesehinnang; 

 Tähelepanu probleemid; 

 Vähene initsiatiivikus ja motivatsioon; 

 Tegevuste tegemisel raskused nende 
lõpetamisega;  

 Kalduvus teise inimese sõbralikku käitumist 
interpreteerida vaenulikuna (st reageerivad 
teiste sõbralikele kavatsustele ärevuse ja 
vaenulikkusega); 

 Unehäired, regressiivne käitumine (enurees, 
pöidla imemine jt). 

Spetsiifilised  seksuaalse väärkohtlemise märgid  

 Seksuaalse sisuga mängud, mis näitavad 
lapse vanuse kohta üllatavalt häid teadmisi 
seksuaalelust; 

 Seksuaalse sisuga situatsioonide 
imiteerimine nukkudega mängides või 
joonistustel; 

 Teiste isikute suguelundite kastumine või 
silitamine; 

 Kõnes seksuaalse sisuga terminite 
kasutamine, seksi teemaliste väljendite või 
lugude rääkimine 

 Valud või raskused istumisel ja liikumisel; 

 Veritsused, verevalumid, valud suguelundite 
või päraku piirkonnas; 

 Suguhaigused, kuseteede põletikud. 

Spetsiifilised hooletussejätmise märgid 

 Mahajäämus kõne arengus ja teiste kõne 
mõistmises; 

 Huvi puudumine teiste lastega mängimise, 
suhtlemise ja ümbritseva keskkonna vastu; 

 Impulsiivsus; 

 Vähene loovus ja õpihuvi;  

 Positiivsete tunnete vähene väljendamine; 

 Sagedased haigushood (sh aneemia, 
nakkushaigused, astma); 

 Vajakajäämised eakohases käelises 
tegevuses (nt pliiatsi, kääride, kahvli 
kasutamine, joonistamine); 

 Oskamatus või ükskõiksus enese eest 
hoolitsemisel (pesemine, riietumine).   



27 
 

Noorem koolilaps 

Üldised väärkohtlemise märgid 

 Madal enesehinnang, enesesüüdistused ja 
häbitunne;  

 Usaldamatus teiste inimeste suhtes;  

 Ebaturvaline kiindumussuhe (selle kohta vt 
täpsemalt allpool) 

 Psühhosomaatilised kaebused; 

 Tähelepanudefitsiit, 

 Kohanemise ja keskendumise raskused 
koolis;  

 Vähene sotsiaalne kompetentsus; 

 Hariduslikud erivajadused (aeglasem 
edasijõudmine koolitöödes, õpiraskused, 
klassikursuse kordamine; seksuaalselt 
väärkoheldud lastel on õpiedukus siiski 
parem kui füüsiliselt väärkoheldud või 
hooletusse jäetud lastel); 

 Konfliktsed suhted eakaaslaste, õpetajate ja 
vanematega; 

 Raskused sõprussuhete loomisel ja 
hoidmisel. 

Spetsiifilised füüsilise väärkohtlemise märgid 

 Seletamatult tekkinud verevalumid, haavad, 
luumurrud, nihestused; 

 Rihma vm esemega löömise jäljed; 

 Erinevas paranemisastmes füüsilised märgid 
lapse kehal (haavad, verevalumid jt); 

 Sisemised vigastused, peakahjustused; 

 Laps võib vältida osalemist kehalise 
kasvatuse tundides või teistes tegevustes, 
mis võivad paljastada verevalumeid, 
vigastusi või arme tema kehal; 

 Füüsilisele väärkohtlemisele võivad viidata 
valu või ebamugavustunne mängimisel, 
liikumisel või füüsilise treeningu ajal; 

 Probleemid intellektuaalses arengus ja 
keelelises eneseväljenduses; 

 Probleemid reeglite järgimisel; 

 Käitumis- ja sõnakuulmisprobleemid koolis ja 
kodus (peamiselt just füüsiliselt 
väärkoheldud lastel).  

Spetsiifilised seksuaalse väärkohtlemise märgid  

 Moondunud ettekujutus seksuaalsusest; 

 (Liialdatud) seksuaalse alatooniga (avalik) 
käitumine (sh korduv, ülemäärane 
masturbeerimine või selle imiteerimine, 
seksuaalse sisuga jutud ja mängud); 

 Silmatorkav teadlikkus seksuaalelust;  

 Ärevus, depressiooninähud või depressioon, 
post-traumaatiline stressi häire; 

 Suitsidaalsed mõtted ja teod; 

 Füüsilised kaebused (nt peavalu, kõhuvalu), 
laps võib teha sagedasi visiite kooliarsti 
juurde; 

 Veritsused, verevalumid, valud suguelundite 
või päraku  piirkonnas; 

 Suguhaigused, kuseteede põletikud; 

 Valud või raskused istumisel ja füüsilise 
tegevuse käigus. 

 

Spetsiifilised hooletussejätmise märgid 

 Hooletussejäetud lastel võrreldes füüsiliselt 
või seksuaalselt väärkoheldud lastega esineb 
kõige enam õpiraskusi ning probleeme koolis 
hakkamasaamisega (eriti torkab see silma 
lugemisoskuste, õigekirja puhul ning 
matemaatikas); 

 Vähene initsiatiivikus ja huvi osaleda 
sotsiaalsetes tegevustes; 

 Probleemid reeglite järgimisel koolis, 
korralduste täitmisel ning ülesannete 
tegemisel algusest lõpuni; 

 Passiivsus, vähene suhtlemine 
eakaaslastega; 

 Tõrjutus ja ebapopulaarsus eakaaslaste 
hulgas. 
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Teismeline 

Üldised väärkohtlemise märgid 

 Negatiivsete emotsioonide väljendamine (nt viha, raev, ükskõiksus, ärevus); 

 Kõrgenenud depressiooni ja suitsidaalse käitumise risk; 

 Madal enesehinnang ja enesesüüdistused;  

 Agressiivsus; 

 Kodunt ärajooksmine. 

Spetsiifilised füüsilise väärkohtlemise märgid 

 Puudulik enesekontroll, ei suuda piisavalt 
oma tundeid kontrollida, mistõttu on 
emotsionaalselt ebastabiilsed; 

 Vähene stressitaluvus; 

 Õpiraskused, probleemid koolikohustuse 
täitmisega; 

 Tähelepanu- ja keskendumisprobleemid; 

 Deviantne käitumine (õigusrikkumised, 
agressiivne käitumine, uimastite 
kasutamine); 

 Vägivalla kasutamine või kogemine kohtingul 
olles; 

 Verevalumid, haavad, luumurrud, 
nihestused; 

 Erinevas paranemisastmes füüsilised märgid 
lapse kehal (haavad, verevalumid jt); 

 Sisemised vigastused, peakahjustused; 

 Varajane seksuaalne aktiivsus, rasedus, 
suguhaigused. 

 

Spetsiifilised seksuaalse väärkohtlemise märgid  

 Vaenulikkuse väljendamine enda, 
eakaaslaste ja teste pereliikmete suhtes; 

 Enesevigastamine (selle läbi püütakse 
vähendada psühholoogilist valu ja tulla 
toime oma tunnetega); 

 Tugev süü ja häbitunne; 

 Kõrgem depressiooni, söömishäirete ja post-
traumaatiline stressi häire risk; 

 Liialdatud seksuaalne käitumine (sagedased 
ja juhuslikud seksuaalsuhted, erinevad 
partnerid); 

 Seksuaalse sisuga jutud; 

 Haaratus prostitutsiooni; 

 Rasedus; 

 Füüsilised kaebused (nt peavalu, kõhuvalu, 
raskused istumisel ja liikumisel); 

 Veritsused, verevalumid, valud suguelundite 
või päraku  piirkonnas; 

 Valud urineerimisel; 

 Suguhaigused, kuseteede põletikud; 

 Valud või raskused istumisel ja füüsilise 
tegevuse käigus; 

 Suguhaigused, kuseteede põletikud; 
 

Spetsiifilised hooletussejätmise märgid 

 Hooletussejäetud lastel esineb võrreldes 
füüsiliselt või seksuaalselt väärkoheldud 
lastega kõige enam õpiraskusi ning 
probleeme koolis hakkamasaamisega; 

 Koolist põhjuseta puudumine, 
väljalangemine; 

 Puudulikud toimetuleku ja probleemide 
lahendamise oskused; 

 Alkoholi ja narkootikumide tarvitamine;  

 Vähene initsiatiivikus ja huvi osaleda 
sotsiaalsetes tegevustes; 

 Endassetõmbumine, vähene suhtlemine 
eakaaslastega; 

 Tõrjutus ja ebapopulaarsus eakaaslaste 
hulgas. 
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Koostöövõrgustik perevägivalla vähendamisel  

Selleks, et perevägivalda vähendada ja ennetada, on oluline, et igas kohalikus omavalitsuses oleks 
loodud laiapõhjaline võrgustik, kes ühiselt perevägivalla ohvreid abistab. Erinevate valdkondade 
kohalikest spetsialistidest koosnev võrgustik võib kohalikes omavalitsustes erineda, sõltuvalt sellest, 
milliseid tugiteenuseid vallas või linnas pakkuda on võimalik.  

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja saab enda ümber koondada partnerid, kellega koostöös on 
võimalik nii perevägivalla ohvreid kui ka vägivallatsejaid aidata.  Oluline on kujundada toetav ja 
usalduslik õhkkond, mis soodustab koostööpartnerite omavahelist kiiret ja otsekohest suhtlust. 
Koostöövõrgustikku kuuluvad oma ala spetsialistid nii avalikust, era kui ka kolmandast sektorist.  

Koostöövõrgustiku liikmeil on oma kindlad ülesanded. Sõltuvalt omavalitsusest ja ka konkreetsest 
juhtumist kuuluvad koostöövõrgustikku: 

Sotsiaaltöötaja  

Lastekaitsetöötaja  

Politsei 

Prokurör 

Naiste varjupaik 

Ohvriabi  

Kooli tugipersonal  

Perearst ja pereõde 

 

Sotsiaaltöötaja  

Sotsiaaltöötaja on erialase kõrgharidusega spetsialist, kelle tegevus on suunatud üksikisikute, perede 
ja rühmade toimetuleku toetamisele ning kogukonna ja ühiskonna vastavusse viimisele tema liikmete 
vajadustega. Ta tegeleb nii nõustamise kui ka konkreetse abiga või abi osutamisega. Sotsiaaltöötajate 
tööks on riskigruppidesse kuuluvate inimeste aitamine. Riskigruppi kuuluvad inimesed, kel on suurem 
võimalus sattuda raskesse majanduslikku olukorda. Nendeks on töötud, eakad, kodutud, hulkurid, 
puuetega inimesed, narkomaanid, asotsiaalid ja krooniliselt haiged inimesed. 

Linna- ja vallavalitsuses töötavad sotsiaalametnikud töötavad välja üldist sotsiaalpoliitikat. 
Sotsiaalameti sotsiaaltöötajad oskavad abivajajat mõista ning öelda, kust ja mis tingimustel on 
võimalik saada eluasemetoetust, lastetoetust, toimetulekutoetust, kust leida abi alkoholismi-
probleemide korral ja kuhu pöörduda, kui ollakse sattunud narkootikumide küüsi. Nad teavad, kus on 
turvakodud ja varjupaigad, kus on supiköök ja kust saab odavalt osta kasutatud riideid. Seega on 
sotsiaaltöötaja justkui infoatlas, mis teab kõigest kõike. Sotsiaaltöötajad külastavad kodusid, kus 
lastel on probleeme koolikohustuste täitmisega, käivad noortevanglates ja eriinternaatkoolides. 
Töötute probleemidega tegelevad sotsiaaltöötajad aitavad korraldada täiendõpet ja leida töökohti. 

Otsese nõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida 
vajalikke ressursse. Ta teavitab klienti tema õigustest ja ühiskonna võimalustest ning vahendab või 
korraldab sotsiaaltoetusi, -teenuseid ja abi. Sotsiaaltöötaja on ühistöö tegija, kes kasutab ja 
koordineerib või vajadusel loob spetsialistide võrgustikku ning aktiviseerib kliendi lähivõrgustiku. 
Sotsiaaltöötajate töömahukamad ülesanded on: hoolduseta lapsed ja koolikohustus, probleempered, 
töötus, vaegurid, vanurid, nõustamine ja suhtlemine, toetuste vormistamine (esikohal), projektid, 
register, juhtimine ja korraldamine, sotsiaalteenused, infovahetus, toimetulekuprobleemid, 
lastekaitse ja asotsiaalid. Sotsiaaltöötaja töö on suunatud kindlale piirkonnale ja/või teatud 
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kliendirühmale. Erioskuste- ja –teadmiste omandamisel võib sotsiaaltöötaja spetsialiseeruda laste 
hoolekande, eakate hoolekande, puudega inimeste hoolekande ning kodutute ja/või töötute 
hoolekande valdkonda. 

Kaasaegne sotsiaaltöö 

Kaasaegse sotsiaaltöö määratlemise ja sisu üle käib pidev arutelu, sest  ühiskond muutub ja tekivad 
uued väljakutsed ja probleemid, millega sotsiaaltöötajal tuleb tegeleda. Ometi on terve rida 
asjaolusid, mis on paika pandud eriala senise arengu jooksul ja millest ilmselt tuleb lähtuda igal 
sotsiaaltöötajal maailmas, kui ta tahab olla professionaalne ja teha tõhusat tööd. Kõige üldisemalt 
võib öelda, et sotsiaaltöö eesmärk on hättasattunud indiviidide, perede, gruppide ja kogukondade 
abistamine probleemide lahendamisel. Esmapilgul lihtsana tunduv abistamise mõiste on palju 
keerulisem, kui seda arvata võib. Sama keeruline ja mitmetahuline on mõiste hättasattunud inimene.  

Abistamise mõiste areneb ja muutub ühiskonnaga ja inimese kontseptsiooni muutusega. Sama kehtib 
ka pere, grupi ja kogukonna mõistete kohta.  

Tänapäeva abistamise mõiste lähtub kaasaegse inimese kontseptsioonist, tema vabadusest, 
õigustest, autonoomiast ja ühiskonna liikmeks olemisest (vt Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioon, EV Põhiseadus). Indiviidile peavad kõik tema õigused olema tagatud, 
ühiskonnaliikmena on aga iga indiviid kohustatud austama teiste indiviidide samu õigusi ning 
vastavalt võimalustele tegutsema teiste inimeste õiguste tagamise eesmärgil. Neid kohustusi ja õigusi 
on võimeline täitma vaid inimene, kes on oma elu peremees ehk kes ise kontrollib ja juhib oma elu. 
Hättasattunud inimene on see, kes on kaotanud kontrolli oma elu üle erinevate põhjuste tagajärjel. 
Siit ka abistamise eesmärk ja sisu: aidata inimesel taastada või saada oma elu kontrolli alla. Teisisõnu, 
sotsiaaltöötaja ülesanne on aidata kliendil olla oma elu peremees. Sellest sõltub tema 
vastutustundlikkus ühiskonnaliikmena. Nõnda on õigused ja vastutus teiste ees omavahel otseselt 
seotud. 

Sellele tuginedes võime öelda ka, et sotsiaaltöö ühiskonda kaitsev funktsioon toimub iga indiviidi 
kaitse kaudu. Ei saa rääkida ühiskonna huvide kaitsest mitte silmas pidades igaühe huvisid. Muidugi 
on inimesed ja inimrühmad, kes ohustavad ja kahjustavad teiste inimeste huvisid ja sellega ka 
ühiskonna huvisid. Need inimesed tuleb peatada ja neid takistada. Karistus on üks sellise takistamise 
viis, kuid karistus iseenesest ei tee veel sellest, keda karistatakse, teiste heaolu eest vastutavaks 
inimeseks. Tõelist muutust saab oodata siis, kui inimene ise tahab muutuda. See on sihikindel 
tegevus/abistamine, mille käigus teistele ohtlik inimene loobub ohtlikust tegevusest.  

Eelnevaga on seotud rõhumisvastasuse idee kaasaegses sotsiaaltöös. Sotsiaaltöö kui ühiskonda 
kaitsev tegevus ei tohi ühtki inimest, inimgruppi või kogukonda tõrjuda või rõhuda ühiskonna kaitse 
nimel. Ühiskonda kuuluvad kõik indiviidid ja grupid, kes parajasti ühiskonnas elavad ja kõiki heaolu 
peab olema võrdselt kaitstud sotsiaaltöö poolt. 

Charles Zastrow (2009) nimetab sotsiaaltöötajaid muutuste agentideks. Sotsiaaltöö eesmärk on 
seega tekitada muutusi, mille tagajärjel probleem kaob ja inimesed (kannatajad ja kannatuste 
tekitajad) vabanevad. Muutuste tekitamiseks tuleb tegutseda kompleksselt. Perevägivalla puhul 
samuti tuleb tegeleda kõikide osapooltega ja sekkumise erinevatel etappidel on erinev tegevus. 
Perevägivallas osalejate puhul on tegemist inimestega, kes ei ole muutusteks valmis. Ohver on täis 
hirme, mille tagajärjel kaotab ta orientatsiooni, on võimetu nägema võimalikke muutusi, kuigi elades 
vägivaldses suhtes loodab pidevalt, et vägivald kaob. Vägivalla üheks oluliseks mõjuks ohvrile on see, 
et ohver muutub passiivseks või osutab vastupanu vägivallaga. Vägivallatseja kaotab võime olla oma 
emotsioonide ja tegude peremees kas alkoholi, narkootikumi tarbimise tagajärjel või nö närvihaiguse, 
ärritatavuse, vihaga toimetulematuse tõttu (need on põhilised argumendid, mida vägivallatseja oma 
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tegevuse õigustuseks toob). Kuna tema ei näe viga endas, siis ka muutuste nimel pole valmis midagi 
aktiivselt ette võtta.  

Sotsiaaltöö eesmärk on muuta olukorda ehk viia kõik osapooli sellise seisundisse kus kõik muutuvad 
passiivsest aktiivse probleemi lahendajateks. See on abistamine, milles küll võivad ühed abivajajad 
olla eelistatud teistele. Perevägivallaga seoses ohvrid ja tunnistajad-lapsed on eelistatud abivajajad 
võrreldes vägivallatsejaga ning kõik osapooled vajavad erinevat abi, kuid kahtlemata kõik nad vajavad 
abi. 

Sotsiaaltöö sundklient 

Seni kuni sotsiaaltöö kliendiks on ohver, on sotsiaaltöö abistavast funktsioonist rääkimine kerge. Kuid 
sotsiaaltöö eesmärk ei ole üksnes ohvrite kaitsmine ja abistamine, vaid selleks, et olukord tõesti 
muutuks, peab muutus tekkima ka vägivallatseja elus. Tegeliku probleemi lahendamisest võime 
rääkida siis, kui ka vägivallatseja on valmis lõpetama vägivaldset käitumist. Vägivallatseja teadvustab 
endale harva probleemi olemasolu, veelgi harvemini seostab selle põhjusi endaga ja seega ka otsib 
harva vabatahtlikult abi. Ta on reeglina kindel, et keegi teine, eelkõige ohver ise on süüdi selles, mis 
kodus toimub. Isegi siis, kui faktid kõnelevad tema süüst ja ta saab kriminaalkorras karistatud, jääb ta 
arvama, et probleem ei olnud temas endas ning ei ole valmis muutusteks. Sel juhul saab temast 
sundklient.  

Sisuline töö sundkliendi probleemiga võib alata siis, kui sundklient lakkab sundkliendiks olemast. 
Ükski meetod ei tööta seni, kuni vägivallatseja ei avalda ise soovi oma probleemiga tegeleda. On 
meetodid, mida ei tasu kasutada, kuna nad ei aita kaasa muutustele. Need on süüdistamine, karistus 
ja hukkamõist. Sotsiaaltöötajal on kerge tekkima kaastunne ohvri ning karistamise, hukkamõistu ja 
süüdistamise tunded vägivallatseja suhtes, see on loomulik reaktsioon vägivallale. Ent 
professionaalse sotsiaaltöötaja oskuste pagasisse peab kuuluma oskus ennast ja oma tundeid 
reflekteerida ning nendega toime tulla, et valida sundkliendi staatuses oleva vägivallatsejaga toimiv 
suhtlusviis. Siia kuuluvad aus ja otsene suhtlus sotsiaaltöötaja ja kliendi vahel, mille käigus pannakse 
paika igaühe roll nõustamisprotsessis, koostatakse ühine muutumise plaan, leitakse üles kliendi pro-
sotsiaalsed väärtused ja hoiakud ja rõhutatakse nõustaja poolt, toetatakse optimistlikke vaateid.  

Kliendipõlve mõiste 

Hättasattunud inimesest saab sotsiaaltöö klient läbi kokkupuutepunktide sotsiaalabi süsteemiga. 
Sotsiaaltöö kliendiks olemine ei ole ihaldatud staatus, pigem vastupidi – sellel on tugevalt 
stigmatiseeriv mõju. Seetõttu on oluline rääkida mitte sotsiaaltöö klientidest, vaid sotsiaaltöö 
kliendipõlvest, mis on üks periood inimese elus.  

Inimese probleemid ei ole üksnes tema isikuga seotud, need tekivad probleemsete suhete 
tagajärjena teiste inimestega, inimgruppidega, institutsioonidega. Igal inimesel, perekonnal võivad 
tekkida rasked eluperioodid, mil ta vajab kellegi kõrvalise abi, et raskustest üle saada. Sotsiaaltöö 
kliendiks olemine ei ole ega pea olema inimese permanentne staatus. Vastupidi, selle staatuse 
pikaajalisus viitab pigem mittetõhusale sotsiaaltööle.  

Kui abistamise protsessi tulemusena klient harjub ära oma staatusega ega looda muutust ning samal 
arvamusel on teda abistav sotsiaaltöötaja. Sel juhul võime rääkida mitte abistamisest, vaid pigem 
märgistamisest ja teatud sotsiaalse rolli (klient) pakkumisest ja võtmisest.  
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Lastekaitsetöötaja  

Lastekaitsetöötaja peamisteks tööülesanneteks on laste ja perede nõustamine, informeerimine, 
probleemide lahendamise koordineerimine, toetuste, teenuste ning muu abi seostamine lapse 
õiguste ja heaolu tagamiseks. Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses hõlmab laste ja perede 
informeerimist, erivajadustega laste ja perede andmekogu pidamist, laste õiguste ja huvide 
esindamist, asendushoolduse korraldamist ja järelvalvet selle üle, lastele ja peredele teenuste 
korraldamist, koostööd ametiasutustega, organisatsioonidega, lastehoolekande ennetavate 
tegevuste korraldamist ja planeerimist ning statistikat ja aruandlust. Lastekaitsetöö teostamiseks 
võtab omavalitsus tööle lastekaitsetöötajad või sotsiaaltöötajad.  

Konkreetse lastekaitsetöötaja kohustused sõltuvad omavalitsusest. Väiksemates omavalitsustes 
(laste koguarvuga kuni 1000) on palgal üks lastekaitsetöötaja, kellel tuleb täita kõiki eelpool loetletud 
funktsioone. Suuremates omavalitsustes võib olla mitu lastekaitsetöötajat ja neil võivad olla erinevad 
ülesanded. Näiteks üks tegeleb klientidega (vahetu klienditöö), teine ennetavate tegevuste 
planeerimise ja teenuste koordineerimisega (lastekaitsetöö korraldamine). Klienditöö jaotamine 
lastekaitsetöötajate vahel ei ole laste huve arvestades otstarbekas. Lapsele on kõige kasulikum, kui 
kogu abistamisprotsessi vältel tegeleb lapsega üks ja sama töötaja.  

Lastekaitsetöös on kaks olulist printsiipi, mida tuleb järgida – lapsekesksus ja perekesksus. Neist 
esimene tähendab lapse vajaduste ja arvamusega arvestamist ja teine pere kui lapse loomuliku 
kasvukeskkonna väärtustamist ja toetamist. Lastesse ja peredesse suhtutakse kui partnereisse. Last 
puudutavate otsuste tegemisel lähtutakse ennekõike lapse huvidest. 

Allikas:  
Korp, E., Rääk, R. (2004) „Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses. Käsiraamat“ EV Sotsiaalministeerium, Tervise 
Arengu Instituut. http://www.tai.ee/failid/Kasiraamat_1_.pdf 

 

Politsei 

Politseil on oluline roll perevägivalla juhtumite lahendamisel ja vägivalla ohvrite kaitsmisel, kuna: 

 politsei on sageli ainus võimalus abisaamiseks; 

 politsei on avatud 24 tundi ööpäevas ja 7 päeva nädalas; 

 politseil on olemas hädaabi telefon; 

 politsei saab abi pakkuda geograafiliselt väga laias piirkonnas; 

 politsei jõuab kiiresti sündmuskohale; 

 politseil on seaduslikud võimalused vägivallatseja korrale kutsuda; 

 politseil on võimalus pakkuda ohvrile turvalisust ja teavitada abisaamise võimalustest.  

Politsei lõpetab vägivalla, küsitleb osapooli, vaatab üle sündmuskoha, kuriteo tunnuste olemasolul 
alustab menetlust (olenemata ohvri soovist), vajadusel eemaldab vägivallatseja, täidab perevägivalla 
infolehe, jagab ohvrile infot edasise abi osas. 

Sündmuskohal on politsei ülesanne tagada kannatanu eraldamine vägivallatsejast nii, et süüteos 
kahtlustatavast või menetlusalusest isikust vägivallatsejal puuduks võimalus näha või kuulda 
kannatanu ütlusi, samuti peab olema välistatud võimalus vägivallatseja mistahes muul viisil 
sekkumine menetlustoimingu läbi viimisse. Politsei selgitab kannatanule tema õigusi ja kohustusi 
ning veendub, et ta on oma õigustest ja kohustustest (sh õigusest ütluste andmisest keeldumise 
kohta) aru saanud. Kuna ohvriks langemine on kannatanule traumeeriv ning sündmuskohal ütluste 

http://www.tai.ee/failid/Kasiraamat_1_.pdf
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andmine võib osutuda liigselt kurnavaks, võib osutuda vajalikuks korduvülekuulamine politsei 
ametiruumis. 

Et politsei saaks oma tööd hästi teha, on oluline, et telefoni teel lähisuhtevägivalla juhtumist teatades 
antaks lühidalt edasi juhtumi sisu, juhtumi täpne aadress (hoone, maa-ala, ruum või asukoht), kelle 
suhtes vägivald on toime pandud ja kas sündmuskohale on vaja kiirabi. Võimalusel tuleks anda 
informatsiooni sündmuskohal viibivate muude isikute, ennekõike laste kohta ning võimaliku laste 
suhtes toime pandud vägivalla kohta. Juhul kui peres, kus lähisuhtevägivalla juhtum aset leidis, on 
lapsi, kes sündmuskohal ei viibi, tuleb selgeks teha laste võimalik asukoht.  

Politsei tööd hõlbustab ka see, kui on teada lähisuhtevägivalla osaliste omavahelise suhte laad, 
vägivallatseja isik ja milline on tema seisund, kas juhtumi asukohas või  vägivallatsejal on või võib olla 
tulirelv või lõhkeaine, kas vägivallatseja viibib veel sündmuskohal. Kui vägivallatseja ei viibi enam 
sündmuskohal, siis vajab politsei teavet selle kohta, kuhu suunas ta liikus või võib liikuda ja millega ta 
liigub, kas jalgsi või mõne transpordivahendiga. Kuna tihtipeale on perevägivald regulaarne ja korduv, 
tuleks võimalusel politseile teada anda, kas samalaadseid juhtumeid on varem toimunud. Kui 
sündmuskohale ligipääs on raskendatud, siis tuleks ka sellest politseile teada anda.  

Et mitte rikkuda edasisi tegevusi ohvri abistamisel ja vägivallatseja tabamisel, tuleks sündmuskohal 
jätta kõik asjad võimalikult puutumata. Kui on toimunud seksuaalne väärkohtlemine, siis tuleb 
kannatanule või teatajale öelda, et ohver ei vahetaks riideid ega läheks duši alla. 

Viibimiskeeld 

Viibimiskeelu kehtestamiseks lähisuhtevägivalla juhtumi korral loetakse vägivallatseja eraldamist 
kannatanust ja tema mittelubamist kannatanu lähedusse või kannatanuga samasse ruumi. Juhul kui 
vägivallatsejat ei peeta kinni menetlusaluse isikuna või kahtlustavana, on lähisuhtevägivalla juhtumit 
lahendaval ametnikul õigus kehtestada vägivallatsejale viibimiskeeld tähtajaga kuni 12 tundi. 

Viibimiskeelu kehtestamise üle otsustamisel arvestatakse: 

 varasemaid väljakutseid; 

 laste ja teiste pereliikmete huve; 

 korrarikkuja või ohu tekitaja isikut ja tema suhtumist toimepandusse; 

 kannatanu suhtumist korrarikkuja või ohu tekitaja isikusse ja tema käitumisse; 

 muid konkreetse lähisuhetevägivalla juhtumi faktilisi asjaolusid, mis võivad mõjutada juhtumi 
edasist kulgu. 

Koostöö varjupaikadega 

Politsei teeb koostööd varjupaigateenust pakkuvate asutuste ja mittetulundusühingutega 
lähisuhtevägivalla kannatanutele turvalise keskkonna pakkumiseks, süüteomenetluse tagamiseks ja 
edasiste lähisuhtevägivalla juhtumite ennetamiseks, seades esikohale varjupaiga peamise eesmärgi – 
tagada kannatanule turvaline keskkond, kus otsene kontakt vägivallatsejaga on välistatud. 

Lähisuhtevägivalla juhtumites kannatanute suunamisel varjupaika ja nendega süüteomenetluse 
toimingute teostamisel lähtutakse varjupaiga pidaja poolt kehtestatud reeglitest varjupaiga asukoha 
avalikustamise kohta. Üldjuhul on varjupaigas lähisuhtevallas kannatanuga süüteomenetluse 
toimingute teostamine keelatud. Politseiametnikul on keelatud avaldada kõrvalistele isikutele talle 
teatavaks saanud varjupaiga asukohta ilma varjupaiga pidaja otsese loata.  
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Prokurör 

Kriminaalmenetluse seadustiku §193 järgi alustab uurimisasutus või prokuratuur kriminaalmenetlust, 
kui selleks on ajend ja alus. Kui kriminaalmenetlust alustab uurimisasutus, teatab ta menetluse 
alustamisest viivitamata prokuratuurile. Kui kriminaalmenetlust alustab prokuratuur, edastab ta 
kriminaalasja materjalid uurimisasutusele.  

§ 199 sätestab, et kriminaalmenetlust ei alustata, kui selleks puudub alus, kuriteo aegumistähtaeg on 
möödunud, amnestiaakt välistab karistuse kohaldamise, kahtlustatav/süüdistatav on surnud, samas 
süüdistuses on isiku suhtes jõustunud kohtulahend või kriminaalmenetluse lõpetamise määrus. 
Kriminaalmenetlust jätkatakse, kui seda rehabiliteerimise eesmärgil taotleb kahtlustatav/süüdistatav 
või surnud kahtlustatava või süüdistatava esindaja. Kui kohtueelses menetluses ilmneb mõni 
nimetatud asjaoludest, mis välistab kriminaalmenetluse, lõpetatakse menetlus uurimisasutuse 
määruse alusel ja prokuratuuri loal või prokuratuuri määrusega. Kui kohtueelses menetluses ei ole 
kindlaks tehtud isikut, kes on kuriteo toime pannud, ning ei ole võimalik koguda lisatõendeid, 
lõpetatakse menetlus uurimisasutuse määruse alusel ja prokuratuuri loal või prokuratuuri 
määrusega. Menetluse võib mõne kahtlustatava või kuriteo suhtes lõpetada ka osaliselt. 

Kriminaalmenetluse lõpetamise korral võib kohus prokuratuuri taotlusel ja kahtlustatava või 
süüdistatava nõusolekul panna talle kohustuse määratud tähtajaks tasuda kriminaalmenetluse kulud 
ja hüvitada kuriteoga tekitatud kahju. maksta kindel summa riigituludesse või sihtotstarbeliseks 
kasutamiseks üldsuse huvides, teha 10–240 tundi üldkasulikku tööd, mitte tarvitada narkootikume ja 
alluda ettenähtud sõltuvusravile. Siinkohal loetletud kohustuste täitmise tähtaeg ei või ületada kuut 
kuud, välja sõltuvusravi puhul. Kui isik, kelle suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud käesoleva 
paragrahvi lõike 2 kohaselt, ei täida talle pandud kohustust, uuendab prokuratuuri taotlusel kohus 
kriminaalmenetluse oma määrusega. 

Prokuratuuri taotluse lahendab kohtunik. Vajaduse korral kutsutakse taotluse lahendamiseks 
kohtuniku juurde prokurör ja kahtlustatav/süüdistatav ning viimase taotlusel ka kaitsja. Kui kohtunik 
ei nõustu prokuratuuri esitatud taotlusega, jätkatakse kriminaalasja menetlemist. 

Ajutine lähenemiskeeld 

Perevägivalla juhtumi korral on ajutise lähenemiskeelu kohaldamine kahtlustatavale kiireim võimalus 
tõkestada isiku elu, tervise, vabaduse või rahu vastu suunatud vägivalla jätkumine. Ajutist 
lähenemiskeeldu saab kohaldada vaid alustatud kriminaalmenetluses tingimusel, et kannatanu 
taotleb ajutise lähenemiskeelu kohaldamist või vähemalt annab selle taotlemiseks oma kirjaliku 
nõusoleku, mis fikseeritakse kannatanu ülekuulamise protokollis. Kohus võib kohaldada 
süüdimõistetule lähenemiskeelu kriminaalkohtupidamise korras kannatanu taotlusel. Juhul, kui 
konkreetses juhtumis puudub alus kriminaalmenetluse alustamiseks, selgitatakse kannatanule õigust 
pöörduda lähenemiskeelu  kehtestamiseks tsiviilkohtupidamise korras. 

Kriminaalmenetluse seadustiku § 141 sätestab ajutise lähenemiskeelu: kannatanu eraelu ja muude 
isikuõiguste kaitseks võib prokuratuuri taotlusel ja eeluurimiskohtuniku määruse või kohtumääruse 
alusel isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos kahtlustataval või süüdistataval keelata 
kohtu määratud paikades viibimise, kohtu määratud isikutele lähenemise ja nendega suhtlemise. 
Ajutise lähenemiskeelu kohaldamise määruse tegemiseks tutvub eeluurimiskohtunik 
kriminaaltoimikuga ja küsitleb kahtlustatavat või süüdistatavat ja vajaduse korral kannatanut ajutise 
lähenemiskeelu taotluse põhjendatuse selgitamiseks. Ajutise lähenemiskeelu määruses märgitakse 
üles ajutise lähenemiskeelu põhjendus ning tingimused. Ajutise lähenemiskeelu seadmise määruse 
koopia antakse kahtlustatavale või süüdistatavale ja kannatanule ning saadetakse kannatanu 
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elukohajärgsele politseiasutuse struktuuriüksusele. Eeluurimiskohtunik või kohus teavitab ajutise 
lähenemiskeelu kohaldamisest viivitamata ka muid isikuid, keda lähenemiskeeld puudutab. 

Kahtlustatav, süüdistatav või tema kaitsja võib ajutise lähenemiskeelu kohaldamisest kolme kuu 
möödumisel esitada eeluurimiskohtunikule või kohtule taotluse kontrollida ajutise lähenemiskeelu 
põhjendatust või muuta ajutise lähenemiskeelu tingimusi. Uue taotluse võib esitada pärast kolme 
kuu möödumist eelmise taotluse läbivaatamisest. Eeluurimiskohtuniku juurde või kohtusse 
kutsutakse prokurör, kannatanu, kahtlustatav või süüdistatav ning kahtlustatava või süüdistatava 
taotlusel kaitsja. 

Kannatanu taotlusel või prokuratuuri taotlusel ja kannatanu nõusolekul võib eeluurimiskohtunik või 
kohus määrusega muuta ajutise lähenemiskeelu tingimusi või tühistada ajutise lähenemiskeelu. 
Ajutise lähenemiskeelu tingimuste muutmise või tühistamise määruse tegemiseks tutvub 
eeluurimiskohtunik või kohus kriminaaltoimikuga ja küsitleb kahtlustatavat või süüdistatavat ja 
kannatanut taotluse põhjendatuse selgitamiseks. Eeluurimiskohtuniku juurde või kohtusse 
kutsutakse prokurör, kannatanu, kahtlustatav või süüdistatav ning kahtlustatava või süüdistatava 
taotlusel kaitsja. 

Ajutine lähenemiskeeld kehtib kuni kohtuotsuse jõustumiseni, selle rikkumise eest on ette nähtud 
kriminaalvastutus KarS § 3312 järgi ning lähisuhtevägivalla juhtumi korral, kui on teada ajutise 
lähenemiskeelu või lähenemiskeelu olemasolu, tuleb juhtumi lahendamisel koheselt alustada 
vastavat kriminaalmenetlust. 

Lepitusmenetlus 

Kui kriminaalmenetluse esemeks oleva teise astme kuriteo asjaolud on selged, kriminaalmenetluse 
jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi ning kahtlustatav/süüdistatav on kannatanuga leppinud, 
võib prokuratuur kahtlustatava/süüdistatava ja kannatanu nõusolekul taotleda, et kohus 
kriminaalmenetluse lõpetaks. Lepitusmenetluse käigus kohaldub II astme kuritegudele, lepitatakse 
teise astme kuriteo osapooli, s.o kannatanut ja kahtlustatavat või süüdistatavat. Lepitusteenuse 
osutamise tagab Sotsiaalkindlustusamet ning lepitamist viivad läbi vastava koolituse saanud 
ohvriabitöötajad.  

Lepitusmenetluse eesmärk on saavutada kokkulepe kahtlustatava või süüdistatava ja kannatanu 
leppimiseks ning kuriteoga tekitatud kahjude heastamiseks. Lepitusprotsess lõpeb osapoolte vahelise 
kirjaliku lepituskokkuleppe sõlmimisega. Lepituskokkulepe sisaldab kuriteoga tekitatud kahju 
heastamise korda ja tingimusi, kuid võib sisaldada ka muid tingimusi sh reaaltoimingute tegemist. 

Kriminaalmenetluse lõpetamine ei ole lubatud karistusseadustiku §-des 122, 133, 134, 136, 138, 139, 
141–143, 214 ja 263 nimetatud kuritegudes; täisealise poolt alaealise kannatanu vastu toimepandud 
kuritegudes või kui kuriteo tagajärjeks oli inimese surm. Prokuratuuri taotluse lahendab kohtunik 
ainuisikuliselt määrusega. Vajaduse korral kutsutakse taotluse lahendamiseks kohtuniku juurde 
lepitaja, prokurör, kannatanu, kahtlustatav/süüdistatav ning kahtlustatava või süüdistatava taotlusel 
ka kaitsja.  

Kui kohtunik ei nõustu prokuratuuri esitatud taotlusega, tagastab ta menetluse jätkamiseks 
kriminaalasja oma määrusega. Samuti jätkatakse kriminaalmenetlust, kui isik, kelle suhtes on 
kriminaalmenetlus lepitamise läbi lõpetatud, ei täida talle pandud kohustusi, uuendab prokuratuuri 
taotlusel kohus kriminaalmenetlust.  

Kannatanul on õigus esitada kaebus lepitusmenetluse alusel tehtud kriminaalmenetluse lõpetamise 
määruse peale määruse koopia saamisest alates kümne päeva jooksul. 
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Naiste varjupaik 

Eestis on praegu 13 naiste varjupaika, mis on vägivalda kogenud naistele (vajadusel koos lastega) 
valmis pakkuma:  

 turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral ja  võimalust rahuneda, 
välja puhata;  

 vajadusel ajutist elupaika;  
 psühholoogilise nõustamise ja kriisiabi võimalust;  
 abi ametiasutustega (nt politsei, sotsiaalamet) suhtlemisel;  
 informatsiooni probleemi juriidiliste külgede kohta (nt kohus, lahutus, lastekaitse) ja 

võimalusel ka juristi konsultatsiooni;  
 tuge nn uue elu alustamisel;  
 võimalust alati varjupaika tagasi pöörduda, et koos arutleda järgmisi samme. 

Varjupaikade kontakttelefonid vastavad ööpäevaringselt (v.a. Tallinnas), sinna tasub helistada ka siis, 
kui hetkel ei ole vaja mitte ajutist elupaika vaid lihtsalt nõuannet. Samuti lepitakse telefoni teel kokku 
varjupaika saabumine, sest aadressid ei ole turvalisuse huvides avalikud. 

Varjupaikade kontaktid leiad siit: http://naisteliin.ee/. 

Tugitelefon 1492 on üleriigiline lühinumber füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset 
vägivalda kogenud naistele, kes: 

 tunnevad, et tahavad oma probleemist rääkida;  
 soovivad leida olukorrast väljapääsu; 
 vajavad tuge oma murele lahenduste otsimisel; 
 otsivad kaitset vägivalla eest, kuid ei tea kuhu ja kelle poole pöörduda; 
 tahavad analüüsida võimalikke variante oma  vägivaldse lähisuhte lõpetamiseks; 
 on valikute ees, kuidas korraldada enda ja oma laste elu pärast lahutust; 
 on langenud vägistamise ohvriks. 

Naiste tugitelefoni töötajad: 

 pakuvad emotsionaalset tuge; 
 jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eesti; 
 annavad vägivallaohvritele asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning 

teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega; 
 annavad nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta. 

 

  

http://naisteliin.ee/
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Ohvriabi  

Ohvriabi on tasuta avalik sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on säilitada või parandada ohvri 
toimetulekuvõimet 

Ohvriabitöötajad pakuvad emotsionaalset tuge ja jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste 
kohta. Samuti juhendavad ja abistavad suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning 
teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega 

Õigus pöörduda ohvriabisse on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, 
füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Igal inimesel, kellele on põhjustatud kannatusi või 
tekitatud kahju, on võimalik saada nõustamist sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud 
avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalmenetlus 

Pöördu ohvriabitöötaja poole, kui tahad oma probleemist rääkida, tunned, et vajad tuge oma murede 
lahendamiseks või soovid leida oma olukorrast väljapääsu 

Lepitusteenus 

Lepitusteenus rakendus 2007.aasta veebruaris. Lepitusmenetluse käigus kohaldub II astme 
kuritegudele, lepitatakse teise astme kuriteo osapooli, s.o kannatanut ja kahtlustatavat või 
süüdistatavat. Lepitusteenuse osutamise tagab Sotsiaalkindlustusamet ning lepitamist viivad läbi 
vastava koolituse saanud ohvriabitöötajad. 

Lepitusmenetluse eesmärk on saavutada kokkulepe kahtlustatava või süüdistatava ja kannatanu 
leppimiseks ning kuriteoga tekitatud kahjude heastamiseks. Lepitamine võimaldab rohkem kaasata 
kannatanut otsustusprotsessi ning vähendada kuriteoga kaasnenud pingeid, hirmu, viha jms tundeid. 
Lepitusmenetluse läbiviimisel arvestatakse ennekõike kannatanu/ohvri huve. Lepitamine tõstab 
kannatanu/ohvri väärtust ja suurendab tema kaasatust. Lepitamise läbiviimisel tegeletakse kuriteo 
mõlema osapoolega. 

Otsuse kriminaalasja lõpetamiseks lepitusmenetluse teel teeb osapoolte nõusolekul prokuratuur või 
kohus. Lepitusprotsess lõpeb osapoolte vahelise kirjaliku lepituskokkuleppe sõlmimisega. 
Lepituskokkulepe sisaldab kuriteoga tekitatud kahju heastamise korda ja tingimusi, kuid võib 
sisaldada ka muid tingimusi sh reaaltoimingute tegemist. Lepitaja roll on eelkõige selles, et suunata 
pooli normaalsele ja täidetavale kokkuleppele (nt mõne töökohustuse täitmine kannatanu heaks, 
ravikohustusele allumine ja teraapias osalemine jm). 

Kuriteoohvritele makstavad riiklikud hüvitised  

Hüvitist makstakse juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud raske tervisekahjustus, vähemalt 
kuus kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel surma. Ohvriabi seaduse 
alusel hüvitatakse 80% varalisest kahjust, kuid ühele ohvrile ja tema kõigile ülalpeetavatele kokku 
mitte rohkem kui 9590 eurot. 

Hüvitise suuruse määramisel võetakse aluseks vägivallakuriteoga tekitatud järgmine varaline kahju: 

 prillidele, hambaproteesidele, 
kontaktläätsedele ja muudele keha 
funktsioone asendavatele abivahenditele 
ning riietele tekitatud kahju; 

 töövõimetusest tulenev kahju; 

 ohvri ravikulud; 

 ohvri surmast tulenev kahju;  

 ohvri matusekulud. 
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Töövõimetusest tulenev kahju on vägivallakuriteost põhjustatud ajutise või püsiva töövõimetuse 
tõttu saamata jäänud osa tulust. Nimetatud kahju hüvitise suurus leitakse ohvri ühe kalendripäeva 
keskmise tulu järgi. Ühe kalendripäeva keskmine tulu aga arvutatakse ohvri eelneva kuue kuu 
sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. 

Kuriteoohvri töövõimetus võib olla ajutine või püsiv ja sellest tulenevalt arvutatakse kahju erinevalt. 
Ajutisest töövõimetusest tuleneva kahju arvutamisel korrutatakse ohvri ühe kalendripäeva keskmine 
tulu haiguspäevade arvuga ning saadud summast lahutatakse ohvrile määratud töövõimetushüvitis. 
Püsivast töövõimetusest tuleneva kahju arvutamisel korrutatakse ohvri ühe kalendripäeva keskmine 
tulu arvuga 30 ja saadud summast lahutatakse ohvrile määratud töövõimetuspension. Seejuures on 
kahju arvutamisel erisused juhul, kui ohver oli püsivalt töövõimetuks tunnistatud juba enne tema 
suhtes vägivallakuriteo toimepanemist ning juhul, kui ohver jätkab töötamist pärast 
vägivallakuritegu. 

Ohvri ravikuludeks loetakse ravimise kulud ning ravimite ja keha funktsioone asendavate 
abivahendite soetamise kulud; traumajärgsete tüsistuste kergendamise ja tervise seisundile kohase 
uue eriala õpetamisega seotud hädavajalikud kulutused; eespool nimetatud asjaoludega seotud 
hädavajalikud sõidukulud. Ohvri ravikulude hulka loetakse ka kulutused psühholoogilisele 
nõustamisele kuni 10 seanssi ning psühhoteraapiale kuni 15 seanssi. 

2007. aasta 1.jaanuaril jõustus ohvriabi seaduse muutmise seadus, mille üheks eesmärgiks on süüteo 
ohvritele ja nende perekonnaliikmetele riigi poolt vajaduse korral psühholoogilise abi kulutuste 
hüvitamine. 
 
Psühholoogilise abi kulu hüvitist on vajaduse korral õigus saada kuni ühe kuupalga alammäära (4350 
krooni, alates 01.01.2011 278.02 eurot ) ulatuses nii ohvril endal kui ka ohvri perekonnaliikmetel 
(kuni kolme kuupalga alammäära ulatuses), kui nende toimetulekuvõime on ohvri suhtes toime 
pandud süüteo tõttu langenud. Psühholoogilist abi vajava ühe pere liikmetele hüvitatakse 
psühholoogilisele abile tehtud kulutused kokku kuni kolme kuupalga alammäära ulatuses.  

Psühholoogilise abi kulude hüvitamise regulatsioon on loodud eeskätt selleks, et aidata kaasa 
kergemate kuritegude ja väärtegude ohvriks (näiteks s.h perevägivalla juhtumite) langenud ohvrite 
kiiremale psühholoogilisele rehabilitatsioonile ning vägivalla- ja muude kuritegude ohvrite 
perekonnaliikmete sotsiaalse toimetulekuvõime paranemisele. 

Psühholoogilise abi kulude hüvitise saamise eelduseks on süüteo kohta väärteo-või 
kriminaalmenetluse alustamine. Psühholoogilise abi kulud hüvitatakse õigustatud isikule ühe aasta 
jooksul süüteo toimepanemisest arvates. Seadusest tulenevalt on psühholoogilise abi teenusteks 
psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia või tugigrupi teenuse osutamine. 

Psühholoogilise abi kulude hüvitamiseks tuleb esitada vastav taotlus piirkondlikule ohvriabi töötajale. 
Psühholoogilise abi kulud maksab välja Sotsiaalkindlustusamet. 

Ohvri surmast tuleneva kahjuna hüvitatakse vägivallakuriteo tagajärjel hukkunud ohvri 
ülalpeetavatele järgmine protsent ohvri tulust: 

 ühele ülalpeetavale 75 %; 

 kahele ülalpeetavale 85 %; 

 kolmele või enamale ülalpeetavale kokku 100%. 

Ohvri surmast tulenev kahju arvutatakse tema ühe kalendripäeva keskmise tulu järgi. Ühe 
kalendripäeva keskmine tulu aga arvutatakse ohvri eelneva kuue kuu sotsiaalmaksuga maksustatud 
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tulust. Ühe kuu keskmise tulu leidmiseks korrutatakse ohvri ühe kalendripäeva keskmine tulu arvuga 
30. Ülalpeetavatele hüvitatava ühe kuu kahju arvutamiseks korrutatakse ohvri ühe kuu keskmine tulu 
ülalpeetavate arvule vastava protsendiga. Saadud summast lahutatakse ülalpeetavatele määratud 
toitjakaotuspension. Ohvri matusteks tehtud kulutused hüvitatakse kulud kandnud isikule summas 
448 eurot. 

Hüvitise taotlemine 

Hüvitist saab taotleda üldjuhul aasta jooksul pärast kuriteo toimumist. Hüvitise taotlemise eelduseks 
on kriminaalasja algatamine politsei poolt. Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda 
Sotsiaalkindlustusameti piirkondliku pensioniameti poole ja esitada: 

1) hüvitistaotlus 

2) põhidokumendid: 

 isikut tõendav dokument; 

 dokument, milles on märge kehtiva tähtajalise või alalise elamisloa kohta, juhul kui hüvitise 
taotlejaks on Eestis elav välismaalane; 

 volikiri ja/või kohtuotsus eestkoste määramise kohta, juhul kui hüvitistaotlusele kirjutab alla 
taotleja esindaja; 

 lapse sünnitunnistus, juhul kui alaealise hüvitistaotlusele kirjutab alla lapse vanem või 
eestkostja; 

 dokument töösuhte peatumise kohta, juhul kui ohvri töösuhe oli peatatud enne 
vägivallakuritegu; 

 kohtuotsus või eeluurimisasutuse tõend kuriteoga seotud asjaolude kohta. 

3) lisadokumendid sõltuvalt varalise kahju iseloomust: 

 ajutise töövõimetuse korral töövõimetuslehe vormistanud arsti tõend; 

 püsiva töövõimetuse korral seda tõendav dokument (arstliku ekspertiisi otsus); 

 ravikulude korral dokumendid, mis tõendavad ohvri ravikulusid ja nende suurust (nt 
visiiditasu arve, raviprotseduuri arve, ravimiarve); 

 ohvri surma korral surmatunnistus ja matusekulusid tõendavad arved; 

 prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele 
abivahenditele ning riietele tekitatud kahju arvestamiseks nende loetelu ja nende ostmist või 
parandamist tõendav 

Allikas:  
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus  
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kuriteoohvritele/  

  

  

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kuriteoohvritele/
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Kooli tugipersonal  

Kuna perevägivalla puhul on tihtipeale kas otsesteks kannatajateks või sagedasteks pealtnägijateks 
lapsed, siis on oluline, et kohapealsesse koostöövõrgustikku on kaasatud ka koolide tugipersonal. 
Nemad on need spetsialistid, kes otseselt lastega kokku puutuvad ning saavad tänu sellele märgata 
perevägivallale viitavaid ohte.  

Sotsiaalpedagoogi töö põhieesmärk on tegelemine kasvatusraskustes perede ja koolikohustuse 
mittetäitmise probleemistikuga. Sotsiaalpedagoogi ülesandeks on: 

 aidata õpilasel oma probleeme teadvustada ja ennast analüüsida, et leida oma probleemile 
lahendus; 

 õpetada õpilast ise ennast hindama kooli, kodu ja üldsuse tasandilt lähtuvalt, seda muidugi 
lastevanemate kaasabil; 

 õpilaste abistamine ja nõustamine sotsiaalsete suhete kujundamise valdkonnas; 
 klassijuhataja töö toetamine (/hõlbustamine). 

Sotsiaalpedagoog teeb koostööd kõigi õpilaste, lapsevanemate, pedagoogide ja kooli töötajatega, 
kellel on eelpool tooduga (nimetatud probleemidega) kokkupuuteid. 

Koolipsühholoogi töö eesmärgiks on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös 
lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. Koolipsühholoog 
juhindub oma töös lapse isiksuse mitmekülgse arendamise, kaitstuse ja psühholoogi töö eetilistest 
printsiipidest. Konfidentsiaalsuse ja privaatsuse tagamiseks on koolipsühholoogil spetsiaalselt 
sisustatud eraldi tööruum. Koolipsühholoogi töövaldkondade hulka kuulub lapse arengut mõjutavate 
tegurite hindamine (testimine, vaatlemine, intervjueerimine, hindamistulemuste analüüsimine, 
probleemi põhjuste leidmine), nõustamine, konsulteerimine, koostöö lapsevanemate ja teiste 
spetsialistidega, temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele. Koolipsühholoog nõustab õpilasi 
individuaalselt ja grupiviisiliselt abistades neid valikute ja otsuste tegemisel, eneseteadvuse 
kujunemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste 
omandamisel, enesehinnangu korrigeerimisel, kriisisituatsioonist väljatulemisel (vastava väljaõppe 
olemasolul). 

Koolipsühholoog osaleb last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja suunab vajadusel õpilase teiste 
spetsialistide poole. Koolipsühholoog nõustab lapsevanemaid selgitades neile lapse õppimist ja 
käitumist mõjutavaid tegureid ning abistades uute kasvatusvõtete ja lahenduste leidmisel lapse 
normaalse isiksusliku arengu toetamisel ning oma igapäevaelu ja kohustustega toimetulemisel. 

 

  



41 
 

Perearst ja pereõde 

Perevägivalla ennetustöö ja sekkumised saavad toimida koostöös perearstide ja pereõdedega.  
Perearst ja pereõde täidavad esmatasandi tervishoiu ülesandeid:  

• on esmaseks kontaktpunktiks tervishoiusüsteemiga kõigile isikutele nende vanusest ja soost 
olenemata, kus tagatakse abi enamus seisundite korral ning vajadusel eesmärgistatud 
edasisuunamine eriarstiabi süsteemi; 

• esmatasandi tervishoiu teenuste oluliseks osaks on tervise edendamine ja haiguste 
ennetamine, abi koordineerimine ja erinevate teenuste seostamine. 

Perearsti ja pereõe ülesandeks on lisaks laste tervise edendamine, väärtustamine ja positiivse tervise 
suurendamine. Tegemist on planeeritud ja teadliku sekkumisega, mille kaudu on võimalik parendada 
laste vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist, ennetada haigestumist, puuete kujunemist ja enneaegset 
surma. Siia alla käivad ka võimalikud perevägivalla ohvrid, kelle vigastusi perearst ja pereõde kindlasti 
märkama peaks.  

Nendepoolsed tervist edendavad sekkumised on suunatud selleks, et: 

• luua lastele tervislik ja turvaline psühhosotsiaalne ja füüsiline keskkond; 

• parendada laste vajadustest lähtuvalt tervishoiu- ja sotsiaalteenuste kättesaadavust; 

• suurendada/parandada teadmisi ja oskusi tervislikust eluviisist ning motiveerida; 

• võimestada sihtgruppi (harivad sekkumised erinevate meetodite abil);  

• koostöös perearsti meeskonnaga selgitab pereõde välja lapse kuulumise erinevatesse 
riskirühmadesse ja tegeleb sellest lähtuvalt tervise ja heaolu edendamisega. 

Laste tervisekontrolli läbiviimise eesmärgiks on laste arengu jälgimine ja tervise- ning arenguhäirete 
varajase avastamise kaudu vajaliku meditsiinilise abi tagamine lapsele. Laste tervisekontrolli 
õiguslikuks aluseks on rahvatervise seaduse paragrahvis 5 sätestatud põhimõte, et haiguste 
ennetamise vahendiks on mh laste tervisliku arengu tagamiseks ja tervisehäirete varajaseks 
avastamiseks läbiviidav laste ennetav arstlik kontroll. Regulaarse tervisekontrolli läbiviimine toetab 
ka laste sotsiaalsete ja hariduslike erivajaduste varast avastamist ja lapse vajadustele vastava abi 
korraldamist sotsiaal- või haridussüsteemi poolt. Lapse tervise jälgimist korraldab perearst. 
Tervisekontrollid dokumenteeritakse vastavalt iga läbivaatuse kohta koostatud protokollile, mille 
täidab perearst, pereõde või kooliõde, kes läbivaatuse sooritab. Koolieas toimuvad läbivaatused viib 
lapsevanema nõusolekul läbi kooliõde, kes vajadusel suunab lapse konsultatsioonile perearsti juurde. 

Vaata lisaks: Kuni 18- aastaste laste tervisekontrolli juhend. 

 

  

http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/0-18%20tervisekontroll04012010_l6plik.pdf
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Kriminaalmenetluse osapooled  

Perevägivalla puhul on kriminaalmenetluse osapoolteks ohver, tunnistajad ja vägivallatseja. 
Kriminaalõiguse järgi on neil kõigil menetluses täita oma roll. 

Kahtlustatav  

Perevägivallas kahtlustatav on isik, kes on kuriteos kahtlustatavana kinni peetud (vabadus võetakse 
kuni 48 tunniks), või isik, keda on piisav alus kahtlustada kuriteo toimepanemises ja kes on allutatud 
menetlustoimingule. Kahtlustatavale selgitatakse viivitamata tema õigusi ja kohustusi ning ta 
kuulatakse üle kahtlustuse sisu kohta. Ülekuulamise võib edasi lükata, kui kahtlustatava tervise 
seisund ei võimalda tema kohest ülekuulamist ning kui see on vajalik kaitsja ja tõlgi osavõtu 
tagamiseks Isik peetakse kahtlustatavana kinni, kui ta on tabatud kuriteo toimepanemiselt või 
vahetult pärast seda; kuriteo pealtnägija või kannatanu osutab temale kui kuriteo toimepanijale või 
kui kuriteojäljed viitavad temale kui kuriteo toimepannud isikule. Kuriteo toimepanemisel või 
vahetult pärast seda põgenemiskatselt tabatud isiku võib igaüks toimetada politseisse 
kahtlustatavana kinnipidamiseks. 

Kahtlustatavana kinnipeetule selgitab uurimisasutuse ametnik tema õigusi ja kohustusi ning kuulab ta 
viivitamata üle. Kui prokuratuur veendub vahistamise vajaduses, koostab ta vahistamistaotluse ja 
korraldab kinnipeetu toimetamise selle taotluse lahendamiseks eeluurimiskohtuniku juurde tema 
kahtlustatavana kinnipidamisest alates neljakümne kaheksa tunni jooksul. Kahtlustatavana 
kinnipeetule antakse võimalus teatada kinnipidamisest oma valikul vähemalt ühele oma lähedasele 
menetleja kaudu. Kui teavitamine kahjustaks kriminaalmenetlust,  

Tunnistaja 

Tunnistaja on füüsiline isik, kes võib teada tõendamiseseme asjaolusid. Kuriteo raskusest või 
erandlikest asjaoludest tulenevalt võib eeluurimiskohtunik prokuratuuri taotlusel määrusega muuta 
tunnistaja tema turvalisuse tagamiseks anonüümseks. Anonüümsele tunnistajale antakse 
anonüümsusmääruse alusel leppenimi, mida kasutatakse menetlustoimingutes. Tunnistaja on 
kohustatud andma tõeseid ütlusi, kui ütluste andmisest keeldumiseks puudub seaduslik alus 

Tunnistajale selgitatakse tema õigusi ja kohustusi ning õigust kirjutada ütlust omakäeliselt. Vähemalt 
neljateistaastast tunnistajat hoiatatakse ütluse andmisest seadusliku aluseta keeldumise ja teadvalt 
vale ütluse andmise eest, mille kohta võetakse ülekuulamisprotokolli allkiri. Vajaduse korral 
selgitatakse tunnistajale, et sihilikku vaikimist talle teadaolevatest asjaoludest käsitatakse ütluse 
andmisest keeldumisena. Tunnistaja võib ütlust andes kasutada arvandmete ning nimede ja muude 
raskesti meelespeetavate andmete kohta märkmeid ja muid dokumente. 

Menetleja võib korraldada tunnistaja kaugülekuulamise, kui tunnistaja vahetu ülekuulamine on 
raskendatud või põhjustab ülemääraseid kulutusi, samuti tunnistaja või kannatanu kaitsmist silmas 
pidades. Kaugülekuulamine telefonitsi on lubatud vaid ülekuulatava ja kahtlustatava või süüdistatava 
nõusolekul. Kahtlustatava või süüdistatava nõusolekut ei ole vaja anonüümse tunnistaja telefonitsi 
kaugülekuulamiseks. 

Alla neljateistaastane tunnistaja kuulatakse üle lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või psühholoogi 
osavõtul. Vanema kui neljateistaastase alaealise ülekuulamisele võib menetleja kaasata 
lastekaitsetöötaja, sotsiaaltöötaja või psühholoogi. 

Tunnistajal on õigus keelduda ütluste andmisest, kui ta on kahtlustatava/süüdistatava alaneja ja 
üleneja sugulane; õde, poolõde, vend, poolvend või isik, kes on või on olnud abielus 
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kahtlustatava/süüdistatava õe, poolõe, venna või poolvennaga; võõras- või kasuvanem, võõras- või 
kasulaps; lapsendaja ja lapsendatu; abikaasa, püsivas kooselus olev isik või tema vanem, sh pärast 
abielu või püsiva kooselu lõppemist. 

Tunnistaja ülekuulamise kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse: 

 tunnistaja nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kodakondsus, haridus, elu- ja 
töökoht või õppeasutuse nimetus; 

 mis laadi suhted on ülekuulataval kahtlustatava või kannatanuga; 

 ütlused. 

Tunnistaja taotlusel ei märgita ülekuulamisprotokollis tema elu- või töökohta või õppeasutuse 
nimetust. Need andmed lisatakse ülekuulamisprotokollile suletud ümbrikus. Tunnistaja võib 
ülekuulamisel pärast vaba jutustamist kirjutada ütlused ülekuulamisprotokolli omakäeliselt, mille 
kohta tehakse protokollis märge. 
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Praktilisi nõuandeid tööks ohvriga 
 
Kui kahtlustatakse lähisuhtevägivalda, on vajalik küsida seda pigem otse kui lasta sel minna ilma 
sõnagi lausumata. Olge aus ja seletage, miks te küsite ja öelge, et lähisuhtevägivald on laialt levinud. 
 
Näiteid otsesteks küsimusteks 

• “Kas te kardate või olete kunagi kartnud oma partnerit?” 

• “Paistab, et teil on hirm oma partneri ees, kas ta on teile kunagi liiga teinud?” 

• “Kas te olete tundnud ennast või tunnete praegu, et teil ei ole kodus turvaline?” 

• “Kas on keegi, keda te kardate?” 

• “Kas teie partner püüab teid kontrollida?” 

• “Kas teie partner või perekonna liige on teid hirmutanud või on teinud teile liiga? 

• “Kas te teate kedagi, kes on teinud teile liiga?” 

• “Kuidas nad on teile liiga teinud?” 

• “Kas nad on haavanud teid füüsiliselt, seksuaalselt või emotsionaalselt?” 

• “Millal nad teile liiga tegid?” 

• “Te mainisite, et teie partner ei kontrolli oma käitumist lastega, kas ta läheb endast välja ka 
teiega?” 

• “Paljud naised, kes meie juurde tulevad, on kannatanud kodus kas füüsilise või vaimse vägivalla 
all. Kas seda on juhtunud ka teiega?” 

 
Küsitlege ohvrit delikaatselt, kui esinevad vigastused ei sobi kuidagi esitatud seletustega. 

• “Ma märkasin, et teil on mitmeid “sinikaid”, kas te saaksite mulle seletada, kuidas see juhtus, 
kas keegi lõi teid?” 

• “Kui ma näen neid märke, siis kõige sagedamini on need vägivalla tunnused. Kas keegi lõi teid?” 
 
Patsiendi/kliendiga rääkimine 

• Tunnetage positiivse vastuse ja teiepoolse toe vajaduse olulisust oma patsiendile. 

• Küsige vägivalla kohta otse. 

• Kuulake empaatiaga ja olge avatud. 

• Kuulake aktiivselt, mida patsiendil on teile öelda. Kuulates selgitage ja hoiduge 
vääritimõistmisest ja abi pakkumisest, te kuulete ta enda käest, millist abi ta soovib, mitte seda, 
mida ta teie arvates võiks soovida. 

• Liikuge patsiendi poolt antud kiirusel. 

• Näidake oma seisukohta, öeldes “see on kriminaalne”. 

• Öelge, et on vahe lihtsalt vaidlemise ja vägivalla vahel. 

• Ärge reageerige šoki või mitteuskumisega. 

• Ärge öelge selliseid asju nagu “Miks te temaga jääte, miks te ei lahku tema juurest?” 

• Kasutage toetavaid kommentaare, nagu: 
• “Ma saan aru. Kuidas ma saan aidata?” 
• “Lähisuhte vägivald on vale” 
• “Paljud naised on samas seisundis nagu teie” 
• “Sellest situatsioonist pääsemiseks on olemas abi ja teile on võimalik pakkuda turvalisust” 

• Käsitlege delikaatselt selliseid barjääre nagu keel, kultuur, rass, iga, sugu, seksuaalsus ja puue. 

• Laske neil tunda, et nad ei ole ainukesed, kes on kannatanud vägivalda ja et vägivald ei ole 
nende süü. 

• Tehke selgeks ta enda kogemused vägivallaga ja arusaamine vägivallast. 

• Eemaldage partner ja viige intervjuu läbi privaatses õhkkonnas, rõhutage, et austate 
konfidentsiaalsust, aga samas seletage ka, millised on konfidentsiaalsuse piirid (näiteks risk 
lastele). 
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• Ehitage kogu oma tegevus üles patsiendi tugevustele – baseerudes sellele informatsioonile, 
mida te saate patsiendi enda käest ja kasutage ka oma vaatluse tulemusi, aidake kannatanul 
näha variante, mida ta on kasutanud hakkamasaamiseks, kuidas lahendanud probleeme, kus ta 
on näidanud üles julgust ja otsustavust, isegi sellisel juhul, kui tulemused ei olnud päris 
õnnestunud. Aidake tal eelnevale toetudes ehitada üles tema enda tugevused. 

• Hinnake naise ja teiste pereliikmete kohest turvalisuse vajadust. Tehke kindlaks, kas ohvril on 
ohutu minna koju tagasi. 

• Koostage ta jaoks ohutuse tagamise plaan. 
 
Hea praktika näited kõikidele professionaalidele 
 
HEA KÄITUMINE 
 

• Võtke teda tõsiselt, uskuge temasse. 

• Kasutage turvalist keskkonda rääkimiseks. (Pidage meeles, et kui naisel on kaasas tema partner, 
ei ole see rääkimiseks turvaline keskkond.) 

• Pöörake tähelepanu kannatanu kohesele turvalisuse vajadusele, sõltumata sellest, kas ta jääb 
või lahkub kohe. 

• Selgitage patsiendile, et vägivald ei ole tema süü. 

• Selgitage patsiendile, et ta ei ole ainuke, kes on kannatanud LSV tõttu. 

• Tutvustage patsiendile kohti ja inimesi, kes tegelevad sedalaadi inimeste aitamisega, nagu tema. 

• Pidage meeles, et patsiendi võimalused võivad olla piiratud seoses ressursside vähesusega. 

• Pidage meeles, et konfidentsiaalsus on väga oluline. 

• Kontrollige, kas on ohutu saata naise kirju koju või helistada talle koju. 

• Koostage korralikud dokumendid. 

• Teadke, et erinevatel naistel on erinevad vajadused ja leidke vastav lahendus tulenevalt nende 
individuaalsetest vajadustest. 

 
MIDA TULEB VÄLTIDA? 
 

• ÄRGE ignoreerige oma intuitsiooni, kui teil tekib kahtlus, et naise kallal on kasutatud vägivalda. 

• ÄRGE soovitage ühist vestlust naise ja tema partneriga. 

• ÄRGE küsige tema käest, kas ta on provotseerinud vägivalda, tegelege ainult faktidega. Selline 
küsimine asetab kannatanu seisundisse nagu oleks ta vägivallas süüdi ja tegelik vägivallatseja. 

• ÄRGE tehke tema eest otsuseid. 

• ÄRGE oodake, et ta lahkub kodust või oma partneri juurest. 

• ÄRGE oodake, et ta teeb oma elu puudutavaid muudatusi kiirustades. 

• ÄRGE kaotage lootust, kui asjad võtavad enam aega kui te arvasite, et nad peaksid võtma. 
Lähisuhtevägivallaga tegelemine on protsess, millel on mitu staadiumit ja vaja võib olla mitmeid 
katsetusi sellest üle saamiseks. Suhe ei ole staatiline ja nii kannatanu kui ka vägivallatseja 
mõlemad muutuvad aja jooksul. 

• ÄRGE survestage teda paljastusteks või avameelseks jutuajamiseks. See on alati tema enda valik. 

• ÄRGE edastage tema kohta käivat informatsiooni ilma ta loata mitte kellelegi. 
 
 
Allikas:  
Allen, M., Perttu, S. (2010) Sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna õpetajad vägivalla vastu. Õpetaja käsiraamat. 
Lisamaterjal 
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/sooline_v6/HEVI/HEVI_Handbook_estoni
an.pdf  

 
 

http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/sooline_v6/HEVI/HEVI_Handbook_estonian.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/sooline_v6/HEVI/HEVI_Handbook_estonian.pdf
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Pereteraapia perevägivalla juhtumite lahendamisel  

Kui pereliige kasutab enese või teiste suhtes selliseid vägivaldseid käitumisi, mis häirivad perekonna 
funktsioneerimist, nt suitsiidikatsed, verbaalne või füüsiline väärkohtlemine, seksuaalne 
väärkohtlemine, siis need hõlmavad alati tervet perekonda Nii individuaalsest kui 
perekonnaperspektiivist on sellistel käitumistel mitmeid funktsioone. Näiteks suitsiidikatse võib olla 
katse teist inimest sundida või kontrollida, meeleheite väljendus, püüd võita armastust või toetust, 
viha väljendus, või kõik eelnevad korraga. Vägivald, kuigi on väga sundiv, võib tuleneda kalkuleeritud 
püüdest kontrolli saavutada või hoopis olla sisemise abitusetunde väljendus, see võib olla ka osa 
tuttavast vägivallatsüklist või üksik äkkvihas toimunud sündmus. Oluline on mõista seda kahju, mida 
vägivald põhjustab individuaalsele ning perekonnaelule, samuti selliste käitumiste avastamise ning 
ravimise keerulisust, mis on aeganõudev ja keeruline.  

Kui selgub, et vägivallatseja ei ole motiveeritud vägivaldset käitumist lõpetama või kui vägivaldset 
käitumist ei saa kontrolli alla võtta, ei ole pereteraapia sobiv ravistrateegia! Selle asemel tuleks 
suunata individuaalsele ravile nii vägivallatseja (nt vihakontrollimise gruppi) kui ka ohver 
(individuaalteraapia, mille eesmärgiks on ohvrile jõudu anda või mõnda vägivalla ohvrite gruppi). 
Pereterapeut saab toetada seda, et väärkoheldud partner suhtest lahkuks. 

Mida saab pereteraapias teha? 

Kui vägivald on saadud kontrolli alla ning saavutatud on piisav turvatunne saab tegeleda 
pereteraapias näiteks järgmiste oluliste teemadega: 

 abi piiride seadmisel ning oma elu üle kontrolli võtmisel (madal enesehinnang, 
võimetusetunne) –suurendada enesehinnangut ning enesekontrolli, sealjuures vägivaldsest 
käitumisest loobudes; 

 perekonna isoleerituse vähendamine, mis toetab salatsemist, väljaspoolseisjate 
ebausaldamist ning tugevat perekondlikku lojaalsust (need toetavad vägivalda, kuna 
isoleerivad pereliikmed abist ning toest); 

 sageli on pered, kus esineb vägivalda, kinnised süsteemid (kujundada pereväliseid 
tugiressursse ning mõistlikku diferentseerimist pereliikmete vahel); 

 düsfunktsionaalse perekonna dünaamikale keskendumine (puudulike 
kommunikatsioonioskuste parandamine, interaktsioonimustrite nägemine laiemas kontekstis 
jne); 

 peresisese võimutasakaalu paigast ära olemisega tegelemine (perevägivalda võib 
kontseptualiseerida kui ühe pereliikme vahendit teiste pereliikmete üle kontrolli 
saavutamiseks) jne.; 

 töötades perekondadega, kus on tegemist laste väärkohtlemisega, saab kaasata pereteraapia 
elutähtsa komponendina tõenäoliselt ka lastekasvatamist puudutava treeningu (rääkides 
vanematega laste arengu seisukohalt ootuspärastest käitumistest, et kaotada vanemate 
ebarealistlikke ootusi; õpetada vanematele, kuidas olla teadlik oma vihast ning 
frustratsioonist ning identifitseerida märke, mis viitavad käitumise vägivallani 
eskaleerumisele jne). 
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Kriisinõustamine 

Kriisiolukorraks võib olla lähedase inimese surm, raske haigus, õnnetusjuhtumite tagajärjed, suhete 
katkemine kallite inimestega, elukohamuutused, töölt koondamine, „läbipõlemine“, suutmatus 
liisingut maksta jne. Kriisinõustamise eesmärgiks on sellistes olukordades inimese psüühilise 
tasakaalu taastamine, aidates uue olukorraga kohaneda – tõsta eluga toimetuleku võimet ja 
vastupidavust stressile. Koos nõustajaga saab ohver arutada tekkinud olukorra võimalusi ja leida 
uued eesmärgid. 

Mõistmaks kriisiolukorra ületamise olemust, on alljärgnevalt kirjeldatud selle protsessi staadiumid: 

Šokk. Kohe pärast traumeerivat sündmust (näiteks lahkuminek, vägivalla ohvriks langemine, surm) on 
inimene segaduses ja emotsionaalselt tuim. See on nagu omapärane kaitse, et tugevad negatiivsed 
tunded ei saaks meid täielikult oma võimusesse. Näiteks öeldakse mõnikord, et alles ta kaotas oma 
lähedase inimese, aga ta on nii tuim, nagu poleks midagi juhtunud. Tegelikult on ta alles šokis ja ei ole 
sellest veel välja tulnud. 

Olukorra eitamine. See tähendab hirmu ja vastupanu sellele, mis on juhtunud. „See ei ole tõsi, 
minuga ei saa ju seda juhtuda.“ Suureneb inimese sõltuvusvajadus teistest inimestest. Siin saab meist 
igaüks oma sõpradele esmast kriisiabi anda – olles heaks kuulajaks, kui sõber tahab rääkida ja 
pakkudes seltsi igapäevastes tegevustes (näiteks poes käimine, söögi valmistamine). Kasuks tuleb ka 
toimetuste jätkamine, mis olid päevakorras enne traumeerivat sündmust (näiteks osalemine trennis, 
sõpradega rääkimine, usklikel kirikus käimine jne). 

Uue olukorra mõistmine. Mõistetakse, et traumeeriv sündmus on just temaga seotud ja loobutakse 
selle eitamisest. Lepitakse olukorraga ja kaalutakse uusi võimalusi. Tehakse plaane, kuidas edasi 
elada. 

Tulevikule keskendumine. Tehakse plaane ja viiakse neid ellu. Keskendutakse tulevikule ja 
tegutsetakse parema olukorra saavutamise nimel. Saadakse tunded kontrolli alla. See tähendab, et 
antud sündmus ei ole kogu aeg meeles, vaid siis, kui me seda soovime ja ka nutt ei tule suvalisel 
hetkel peale. Astutakse konkreetseid samme, et elu läheks edasi. 
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Kasulikud viited 
 
Ohvriabi 
http://www.ensib.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/ 
 
Politsei- ja Piirivalveamet 
http://www.politsei.ee/et/nouanded/lahisuhtevagivald/ 
 
Naiste varjupaigad 
http://www.naisteliin.ee/ 
 
Ida-Virumaa Naiste Tugikeskus-Varjupaik: 53 33 26 27, naistetugikeskus@hot.ee, 
www.naistetugikeskus.ee 
Järva Naiste Varjupaik: 56 38 88 38, 56 65 56 75, jarvavarjupaik@hot.ee, www.jarvanaistetugi.ee 
Pärnu Naiste Varjupaik: 53 98 16 20, parnunaistevarjupaik@hot.ee 
Raplamaa Naiste Varjupaik: 53 36 50 27, raplavarjupaik@hot.ee 
Tartu Naiste Varjupaik: 55 94 94 96, info@naistetugi.ee, http://www.naistetugi.ee/ 
Valgamaa Naiste Varjupaik: 53 03 25 44, valgavarjupaik@hot.ee, www.valganaistevarjupaik.ee 
Viljandi Naiste Varjupaik: 58 05 05 35, viljandinaistevarjupaik@hot.ee 
Tallinna Naiste Kriisikodu: 526 4697, Tallinn@naisteabi.ee, www.naisteabi.ee 
Tähtvere Avatud Naistekeskus: 56824768, naistekeskus@gmail.com 
Võrumaa Naiste Varjupaik: 5283615, vorunaistevarjupaik@gmail.com 
MTÜ Enne ja pärast sündi (Varjupaiga teenus rasedatele ja emadele lastega): 6572479, 
nomme.varjupaik@mail.ee 
 
Nõustamine 
 
Nõustamine vägivalda kogenud naistele ja vägivaldsetele meestele http://www.naisteabi.ee/ 
Eneseabi ja teraapiameetodid http://www.teraapia.com   
Tartu Laste Tugikeskus http://www.tugikeskus.org.ee/ 
Tallinna Laste Tugikeskus http://www.lastetugi.ee/ 
 
Usaldustelefonid 
 
Eluliin, psühholoogiline kriisinõustamine: eestikeelne usaldustelefon 6558 088, venekeelne 
usaldustelefon 6555688 
http://eluliin.ee/ 
 
Vägivalda kogenud naiste nõuandetelefon 1492 
 
Usaldustelefon 126 
http://usaldus.ee/ 
 
Kuriteoennetus 
http://www.kuriteoennetus.ee/35927 
 
Kuriteo ohvrite toetamise ühing “Ohvriabi”, 
Kuriteo ohvrite nõustamine ja tugiisikute teenus kohtus ja politseis: 6733857 
ohvriabi@ohvriabi.ee 
www.ohvriabi.ee 
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Juriidiline abi 
http://www.juristaitab.ee/ 
 
Seadused 
Elektrooniline Riigi Teataja 
 
Arengukavad ja strateegiad: 
 
Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014  
Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 
Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015 
Lastekaitse kontseptsioon 
Kodanikuühiskonna arengukava 2011-2014 
Rahvastiku tervise arengukava 2008–2020 
 
Uuringud, analüüsid, käsiraamatud: 
 
Lastekaitsetöö kohalikus omavalitsuses  
Lastekaitsetöötajatele suunatud supervisiooni süsteem  
 
Varase märkamise ja sekkumise juhis KOVidele http://www.kuriteoennetus.ee/markajahooli 
Juhtumikorralduse käsiraamat 
Kohalike omavalitsuste kuriteoennetustöö 
 
Vägivallateemalised uuringud  
http://www.just.ee/vagivald  
http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/sotsiaalvaldkond.html 
 
Kuidas arendada kohalikke ja avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikeühenduste koostöös?   

http://www.juristaitab.ee/
https://www.riigiteataja.ee/ert/ert.jsp
http://www.valitsus.ee/failid/Vgivalla_vhendamise_arengukava_aastateks_2010_2014.pdf
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=48305/KRIMINAALPOLIITIKA+ARENGUSUUNAD+AASTANI+2018+SELETUSKIRI.pdf
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12979629
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/APO/Arengukavad/LASTEKAITSE_20KONTSEPTSIOON_20l_plik.pdf
https://www.siseministeerium.ee/kodar/
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/RTA/Rahvastiku_tervise_arengukava_2009-2020.pdf
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/lapsed/lastekaitse/Lastekaitsetoeoetaja_20kasiraamat.pdf
http://lapsedjapered.sm.ee/fileadmin/Sisu_laadimine/Lapsed_ja_pered/Uued_dokumendid/LK_toeoetajate_SV_suesteem_29.06.2013.pdf
http://www.kuriteoennetus.ee/markajahooli
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Perevägivalla juhtumi lahendamine: Näidisjuhtum 

Kuigi iga perevägivalla juhtum on teistest mingil määral erinev, saab siiski välja tuua teatud etapid 
protsessis, mida erinevate juhtumite puhul läbitakse. Et selgitada ühe juhtumi osapooli ja võimalikke 
lahenduskäike, oleme konstrueerinud näidisjuhtumi, kus on ära toodud olulised seigad, millele 
juhtumiga tegelev spetsialist tähelepanu peaks pöörama.  

 

Ulvi on helistanud hädaabinumbril ning edastanud talle teada oleva info juhtunu kohta. Teadet 
vastuvõtnud politseiametnik saadab sündmuskohale patrulli. Ulvi on antud juhtumis tunnistaja, tema 
käest võetakse kontaktandmed ning kutsutakse hiljem tunnistust andma. Sündmuskohale saabub 
politseipatrull. Patrulli saabumise ajal on Aivar ikka veel õues, Mari naabrite juures ja lapsed üksinda 
toas. Patrull pöördub esmalt väljakutse tegija, ehk Ulvi poole. Ulvi ja Mari koos annavad sündmustest 
ülevaate, politseiametnikud näevad, et Mari on saanud füüsilises rünnakus kannatada, tema näol on 
löögijäljed – punakad tursed, see annab tunnistust, et toimunud on kuritegu.  

Politseiametnikud lähevad Aivari juurde, kes on alkoholijoobes ja agressiivne. Tulenevalt 
kriminaalmenetluse seadustiku § 217 on õigus Aivar kuriteos kahtlustatavana kinni pidada kuni 48 
tunniks. Selle aja möödudes otsustab kohtunik, kas edasine vahistamine on vajalik, kui mitte, Aivar 
vabastatakse, tõkendina kohaldatakse allkirja elukohast mittelahkumise kohta. Praegusel hetkel 
viiakse Aivar kõigepealt kainenema, kahtlustatavana kinnipidamine või vahi alla võtmine selgub 
edaspidi.  

Mariga vesteldakse, täidetakse perevägivallast teatamise infoleht. Patrulli politseiametnik selgitab 
Marile võimalust taotleda Aivari suhtes viibimiskeeldu ja/või ajutise lähenemiskeelu kehtestamist 
kriminaalmenetluse alustamisel kohtu kaudu prokuratuuri taotluse alusel. Politseiametnik räägib 
Marile ka sellest, et ajutise lähenemiskeelu taotlemisel võtab Mariga peagi ühendust prokurör, kes 
seletab talle täpsemalt protseduurireegleid ning keelu taotlemisel tuleb Maril suure tõenäosusega ka 
ise kohtuistungil  osaleda.   

Pereliikmed. 

Naine: Mari 34-aastane, kosmeetikuks õppinud, lapsehoolduspuhkusel 

Mees: Aivar 36-aastane, töötab ehitajana 

Mari ja Aivar on omavahel abielus.  

Lapsed: Sander 14-aastane (Mari eelmisest suhtest), Vanessa  (5-aastane) ja Tony (1-aastane). 

Pere elab äärelinnas eramajas, mis on saadud pärandusena Aivari vanaemalt.    

Sündmus 

Kodus toimub grillpidu. Kui külalised on lahkunud, tekib Aivari ja Mari vahel tüli kodutööde tegemise ja 
armukadeduse teemal. Alkoholijoobes Aivar ärritub, kaotab enesevalitsuse ja lööb mitmel korral Marile 
käega näkku ja kõhtu, tekitades naisele silmaga nähtavaid punakad turseid ja marrastusi. Mari karjub, 
et Aivar lõpetaks. Kõrvalmajas elavad naabrid kuulevad karjumist ning kuna naabrinaine Ulvi (63-
aastane) teab, et Aivar on olnud ka varem Mari suhtes füüsiliselt vägivaldne, kutsub ta politsei. Mari on 
pääsenud põgenema ja läinud Ulvi juurde naabermajja, Aivar on jäänud õue. Sander, Vanessa ja Tony 
on löömise ajal toas, keegi ei tea, kui palju nad seda intsidenti pealt nägid.  
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Marile selgitatakse, et  kriminaalmenetluse alustamiseks oleks soovitav, kui ta kirjutaks avalduse, ent 
kriminaalmenetlust saab alustada ka esimese uurimis-  või muu menetlustoimingu alusel, milleks võib 
olla ka kannatanu ülekuulamine avalduse menetlusse võtmise asemel. Kuna politseipatrulli ülesanne 
on anda kiiret abi, mitte alustada menetlust, siis kutsutakse Mari järgmiseks päevaks 
menetleja/uurija juurde vastuvõtule/talle öeldakse, et ta lähiajal astuks politseijaoskonnast läbi.  

Lisaks soovitab politseiametnik Maril pöörduda traumapunkti vigastuste fikseerimiseks, kuna 
vigastuste ulatus ei nõua kiirabi kutsumist sündmuskohale. 

Marile antakse ohvriabitöötajate kontaktandmed ning küsitakse tema nõusolekut juhtunu kohta info 
edastamiseks ohvriabitöötajatele. Mari on sellega nõus.  

Kui politsei on alustanud menetlust, on Maril õigus tasuta psühholoogilisele nõustamisele ohvriabi 
kaudu. Mari helistab järgmisel päeval peale varjupaika tulemist ohvriabitöötajale. Ohvriabitöötajateni 
ei ole veel info juhtunu kohta jõudnud, ent nad lepivad Mariga kokkusaamise kokku.  

Kohtumisel ohvriabitöötajaga  selgitatakse Marile tema õigusi ja ohvriabi kaudu ohvriabi hüvitise 
saamise, tasuta psühholoogilise nõustamise ja lepitusteenuse võimalusi. Samuti tutvustab 
ohvriabitöötaja laste psühholoogilise nõustamise võimalusi ja vajadusel laste tunnistajana 
ülekuulamise juures viibimist. Mari võtab info teadmiseks, hetkel, ütleb ta, piisab talle varjupaiga 
poolt pakutavatest nõustamise teenustest.  

Mari elab linnas, kus on naiste varjupaik, seetõttu on ta saanud esmase kriisinõustamise ning ka 
edasise psühholoogilise nõustamise ja abi sealt kaudu. Varjupaiku ei ole kõigis Eesti piirkondades, 
nendes kohtades, kus varjupaigad oma teenustega puuduvad, on ohvriabi kaudu pakutavatel 
teenustel suurem roll. Ohvriabi on riiklikult koordineeritud ja korraldatud teenus, koolitatud 
ohvriabitöötajad töötavad Eesti erinevates piirkondades (allmärkus 1), samal ajal kui varjupaiku 
vägivalla ohvritele on üle Eesti kokku vaid 10 (viide failile varjupaik).  

Kui vägivallaohver ise ohvriabitöötaja poole ei pöördu, võtab ohvriabitöötaja temaga ise kontakti 
peale kriminaalmenetluse alustamist. Seetõttu küsitakse ka sündmuskohal ohvri nõusolekut tema 
andmete edastamiseks ohvriabitöötajale.  

Marile teatatakse Aivari oletatav vabanemise aeg järgmisel päeval, politseiametnikud hindavad Mari 
seisundi adekvaatseks, samuti hindavad politseiametnikud laste olukorda. Lapsed on olnud toas, nad 
on hirmunud, ent neil ei ole füüsilise väärkohtlemise märke. Sander kinnitab, et tema oli koos 
Vanessa ja Tonyga toas ning Aivar neile liiga ei teinud. Lapsed ja Mari jäävad koju.   

Perevägivalla juhtumite lahendamisel peetakse oluliseks ohvri (ja laste, kui lapsed on kaasatud) 
ohututesse tingimustesse paigutamist. Kuna Aivar viiakse sündmuskohalt ära, informeerib 
politseiametnik Mari naiste varjupaigast abi saamise võimalustest, kuid ei hakka Mari varjupaika 
viima, sest hetkel puudub selleks vajadus.  

Politsei teavitab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat lastekaitseseaduse § 59 ja peadirektori 
15.062010. a käskkirjaga nr 265. „Korrarikkumise toime pannud või abi vajavate laste kohtlemise 
juhendi” lisale 3 tuginedes esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul 
lähisuhtevägivalla juhtumist, lastekaitse- või lastekaitsetöötaja puudumisel kohaliku omavalitsuse 
sotsiaaltöötajale 

Sündmuskohal juhtumi lahendamisel ei mängi olulist rolli, kas vägivallatseja on alkoholijoobes või 
mitte, kriminaalmenetluse seadustiku § 217 annab õiguse teda ikkagi kuriteos kahtlustatavana kinni 
pidada kuni 48 tunniks. 
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Kui Mari põgeneks vägivaldsest intsidentist kaugemale kui Ulvi juurde, nii, et ei Aivar ega Ulvi ei tea, 
kuhu ta läinud on ja sündmuskohale tulnud patrull teda ei kohta, ei ole alust Aivarit kinni pidada. 
Selle asemel peavad politseiametnikud lahendama laste hoolekande küsimuse – kas neid on turvaline 
koju Aivariga jätta või on laste elu ja turvalisuse huvides vaja nad perest eraldada. Selle küsimuse 
juures mängib olulist rolli, kas Aivar on alkoholijoobes või mitte.  

Kui politseiametnikud hindavad sündmuskohal Mari seisundi ebaadekvaatseks ning lapsi on temaga 
ohtlik koju jätta, paigutatakse lapsed varjupaika/turvakodusse.   

Järgmisel hommikul, Mari enam täpselt ei mäleta, mida kõike talle politseiametnik rääkis, kui kauaks 
Aivar ära on viidud. Eelmise õhtu sündmused on ta ärevaks teinud, ning ta otsustab koos lastega 
minna naiste varjupaika. Kuna Maril ei ole autojuhilube, aga lastega on ühistranspordiga ebamugav 
minna, palub ta Ulvi abi. Ulvi viibki tema, Vanessa ja Tony oma autoga varjupaika. Sander läheb kooli 
ja tuleb peale kooli varjupaika. 

Varjupaigas võtab Mari vastu sotsiaaltöötaja, toimub esimene vestlus, kus Mari räägib lühidalt oma 
varjupaika tulemise põhjuse, täidetakse vajalikud paberid jne. Seejärel juhatab varjupaiga 
sotsiaaltöötaja Mari ühte vabasse tuppa, kus ta koos oma lastega elada võib, Marile antakse aega 
end sisse seada.  Mari pakib asjad lahti. Mari on öelnud Vanessale ja Tonyle, et nad lähevad ühte 
lõbusasse kohta, kus on palju mänguasju, Mari ei tea, kui palju lapsed eelmisel õhtul nägid ja kuulsid, 
lapsed ei ole Aivari järgi küsinud. Vanessa ja Tony hakkavad mängima. Mõne aja pärast tuleb 
sotsiaaltöötaja Mariga rääkima, lapsed ei viibi vestluse juures, vaid mängivad toas. Sotsiaaltöötaja 
laseb Maril rääkida, mis juhtus.   

Järgmised sammud: 

 Marile pakutakse kriisinõustamist. 

 Sotsiaaltöötaja arutab Mariga edasisi samme, selgitab vajadust minna traumapunkti 
vigastusi fikseerima, pakub varjupaiga poolset transporti sinna minekuks ning lubab ise 
kaasa minna. Mari ütleb, et ta läheks küll, ent alles siis kui Sander koolist koju on tulnud, 
sest ta ei taha Vanessat ja Tony jätta üksinda võõrasse keskkonda.  

 Lastele pakutakse samuti kriisinõustamist, neile selgitatakse eakohaselt, mis on juhtunud, 
varjupaiga töötajad toetavad Mari selle selgitamise juures.  

Samal päeval kui Mari varjupaika läheb, saab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja teate politseilt 
aset leidnud perevägivalla juhtumi kohta. Veel enne, kui lastekaitsetöötaja kodukülastust hakkab 
planeerima, saab ta telefoni teel teate varjupaigast, et Mari koos lastega on seal. Lastekaitsetöötaja 
lepib varjupaiga sotsiaaltöötaja vahendusel Mariga kohtumise kokku paari päeva pärast.  

Samal päeval, varjupaigalt saadud andmete põhjal võtab lastekaitsetöötaja ühendust Sandri kooli 
sotsiaalpedagoogiga, et uurida, kuidas Sandril koolis läheb. Kõne alguses lastekaitsetöötaja annab 
sotsiaalpedagoogile teada, et lapse elus on praegu raske aeg ja ta elab nüüd koos emaga varjupaigas. 
Lastekaitsetöötaja räägib, et kogub informatsiooni Sandri koolis hakkamasaamise ja käitumise kohta, 
et osata kujundada emale ja lastele sobivat abistamise strateegiat. Sotsiaalpedagoog ei tea, et Sander 
elab varjupaigas, samuti ei tea ta Sandri koduste olude kohta, sest koolis ei ole Sandril ei käitumisega 
ega õppimisega probleeme. Kuna Sandri koolis töötab ka koolipsühholoog, lepitakse kokku, et ka 
tema kaasatakse ning sotsiaalpedagoog informeerib koolipsühholoogi Sandri olukorrast. 
Lastekaitsetöötaja lepib sotsiaalpedagoogiga kokku, et viimane helistab talle kohe, kui märkab Sandri 
käitumises muutust, mis võiks vajada sekkumist ja abi.  

Varjupaik on teatanud lastekaitsetöötajale ka laste perearsti andmed, lastekaitsetöötaja helistab 
perearstile, et uurida, kas perearstil on mingit infot Mari ja laste kohta. Lastekaitsetöötaja loodab 
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perearstilt kuulda Mari vanema oskuste ja laste eest hoolitsemise kohta, samuti, ega perearst pole 
täheldanud märke, mis võiksid näidata laste väärkohtlemist. Perearst ei ole täheldanud midagi laste 
väärkohtlemisele viitavat, samas annab ta väärtuslikku infot Mari ja laste koduse olukorra kohta.  

Lastekaitsetöötaja saab teada, et Mari on varem kokkulepitud kohtumisi korduvalt edasi lükanud, mis 
võib olla märk sellest, et ta on ka varem Aivari füüsilisi rünnakuid talunud ning pole tahtnud 
löögijälgedega arsti juurde minna. Lisaks on oluline indikaator Vanessa enurees, mis võib olla märk 
pingetest kodus vanemate vahel. Mari enda peavalud võivad samuti koduse stressi ja pingete 
füüsilise väljendus olla. Kõik märgid, millest perearst räägib, ei tähenda eraldivõetuna tingimata 
perevägivalda, ent asetades need konteksti, kus lastekaitsetöötaja teab, et Mari on vägivalla eest 
varjupaika läinud, omandavad nad teise tähenduse ja näitavad, et seekordne juhtum pole 
tõenäoliselt esimene füüsilise vägivalla intsident selles peres. Lastekaitsetöötaja jaoks on oluline 
teada Mari ja laste abistamist planeerides, kas tegemist on esmakordse või korduva perevägivalla 
episoodiga. Kuna ohvrid väga sageli varjavad vägivalla toimumist, on oluliseks informatsiooni allikaks 
nii teised spetsialistid, kes perega kokku puutuvad kui lähimad sugulased, sõbrad ja naabrid.   

Kuna on teada uuringutest ja teooriatest, et vanemate vahelise vägivalla puhul võivad ka lapsed olla 
väärkohtlemise ohvrid, tahaks lastekaitsetöötaja saada täpsemat infot Mari ja laste koduse elu kohta. 
Varjupaiga sotsiaaltöötaja käest on ta kuulnud, et naabrinaine Ulvi oli see, kes Mari aitas, seega otsib 
lastekaitsetöötaja üles Ulvi telefoninumbri, helistab talle ja lepib Ulviga kokku, millal nad kohtuvad.  

Kokkulepitud päeva hommikul läheb lastekaitsetöötaja varjupaika, kus saab rääkida nii varjupaiga 
sotsiaaltöötaja kui Mariga. Kõigepealt räägib Mari lastekaitsetöötajale oma loo. Lisaks sellele kuuleb 
lastekaitsetöötaja Marilt, et ta on käinud traumapunktis, pöördunud ohvriabi poole, hakanud käima 
psühholoogilises nõustamises. Mari ei oska veel öelda, mismoodi ta oma elu edasi ette kujutab, kas 
ta soovib Aivarist lahutada või mitte. Mari ütleb, et tal on aega vaja endas selgusele jõudmiseks.  

Lastekaitsetöötaja informeerib Mari erinevatest nõustamise võimalustest, näiteks pereteraapiast, 
mida veel oleks võimalik saada, samuti koolitustest, mida tulevikus võib ehk vaja minna. 
Lastekaitsetöötaja selgitab Marile õiguslikku regulatsiooni laste ja vanemate vahelistes suhetes ning 
räägib Aivari ja laste kohtumiste korraldamise vajalikkusest tulevikus, mistõttu soovitab ka 
pereteraapiat.  

Enne lahkumist küsib lastekaitsetöötaja varjupaiga sotsiaaltöötajalt Mari ja tema laste suhete kohta. 
Varjupaiga sotsiaaltöötaja jutus ilmnevad mitmed olulised vägivaldse suhte mõju iseloomustavad 
asjaolud. Näiteks, ohvri madal enesehinnang ning materiaalne sõltuvus on olulised põhjused, miks 
ohvrid vägivallast rääkida ei taha ning miks vägivallatseja juurest lahkumine on keeruline. Ehkki 
varjupaikade asukohti ei avalikustata, on üsna tõenäoline, et väiksemates kogukondades on nende 
asukohad teada. Kui ohver ei ole valmis vägivallatsejaga kohtuma, kaitseb ja toetab teda selles 
otsuses varjupaik.  

Varjupaigas viibivad ema ja lapsed koos, mistõttu on sotsiaaltöötajal tähelepanekud Mari ja laste 
interaktsiooni kohta argistes situatsioonides. Sotsiaaltöötaja on ema ja laste suhetes täheldanud 
iseloomulikke pisiasju, nagu näiteks vanema lapse vastutus noorematega tegelemise eest, samuti 
kerge närvilisus suhetes emaga. Lisaks avaldab sotsiaaltöötaja kahtlust, et ka vanem laps võib olla 
olnud füüsilise väärkohtlemise ohver, samas, tõendeid tal selle kinnituseks esitada ei ole.  

Lastekaitsetöötajale on see infokild edasiseks olukorra uurimiseks oluline. Ka väiksemate  laste 
käitumises on märke, et nad on olukorrast häiritud: varjupaiga sotsiaaltöötaja on tähele pannud 
probleeme 1-aastasel lapsel magamisega ning tema klammerdumist ema külge ning 5-aastase 
jonnimist. Tähelepanekud argise vanema ja lapse interaktsiooni kohta annavad väärtuslikku 
informatsiooni pereelust, laste olukorrast, võimalikust väärkohtlemisest jne. Samas tuleb meeles 
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pidada konteksti ning konkreetseid olukordi. Märgid, mis ühes olukorras on väärkohtlemise 
tunnuseks, ei ole seda teises. Varjupaiga sotsiaaltöötaja kirjeldused Tony ja Vanessa kohta on 
tähendusrikkad perevägivalla mõju näitajad antud olukorras, samas, mõne teise juhtumi puhul 
võivad nad olla lihtsalt laste arenguliste iseärasuste kirjeldajad.  

Lastekaitsetöötaja varjupaigas viibimise ajal saabub koolist Sander, kes nõustub lastekaitsetöötaja 
küsimise peale rääkima oma kodusest elust. Sander jutustab avameelselt lastekaitsetöötajale oma 
elust, mis on veidi ebatavaline tema vanuse poisi kohta. Samuti ei ole tavaline, et perevägivalla 
pealtnäinud laps sellest ladusalt ja sidusalt räägib. Ent Sander on ilmselt pikka aega kannatanud 
perevägivalla tõttu ning seepärast jutustamisaldis. Sandri jutt kinnitab, et vägivald on nende kodus 
üsna sage. Tema jutust ilmneb olulise tõsiasjana, et ehkki lapsevanemad kipuvad arvama, et nende 
vaheline vägivald ei puuduta lapsi kui need füüsiliselt ei kannata, tunnevad lapsed ennast ikkagi 
osalejatena vägivaldses olukorras.  

Füüsilist vägivalda peres ei ole võimalik laste eest varjata. Kui nad ka seda otseselt pealt ei näe, 
kuulevad nad seda: Sander näiteks kirjeldab hääli, mida ta kuuleb kinniste uste tagant. Lapsed näevad 
ka vägivalla tagajärgi – lõhutud asju ja löögijälgi ohvril.  Lapsed õpivad eelnevalt ära tundma 
vägivaldseid olukordi ainult neile  teada olevate märkide järgi, mida võib olla raske verbaalselt 
seletada: see võib olla muutus hääletoonis või kehakeeles vmt. Samuti kujunevad neil välja oma 
käitumisviisid nende episoodide üleelamiseks, nii enda kui väiksemate õdede-vendade kaitsmiseks. 
Üsna sageli lapsed hoiavad kokku, toetavad üksteist.  

Oluline on mõista, et lapsel tekivad tugevad tunded nii vägivallatseja kui ohvri käitumise suhtes, üsna 
sageli on selleks viha ja soov, et olukord kuidagigi muutuks. Lapsed võivad ka unistada sellest, kuidas 
nemad vägivalla lõpetavad, vägivallatsejale vastu hakkavad, ohvrit, ennast ja õdesid-vendi kaitsevad. 
Sõltuvalt lapse vanusest võib tekkida ka ohvri süüdistamine, et see vägivallatsejale vastu ei hakka. 
Sellises hoiakus peegeldub ühiskonnas levinud müüt perevägivalla kohta, et ohver oma käitumisega 
ise põhjustab vägivalla.  

Varjupaigast lahkudes ootab lastekaitsetöötajat ees kohtumine Mari naabri Ulviga. Lisaks 
kriminaalmenetluses tunnistaja rollile on Ulvi oluline info andja ka sotsiaaltöötaja/lastekaitsetöötaja 
jaoks. Ehkki Ulvi väidab, et seekordne juhtum oli esmakordne, ilmnevad tema jutust perevägivallast 
rääkivad märgid. 

Klienditöös abivajavate inimestega on oluline roll sõpradel, sugulastel, tuttavatel, naabritel jt, kes 
võivad olla vägivalla märkajad, sellest teatajad (nagu Ulvi seekord), spetsialistidele informatsiooni 
jagajaks olukorra kohta, aga ka perevägivalla ohvri abistajaks. Perevägivald on oma varjatud ja 
peidetud nähtus, mistõttu spetsialistide ligipääs on piiratud.  

Lähivõrgustikku kuuluvad inimesed on need, kes märgates vägivalda saavad spetsialistidele teatada. 
Samuti võib lähivõrgustiku rolliks olla ohvri toetamine vägivallatseja eest põgenemisel. Politsei- ja 
piirivalveamet annab oma kodulehel lähisuhtevägivalla ohvrile ühe nõuandena soovituse pakkida 
hädavajalikud asjad ja raha ning viia need kas sõbra juurde või töökohta.  

Lisaks faktidele, mis lastekaitsetöötajale praeguseks hetkeks juba teada on, ilmnevad Ulvi monoloogis 
olulised ühiskonnas levinud hoiakud või müüdid perevägivalla kohta, mis teevad nii ohvrile kui ka 
teistele sellest rääkimise keeruliseks. 

Mõne päeva pärast pöördub lastekaitsetöötaja poole Aivar, kes soovib oma lastega kokku saada.  

 

  

http://politsei.ee/et/nouanded/lahisuhtevagivald/
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Juhtumiga seotud inimeste kommentaarid 
Mari 
Aivar 
Sander 
Ulvi 
Varjupaiga sotsiaaltöötaja 
Perearst  

 

Mari: 
 
„See suhe Aivariga, see on nüüd kestnud 8 aastat. Jah, Sander ei käinud veel koolis, kui me tuttavaks 
saime. Alguses oli kõik väga ilus, isegi liiga ilus, kui ma praegu mõtlema hakkan, selline romantiline, 
tõi mulle lilli ja käisime igal pool, tundsin, et ta on tõeline mees. Aitas igasuguste praktiliste asjadega, 
üksiku naise majapidamises ikka ju see ja teine asi lonkab või on katki. Tema tegi kõik korda, süüa 
tegi, meil olid sellised pidulikud kodused söögikorrad, kui me veel koos ei elanud, viisin Sandri oma 
ema juurde maale ja siis Aivar tegi mulle süüa ja, ma tundsin end nii hoituna ja kaitstuna. Ma olin 
mitu aastat üksinda olnud, Sandrit kasvatanud, ega mul muid suhteid, selliseid tõsisemaid ei olnudki 
vahepeal.  Sandri isaga me läksime ju lahku kui Sander oli alla aastane, lihtsalt, armastus sai otsa, 
nagu öeldakse. Me olime noored ka, meil polnud kogemusi ega kannatust. Ega ma midagi halba ei 
ütle tema kohta, noor oli, ei tahtnud pereelu elada. Ja Sandriga nad ikka suhtlevad, Sander vaheajalgi 
nüüd käis oma isal külas, rahaliselt ka toetab, kui ma küsin. Vahel Aivar on kuri, kui Sandril on koolis 
midagi vaja, et miks tema peab andma, Sandril isa endal olemas, siis ma küsingi. Alati on ta andnud. 
Aga jah, kuidas see muutuma hakkas, ei teagi.  

Vat kui Vanessa sündis, siis vist Aivar hakkas muutuma. Me olime siis juba abielus, suured pulmad 
olid, tal on suur suguvõsa ja palju sõpru, minu poolt nii palju ei olnud – ema ja paar kooliaegset 
sõbrannat, nüüd ei ole nendega ka ammu suhelnud, elu on nii läinud, aga ilusad ja suured pulmad 
olid meil, jah. Ja Vanessa oli nii oodatud ja pikalt planeeritud, aga kui ta sündinud oli, vat siis ma 
hakkasin tundma, et midagi on teisiti. Mul oli raske sünnitus olnud, Vanessa oli hästi rahutu, magas 
nii halvasti alguses, ma olin kogu aeg väsinud ja Sandril vahetus siis koolis õpetaja, tal oli ka hästi 
palju probleeme koolis ja, see uus õpetaja, sellega ei saanudki kontakti, Sander pidi kooli vahetama, 
see kõik oli ka hästi raske. Aivaril ka vist see oma firma, mis tal oli sõpradega, sellel enam nii hästi ei 
läinud, et pinged tööl ja kodus ka ja. Ja vat siis oligi, et ma olin magamata ja depressioonis ja siis 
Aivar hakkas niimoodi muutuma. Et olgu söök kodus, kui tema tuleb. Ja korralik söök, tervislik, soe 
söök. Ja miks Vanessa karjub, et miks ma midagi ei tee, et miks on toad koristamata, me elasime siis 
korteris ka, viiendal korrusel, tassisin käru üles ja alla, et laps ikka õue saaks.  

Ja siis hakkas Sandri suhtes ka nagu … mulle tundus nagu, et nad enam nii hästi läbi ei saa, et seal 
tekkisid ka pinged ja tülid, et ta nagu, ma ei tea, arvas, et poiss on suur, mis ta oli siis, 9-aastane või 
midagi sellist, et ta võiks rohkem aidata ja kodus olla. Aga Sander oli sellises eas, et talle olid sõbrad 
tähtsad juba ja ikka tahad ju minna õue ja olla ja teha poiste asju ja. Ja see talle, Aivarile  siis ei 
meeldinud. Et ta nõudis, et Sander oleks rohkem kodus ja aitaks kodutöid teha ja. Ise ta enam äkki 
midagi kodus ei teinud, ei olevat meestetöö. Raha hakkas ka vähem andma, aga eks tööl olid ka 
kehvemad ajad vist, siis ma pidin hakkama talle äkki tšekke korjama ja näitama, et mis ma ostnud 
olen, et nagu Sandri ja ka minu suhtes, et miks sul seda vaja on või et mis sa raiskad ja nii. Aga ma 
kannatasin ära selle, sest ma mõtlesin, et tal on ju õigus. Et tõepoolest, mina olen lastega kodus, 
tema käib tööl, toob raha, et see oleks aus, kui mina panustan kodustesse asjadesse rohkem. Ja tema 
raha ju, et mina tööl ju ei käi, ja et tšekke antakse ju poes ja asi see siis korjata on nüüd. Ja nii ma siis 
püüdsin rohkem ja rohkem.  

Ja siis hakkas tulema see, et minu sõbrannad on lollakad ja labased ja parem kui ma nendega ei 
suhtleks ja. Ja jälle, ma hakkasin mõtlema, et tal on õigus. Et tõepoolest – meil ei ole enam midagi 
ühist sõbrannadega, nendel olid lapsed suuremad, vabadus jälle käes, baarid ja peod ja. Et jah, Aivaril 
on õigus, et üks hea ema ei jäta oma lapsi kellelegi hoida, et ma ei tea, kuhugi peole või tantsima 
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minna. Alguses nad ikka kutsusid mind ka, ma kuidagi puiklesin, lõpuks enam ei kutsunud ka. Nüüd 
pole ammu enam midagi kuulnud, telefoninumbrid kõik on vahetunud, mul endal ka, mitu korda on 
vahetunud, küll Aivarile ei meeldinud üks firma, läksime kõik teise firma alla, küll olid numbrid 
nõmedad ja ma ei tea mis. Et ei saagi kontakti, kui keegi tahaks üles otsida. Emaga kah, alguses 
käisime kogu aeg koos maal, Aivar aitas seal, noh, maatööd, tead ise, kartuleid panna, ikka vaja 
mehe kätt, ema mul üksinda elab, ega tal pole ka kedagi, vahel tema vend käib, et ikka tahad ju abiks 
olla. Aga siis hakkas, et maal on must, et tema ei taha oma lapsega sinna minna, siis kui Vanessa oli 
juba olemas. Noh, maaelu on maaelu, eks, ega seal ei ole jah selline sätitud, ikka, lõhnad teistsugused 
ja, aga Aivar on linnapoiss, temale ei meeldinud. Et vets väljas ja.  

Noh ja siis alguses, et tema ei tule, et mingu me ise, et ta viib ja toob, ega see kaugel ei ole, ma ise 
ju autoga ei sõida, lapsega ikka lihtsam autoga minna. Ja siis äkki, et tema ei saa viia seekord, et vaja 
siin maja juures teha ja raha pole, et minna ja nii ta läks. Ja siis kui ma küsisin ükskord, et tahan 
maale minna, et ema ootab ja, siis tuli, et mu ema on hull, et elab seal maal nagu mingi hull  
metsamoor, et sellisega pole vaja suhelda, et räpane ja selline imelik, et tema ei taha, et me sinna 
lähme, et mutt kasutab meid tasuta tööjõuna ainult. Siis ma jälle mõtlesin, et mida, aga jälle, eks tal 
oli õigus ka, ema on selline keerulise iseloomuga, läheb kergesti tülli ja pole vaja lastele seda. Noh ja 
nii ta läks. Vahel mõtled küll, et tahaks kellegagi rääkida, aga siis jälle, tulevad toimetused, lastega 
või midagi, ja see läheb üle. Arvutis ikka seal perefoorumites vahel käin ja suhtlen, aga see Aivarile 
väga ei meeldi, teen seda siis kui teda kodus ei ole.   

Aga  esimene kord kui Aivar mind lõi, oli nii. Ma mäletan nii täpselt seda, Sander oli oma isa juures 
nädalavahetuseks, ma olin Vanessaga kodus, ootasin, millal Aivar töölt tuleb. Ei tule, ei tule, helistan, 
vastu ei võta. Mul kõik söök jahtub ja. Lõpuks ta tuli, et noh, nemad meestega olid tähistanud. Ma ei 
mäletagi, kas oli sünnipäev või mis. Noh, aga eks ma olin ka ennast juba üles kütnud, ütlesin, kuidas 
ma ootasin ja noh, eks ma jah, et teda ei ole kodus ja Vanessaga on raske ja Sandril koolis raske ja ma 
ei ole maganud ja püüan ja kõike ja. Eks üks asi viis teiseni ja siis ta lükkas mind. Eks ma olin tüütu ja 
tänitasin ja, no mida sa purjus inimese kallal ikka, eks ole, aga nii palju oli kogunenud. Ja siis ta lükkas 
ja ma kukkusin diivanilaua vastu, klaasist laud oli meil, see läks katki ja mul oli nägu lõhki ja verd oli 
palju, näe, siin see arm sellest korrast ongi, siin nina peal. Siis oli küll … Selline šokk, et mida, et mis 
nüüd saab, nagu mõtlemine nagu jooksis kinni või, et mis ma nüüd teen või, aga siis jälle rahunesin 
maha, Aivar tuli järgmisel päeval lilledega ja palus andeks, ta nii ilusti palus, et,  ja mina andsin, sest 
tahtsin, et lastel ikka isa oleks. Politseisse ma siis küll ei helistanud, see on selline šokk, sa  ei tule kohe 
selle pealegi, et, ja häbi on ka, et mismoodi, et me oleme ikka ju korralikud inimesed, et. Et Sandri 
isaga juba läks, ei osanud me kumbki seda suhet hoida, et seekord pingutan rohkem, mõtlesin. Et mul 
endal ei ole õiget peret olnud, emaga kahekesi kasvasin, et olgu mu lastel ikka isa. Ikka tahad lastele 
paremat. Noh ja nii ta siis läks. Leppisime ära, siis jälle tükk aega oli kõik korras ja rahul, Vanessa 
kasvas, mul läks ka kergemaks, Sander on palju abiks olnud. 

Ja siis ma jäin uuesti rasedaks. Noh ja eks siis tülisid oli ikka vahel, aga tülitsesime ja leppisime, ta 
alati kahetses ja palus andeks ja põhjendas, et närvid ja ma andsin ka, sest ma nägin, et inimene 
tahab ennast muuta, et tal on endal ka häbi, et ta niimoodi on olnud. Väikest togimist oli ka, aga 
seda, et ta oleks mind peksnud, seda otseselt ei olnud. Selline asjade loopimine ja tõukamine, tal oli 
kombeks mind jah nagu tõugata või nii, kui vihaseks sai, kätt tõstis harva. Ja siis sündis Tony, jälle oli 
hästi oodatud laps, Aivar tahtis väga poega saada ja ta oli nii õnnelik, kui selgus, et poiss on. See 
rasedus oli küll hästi raske, Vanessa oli sellises jonnieas just ja mul oli tervis kehva ja kuidagi kodus ka 
jälle, me kolisime majja vahepeal, et seal jälle oli palju tööd ja ehitamist ja, vahel ma mõtlesin küll, et 
jumal, ma enam ei jõua. Eks Aivar oli ka majaremondi ja elumuutuse pärast pinges, neid kordi ikka oli, 
et ta kas tõukas, või käega niimoodi plaks ja plaks, valus oli ja häbi, vahel jäid jäljed ka, et vahel mul 
oli silm sinine ja. Mitte kellelegi rääkida ka ei ole, ema on kaugel, suhtlemine on kaugeks jäänud, 
sõbrannasid ka nagu polnud enam õieti, olime palju kolinud, naabreid ei tundnud. Vat see Ulvi, kes 
mind nüüd siia tõi, tema on küll hästi tore ja temaga nagu sai rääkida ja, aga ega ma seda küll ei 
rääkinud talle, mis elu ma elan. Ma ise ka ei saa aru, kuidas ma sellise portsu otsa olin sattunud, kõik 
oli ju nii ilus alguses, ma olin ilus tüdruk, ja uhke, igasuguseid ei vaadanudki, aga et nüüd niimoodi 
siis.   
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Sellist löömist või sellist, see ei teegi nii haiget, ma juba õppisin, et millal on oodata tüli, läksin eest 
ära, aeda või kuskile teise tuppa või. Aga seda ma pean küll ütlema, et lapsi ta ei löönud, et jah, 
Sandriga ta ei saanud enam läbi, aga et ta oleks neile käsipidi kallale läinud, seda ei olnud. Sellist 
pahandamist ja seda küll, aga see oli ka Sandri enda huvides ka, et ta ikka koolis käiks ja. Ja 
väikestele ta oli ikka hea isa, ma pean ütlema, ikka tõi asju ja käis nendega jalutamas.  Aga tavaliselt 
jah meil need tülid tulid, kui lapsed kas magasid või olid kuskil ära, tavaliselt peale seda kui meil 
külalised olid olnud. Talle väga meeldis, kui meil külalisi käis ja mulle ka alguses, hiljem ma hakkasin 
juba kartma. Ma mõtlen, et ega see, et ta mind vahel tõukas või et mul mõni kriim kuskil oli, et nende 
kohta ma alati ütlesin, et kukkusin vastu treppi või läksin oksa vastu või, et noh, aiatööd tehes ikka ju 
juhtub, aga  et see ei olnudki nii hull kui see, mismoodi ta mulle sisendas, et ma ei ole piisavalt hea, et 
ma olen väärtusetu ja alama klassi inimene ja ma hakkasingi uskuma, et ma olen kuidagi viletsam või 
ei ole piisavalt hea, et võib-olla jah neil kõigil oleks parem, kui mind üldse ei oleks. Ja ta tegi seda 
vahel ka siis kui külalised olid, et talle nagu ei lugenud, et kui ma tegin midagi, või ütlesin midagi, mis 
talle ei meeldinud, siis ta niimoodi peenelt, ega ta on ju tark mees, siis ta niimoodi peenelt, nagu 
naljaga hakkas mu kallal võtma, kas et raha oli palju läinud või ei olnud söök maitsev või. Siis ma alati 
teadsin, mis järgneb. Aga sõbrad vist ei saanud aru, arvasid, et mingi nali või midagi. Sa ju ei vaata 
oma sõpru või kellel sa külas oled, et see on mingi naisepeksja või, selliseid asju ei mõtle oma sõprade 
peale. 

Ja seekord nüüd, kui ma siia varjupaika tulin, see oli ka, algas nagu tavaliselt. Meil olid külalised, 
ammu polnud näinud neid, Aivari sõbrad, ühel oli naine ka kaasas. Noh, grillisime, kuulasime 
muusikat, nagu ikka. Aga ma juba nägin, ma ju tunnen teda, et miski asi teda vihastas, et kuidas ta 
hakkas end üles kruttima, niimoodi sisemiselt, seda on palju olnud varem ka. Kell oli juba palju, viisin 
lapsed ära tuppa, panin nad voodisse, Sander jäi ka tuppa ja läksin tagasi. Ma ei tea kaua ma toas 
olin, külalised olid juba ära läinud, Aivar üksinda suitsetas õues, hilja oli ka. Eks ta oli võtnud ka, mitte 
et purupurjus oleks olnud, aga jah, eks seda alkoholi seal oli tarvitatud ka. Ja kui siis hakkas tulema, 
täiesti lambist, et mina olen, ma ei teagi, mis, ei austa teda ja ta sõpru, et lähen seltskonnast ära ja 
üldse, vaadaku milline ma välja näen ja raha kulutan liiga palju, Sandrile ostan liiga palju ja et ma 
kodus midagi ei tee, ainult arvutis, kusjuures, ei ole sellist asja, mul on alati söögid tehtud ja pesud 
pestud ja enda eest ka hoolitsen, nii palju kui ma jõuan, jah, küünetehnikus ei ole ammu käinud, aga 
muu on kõik mul korras, aga temal,  ma ei tea veel mida. Ja siis ta lõi mind. Näkku, plaks ja plaks käis, 
muidugi sa kardad sellisel hetkel, vastu ei julge hakata, mõtled ainult, et see lõpeks, hakkasin teda 
paluma, et ta lõpetaks, see nagu ajas teda veel rohkem vihaseks ja siis ta juba lõi mind kõhtu ja ma ei 
teagi, kuhu ja millega. Kuidagi sain ära, jooksin Ulvi juurde, sest kuhu mul minna, lapsed toas, eks ole, 
ma ei saa neid ju jätta. Häbi oli küll, et nüüd niimoodi, aga mis teha. Aga Ulvi oli juba kuulnud, et 
midagi on ja politsei kutsunud ja nii me siis seal ootasime, politsei viis Aivari ära ja mina tulin 
järgmisel päeval siia. 
 
Aivar: 
 
„Mariga? Mariga me oleme ligi 10 aastat tuttavad, abielus oleme ka. Alguses on ju ikka nii, et õpid 
inimest tundma, et selline kompamise aeg on, ei näe kohe inimese sisse ja  noh, nagu armunutel ikka, 
eks ole. Maril oli ju poeg, kui me tuttavaks saime, mis see Sander oli, vast kuuene või nii, koolis ei 
käinud veel. Aga ma puutusin temaga harva kokku, Mari viis ta kas ema juurde või sõbrannade juurde 
kui meil see alguse aeg oli. Ja mina ei võtnud teda üldse kasupojana, mis, tal on ju oma isa olemas, 
lävis oma isaga ka, ma ise hoidsin distantsi nagu. Noh ja siis seda enam kui meil Mariga Vanessa 
sündis, et mis ma siin enam, eks ole. Seda, et ma Mari peksnud oleksin, seda ei olnud. Sest peksmine 
on nagu see, et sa mitu korda, üks või kolm või, järjest nagu, sellist asja ei olnud. Aga see on minu 
meelest küll, et on naiste tööd ja on meeste tööd, ja kui mina seal, päeval ehitan tööl ja õhtul kodus 
seal meie ühist kodu, siis ma eeldan, et naine ikka teeb ka oma naistetöid täidab või, mitte et msn-s 
seal sõbrannadega latrab.  

Noh ja seekord oli, et ma ei mäleta. Ma ei mäleta, kuidas  oli. Ma ärkasin kainestusmajas, siis oli 
küll nii, et ma ärkan ja ma mõtlen, et ma … ja süda valutab ja trotsi ajab ka täis. Mari vastu. Sest 
teistpidi, sa ei saa seal arestimajas rahulikult olla, et mõtled, et miks ta niimoodi, et  see politsei ja, et 
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ega ma mingi pätt ei ole ja samas lähed koju ja seal ei olegi kedagi. See oli küll vastik, raske. Ma tulen 
läbi linna, hommikul, nagu vana parm, mõtlen, et kuidas ja siis kodus ei olegi kedagi. Ei lapsi, ei Mari, 
ei kirja, ega midagi. See oli küll šokk. Et kuidas siis niimoodi. Kust mina teda otsin, eks ma aimasin, et 
eks ta selle viimase tüli pärast, aga ei osanud kuskilt ja siis ma vist  uurija käest sain vist, et Mari on 
seal mis ta nüüd on, noh selles varjupaigas, siis ma läksin sinna, et noh, räägime asjad sirgeks, ma 
palun andeks, mul on tõesti nii kahju, et nii läks, et igatsen juba, teda ja lapsi ja. Et räägime sirgeks, et 
see on meie pereelu asi ju, et mis siia võõraid sisse segada. Ja siis nad ütlevad, et Mari ei ole seal või 
et ta ei taha minuga rääkida või ma ei teagi, mis nad mulle ütlesid seal, siis, see kurat ajas mind jälle 
nii närvi, et, kurat, minu naine ja minu lapsed, teil ei ole õigust varjata. Jah, vist natuke lärmasin, igal 
juhul, jälle tuli politsei. No seekord, sain ikka koju minna, ei viidud ära, purjus ka ei olnud, see alkohol, 
ma ütlen, see on kõige kurja ja ... mis ta siis ajab mind närvi, Mari, eks, ta ju teab, et kui ma lähen 
närvi, siis ma ei kontrolli. Et see on mul lapsest saati niimoodi olnud, ta teab seda, ta on näinud, 
kuidas mutt mind närvi ajab ja on kuulnud neid lugusid, kui ma tatt veel olin, et kuidas siis oli, ta teab 
küll, et ei ole vaja. Et seda on enne ka olnud, et meil läheb sõneluseks ja ma olen teda raputanud või 
et noh lihtsalt ei valitse ennast. Et sellist momenti küll ei ole, et naine käib taga ja iriseb ja siis ma 
panen talle, et ta vait jääks, see on selline spontaanne värk, et käsi käib ära ja siis mõtled, et mis see 
nüüd oli. Seekord ka.“ 
 
Sander: 
 
„Mina elan koos ema ja kasuisa ja õe ja vennaga. Minu pärisisa elab teises linnas. Muidu on meil 
kodune elu hea, oma maja on, aed,  mul on oma tuba, arvuti, kodus pean aitama emal asju teha ja 
vahel kasuisal ka, aga muidu, sõpradega võin käia kui tahan, trennis käin. Koolis läheb normaalselt, 
tavaline elu noh. See, miks me siin varjupaigas oleme, on see, et see Aivar, see tuli jälle emale kallale. 
Ma olen emale öelnud, et lahutagu ära, mis ta elab sellisega, aga ema ei taha. Ta ei taha minuga 
rääkida sellest. Ta vist arvab, et ma olen veel titt, aga ma ei ole ju. Ma olen näinud küll. Ma ju näen, 
kuidas ema on teistsugune, kui Aivar kauem tööl  ja kui ta siis tuleb ja on võtnud. Et mismoodi siis 
ema. Või kui mingid need Aivari sõbrad on olnud meil, et mismoodi siis ema pärast on või.  

Ma tean alati kui Aivar laamendama hakkab. Vanessa teab ka, ta tuleb siis minu tuppa. Siis me 
võtame Tony ka enda juurde ja oleme vaikselt, et Aivar ei näeks meid. Meile ta ei ole midagi teinud, 
aga vastik on lihtsalt, nõme. Meil on seal trepi peal üks selline koht, sealt vaatame, et mis saab.  Ma 
arvan, et ema arvab, et me ei tea. Aga me ju näeme. Et noh,  sinikaid ja katkiseid asju. Ja siis see 
lärm, ega me kurdid ole, me ju kuuleme küll, kuidas Aivar meie emale igasugu asju ütleb. Ja need 
hääled, kisamine. Ema karjub vastu ja Aivar ütleb igasuguseid asju. Ja siis need hääled, kõike on 
kuulda.  

Nii närvi ajab, et mida sa tümitad mu ema, mis ta sulle teinud on, kurat, lööks su raisa maha kui 
saaks. Seekord oli ka, me olime kõik õues, ma olin ka, sest ma ei saanud sõbra juurde minna, Aivar ei 
lubanud. Ema kutsus meid tuppa, et väiksed on väsinud, et lähme. Noh, ma läksin ka, ema kutsus, et 
ma jääks väikestega sisse, et siis ta saab tagasi minna. Ja siis me olimegi seal väikeste toas, ma olin 
arvutis, ema läks välja tagasi. Ja ma ei tea, mis seal oli, ma ei kuulnud enne kui ema karjuma hakkas, 
siis ma vaatasin aknast, raisk, Aivar peksab mu ema. Siis mul oli küll selline tunne, et ma võtaks 
midagi ja virutaks talle raisale, et mida ta tümitab. Ja ema vastu ka, et mida sa lähed, sa ju tead, 
milline tõbras see mees on, et mida sa lähed sinna veel tagasi, jäänud sisse, oleks kõik korras olnud. 
Väikesed ärkasid ka üles ja nutsid, siis ma läksin nendega oma tuppa, mul käib uks lukku, võtsin nad 
sinna, panin neile arvutist multikat. Aga Aivari ja ema lõugamine kostis sellest ikka veel üle. Ja sellised 
mütsatused, nagu midagi vastu ust või seina kukuks või midagi, sellised vastikud hääled. Kogu aeg 
ootasin, millal nad lõpetavad, nii vastik ja nõme oli.“ 
 
Ulvi: 
 
„No mis ma oskan öelda – selline tavaline pere, naine lastega kodus, mees käib tööl, üks lastest käib 
koolis, väikesed on emaga kodus. No kes oleks osanud arvata, et see Aivar selline on! Eluaeg teda 
tundnud, tema vanaema elas siin, viisakas poiss oli, alati aitas vanaema ja teretas naabreid ja. Üks 3-
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4 aastat tagasi vast kolisid siia, kui vanaema suri ja maja Aivarile jättis, ja-jah, kaks last oli neil siis, 
väike poiss sündis alles hiljaaegu. Ju see Mari ikka ise ka, muidu ikka ka selline vaikne ja tasane, aga 
või sa teise sisse näed, et mis seal siis nüüd oli või mis ta siis tegi, et see Aivar nüüd niimoodi.  

Muidu sellised kenad inimesed, aed on alati korras ja puhas, Aivar on kuldsete kätega, küll ta siis 
ehitas ja kõpitses ja. Vaiksed ka sellised, ei palju külalisi, ega midagi nagu mul seal õel, tema elab 
kortermajas, no kus temal on naabrid, ei ole hoo ega hoobi vahet, kogu aeg käib üks pidu ja pillerkaar 
ja siis nad seal kaklevad ja politsei käib ja. Aga meil siin pole midagi sellist, jah, vahel on olnud jah, et 
külalised on kauem, et autodega hilja õhtul sõidetakse või midagi või et aias ollakse soojal ajal 
kauem, või et muusika mängib või midagi,  aga noored inimesed ju, ikka tahavad ka suhelda ja. Aga 
sellist asja küll ei ole, et oleks mingit kaklust olnud või et politsei oleks pidanud tulema või, täitsa 
esimene kord, nii häbi oli, et meie tänavas nüüd selline asi.  

Mari ka selline tore ja viisakas ja küll ta oma lapsi hoiab ja poputab, alati puhtad riided ja kõik ise 
sätitud ja, hästi saame läbi, alati räägime, kui lastega aias on. Eks ta on öelnud jah, et Aivar on kuri 
vahel, eriti kui veidi võtnud on. No aga milline mees ei võta, eks ole ju, kõik nad on ühesugused. 
Sõbrannasid ma pole näinud siin Maril, eks tal ole tegemist ka, ikkagi maja ja aed ja kolm last ja. 
Ükskord oli küll, nüüd hakkan mõtlema, et Mari nuttis aias ja ütles, et Aivar ei luba tal minna ema 
juurde, see elab tal kuskil maal või kuskil kaugel, no aga  kuule, sa oled tema naine, see on pereelu 
asi, kuidas ja kellega sa suhtled ja oled, ikka oma pere tuleb kõigepealt. Aga et nüüd niimoodi, no kes 
oleks osanud seda arvata, see oli hirmus, kuidas nad siin karjusid ja, järgi ei jätnud, Mari karjus nagu 
ratta peal, läksin vaatama, nägin, et Aivar tuuseldab teda, kohe oli selge, et see ei ole tavaline asi, 
kohe helistasin mis ta nüüd on, see 110 või. Ja  vaesed lapsed, ei tea, kus need olid, õues neid näha ei 
olnud. Ja kui see Mari minu juurde jooksis, kõik verine, oi see oli kole. Selline šokk. Ja selline häbi – 
muidu korralikud inimesed, aga nüüd siis niimoodi.“ 
 
Varjupaiga sotsiaaltöötaja:  
 
„Seal on nüüd niimoodi, et ma arvan, et Maril, nagu neil naistel sageli, on enesehinnangu probleem. 
Et sa oled väikeste lastega ja mees on pere toitja ja sa ei julge niimoodi kohe minna. Mari on tubli 
olnud, aga ta on nii palju ka juba kannatanud, see on hirmus, mis see mees talle teinud on, kõik need 
aastad … Sa küsid, et kuidas ta praegu on, tal ongi praegu vaja sellist turvalist rahulikku aega, et 
maha rahuneda, see asi on ikka veel väga värske, Aivar on siin ka käinud ja helistanud, aga Mari on 
palunud, et ta ei taha temaga praegu ja me olemegi siis öelnud, et ei saa kokku, et meil on selline 
reegel. Aga lastega on nüüd niimoodi, et lapsed on tal nii vahvakesed.  

See suurem poiss, see ei ole Aivari laps, see on küll selline vahel närviline, eks ta on ka igasugust 
näinud ja võib-olla ka ise saanud, et tema on vahel isegi Mariga kuri ja karjub ta peale. Aga muidu, 
õekest-vennakest ta ikka hoiab ja mängib nendega. Kooliga vist on ka enam-vähem tal, ega meie 
seda nii väga ei uuri, aga vist ei ole midagi, poiss ikkagi, ega ta oivik ei ole, aga koolis ta ikka käib ja 
õpib ja. Et see tüdruk, Vanessa, see küll jonnib väga palju, aga eks see ole lapse protest, vahel olen 
kuulnud ka, et Mari riidleb, et ta nagu ei saa aru, mis laps, et laps on ka häiritud, et oma kodust ära 
toodud ja võõras kohas, isa pole näinud juba pikka aega ja.  

Muidu, ma ütlen, et Mari on tubli, et lastega on tal selline harmooniline, et vaatamata sellele, et 
mida nad kõik üle on elanud, et on ikka selline, selline tubli ema on. Noh ja Tony, tema on nii pisike ju 
veel, aga eks seal on juba näha ka, et kui nüüd ei reageeri või midagi ette ei võta, siis eks ta närvikava 
ikka on veidi häiritud juba, magab rahutult, ei jää teistega ja muud sellised asjad. Aga vaatame, Mari 
on tubli, toetame teda siin igatepidi.“ 
 
Perearst:  
 
„Ema on käinud lastega korralikult kontrollis, vaktsineerimised on tehtud, küll mitte õigeaegselt, paar 
korda on olnud edasilükkamist, on helistanud, et ei saa tulla varem kokkulepitud ajal. Lapsed on 
eakohaselt arenenud, Vanessal oli pikalt öine allapissimise probleem, millega me siin tegelesime, aga 
see on ka nüüd korda saanud. Ema ise on kurtnud peavalusid, aga muidu ka olnud terve inimene, pole 
eriti haige olnud, harva käivad, ju pole midagi kaevata.“ 
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