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Sissejuhatus

See raport on osa suuremast uuringust „Uuring riskilaste õigeaegse tuvastamise ja
tulemusliku abistamise süsteemi täiustamiseks: kinnise lasteasutuse teenuse laste eluteede
õppetunnid“, mis koosneb viiest eesmärgist. Analüüs keskendub riskiteguritele, mis on
viinud lapse kõrge riskikäitumiseni ja seeläbi kinnise lasteasutuse teenusele, keskendudes
sealjuures lapse ja tema vanemate nägemusele. Analüüsi fookus on lastel, kes on teenusele
suunatud sotsiaalhoolekande seaduse (SHS § 130¹-⁵) alusel. Andmete ning intervjuude
analüüsis keskenduti järgmistele uurimisküsimustele:

1) Millal ilmnesid kinnise lasteasutuse teenusele jõudnud lastel esimesed probleemid?
2) Millal ilmnesid kinnise lasteasutuse teenusele jõudnud lapse perekonnas esimesed

probleemid? 
3) Millist tüüpi olid lapsel ja perel ilmnenud probleemid (sh asendushooldusel viibivatel

lastel)?

Kinnise lasteasutuse teenus (KLAT) tähendab alaealise ajutist liikumisvabaduse piiramist
kodust eemal turvalises ja toetavas keskkonnas. Teenusele saab suunata vaid kohus ning
see on viimane abinõu nende laste jaoks, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste
isikute elu ja tervist või tema arengut. (Sotsiaalhoolekande seadus, 2022) KLAT kui viimane
abinõu tähendab, et väga vajalik on ennetustöö – pakkuda lapsele ja tema perekonnale õiget
ja õigeaegset abi võimalikult varajases faasis, et vältida vajadust vabaduse piiramiseks ja
kodust eraldamiseks.

Kinnise lasteasutuse teenusele suunamiseks esitati perioodil 2018–2021 keskmiselt 114
taotlust aastas ning valdav osa taotlustest rahuldati kohtu poolt ja laps suunati KLATi. 2022.
aasta esimese kuue kuuga oli edasisuunamisi 71%. Suurem osa teenusele jõudnutest (2022.
aastal u 70%) suunatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel ning ülejäänud lähtuvalt
karistusseadustikust. On märkimisväärne, et enam kui kolmandikule (39%) teenusele
suunatud lastest on varasemalt määratud puue, milleks on kõige sagedamini psüühikahäire.
(Sotsiaalkindlustusamet, 2022a)

Ülevaate andmiseks kinnise lasteasutuse teenusele suunatud laste riskiteguritest
intervjueeriti KLATis viibinud (või jätkuvalt teenusel viibivaid) lapsi, nende lapsevanemaid või
eestkostjaid ja teenuse pakkumisega seotud spetsialiste. Lisaks koondati olemasolevad
kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed andmed 100 KLATi suunatud laste juhtumiplaanide
väljavõtetest, mis olid koondatud uuringu Tellija poolt.

Analüüsi tulemused on esitatud järgmiselt:
(i) Perega seotud riski- ja kaitsetegurid
(ii) Individuaalsed lapse riski- ja kaitsetegurid
(iii) Kooliga seotud riski- ja kaitsetegurid
(iv) KOV spetsialistidega seotud riski- ja kaitsetegurid
(v) Kogukonnaga seotud riski- ja kaitsetegurid
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I eesmärk: riskitegurid

Lühendite loetelu

ATH – aktiivsus- ja tähelepanuhäire

HTM – Haridus- ja Teadusministeerium

JuM – Justiitsministeerium

KLAT – kinnise lasteasutuse teenus

MDFT – mitmedimensiooniline pereteraapia

KOV – kohalik omavalitsus

PPA – Politsei- ja Piirivalveamet

SHS – sotsiaalhoolekande seadus

SKA – Sotsiaalkindlustusamet

SoM – Sotsiaalministeerium

STAR – Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister

TAI – Tervise Arengu Instituut
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Metoodika

Ülevaate andmiseks kinnise lasteasutuse teenusele suunatud laste riskiteguritest koondati
olemasolevad kvantitatiivsed andmed ning intervjueeriti KLATis viibinud (või jätkuvalt
teenusel viibivaid) lapsi, nende lapsevanemaid või eestkostjaid ja teenuse pakkumisega
seotud spetsialiste.

Analüüs põhines järgmistel andmetel:
1. Individuaalintervjuud: kinnise lasteasutuse teenusel viibinud lapsed ja lapsevanemad,

kelle laps on viibinud KLATis
2. Fookusgrupiintervjuud: lastekaitsetöötajad, SKA spetsialistid, kohtunikud, kinnise

lasteasutuse teenuseosutajad ning teised lapse võrgustikuga seotud spetsialistid
3. Riiklikud andmekogud: Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR)

Andmete kasutamise eelduseks ja aluseks on Andmekaitse Inspektsiooni luba ja
Tervisearengu  Instituudi inimuuringute eetikakomitee otsus nr 1047.

Individuaalsete intervjuude korraldus

Intervjuudesse kutsuti osalejad, kes on ise või kelle laps/eestkostetav on suunatud KLATi
sotsiaalhoolekande seaduse § 130¹-⁵ alusel 2018. aastal1 või hiljem. Eesmärgiks oli
intervjueerida vähemalt 14 KLAT kogemusega last, sealhulgas vähemalt seitset uuringu ajal
teenusel olevat last ning vähemalt seitset teenuselt väljunud last ning vähemalt nelja
lapsevanemat.

Intervjuude läbiviimiseks koostati uurimisküsimustest lähtuv intervjuukava, lähtudes
intervjuu hinnangulisest ajamahu piirangust 60-90 minutit. Intervjuu kutsed edastati kinnise
lasteasutuse teenuseosutajate ning lastekaitsespetsialistide kaudu. Intervjueeritule
küsimusi ette ei saadetud.

Perioodil 4. mai kuni 26. august 2022 viidi läbi kokku 16 intervjuud kolme erineva
intervjueerija poolt (vt tabel 1). Intervjueeritud lapsed olid vanusevahemikus 14–19 aastat.
Intervjuud toimusid silmast-silma või videokõne tarkvara Zoom vahendusel. Ühel korral viidi
intervjuu läbi telefoni teel. Intervjuud viidi läbi poolstruktureeritud vormis. Intervjuud
salvestati ja transkribeeriti.

1 2018. aastal loodi erikoolide asemele kinnise lasteasutuse (KLAT) teenus ning vastavalt Sotsiaalhoolekande
seadusele § 3 lg 2 hakkasid kehtima sotsiaalteenuse osutamisel kvaliteedipõhimõtted, millest tuleb teenuse
osutamisel lähtuda. (Sotsiaalkindlustusamet)
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Tabel 1. Individuaalsete intervjuude jaotus

Intervjuude arv

Roll KLAT teenusel olev laps 5

KLAT teenuselt väljunud laps 7

Lapsevanem/eestkostja 4

Sugu Naised 11

Mehed 5

Emakeel eesti keel 14

vene keel 2

Intervjuude läbiviimisega seotud riske maandati peamiselt järgides eelnevalt kokkulepitud
ning uuringu tellijaga kooskõlastatud intervjuukava, mille küsimusepüstitused olid
võimalikult neutraalsed ning võimaldasid intervjueeritavatel oma mõtteid avada. Kuna
vestlus oli poolstruktureeritud, toetas intervjueerija vajadusel konkreetsete näidete küsimise
või variantide nö testimisega.

Intervjuude läbiviimine võttis planeeritust oluliselt kauem aega, seda valdavalt keerukusest
kontaktide ja nõusolekute saamisel (alaealiste puhul oli vajalik ka lapsevanema nõusolek –
mis jäi mitmel juhul intervjuu läbiviimise takistuseks). Mitmel korral (4) loobus intervjueeritav
vahetult enne kokkulepitud aega intervjuu läbiviimisest või ei ilmunud kohale. Teenusel
olevate laste puhul ei saavutatud minimaalseks sihiks olnud 7 intervjuud, intervjuusid koguti
5. Küll aga oli KLATi kirjeldamisel võimalik arvesse võtta ka teenuselt väljunud laste
hinnangud, nii et kokku oli KLAT kogemusega lapsi 12.

Oluline on intervjueeritud laste ja lapsevanemate puhul võtta arvesse, et intervjueerida oli
võimalik neid lapsi ja lapsevanemaid, kes olid andnud selleks nõusoleku ning kes ilmusid
kokkulepitud ajal kohale. See tähendab, et intervjuude valim ei ole kõikide KLATis viibinud
laste ja lapsevanemate suhtes representatiivne ning analüüsi aluseks on eeldus, et
esindatud on eelkõige need lapsed ja lapsevanemad, kelle seisund on pigem stabiilne ning
kellel oli valmidus oma kogemusest vestelda. Näiteks on proportsionaalselt alaesindatud
asendushooldusel viibivad KLAT kogemusega lapsed ja sügava vaimse puudega lapsed.

Fookusgrupiintervjuude korraldus

Fookusgrupiintervjuudesse kutsuti osalema spetsialistid, kes puutuvad tööalaselt kokku
KLAT teenuse korralduse eri etappide ning aspektidega, sealhulgas teenusele eelnevate
tugitegevustega. Eesmärgiks oli viia läbi 6 fookusgrupiintervjuud kõikide KLAT teenuse
korralduse oluliste osapooltega. Kõikide fookusgrupiintervjuude puhul jälgiti piirkondlikku
kaetust: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne- Eesti ja Ida-Eesti.
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Intervjuude kokkuleppimine toimus järgmiste põhimõtete alusel:
● Kohtunikke kaasati alustades kõige enam KLATiga seotud kohtuotsuseid teinud

kohtumajadest.
● Lastekaitsetöötajaid kaasati omavalitsustest, kes on alates 2018. aasta algusest

teinud taotluse laste suunamiseks KLAT-i SHS-i alusel. Esimesena kontakteeruti
nende omavalitsustega, kus oli suunamisi tehtud kõige rohkem.

● SKA spetsialistid kaasati piirkondlikul alusel, et kaetud oleks Põhja-, Lõuna-, Lääne- ja
Ida-Eesti.

● Võrgustikuliikmed kaasati kahest Eesti piirkonnast KLAT teenusega seotud
võrgustikukohtumisel osalevate spetsialistide hulgast: piirkonnapolitseinik,
noorsootöötaja, sotsiaalpedagoog, lastekaitsespetsialist, karjäärinõustaja,
usaldusisik, asendushooldusteenuse pakkuja, prokuratuur.

Perioodil 19. aprill kuni 30. mai 2022 viidi läbi kokku 4 fookusgrupiintervjuud kolme erineva
intervjueerija poolt (vt tabel 2). Igal fookusgrupiintervjuul osales analüüsimeeskonna poolt
kaks inimest. Intervjuud viidi läbi videokõne vormis Zoom tarkvara vahendusel. Intervjuud
salvestati ja transkribeeriti.

Tabel 2. Fookusgrupiintervjuud rollide ja osalejate arvu lõikes

Roll Osalejate arv

Kohtunikud 4

KLAT teenuseosutajad 4

Lastekaitsetöötajad 5

SKA spetsialistid 5

Võrgustikuliikmed 1 4

Võrgustikuliikmed 2 5

Registriandmed

Analüüsi osana koondati perioodil 2018–2022 kinnise lasteasusute teenusel viibinud laste
juhtumiplaanid Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrist (STAR). Juhtumiplaanide
analüüsimiseks moodustati uuritavate tunnuste rühmitamiseks sagedustabelid.
Sagedustabelite järgi tehti otsinguline analüüs tunnuste lõikes välja joonistunud kõige
eristuvamate ning nn keskmiste laste juhtumite lõikes: et tuvastada juhtimiplaanidest
lastekaitsetöötajate poolt märgatud riskitegurite elemendid.

Kasutatud andmed:
● Andmed KLAT teenusel olevate laste kohta: vanus, sugu, piirkond, aeg, toimingud
● Pöördumiste liik ja arv
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● Pakutud tugiteenused (abinõud)
● Politsei- ja piirivalveameti teated
● Juhtumi eesmärgid ja hindamiste andmed

Analüüsis vaadeldi perioodil 31. mai 2018 kuni 31. mai 2022. a (nelja aasta jooksul) kinnise
lasteasutuse teenusele suunatud 100 lapse andmeid. Laste keskmine vanus oli 15 aastat,
sealhulgas oli kõige noorem 10-aastane ja kõige vanem 18-aastane2 (vt joonis 1)
(Sotsiaalkindlustusamet, 2022b).

Joonis 1. Analüüsi osana vaadeldud laste vanus esmakordsel KLATi suunamisel, mai 2018 kuni mai 2022.
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 2022b

Veidi üle pooled (56%) esmakordselt suunatutest olid mehed ning üle kolmandikul kõikidest
esmakordselt suunatutest (39%) oli määratud puue, enamasti raskekujuline psüühikahäire
(27%). Pisut üle kolmandiku (36%) lastest viibivad või on viibinud asendushooldusteenusel
asenduskodus või perekodus. Proportsionaalselt rohkem suunatuid oli vaadeldud perioodil
Lõuna-Eestist (kokku 40). (Sotsiaalkindlustusamet, 2022b)

2 Väga noori on sel perioodil teenusele suunatud siiski harva: 10-aastaseid üks, 11-aastaseid üks,
12-aastaseid kolm. Samuti on erandlik täisealise suunamine, 18-aastaseid on samuti suunatud vaid
üks. (Sotsiaalkindlustusamet 2022b)
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Tabel 3. Perioodil 31.05.2018–31.05.2022 esmakordselt KLATi suunatud laste ülevaade

Arv

Sugu Naised 44

Mehed 56

Piirkond Ida-Eesti 21

Lääne-Eesti 16

Lõuna-Eesti 40

Põhja-Eesti 22

Asendus-
hoolduse vorm3

Kokku asendushooldusel 36

perekodus 29

asenduskodus 26

Juhtumiplaanide analüüsi puhul on oluline arvestada, et kuigi laste kohta on registrisse
kantud keskmiselt suur arv toiminguid ning muid menetluse andmeid, siis toimingu
kirjeldused on olemas vaid veidi üle pooltel (61%) kannetest (Sotsiaalkindlustusamet,
2022b). See tähendab, et valdava osa juhtumite puhul olid andmed piisava kindlusega
kvalitatiivsete järelduste tegemiseks puudulikud.

Teoreetiline raamistik

Uuringus lähtuti põhimõttest, et kontekstist väljavõetud keskendumine riskile ja puudustele
süvendab veelgi sihtgrupi sildistamist ja (Boddy jt, 2020), mistõttu analüüsiti laste eluteid
võimalkult terviklikult, keskendudes riskide kõrval kaitseteguritele ning eri tegurite
omavahelistele seostele. Seejuures eristati ning prooviti analüüsi käigus eraldi esile tuua
laste enda tunnetust teda mõjutanud riski- ja kaitseteguritest. Riski- ja kaitsetegureid
kategoriseerides ja analüüsides lähtuti siinses raportis uuringu V eesmärgi raporti
kirjandusanalüüsi tulemustest, mis jaotas riski- ja kaitsetegurid järgmiselt (Toros jt, 2022):

● Riskis laste varajase tuvastamisega seotud tegurid, sh
○ perekondlikud tegurid
○ lastekaitseteenusega seotud tegurid
○ hooldusega seotud tegurid

● Riskikäitumiseni viivad riskitegurid ja vastupidavuse tugevdamist toetavad
kaitsetegurid:

○ individuaalsed tegurid

3 Osa lastest on viibinud asendushooldusel perekodus ja asenduskodus. Kokku on esmakordselt
teenusele suunatud lastest asendushooldusel viibinuid 36 (Sotsiaalkindlustusamet, 2022b).
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○ perekondlikud tegurid
○ kooli ja eakaaslastega seotud tegurid
○ naabruskonnaga seotud tegurid
○ institutsioonilised tegurid
○ paigutamisega seotud tegurid
○ süsteemiga seotud tegurid

Joonis 2. KLATi sattunud alaealisi mõjutavad riskitegurid
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Joonis 3. KLATi sattunud alaealisi mõjutavad kaitsetegurid
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Intervjuude tulemustest lähtuvalt esitati riski- ja kaitsetegurid raportis mõnevõrra
teistsuguses jaotuses: asendushooldusele paigutamisega ja hooldusega seotud tegureid
analüüsiti perekonda (sh vanemlikke oskusi) ning kooli puudutavate peatükkide osana,
naabruskonna ja eakaaslastega seotud tegurid koondati kogukonna mõju analüüsivasse
peatükki. Institutsioonilisi ja süsteemiga ning lastekaitseteenusega seotud tegureid
analüüsiti aga kohalikul tasandil pakutavat tuge koondavas peatükis.

Analüüsi käigus otsiti intervjuu tulemustest lähtuvalt lisainfot “hallist” kirjandusest ja
teadusuuringutest. Kasutatud allikate loetelu on leitav raporti viimases peatükis.
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Perega seotud riski- ja kaitsetegurid

Toetav ja hoolitsev perekond on lapsele otsustav kaitsetegur ning selle puudumine –
lapse-hooldaja vahelised konfliktid, väärkohtlemine, lähisuhtevägivald, hooletus või
ebasoodsad kogemused (nt alkoholism) – võib tingida lapse agressiivsuse ja/või
sotsiaal-emotsionaalseid keerukusi. Oluline on siin aga mõista, et ka lapsevanemal või
hooldajal võib esineda probleeme oma (vaimse) tervise, (alkoholi)sõltuvuse või vanemlike
oskuste osas ning esineb ärevust ja segadust, kui puuduvad inimesed, kelle poole kriisis
pöörduda. Sealjuures on lapse jaoks oma bioloogilise perekonnaga suhete hoidmine –
sõltumata mis tahes varasematest probleemidest – enamasti äärmiselt tähtis. (Toros jt,
2022)

Valimisse kuulunud lastest4 ligi pooled – 47% – on olnud politsei pöördumisega tuvastatud
lähisuhtevägivalla ohvrid. Hinnanguliselt jõuab politseisse vaid iga kümnes
lähisuhtevägivalla juhtum, mistõttu võib tegelikku ohvrite osakaalu pidada suuremaks
(Selliov jt, 2018). Pisut üle kolmandiku (36%) lastest on oma bioloogilistest peredest
eraldatud – viibivad või on viibinud asendushooldusteenusel asenduskodus või perekodus.

Uuringu käigus intervjueeritud kaheteistkümnest lapsest tõstis enamus suuremal või
vähemal määral KLATi jõudmise põhjuste seas esile probleeme perekonnas või asendus- või
perekodus. Samas tuleb arvestada, et koduse olukorra üksikasjalikult kirjeldamine on lastele
ebamugav ning vanemate suhtes võtsid lapsed pigem kaitsva hoiaku. Seega pole intervjuude
põhjal võimalik analüüsida lapse täielikku KLATi-eelset teekonda ega süüvida perekondlike
tegurite ning lapse riskikäitumise vahelistesse täpsematesse põhjuslikestesse seostesse.
viited. Näiteks märkisid mõned lapsed pigem üldsõnaliselt, et kodust tuge ei saanud. Samuti
olid viited mitmetele olulistele perekondlikele riskiteguritele intervjuudes pigem kaudsed,
näiteks võis vestluse lõpus ilmneda, et peres kasvab mitu nooremat õde-venda, mis annab
alust oletada, et lapsevanema tähelepanu- ja ajapuudus oli üheks võimalikuks riskikäitumist
soodustavaks teguriks.

Perekondlikke tegureid analüüsides saab seega teatud määral eristada lapse enda tunnetust
teda mõjutanud riskiteguritest ning intervjuust analüüsi tulemusena väljakoorunud
terviklikumat riskitegurite kogumit. Oluline on näiteks tähele panna seda (vt joonis 4), et ligi
pooled lastest (42%) ei leidnud ise, et neil oleks olnud perekondlikus plaanis olulisi
probleeme – riskikäitumise põhjustena tajuti pigem sõpruskonna ning meelemürkide või
muude sõltuvustega (nagu näiteks arvutimängud) seotud takistusi, mis põhjustasid koolist
hoidumise. Sageli toodi välja ka erinevaid vaimse tervise probleeme, näiteks depressiooni.

4 Vaadeldi STARi andmeid perioodil 31.05.2018 – 31.05.2022 (4 aastat).
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Joonis 4. Intervjueeritud laste tunnetus neid mõjutanud riskiteguritest

Lisaks on ka neid lapsi, kes tunnevad, et peresuhted olid hoolitsevad ja toetavad ning kes
leiavad, et KLATi jõudmise põhjustasid kas nende individuaalsed eripärad (nt vaimse tervise
probleemid) või näiteks koolikeskkonnast (nt kiusamine) tulenevad takistused. Kõiki
nimetatud piiranguid arvestades kooruvad teooria ja andmete põhjal kokkuvõtlikult välja
järgmised perekondlikud ning paigutamisega seotud riski- ja kaitsetegurid (joonis 4, joonis
5):

Joonis 5. Perekondlikud ja paigutamisega seotud riskitegurid
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Joonis 6. Perekondlikud ja paigutamisega seotud kaitsetegurid

Ühena perekondlikest riskikäitumist soodustavatest teguritest tõusis intervjuudest esile
lapse väärkohtlemine. Pigem esines intervjuudes näiteid verbaalsest ja vaimsest kui
füüsilisest vägivallast – sealhulgas kirjeldati sobimatuid kasvatusmeetodeid nagu
süüdistamine, karistamine ja hirmutamine. Näiteks kirjeldas laps, kuidas vanemad kutsusid
last korrale karjumise ning ähvardustega, mille sisu on lapsele siiani traumeeriv. Esines ka
täpsem kirjeldus väärkohtlemise ning samaaegselt füüsilise ja emotsionaalse hooletusse
jätmise juhtumist, kus vanemad sundisid last endaga koos alkoholi tarbima, olles samal ajal
lapse vastu vägivaldsed. Varasemat väärkohtlemist on intervjueeritud eestkostja andmetel
sageli esinenud ka asendushooldusele paigutatud laste bioloogilistes peredes.

„See… praegu ma ütleks, et noh, ma saan asjadest palju teistmoodi aru nüüd, aga ma ei
ütleks, et see oli karmikäelisus. Ma ütleks, et see oli… noh, ma ütleks, et nad olid
väsinud sellest, mida ma korraldasin. Aga ma ütleks, et see oli natuke ka sihuke
mentaalne nagu terror. See tegelikult siiamaani… väga paljud asjad, mida mulle öeldi ja
väga paljud asjad, mida tehti ja millega ähvardati, siiamaani tegelikult ei tundu nagu
asi, mida lapsevanem tegema peaks või ütlema peaks.” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapsega)

„Mul ei ole perekonda nagu reaalselt olnudki. Aga… noh, ütleme… ideaalne perekond on
ikka perekond, kus inimesed hoolivad üksteisest; vanemad armastavad lapsi, ei
vägivallatse nendega. Ja noh… elamine ei pea just 100% puhas olema, aga jah,
inimesed peavad üksteisest hoolima.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Samuti tunnetasid lapsed vanematevaheliste konfliktide negatiivset mõju:

„No... emal ja isal peaks kindlasti omavaheline asi olema nagu korras — et ei ole
mingeid tülisid või asju. Siis on nagu ideaalne. Paratamatult kui on emal-isal tülid, siis
nagu suunatakse see lastesse ka edasi. Jah, pigem kui emal-isal on omavahel kõik
korras, siis on ilmselgelt lapsel ka kõik korras.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)
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Hooletusse jätmine, vanema ajapuudus ning piirangute puudumine

Suure osa intervjueeritud laste kirjeldusi oma perekondlikust taustast viitasid pigem
sellistele hooletusse jätmise juhtumitele, kus vanemal polnud lapse probleemide
märkamiseks ega nendega tegelemiseks aega või võimekust. Hooletusse jätmise põhjused
olid erinevad: enamikku intervjueeritud lastest kasvatas üksikvanem ning mõnel juhul ilmnes
lastega vestlusest, et vanema aega piiravad töökohustused – näiteks läheb vanem tööle
juba varahommikul enne lapse kooliminekut. Muret selle pärast, kuidas pikad tööpäevad
lapse tegevuste jälgimist pärast KLATi takistada võivad, väljendasid ka intervjueeritud
lapsevanemad. Seejuures oli ilmseks riskiteguriks toetavate perekonna- või
kogukonnaliikmete puudumine, kes saanuks vanema koormust vähendada.

„Aga noh, eks ma… eks ma kardan ausalt öeldes ikka sellist aega, kui ta kodus on või
vabaduses on ja minul on, ütleme, pikad tööpäevad siin — et mis ta siis teeb. Ma
kardan, et ta ei pea vastu. Ma ei kujuta ette, mida ta teeb. Sel juhul ongi, et ta peaks
nagu kohe kuskile tööle saama. Aga seda on nii keeruline leida.” (Intervjuu KLAT
teenusel viibinud lapse vanemaga)

Samuti esines juhtumeid, kus üks vanematest käis tööl välismaal ning viibis kodus vaid
nädalavahetustel, ning peresid, kus kasvas veel mitu väikest last, kellega vanem või üks
vanematest hõivatud oli.

Ajapuudusest ning teistest kohustustest tulenevat kurnatust ja vähest vanemlikku hoolt võib
seostada olukordadega, kus vanem ei jälginud piisavalt lapse tegevust, sealhulgas hommikul
koolijõudmist või õhtul kojutuleku kellaaega ega seadnud lapsele kindlaid reegleid, mille
mõjul võisid lapse vaimse tervise probleemid ning riskikäitumine süveneda. Sealhulgas
tähendas hooletusse jätmine mõne intervjueeritud lapse sõnul seda, et vanem ei märganud
muutusi lapse käitumises või vaimses tervises piisavalt varakult.

„No ma arvan, et ma oleks võinud nagu emale öelda, et mul on depressioon. Siis ma
nagu oleksin saanud ravi enne, kui ma pidin [kuriteo sooritama]. Aga see on nagu minu
enda viga, mitte nagu mu vanemate viga.” (Intervjuu KLAT teenusele suunatud
lapsega)

Piirangute ning reeglite, samuti huvipakkuvate tegevuste puudus oli riskiteguriks ka
asendushooldusel viibivate laste puhul, näiteks pidas üks lastest peamiseks
riskikäitumisega noorte seltskonda sattumise ning seeläbi õigusrikkumiste sooritamise
põhjuseks igavust perekodus, rõhutades samas perekodule soovitusi andes vajadust
kindlama korra ning päevakava järele. Üks intervjueeritud eestkostjatest leidis aga, et
bioloogilises peres väärkohtlemise ning karistamise all kannatanud lapsed võivad
asendushooldusele suundudes kogeda vabanemise tunnet ning rikkuda reegleid justkui
enesekehtestamiseks. Kui lapsed tunnevad, et vajaksid rohkem reegleid ja suunamist, siis
asenduskodude töötajad peavad lapsele piirangute seadmist keeruliseks ning vajaksid
eestkostja hinnangul rohkem nõustamist.
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„Ei tea. Ei tundunud minu jaoks huvitav. Polnud nagu otseselt midagi seal teha. Istud
lihtsalt nelja seina vahel või istud telefonis. Oli igav, ja siis oligi see väljaskäimine kogu
aeg, jah.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„[Asenduskodu kasvatajad] olid tegelikult olemas. Nad kogu aeg toetasid ja värki. Ma
sain nagu hästi läbi nendega. Aga lihtsalt oli, et... Noh, ma ise olin nagu rohkem see,
et... ühest kõrvast sisse, teisest kõrvast välja nagu, mis öeldi.” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapsega)

„Ta ise oli väärkoheldud seal peres väga julmalt. Võib-olla see suur vabadus, et nüüd
ma teen neid asju ilma, et ma saaksin… võib-olla karistamatuse tunne, või kuuluvuse
tunne — et keegi aktsepteerib mind nüüd. Seal koduses keskkonnas [teda] märgati
ainult karistades.” (KLAT teenusel viibinud lapse eestkostja)

Laste soosiv hinnang kindlale rutiinile ilmnes eelkõige KLATis viibimise kogemuse
kirjeldustes. Sealjuures väärtustasid intervjueeritud lapsed kindlat päevakava ja selgeid
piire, sest need võimaldasid lastel hoiduda varasemast riskikäitumisest (koolist puudumine,
hulkumine, õigusrikkumised), sõltuvustest ning enesevigastamisest ja jõuda iseendas
paremini selgusele, sh analüüsida oma probleeme ja leida ka endas ressursid nende
lahendamiseks. Näib, et just KLATi kogemuse põhjal rõhutasid mitmed lapsed ka
lapsevanematele soovitusi andes vajadust kehtestada selged reeglid ja piirangud.

Samas näib intervjuudele tuginedes, et üleüldiselt tuleks reeglite sisu ning vajalikkust tuleks
rohkem ka lapsega läbi arutada – näiteks pidasid lapsed mõningaid piiranguid KLATis
kummaliseks või mõttetuks – mõistmata nende põhjuseid.

„Ja siis oligi, et kui äraminemise aeg oli, siis oligi lõpuks, et tuled [linna], mõtled... istud
ja mõtled, "mis ma nüüd teen?". Seal oli kogu aeg päevakava ja kõik oli nagu all olemas
kogu aeg. Et näed, nüüd lähed mängid võrkpalli; nüüd lähed jõusaali; nüüd lähed tuppa
sööma; kooli; õueaeg... Kõik sihukesed särgid-värgid. Ja siis nagu, kui koju said, siis ei
suutnud ära mõelda, mida ära teha nagu. Ei olnud enam... olid nii harjunud selle
kavaga, mis seal nagu oli, et ei teadnud, mida nüüd teen, mida nüüd teen, mida nüüd
teen…” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Oi, ma lihtsalt… lukustasin tuppa ennast ja lihtsalt nutsin. Ja pärast läksin ära jõe
äärde; istusin seal. Ma sain — ma sain omaette olla, kui ma seda tahtsin. Mind ei
sunnitud, vaata, tunnis osalema, kui ma lihtsalt reaalselt ei suutnud seda teha.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Noh, kui sa võtad… sa ärkad, ütleme, kaheksa. Lähed sööma. Üheksa, ütleme, algab
kool. Sul on mingi 6-7 tundi. Ja siis jõuad mingi, ma ei tea, 2-3 oma rühma tagasi —
lihtsalt istud seal. Istud seal, kuni lähed magama ja siis algab kõik uuesti. Mingit
tegevust ei ole.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Intervjuudest selgus, et lisaks vanemate hoolele ja tähelepanule on olulisel kohal ka teiste
pereliikmete ning sugulaste tugi: kaitseteguriks võib pidada võimalust viibida vanavanemate
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juures või arutada probleeme õdede ning vendadega, riskiteguriteks aga olukordi, kus ka
vanavanem elab kaugemal või piirab vanem lapsel vanavanemaga suhtlemist, ning kus
vanematel õdedel või vendadel on riskis lapse jaoks vähe aega, sest neil on endal väikesed
lapsed.

„Ma arvan, et mu vanaema. Ta on [...] aastat vana ja me… kuidas ma nüüd ütlen… Noh,
tänu emale kasvasime hästi kiiresti lahku. Me ei olnud nagu üldse õieti koos. Aga nüüd
— kuna ma olen siin kaks aastat olnud ja ma olen tal külas käinud, tänu temale ma
olengi oma tervise korda saanud.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Igapäevaselt. Või noh, mitte igapäevaselt. Oleneb. Mu õde ka enne seda, kui ma KLATi
läksin… mu õde ka üritas mind väga palju aidata. Aga kuna neil on mõlemal lapsed…”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Vanema toimetulek ja vanemlikud oskused

Esines juhtumeid, kus lisaks riskile, mis seostub üksikvanemaks olemisele ja töökoormusele,
tunnistasid mõned lapsed, et nende vanematel esineb vaimse tervise probleeme, mis võivad
olla seotud ka vanema muude isiklike traumadega (näiteks lähedase kaotus) ning mis võivad
muuta lapse käitumisega toimetuleku veelgi keerulisemaks. Seetõttu on eriti oluline pöörata
võrgustikutöös tähelepanu ka vanema enda toimetulekule ning luua probleemide
arutamiseks vanematega usalduslik suhe. Samuti näis mõne juhtumi puhul olevat
määravaks riskiteguriks mõne teise pereliikme tõsisem psüühikahäire, mis põhjustas kodus
keerulisi olukordi ja konflikte, mõjudes seeläbi lapse hinnangul halvasti ka tema enda
vaimsele tervisele.

„Noh, mu ema on nagu normaalne tööinimene. Ta ei joo ega mitte midagi. Kunagi ainult
olid mingid probleemid, aga enam mitte. Noh, tal on ise ka närvid nii läbi, onju… ta on
ka nii palju pidanud läbi elama. [...] No ja isa mul üldse ei ole – ma ei tea üldse mitte
midagi tast. Emaga kahekesi praegu elangi.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

„Ma lisaks veel omalt poolt siia juurde selle, et noh, need, kes meile on jõudnud, päris
mitmel on nii, et see probleem on juba mitmendat põlvkonda jäänud toetamata ja siis
lapsevanem on võib-olla isegi veel halvemas toimetulekuseisundis kui laps ise.“
(Fookusgrupp KLATi töötajatega)

Eelnimetatud probleeme perekonnas – väärkohtlemist ning hooletusse jätmist – võimendas
vanemlike oskuste puudulikkus, mis ühelt poolt väljendus oskamatuses kehtestada reegleid
ja tagada nende täitmine, ning teisalt olukordades, kus vanemad ei osanud lapse käitumisele
adekvaatselt reageerida ehk last üritati distsiplineerida ähvarduste ning karjumise ja
karistamise abil. Ebapiisavad teadmised normatiivsetest kasvatusmeetoditest, samuti
vanemate ärevus seoses sellega, et neil ei ole kedagi, kelle poole kriisis pöörduda,
suurendavad aga omakorda lapse väärkohtlemise riski (vt Corwin jt, 2020).

18



I eesmärk: riskitegurid

„Ja siis samas vanem toetas sellist lapse enda mugavust koolist kõrvale hiilida.
Ütleme, selle asja… asi oleks võinud laheneda teistmoodi, kui vanem oleks saanud aru
iseenda abivajadusest ja vajadusest leida endale tuge.“ (Fookusgrupp KLATi
töötajatega)

Veel enam oli aga vanemlike oskustega seoses intervjuudes viiteid vähesele suhtlusele
lapse ja vanema vahel, sealhulgas vanema võimetusele lapsega sidet luua, probleeme
rahulikult arutada ja neile lahendusi otsida. Näiteks seostas mitmes intervjuus laps halbu
peresuhteid ja enda riskikäitumist asjaoluga, et ta ei kuulanud oma pereliikmeid. Samuti
tundis mitu last, et konfliktid vanemaga tekkisid seetõttu, et vanem oli lapse käitumisest
väsinud või ei osanud sellega toime tulla, kuigi püüdis last aidata. Näiteks püüdsid vanemad
olukorda parandada, otsides ise või võttes vastu lastekaitsetöötaja poolt pakutud erinevaid
teenuseid ning proovides lapsele selgitada, et tal tuleb nö raja peale saada. Vanemad ise
pidasid seejuures määravaks teguriks töökoormusest (mis oli omakorda seotud väikese
palgaga) tulenevat ajapuudust ning kurnatust.

„[Suhted] olid päris nagu halvad — noh, mitte nagu halb… ma isegi ei oska niimoodi
öelda. Ma ei kuulanud üldse nagu oma peret. Ma ei kuulanud neid; kodus nagu ka väga
ei olnud. Kogu aeg jalutasin kuskil. Aga peale kooli nagu see kõik hästi sai. Aga enne
ma olin nagu päris õudne — minu käitumine ka nagu oli päris õudne. Aga peale kooli
sai kõik korda ja oligi hästi.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Tegelikult on lapsed väga katki. Nad on väga katki sellepärast, et… ja nad läksid ka
rohkem katki sellepärast, et see distantsõpe oli; oldi kodus. Kui niigi on, eksju, selline
habras seis lapse ja vanema vahel — kui see, et vanem töötab kodust ja laps õpib
kodus, ja see õhk oli enne paks, siis ta läheb veel paksemaks. Siis… jah, need inimesed,
kelle sissetulek on väiksem ja kes töötavadki sellistes kohtades, kus tõesti, jah, tuleb
rämedalt neid tunde teha, et saada kokku selline raha, mis tagaks sulle kuuaegse
elamisväärse elu — seda vanemat ei olegi väga palju kodus, sest ta teenib raha, et
elada. Ja siis, kui tal on vaba päev, siis ta lihtsalt füüsiliselt ei ole suuteline last
kuulama. [...] Ja tõenäoliselt siis laps tundiski seda, et… et noh, kuna ta ei suuda kodus,
eksju, nagu seda kõike rääkida või vastu saada, siis on parem sõpradega. Ja sealt
läheb juba üsna kergelt libedale teele.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse
vanemaga)

Ka asendushooldusel viibivate laste puhul kerkis riskitegurina esile pere- või asenduskodu
töötajate suutmatus pika aja jooksul lapse käitumisega toime tulla ning sellest tulenev
töötajate kurnatus, mida lapsed ka ise täheldasid. Samuti näis, et pere- või asenduskodus ei
tegeletud mõnel juhul käitumisprobleemide hindamisega ega pakutud hindamistest
tulenevalt piisavalt tuge ning teenuseid probleemidega toimetulekuks. Kuigi lapse
käitumisprobleemidele ei leitud asendus- või perekodus mitmel juhul lahendust, oli mõne
lapse puhul märgatavaks kaitseteguriks laste sõbralikud suhted pere- või asenduskodu
kasvatajatega.
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„No prooviti [aidata], aga loomulikult ma ei võtnud seda kuidagi vastu, kuidagimoodi, ja
siis kasvatajad lihtsalt moment andsid alla ja mõtlesid, et see oleks veel viimane
variant, kuhu mind saata.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Mõnel juhul kirjeldasid lapsed perekondlikku olukorda (sh olukorda asendus- või perekodus)
väga napisõnaliselt, märkides lühidalt, et tuge probleemide korral perekonnast ei saanud või
et paremuse poole tänu perele asjad ei liikunud. Tasub rõhutada, et suhted perega on
intervjuudele tuginedes ka keerukad ja mitmetahulised ning probleemidele vaatamata on
bioloogilise pere tugi lapsele ääretult oluline5; näiteks nimetas üks intervjueeritud lastest
KLATi eel ja ajal talle olulisimaks täiskasvanuks just lapsevanemat, kuigi läbisaamine perega
oli lapse sõnul olnud halb.

Konfliktid bioloogilise vanemaga olid aga täiendavaks riskiteguriks asendushooldusel
lastele, kes pidid seeläbi rohkem lootma KOVi lastekaitsetöötaja kui eestkostja toele, mis
aga võis halva läbisaamise korral ametnikuga osutuda omakorda riskiteguriks. Olukorras,
kus lapsel oli lisaks konfliktidele vanemaga probleeme ka perekodus, vältis ta KLATis
viibides koduskäike, mis omakorda mõjus lapse käitumisele ja KLATi kogemusele pigem
ebasoodsalt. Ka ühe KOVi eestkostja sõnul tekitab perekonna puudumine asendushooldusel
lapse puhul olukorra, kus on raske leida inimest, kes justkui keskselt lapse eest vastutaks.

„Pigem… pigem see oli nagu selline, et ega pere tuge ju seal taga ei olnud, mis ongi
hästi keeruline — see vastutus ongi siis kas teenuseosutajal, asenduskodu teenuse
osutajal, või siis sellel kohalikul eestkostjal — sellel kohaliku omavalitsuse
lastekaitsetöötajal, täpselt nii palju, kui ta jõuab seal olemas olla.” (Intervjuu KLAT
teenusel viibinud lapse eestkostjaga)

„No ütleme, kui ma koolis olin ja kodukülastused olid kas [...] ema juurde või siis [...]
perekodusse, siis ma enamasti ei tahtnud minna. Vahest ma läksin, aga enamasti ma
ei tahtnud. Aga mind ikka sunniti — öeldi, et siia sa ei jää, sest ma olin nii
huligaan.”(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Määravaks kaitseteguriks olid aga paranenud peresuhted. Seejuures tundis mitu last, et said
abi enne KLATi suunamist pakutud mitmedimensioonilisest pereteraapiast (MDFT), mis oli
mitmete laste hinnangul tõhusam kui nö tavalise psühholoogi abi. MDFT kasulikkust tõid
välja ka muidu erinevate tugiteenuste suhtes tõrksalt meelestatud lapsed ja nende vanemad.
Samas ei ole valdav osa KLATi jõudnud lapsi MDFT teenust saanud (Sotsiaalkindlustusamet,
2022a). Teenus võiks olla kättesaadavam – näiteks tundis üks intervjueeritud
lapsevanematest, et oleksid teenust rohkem soovinud, kuid ei julgenud terapeuti nö tülitada.

„Tänu temale [MDFT terapeudile] ma nagu avastasin enda nagu… kuidas ma ütlen…
need põhjused, miks ma nagu madalseisus olin.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

5 Kuigi bioloogilise perekonnaga suhtluse jätkamine võib lapse heaolu negatiivselt mõjutada, eriti kui
perega on seotud riskikäitumine, on need suhted sageli lapse identiteedile ja stabiilsusele määrava
tähtsusega (Devaney jt, 2019).
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„Tema [MDFT terapeut] tegi oma tööd ka väga hästi. Temast oli ka väga palju kasu. Ma
õppisin iseenda sisse vaatama; ma sain aru, miks ma käitun nii nagu ma käitun ja mis
ma olen ikkagi… noh, kuidas ma olen olnud nagu ülikontrolliv vanem [...] suhtes ja
seetõttu teda nagu pisut eemale peletanud. Et jah, ma olen saanud abi. [...] See MDF
teraapia — noh, see peab olema hästi tugevalt kaasatud.” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapse vanemaga)

„Aga [MDFT terapeut] on lihtsalt tore inimene sihuke, aga… ta otseselt ei aidanud, aga
rääkida oli temaga nagu tore. Noh, käis külas hästi tihti meil ja…” (Intervjuu KLAT
teenusel viibinud lapsega)

Vajadus usaldusliku ning avatud suhtluse järele täiskasvanuga kerkib selgelt esile pea kõigi
intervjueeritute, sealhulgas asendushooldusel viibivate laste puhul. Seejuures ei pruugi
usalduslik suhe tekkida spetsialisti nagu psühholoogi või lastekaitsetöötajaga, vaid nö
ametlikust võrgustikust väljapoole jääva inimesega, kes eristub selle poolest, et pühendab
aega lapse kuulamisele ning on sõbralik ja mõistev: näited intervjuudest hõlmavad kohaliku
poe töötajaid aga ka KLATi abitöötajaid (nt remonditööde tegija), kes polnud otseselt
erialase haridusega spetsialistid. Täiskasvanud tugiisiku olulisusele leidub intervjuudes ka
kaudseid viiteid, näiteks olukorrad, kus laps läks psühholoogi juurde selleks, et teel teenusele
emaga koos aega veeta, või kus noormeestel oli KLATi ajal päevas piiratud aeg internetis
suhtlemiseks ning nad kasutasid seda aega, et rääkida lastekaitsetöötajaga. Ka varasemad
uuringud kinnitavad, et lastel, kellel on tähendusrikas ja positiivne suhe vähemalt ühe
täiskasvanuga, on täiskasvanuikka üleminek lihtsam (vt Collins jt, 2010).

„No eks mul on endal juba sihuke tunnetus ja teiseks see ka, et mulle on seda öeldud
ka tegelikult — et ma liiga pealetükkiv olen. Siis inimesed lihtsalt kaovad. Aga see [...]
poe töötaja, kellega ma siiani suhtlen, temaga ma olen suhelnud juba põhimõtteliselt
sellest ajast, kui ma [linna] kolisin. Kaks nädalat pärast [linna] kolimist hakkasime
suhtlema ja siiamaani. Ta on veel ellu jäänud minuga. [...] Ta on selline hästi… noh, ta
on nagu vana rahu ise, noh. Kui mina olen närvis, siis ta ei lähe ise närvi, vaid suudab
mu maha rahustada, heh! Ta on hästi sellise sõbraliku häälega ja, noh, sellise leebe
jutuga.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Aga tema seda nagu ei tahtnud, ja siis meil jäigi ainult see psühholoog, mis
kokkuvõttes oli meil ainult selleks, et me saaksime koos jälle kuskile sõita — antud
juhul siis [...]. Siis ta ootas kogu aeg, millal see psühholoog nüüd lõpuks ära saab, et
saaksime nagu koos linna vahel ringi käia ja koos olla.” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapse vanemaga)

„Aga meil oli küll, et neil mingilt maalt oli siis õhtuti mingi see teatud aeg, kui nad said
telefonis olla. Siis me ikkagi kirjutasime. Ta andis teada, kuidas tal läheb ja vahest oli
niimoodi, et mina kirjutasin päeval ära, ma teadsin, et ta mulle vastata ei saa; siis ta
vastas õhtul mulle.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse eestkostjaga)
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„Ja nagu… kui tähtsad rollid need on, ja kui tegelikult suurt palka neile antakse selle
eest, mis nad teevad, onju. Ja siis sa jõuad sinna… sind pannakse siis sinna [...] KLAT
majja ja siis seal on mingi tüüp, kes saab alla tuhande kuus palka, kes on nagu mingi
kõige lihtsam tööline üldse, aga temast on seda abi lõpuks. Et nagu… see on kuidagi
veider, et see niimoodi töötab. Sul on inimesed, kellele makstakse tuhandeid,
tuhandeid, tuhandeid — ja null abi. Ja siis mingi tüüp, kes on nagu samal astmel Selveri
kassapidajaga, tema on see, kes su elus mingi muudatuse lõpuks sisse toob. Aga see
on ka samas liiga hilja tihti.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Kokkuvõttes kattuvad perekondlikud riskitegurid suuresti teadusuuringutes väljatooduga:
peres on esinenud väärkohtlemist või (verbaalset ja vaimset) vägivalda ja hooletusse jätmist,
andmetele tuginedes suures osas lähisuhtevägivalda. Intervjuudest ilmneb, kui suur roll on
hooletusse jätmisel vanemlike oskuste puudusel, sh oskamatusel lapsega suhelda ning
kehtestada reeglieid – vanema aega ja tähelepanu võivad seejuures piirata teised väikesed
lapsed või töö välismaal, samuti võivad vanemal endal olla vaimse tervise ning
toimetulekuprobleemid. Käitumisprobleemid ning piirangute seadmine ja lapsega
usaldusliku suhte loomine on väljakutseks ka asendus- ja perekodus. Samas on
täiskasvanud tugiisiku olemasolu lastele ülivajalik ning lapsed hindavad kõrgelt sõbralikku
suhtlusstiili ning tunnet, et last kuulatakse.

Soovitused

● Vanemlike oskuste arendamine:
○ Toetada vanemlike oskuste arendamisele suunatud programmide toimumist,

fookusega normatiivsetel kasvatusmeetoditel (SKA)
■ Toetada lapsevanemate vanemlikke oskusi (ka) lapse KLATis viibimise

ajal (KOV, KLAT)
○ Toetada perepõhiseid tugimeetmeid, nt MDFT kättesaadavust ja pikaajalist

kestvust (SKA)
○ Toetada ka asendus- ja perekodude töötajate oskusi lastele piiride seadmisel

ning laste vaba aja sisustamisel (SKA, KOV)
● Pakkuda vajadusel tuge lapsevanemale, nt sõltuvuskäitumise ja vaimse tervise

probleemidega tegelemiseks. Pakkuda rahalist toetust ning emotsionaalset tuge ja
nõustamist üksikvanematele. (KOV, SKA)

● Viia riskikäitumise ohuga peredes läbi regulaarseid kodukülastusi, sealhulgas
koostöiselt ja toetavalt perega (KOV)

● Toetada suhtlust laiendatud perekonnaga (vanavanemate, täisealiste
õdede-vendade), nt tasudes ühistranspordi pileti kulu (KOV)

● Toetada asendushooldusel viibivate laste suhtlust asendus- või perekoduga ka
KLATis viibimise ajal (KOV, KLAT)

● Soodustada ja toetada  asendus- ja perekodude ning teiste võrgustikuliikmete, eriti
noorsootöötajate, terapeutide jt usaldusisikute regulaarset kontakti, võimaldades
lapsel luua usalduslik side ka spetsialistiga väljaspool asendus- või perekodu. (KOV,
SKA)
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Individuaalsed riski- ja kaitsetegurid

Kõigi inimeste puhul tuleb arvestada ka nende loomupäraste erisustega. Näiteks
seostatakse riskikäitumist temperamendi eripäradega. Erinevusi on ka soopõhiselt: poisid
osalevad sagedamini agressiivse käitumisega tegevustes ning neil on suurem tõenäosus
neuroloogiliste häirete diagnoosiks, tüdrukutel on seejuures suurem tõenäosus suhteliseks
agressiooniks6. Füüsiliste, vaimsete, emotsionaalsete või käitumuslike erivajadustega lapsi
väärkoheldakse suurema tõenäosusega. (Toros jt, 2022)

Perioodil 2018–2022 esmakordselt kinnise lasteasutuse teenusele suunatutest veidi üle
pooled (56%) olid mehed ning üle kolmandiku suunatutele (39%) oli määratud puue,
enamasti raskekujuline psüühikahäire (27%). Intervjueeritud lastest pea kõigil esinesid
perekondlike riskiteguritega käsikäes vaimse tervise probleemid.

Tasub märkida, et vaimse tervise probleemide olemust ning nende täpset seost perekondlike
probleemidega pole võimalik intervjuude põhjal enamasti hinnata ning pigem on psüühiliste
probleemide olemasolu tuletatav teiste riskitegurite – enesevigastamine, agressiivne
käitumine7 – ilmnemise kaudu. Samuti ei piiritlenud enamasti ka lapsed ise intervjuudes
oma vaimse tervise muresid konkreetselt, mis võib osalt tähendada, et psüühikahäiret või
diagnoosi ei oldud lapse ning perega piisavalt läbi arutatud. Teisalt tundsid mõned lapsed, et
psüühikahäire mõistmine ja analüüsimine aitab sellega paremini toime tulla ning hindasid
sarnaste probleemidega inimestelt saadud tuge.

„Jah, mingi äkki esimene pool aastat ma ka seal käitusin nagu ma ei tea kes. Lõhkusin
kõik, laamendasin kõik seal nagu ka.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„See [uimastid] ongi lihtsalt mu aju ära rikkunud ja sellest ma nüüd saan aru. Mul on
erinevad paanikahood, ärevushäired tekkinud selle pärast. Aga kui see paanikahoog
tekib, siis ma mõtlengi, et mul tervis on korras — see on mu ajus lihtsalt kinni; see
läheb üle. Kõik asjad on mööduvad. Sa ei tea, mis homme juhtub, onju. See, mis on
olnud, see on olnud — sa ei saa seda muuta. Noh, mul on nii palju motivatsiooni, kui
ma olen näinud neid teisi inimesi, kuidas nad on sellest välja tulnud ja mida nemad on
üle elanud. Jah…” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Individuaalsete riski- ja kaitsetegurite vaates kooruvad teooria ja andmete põhjal
kokkuvõtlikult välja järgmised tegurid (joonis 6, joonis 7):

7 Keerulist temperamenti varajases lapsepõlves seostatakse hilisema väljapoole suunatud käitumisega,
uimastite tarbimise ja kuritegevusega (vt Figge jt, 2018).

6 Ohvrile psühholoogilise kahju tekitamine ja ohvri sotsiaalse positsiooni kahjustamine manipuleerimise, sh nt
tagarääkimise ja kuulujuttude levitamise kaudu (Fatima, 2019)
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Joonis 6. Individuaalsed riskitegurid

Joonis 7. Individuaalsed kaitsetegurid

Vaid üksikud lapsed nimetasid KLATi jõudmise põhjustena spetsiifilisi seisundeid nagu
depressioon, ärevus või unehäired. Seejuures osutasid mõned lapsed seosele vaimse
tervise probleemide tekke ning narkootikumide ja alkoholi tarbimise vahel, mõne lapse
sõnul tekkisid probleemid aga arvutimängu- või nutisõltuvuse, sh kahjuliku sotsiaalmeedia
sisu tõttu. Esines ka juhtumeid, kus laps haigestus enda hinnangul depressiooni suhte
purunemise tagajärjel. Mõnel üksikul juhul oli lapsel diagnoositud tõsisem psüühikahäire või
viitasid sellele muud lapse kirjeldatud tegurid, näiteks erihoolekandeteenusele suunamine.

„No tol hetkel ma olin juba kaks kuud tagasi läinud enda ühest neiust lahku, kellega ma
olin pikka aega koos ja siis mul oli, noh, depressioon.” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapsega)

„Aga praeguseks juba läheb mul koolis väga hästi; saan asjadest aru, mida ma ei ole
varem saanud. Ja üks asi, mis on kindlasti aidanud, ongi see, et vähem telefonis. Ma
olen märganud seda, et… siin üks tüdruk — see [...] — tema ka enne on suht rõõmus ja
sihuke, aga telefonis ära on, siis on midagi viltu.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

Vaimse tervise ning perega seotud probleemidega kaasnes lisaks sõltuvustele läbivalt
kodust (ja asendus- või perekodust) ja koolist hoidumine. Mitmel juhul lisandus väljapoole
suunatud käitumine, sh füüsiline ja mõnel juhul verbaalne vägivald nii eakaaslaste kui ka
näiteks ametnike vastu. Samuti esines mitme juhul enesevigastamist, mõne lapse puhul aga
kaasnes vaimse tervise probleemidega endassetõmbumine ning sotsiaalsetest kontaktidest
hoidumine.

„Midagi on kindlasti muutunud. Näiteks sa elad teiste tüdrukutega ja on kindlad reeglid
– näiteks ei saa erinevaid provokatsioone, manipulatsioone kasutada. Varem ma seda
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ei teadnud, et nii ei tohi suhelda, aga nüüd ma oskan ja ma tean, mida ma teen, kui ma
manipuleerin ja rohkem seda ei tee. Mitte alati, aga ikkagi püüan nii mitte teha.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Hulkumise ja koolist puudumise tagajärjel veedeti enamasti rohkem aega riskikäitumisega
sõprade ning tuttavate seltsis, kellega koos pandi toime õigusrikkumisi. Intervjueeritud laste
teekonnad peegeldavad teadusuuringute leide, mille kohaselt on lastel, keda on
väärkoheldud või kes on hooletusse jäetud, suurem risk sattuda justiitssüsteemi (vt Chuang
& Wells, 2010) – intervjueeritud lastest enamus sooritas enne KLATi jõudmist
õigusrikkumisi, nende seas varastamine ja ärandamine ning mõnel juhul isikuvastased
kuriteod (peksmine, kallale tungimine).

„Need tulid kuidagi ikka läbi tutvuste ja asjade. Hakkasid kellegagi suhtlema ja siis
hakkasid linna peal pahandused tulema. Ja siis niimoodi läks suuremaks, suuremaks,
suuremaks. Ja siis lõpuks hakkasid ärandamised tulema ja... Varastamisi oli kõige
rohkem.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„No haiglani ma jõudsin sellega, et ma olin endale ja teistele ohtlik. [KLATi] ma jõudsin
ka osaliselt sellega. Osaliselt sellega, et ma tegin kõike, mis oli ebaseaduslik. Ma
otsustasin, et hea mõte on varastada, valetada, narkootikumid, tubakas, alkohol — kõik
sellised asjad. Pidevalt kodunt ärajooksmine; kui olin turvakodus, siis sealt
ärajooksmine. Et jah…” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Intervjuudest selgub, et riskitegurid on sageli omavahelises seoses: mitmel juhul süvendas
riskikäitumisega noorte seltskonnas viibimine sõltuvusi ning sõltuvused omakorda ka
seadusevastast ja ebaausat käitumist, näiteks nagu narkootikumide ostmiseks varguste
toimepanek ning alkoholijoobes vara lõhkumine või isikuvastane vägivald. Mõnel juhul
ilmnes intervjuust, et psüühikahäiretest tulenev väljapoole suunatud (vägivaldne) käitumine
raskendas omakorda toimetulekut koolis, mis ühtib samuti leidudega varasematest
uuringutest8.

„No ja siis ma ei pidanud sellele pingele vastu, mis sealt koolist tuli. Mõned teatud
inimesed käisid närvidele ja siis, noh, kodus väga ei suutnud ka paigal püsida. Käisin
igal pool. Ja siis, noh, alko ei pakkunud enam üldse huvi — ei pakkunud mulle seda
naudingut. Siis tuli narko. Siis narko muutus suht… noh, alguses ta oli niisama
seltskonnas, onju. Siis ta muutus niimoodi, et ma hakkasin võtma meeletult palju
võlgu. Ma olin paljudele võlgu.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Aga noh, nagu ma enne mainisin, siis oli ka neid juhtumeid, kus kooli pidi tulema
politsei.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Oluliseks individuaalseks kaitseteguriks oli intervjuudele tuginedes lapse enda sõbralik ja
suhtlusaldis hoiak, mis näis mõnel juhul muutvat lihtsamaks ka tugispetsialistide töö ning

8 Väljapoole suunatud käitumine laste ja noorte seas, sealhulgas kuritegelik ja agressiivne käitumine on väga
levinud ning see võib pidurdada toimetulekut kodus, akadeemilises keskkonnas ja kogukonnas, mis põhjustab
pikaajalisi psühhosotsiaalseid probleeme (Figge jt, 2018).
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KLATis kohanemise. Samuti näis KLAT mitmel juhul tõstvat lapse enesekindlust,
suurendades õpimotivatsiooni ja aidates lapsel leida endale huvipakkuvad tegevused ja neile
keskenduda (vt lähemalt kooliga seotud riski- ja kaitsetegurid).

„Ei, aga mul kõik läks tegelikult hästi. Et nagu… ma ei tea. Käin koolis; hinded on
keskmisest kõvasti paremad; sõpru on.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Jah, eks see oleneb jälle inimesest. Minu tüdruk on selline tugev isiksus ja tema…
temale kokkuvõttes mõjub [KLAT teenus] hästi. Aga kes on ikka selline väga
sissepoole ja kinnine inimene, temale võib see eluks ajaks mingi trauma jätta hoopis.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse vanemaga)

Individuaalsel tasandil näis riskikäitumist mõjutavat lapse vanus9 – nimelt tundsid mõned
kohaliku tasandi spetsialistid ning lapsed, et osa käitumisprobleemidest kaovad ainuüksi
vanemaks saades. Seejuures ilmnesid kolmandikul intervjueeritud lastest nähtavad
probleemid esmakordselt 12–13-aastaselt, väiksemal osal 11-aastaselt ja üksikutel
põhikooli lõpus või gümnaasiumis. Vanus võis aga tõsine risk juhtudel, kus laps suunati
KLATi väga noorelt ning koos tuli viibida endast vanemate kaaslastega, mis mõjus lapsele
traumeerivalt.

Soovitused

● Kaasata varakult lapsega tegelevasse võrgustikku vaimse tervise spetsialist, sh
psühhiaater. Selgitada lapsele teda mõjutava psüühikahäire olemust talle
arusaadavas keeles, julgustades küsimuste esitamist ja arutelu (KOV,
tervishoiusüsteem)

● Kasvatada (kooli kaudu) laste ja vanemate teadlikkust perekondlike ja vaimse tervise
probleemide, sõltuvuste ning riskikäitumise vahelistest seostest, võimaldades lapsel
probleeme paremini ja varakumalt analüüsida (KOV, haridussüsteem)

● Rakendada konkreetsetele psüühikahäiretele keskenduvaid programme (KOV, TAI)
● Kaasata võrgustikku sõltuvusnõustaja ning võimaldada lastele sõltuvusnõustajaga

kohtumist ka koolis, tõstes sealjuures teadlikkust arvuti- ja
sotsiaalmeediasõltuvusest (KOV, haridussüsteem)

● Võimaldada (kohalikus koolis) kohtumisi sõltuvuse, vaimse tervise probleemide ja
riskikäitumise kogemusega noortega, näiteks Lootuse Küla esindajatega (KOV,
haridussüsteem)

● Nõustada vanemaid ning kohaliku võrgustiku liikmeid lapse vanusest tulenevate
eripärade ja vajaduste osas, keskendudes seejuures ka 11–13-aastaste
vanuserühma spetsiifilistele vajadustele (SKA, TAI, KOV)

9 Vanust peetakse riskiteguriks ka varasemates uuringutes (Burns jt, 1995, viidatud Chuang & Wells, 2010 kaudu).
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Kooliga seotud riski- ja kaitsetegurid

Kool on lisaks õpikeskkonnale sotsiaalse toe ja sotsiaalsete suhete keskus – mis võib olla
oluliseks kaitsetegurite pakkujaks, eriti lastele, kes seisavad isiklikus ning sotsiaalses
plaanis silmitsi erinevate väljakutsetega. Tähtis on, et lastel oleks toetav ja soe suhe
vähemalt ühe täiskasvanuga, sealhulgas näiteks mentorlussuhte vormis, mida saavad
pakkuda õpetajad või tugispetsialistid koolides (vt joonis 10). Kooliga seotud riskikäitumise
aluseks on sageli keerulised suhted eakaaslastega (vt joonis 9): koolist kõrvalejäämise
põhjuseks võivad olla laste omavahelised konfliktid, riiakus või ebarahuldavad suhted. (Toros
jt 2022)

Joonis 9. Kooli ja eakaaslastega seotud riskitegurid

Joonis 10. Kooli ja eakaaslastega seotud kaitsetegurid

Perioodil 2018 kuni 2022 esmakordselt kinnise lasteasutuse teenusele suunatud laste puhul
oli peamiseks murekohaks koolist hoidumine: eesmärk õppimise jätkamiseks on sõnastatud
95% laste puhul, kokku 161 juhul (mitmete laste puhul korduvalt). (Sotsiaalkindlustusamet,
2022b) Lastele seatud eesmärgid jaotusid sel perioodil järgmiselt (tabel 4):
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Tabel 4. Lastekaitsespetsialistide poolt esmakordselt KLATi suunatud lastele seatud eesmärgid perioodil
2018–2022.
Õppimine, hariduse omandamine 161
Psühho-sotsiaalse tasakaalu taastamine 121
Turvalises elu-, arengu- ja kasvukeskkonnas elamine 109
Kõrvalabi ja toe olemasolu 64
Muu eesmärk 67
Sotsiaalsete oskuste arenemine 45
Lapse suhte säilitamine bioloogiliste vanematega, lähisugulastega 38
Aktiviseerumine 18
Iseseisev toimetulek 13
Majanduslik toimetulek 12
Seadusliku esindatuse tagamine, õiguste kaitse 11
Resotsialiseerumine 10

Elutingimuste paranemine, eluaseme saamine 5
Tööle asumine, töötamine 4
Kokku 678

Koolist hoidumise tõi peamise KLATi jõudmise põhjusena esile ka enamus intervjueeritud
lastest. Seejuures oli eelkõige pikaajaline koolist puudumine mitmel juhul peamine riskitegur,
mis ajendas lastekaitsetöötajat KLAT teenust tõsiselt kaaluma. Samas esines juhtumeid, kus
lapsel oli õppeedukus kõrge, kuid vaimse tervise probleemid muutusid nähtavaks pigem
põhikooli lõpus väljapoole suunatud, vägivaldse käitumise kaudu (vt joonis 8). See omakorda
ilmestab, kui vajalik on varaseks märkamiseks erinevate lapsega kokkupuutuvate osapoolte
koostöö.

„No… ma olin väga paha tüdruk, heh! Ma ei käinud koolis üldse — nagu üldse ei käinud.
Siis jõin. Siis […]. Midagi ei teinud. Lihtsalt kaklesin teistega ja olingi nii, et… juhtus nii,
et pidin minema sinna [KLATi].” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Nad käisid korduvalt meie korteris, vaatasid olukorda, emaga suhtelised ja tülitsesid.
Minu meelest ei olnud neil põhjust mind lastekodusse panna. Nad lihtsalt tulid ja
ütlesid, et kuna sa ei käi koolis paneme sind lastekodusse. Mu ema hakkas kindlasti
protesteerima, kas olete hulluks läinud – aga need on minu ema sõnad ja ma ei usu, et
ta mulle valetab.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Ee… no esimest korda ma sattusin, kuna […] väga koolis käia. Ma […] ja siis pool aastat
ei käinud lõpuks koolis. Siis lastekaitse läks avaldust taotlema ja sattusingi sinna.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Koolist puudumist põhjustasid lisaks eelnevas peatükis kirjeldatud hooletusse jätmisele ja
kodustele ning vaimse tervise probleemidele ka erinevad koolisisesed tegurid: ligi pooled
intervjueeritud lastest tõstsid esile koolikiusamise või halvad suhted klassikaaslastega,
mõnel juhul aga vihjati pigem üldiselt ebameeldivale koolikeskkonnale, selgitamata olukorda
täpsemalt.
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„Ma ei tea. Mulle kuidagi ei meeldinud. Mul oli sihuke klass nagu… mitte nagu sõbralik.
Nagu mulle üldse ei meeldinud — seal olid kõik kuidagi… noh, üldse mulle ei meeldinud.
Tahtsin magada kogu aeg, […] kogu aeg, ei olnud aega koolis käia, he-he! Ja oligi nii,
et… nii juhtus.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Noh, ma ei tahtnud koolis käia, sest seal olid nagu inimesed, keda ma ei tahtnud
näha.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„No ega neid puudumisi tuli ka, aga… Ma lihtsalt ei viitsinud kooli minna, sest mul olid
koolis kiusajad. Ma ei tahtnud minna sinna.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

Koolikiusamine põhjustas omakorda vaimse tervise probleemide ilmnemist või süvenemist,
mis võimendas koolist hoidumist ja riskikäitumist: näiteks seostas laps koolikiusamise mõju
otseselt enesevigastamise väljakujunemisega.

„(J)a noh, näiteks haiglasse jõudmine või üldse selle enesevigastamiseni jõudmine
tegelikult oli see, et esimesest klassist tegelikult lausa põhikooli lõpuni olin ma
niimoodi nagu klassist väljajäetu. Õpetajatega ma sain väga hästi läbi, aga
klassikaaslased alati arvasid, et väga hea mõte on […] kallal kakkuda.” (Intervjuu KLAT
teenusel viibinud lapsega)

„Ma ei käinud koolis enam. Polnud lihtsalt motivatsiooni ega mitte midagi.
Depressioon ka ikka väga haigelt pressis peale. Siis hakkasid need nikotiin ja alkohol ja
narkootikumid ja kõik need.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Seejuures torkas mitme lapse teekonna puhul silma, et koolikiusamine oli kestnud väga
pikka aega, mõnel juhul alates esimesest klassist, ning kool polnud probleemile tõhusalt
reageerinud. Ka eeloleva tsitaadi puhul tasub esile tuua, et kuigi oluliseks kooliga seotud
kaitseteguriks oli hea läbisaamine õpetajatega, avaldas märkamata jäänud koolikiusamise
probleem lapse eluteele tõsist negatiivset mõju. Intervjuudele tuginedes näib, et
koolikohustuse täitmine ja selle nimel takistuste ületamine tervikuna langes pigem
vanemate ning isegi laste endi õlule ning vähe on märgata selles osas koolipoolset tuge või
tõhusate lahenduste otsimist. Mida tugevam on aga side ning laps tunneb toetust ja huvi
tema vastu, seda väiksem on õigusrikkumise toimepanemise risk (Toros jt, 2022).

„Kõik aitasid endast oleneva. Ainuke, kes olekski saanud nagu aidata, olen mina ise.
Ma oleks võinud ennast ikkagi nagu kokku võtta ja koolis käia.” (Intervjuu KLAT
teenusel viibinud lapsega)

„Aga mul oli tegelikult niimoodi, et ma ise vabatahtlikult olin kooli lõpuni [KLATis] ära,
et nagu üheksas ära lõpetada — 9. klass. Sest noh, jälle — mind kuskile mujale ei
tahetudki lihtsalt, et…! (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Noh, samamoodi – õpetajad peavad olema toetavad, mõistvad, lapse eripäradega
arvestama, mitte nagu, et võtta kõiki ühe pulga pealt ja nii on ja nii jääb. Noh, sellised
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ranged ja tõredad õpetajad ja värgid — selliseid nagu ei tahaks. Mul oma
klassijuhatajaga oli vedanud seal teises koolis [...]” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

Varase märkamise puudumisele koolis kui olulisele vajakajäämisele osutasid ka mõned
intervjueeritud lapsed, märkides, et reeglina ei loo tavakool õpilasega sidet ning õpetajad ei
süvene konkreetse õpilase muredesse ega vajadustesse. Samas esines juhtumeid, kus laps
tundis, et esimeste probleemide ilmnemisel koolis – õppeedukuse langus, omaette hoidmine
– võib sekkumine olla liiga ennatlik ning jõuline. See omakorda vihjab probleemile, et
teenuseid võidakse pakkuda lapsele ilma, et lapsega probleeme läbi arutataks ning lapse
arvamust teenuste valiku tegemisel kuulataks.

„Tavaliselt ei saa keegi üldse aru, mis need õpilased mõtlevad, tunnevad, mis neil vaja
on. Seal nagunii mingit ühendust selle kooli ja õpilase vahel niimoodi ei ole.” (Intervjuu
KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Ja kui sa hakkad mingi hetk kalduma sinna ära, mõni vaatabki, et “aa, sa olid siin
koolis ja siin oli mingi vahetund ja sa ei rääkinud — kas sul on viga midagi?”. Et peame
tegema kohe midagi… “Aa, sul on matemaatikas olnud mingi kolm kolme järjest. Mis
sul viga on?”. Peame tegema midagi kohe… Tihti nagu hakatakse ennetama mingit
asja, mis ei taha tulla, ja siis see keerab seda kõike hullemaks ja lõpuks…” (Intervjuu
KLAT teenusel viibinud lapsega)

„(M)a olin nende nii-öelda advokaat seal; proovisin alati uusi reegleid korraldada ja
mida veel sain. Siis proovisingi nagu iga inimese poolt saada ka, et miks nad seal on ja
miks nad üldse tegid nihukesi asju, et sellistesse situatsioonidesse sattuda, ja kõik on
läinud praktiliselt, et ah, kas kool, vanemad, või ongi, et neid ei olegi otseses mõttes
aidatud. Et see oli kõige nagu tavalisem põhjus.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

Psüühilise erivajadusega laste puhul näib aga tavakoolis hakkama saamiseks olevat
määrava tähtsusega tugiisiku olemasolu ning riskiteguriks lapsele sobiva tugiisiku
puudumine või vahetumine, mille tagajärjel võivad lapse vaimse tervise probleemid ning
riskikäitumine süveneda. Kuigi mentorluse tulemuslikkus ei ole veel teaduslikult tõendatud,
on uuringud näidanud, et koolitatud mentorid, kelle tegevus on struktureeritud, võivad
avaldada positiivset mõju näiteks laste uimastitarvitamise ennetusele (Streimann jt, 2020).

„Mm… Mul oli muidu tugiisik ka koolis, aga kui see ära kadus, siis ma põhimõtteliselt
tšillisingi ainult mööda […] linna. Tundides üldse ei käinud.” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapsega)

„No nad kõik teadsid — kooli töötajad kõik teadsid, et ma sain temaga väga hästi läbi.
Aga nüüd, kui ma praegu oleksin veel põhikoolis, või noh, selliste jamadega hakkama
saaksin, siis ma teaks, et mul seda noorsoopolitseinikku pole enam kuskilt võtta.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)
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Samuti võib selgeks kaitseteguriks pidada paindlikku ning kohandatud õpet, kuna eelkõige
psüühilise erivajadusega laste õpimotivatsiooni näis langetavat tavakooli keskkond,
sealhulgas suurema klassikaaslastega grupiga koosviibimine. Näiteks jõudis laps õpingutes
paremini edasi koroonapandeemia ajal kaugõppe tingimustes, mil sai koolist antud
sülearvutiga õppida enda valitud ajal ja kohas.

„No ja siis tuli peale… mingi aeg tuli see koroona eriolukord peale ja siis ma sain omale
sülearvuti, ja põhimõtteliselt õpetajad saatsid mulle… või noh, minu klassijuhataja
saatis mulle töid mingi nädala jagu äkki, nädala tundide jagu; siis ma tegin… ühe korra
ma tegin need kõik korraga ära ja siis mul oli tükk aega vaba.” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapsega)

„Üks asi on ka see, mis me oleme võib-olla märganud — kui noorel on tegelikult
lihtsustatud õppekava vajadus, aga tema kodukoha kool on, et “mis me hakkame; siis
on märk ju ka küljes, et ta on totu”… Aga kui noor peab õppima endale raskes
õppekavas, siis ta hakkabki vembutama ja ta hakkabki rikkumisi tegema.”
(Fookusgrupp võrgustikuliikmetega)

Mitme lapse jaoks oli õppeedukuse tagamiseks vajalik individuaalne tugi: eelkõige ilmestas
seda kontrast kohaliku tavakooli ning KLATi õppetöö vahel. Valdav osa intervjueeritud lastest
hindas kõrgelt väikseid õppeklasse ning üks-ühele õppe võimalust, mis andis häid tulemusi
ning suurendas seeläbi laste enesekindlust ja õpimotivatsiooni. See-eest võis lapsele
keeruliseks osutuda pärast KLATi tavakooli õppega kohanemine ning oluliseks
kaitseteguriks oli sealjuures  tavakooli vastutulelikkus.

„No seal oli kõvasti... selles suhtes kõvasti parem, et klassis oli inimesi vähem. Õpetaja
sai rohkem keskenduda sulle nagu ja kõik särgid-värgid. Ja sellest tulid tulemused ka,
sest mul ei olnud nagu... mul oli ju tunnistuse peal üks neli ainult ja ülejäänud viied. [...]
Ma ei tea – kui on väikeklassid ja nagu õpetajal on rohkem aega sinu jaoks, siis ma
võin nagu ülikoolihariduseni ka välja õppida nagu.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

Esines ka juhtumeid, kus koolist puudumise põhjustas väga varakult alanud tööelu – tööga
saavutatud rahalise iseseisvusega võrreldes mõjus kool lapsele igava ja ebavajalikuna. Ühelt
poolt võib mitme lapse puhul ilmnenud soov kiiremini rahaliselt sõltumatuks saada viidata
erinevatele kodustele probleemidele, teisalt võis koolist puudumist sellistel juhtudel
mõjutada ka reeglite ning vanemlike oskuste puudulikkus, millega kaasnes hariduse vähene
väärtustamine.

„Ma ei tea. Töö oli põnevam.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Eelkõige KLATis viibimise mõjul hakkas enamus lapsi tajuma paremini ka vähemalt
põhihariduse omandamise vajalikkust pärast KLATi elus edasijõudmiseks ning
tulevikuplaanide teostamiseks. Motivatsioon oma tulevikku ning karjääri planeerida võis
seega kujuneda oluliseks kaitseteguriks. Kui varasemad kahjustavad tegevused ei pakkunud
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lastele pärast väljumist enam huvi, siis edasi õppimise ja töö leidmise osas näisid mitme
lapse plaanid väga kindlad.

„Aga ma võtsin ise selle valiku vastu, et mul on mõttekam põhikool seal ära lõpetada
kui minna kuskile edasi õppima uuesti kõike nagu.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

„Ja siis praegu käin tööl õnneks, nüüd viiendast maist, ametlikult. Ja nüüd ma tahaks
septembrist minna sinna täiskasvanute gümnaasiumisse, et siis mingi nädalas korra
hakkan tööl käima… või tähendab, seal kohal käima, ja selle kõrvalt saan tööl käia.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Samas tundsid mõned lapsevanemad, et lapsele ei pruugigi õppimine nii hästi sobida kui
töölkäimine. Seetõttu võiks leida võimalused laste individuaalsete huvide paremaks
toetamiseks ka koolis, näiteks sagedasema üks-ühele karjäärinõustamise ja mitmekesiste
huviringide näol.

„No selle kohta ma ei oska midagi öelda, sest see ikka oleneb lapsest endast väga
palju. Mul tüdruk ütles ise, et tema ei taha mitte kunagi kooli minna ega õppida. See oli
temale täiesti vastunäidustatud asi. Aga nagu ma nüüd aru saan, siis töölkäimine
sobib talle igal juhul paremini kui koolis käimine.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapse vanemaga)

„Ja tööl talle meeldib seal käia ja… Noh, tänu sellele on ta avastanud ennast ikka päris
palju ja ütleb, et talle meeldib [...] töö.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse
vanemaga)

Lisaks eelnimetatud probleemidele põhjustasid koolist hoidumist mitmel juhul ka
spetsiifilised terviseprobleemid nagu unehäired, millega seondus mõnel juhul
arvutimängusõltuvus, mida võisid omakorda põhjustada vaimse tervise probleemid ja
perekondlikud riskitegurid. Seejuures oli eelnevas peatükis kirjeldatud kindlate reeglite ning
vanemliku järelevalve, samuti vanemlike oskuste puudumine ka laste hinnangul selgelt
üheks koolist hoidumist tingivaks riskiteguriks. Niisiis võib leevendada lapse
koolikohustusest hoidumise põhjuseid ka see, kui suunata rohkem tegevusi perekonnale ja
täiskasvanutele lapse ümber.

„Sest hommikul ma ei saanud üles ja mul ei olnud nagu kedagi kodus. Mu kasuema
läks ka hommikul 7:40 ise minema ja üritas nagu mind üles äratada, aga ma ei
ärganud. Ja siis ma ei jõudnudki kooli, sest ma jäin magama tagasi. Ja minu jaoks oli
nagu lust ja lillepidu, et oh, ärkan üles, saan omal mingi tupsu alla panna ja telekat
vaadata või mis iganes.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Mul tulid koolis lüngad, päris palju neid sisse, ja ma olin väike laps; mängusõltuvus oli.
Rikkusin enda unegraafikut, ei käinud koolis — mida veel…” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapsega)
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Nagu eelnevalt kirjeldatud, soodustas koolist hoidumine omakorda teiste riskitegurite
ilmnemist, nende seas halba seltskonda sattumine, õigusrikkumised ja sõltuvuste
süvenemine. Seejuures on ka varasematele uuringutele tuginedes koolist kõrvalejäämine üks
justiitssüsteemi sattumise riskitegureid (Baidawi, 2020).

Soovitused

● Tagada sujuv üleminek KLATist tavakooli õppetööle ning teha selleks lapse KLATis
viibimise ajal tavakooliga aktiivselt koostööd (haridussüsteem, KLAT,  KOV)

● Soodustada kooli ning kohaliku omavalitsuse lastekaitse vahelist regulaarset
suhtlust (KOV, haridussüsteem)

● Arendada paindlike ja kohandatud õppe võimalusi, sealhulgas väikeklasside
kättesaadavust (HTM, SoM, haridussüsteem)

● Arendada mitmekesiseid huvitegevusi ning (üks-ühele) karjäärinõustamist koolis,
kogukonnaasutuses või noorsootöötaja juures (KOV, HTM, haridussüsteem)

● Suurendada vaimse tervise teenuse pakkujate ja koolide vahelist koostööd, et abi
oleks lapsele kättesaadavam (KOV, haridussüsteem, tervishoiusüsteem)

● Luua koolidesse mentorlusprogramm, tugiisikute süsteem või muu lähenemine, et
noortel oleks võimalus usalduslikuks suhteks täiskasvanuga ka väljaspool kodu
(SoM, HTM, haridussüsteem)

● Arvestada vanema rolliga lapse koolikohustuse täitmises ning suunata toetavaid
teenuseid ka perele (vt lk 22) (KOV)

33



I eesmärk: riskitegurid

KOV spetsialistidega seotud riski- ja kaitsetegurid

KLATi taotlejaks sotsiaalhoolekande seaduse raames on kohalik omavalitsus (KOV). See
tähendab, et nii teenusele suunamise ennetamiseks kui laste toetamiseks peavad olema
kohaliku omavalitsuse spetsialistidel oskused ja võimalused lapsi ja nende
peresid/eestkostjaid parimal viisil aidata. Kesksel kohal on siin toetav ja konstruktiivne
koostöö asutuste, lapsevanemate/eeskostjate ja lapse vahel (vt joonis 12).

KLATile eelnenud tugi kohalikul tasandil näib laste kogemustele tuginedes olevat erinevatel
põhjustel puudulik. Läbivaks riskiteguriks on seejuures lapse ja/või pere halvad suhted
juhtumikorraldajaga, puudulik võrgustikutöö korraldus, sh selgete eesmärkide ning
spetsialistide vahelise üksmeele puudumine, ning ebatõhus lapse ja pere kaasamine (joonis
11). Kohaliku tasandi kaitseteguriteks võib aga pidada hästi koordineeritud võrgustikutööd,
sh eri liikmete aktiivset osalust, ametnike mõistvat ja toetavat hoiakut ning tugevat sidet
lapsega (joonis 12).

Joonis 11. Institutsioonilised ja süsteemiga seotud riskitegurid
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Joonis 12. Institutsioonilised ja süsteemiga seotud kaitsetegurid

Perioodil 2018–2022 kinnise lasteasutuse teenusel viibinud laste puhul oli KLATi
suunamisele eelnev esimene toiming KOV lastekaitsespetsialisti poolt keskmiselt 5,8 aastat
enne teenusele jõudmist. Sealjuures on teenusele eelnenud toimingute ajaline kestvus
varieerunud 0,1 aastast 12,2 aastani10. Kolm last said eelnevaid teenuseid vaid alla ühe aasta
– nendel puhkudel oli laps kas iseendale või teistele tõsiselt ohtlik ning puudusid varasemad
kontaktid lastekaitsetöötajatega11. Pöördumiste peamiseks sisuks 60% laste puhul on
käitumuslikud probleemid, sõltuvus, koolikohustuse mittetäitmine, ülejäänud pöördumiste
sisuks on enamasti erinevad toetused. (Sotsiaalkindlustusamet, 2022b)

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja STAR-i märgitud toimingutest ilmneb, et
lastekaitsetöötajad suhtuvad valdavalt lastega seotud toimingute registrisse kandmisse
tõsiselt. Keskmiselt on toimingutes märkmeid ühe lapse kohta 148. Enamasti on kaasatud
kõikide asjassepuutuvate isikute ja spetsialistide hinnangud: (vana)vanemad, asendus- või
perekodu vanem, kool, arst, psühholoog, politsei jt. Juhtumivõrgustiku koosolekud on läbi
viidud 87% laste puhul ning keskmiselt on neid toimunud iga lapse kohta 18 (sh KLATi ajal
ning peale KLATi). Esimesteks sammudeks olid üldjuhul suunamine psühholoogi12 või

12 Andmete järgi suunatakse psühholoogi juurde üldjuhul laps – kuid üksnes üksikutel juhtudel ka lapse
vanem/eestkostja ning toimingute andmetel lapsevanem valdavalt loobub lastekaitsetöötaja poolt soovitatud
psühholoogi toest (Sotsiaalkindlustusamet, 2022b).

11 Lastekaitse huviorbiiti sattumiseks näib üldiselt olevat kaks varianti: 1) koolikohustuse
mittetäitmine, 2) sattumine politsei huviorbiiti (lähisuhtevägivald, kuriteod). Kui 1) ja 2) ei ole
täidetud — laps käib koolis ja pahandusi ei ole, siis ei paistagi olevat võimalik (ja ka mõistlik),
et lastekaitsetöötaja sekkuks. Need on aga siiski erandjuhud.

10 Oluline on arvestada, et STAR andmete täitmine ei olnud kuni 2018. aastani kohustuslik.
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sotsiaalpedagoogi nõustamisele, suunamine õpilaskoduga kooli ning info jagamine teenuste
kohta (nt ATH tugirühm, tugiisik). Seega võib väita, et enamikel juhtudel on
lastekaitsetöötajad suhtunud lapse juhtumisse põhjalikkusega ning püüdnud luua
abivajadusest terviklik pilt ning pakkuda ka mitmekülgseid lahendusi. Allpool toodud joonisel
(joonis 13) on näha kolme lapse teekond enne KLATi – lastekaitsetöötaja pilgu läbi.

Joonis 13. KOV lastekaitsetöötaja STARi märgitud toimingud kolme lapse puhul, kelle toimingute
esimesest sissekandest KLATi jõudmise teekond on keskmise pikkusega (5–6 aastat).
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 2022b

Intervjueeritud laste kogemus lastekaitsetöötajatega oli väga varieeruv. Seejuures tuleb
andmete tõlgendamisel arvestada, et valim koosnes suures osas lastest, kellel olid KLATis ja
KLATi järgselt paremad kogemused ning kes olid seega rohkem valmis oma lugu jagama.
Mitmel juhul oli lapse suhe oma lastekaitsetöötajaga lähedane ning usalduslik — selle
eelduseks näib intervjuudele tuginedes olevat eelkõige lapse soovide ärakuulamine ja
mõistmine ning vastutulelikkus, samuti sõbralik hoiak ja suhtlusstiil. Lisaks oli lastele oluline
saada keerulistes olukordades ametnikult tuge ning tunne, et lapsele valitakse teenuseid
hoolega ja eesmärgipäraselt.

„Sotsiaaltöötaja on ka mul nii tugev naine, et ta ei lase niisama lihtsalt kuskile visata.
Alati ikka mõtleb läbi, et kuhu saata ja mida teha.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

„Ma arvan, et ma hakkan rohkem psühholoogi juures käima, oma lastekaitse jutu järgi,
ning mulle hästi palju tugiteenuseid tuleb nüüd ka. Ja õpingutes on ka rohkem nagu
toetust.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Jah, jah, sest kuna nüüd oli siis, eksju, uus lastekaitseametnik, siis, jah, päris, ütleme,
võib-olla mingi kuu enne seda [teenuselt väljumist] oligi ümarlaud keskuses — keskuse
töötajad, mina ja lastekaitseametnik. Ja siis me arutlesimegi, et missugused on meie
plaanid ja mismoodi edasi läheme.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse
vanemaga)
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Mitmed intervjueeritud lapsed ning vanemad polnud aga lastekaitsetöötaja kui võrgustiku
juhtumikorraldaja tööga rahul. Ühelt poolt tulenesid kirjeldatud probleemid
lastekaitsetöötajate vähesest kogemusest või ka sagedasest vahetumisest, mistõttu ei
süvenetud piisavalt lapse olukorda ning valiti keeruliste olukordade lahendamiseks
ebasobivad vahended.

„Aga lastekaitseametnik peab olema kvalifitseeritud, pädev inimene. See on selline asi,
kus sa võtad lapselt vabaduse. […] Sellist juhtumit ei saa anda inimesele, kes on mingi
paar aastat töötanud. See on nii suur asi, et seda peab tegema tõesti kas
vaneminspektor, selle omavalitsuse lastekaitsevärgi juht või igatahes selline inimene,
kellel on konkreetselt kogemusi. Jah, eksju, niimoodi see uus ei õpigi — tähendab,
õpitakse, eksju, töö käigus — aga praegu mina isiklikult leian ja leian siiamaani seda, et
see käis temal konkreetselt väga kõrgelt üle pea.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapse vanemaga)

Teisalt kirjeldasid lapsed olukordi, kus lastekaitsetöötajal oli lapse ja pere suhtes negatiivne,
kohati isegi ründav hoiak, mis võis väljenduda KLATi ning hooldusõiguse äravõtmisega
hirmutamises, vanema süüdistamises ning lapse ja vanema solvamises. Seejuures näis
lastekaitsetöötajal mõnel juhul puuduvat kas oskused või soov lapse ja perega rahulikult
probleeme arutada ning koostöös lahendusi otsida, sh kaasata last ning peret sobivate
teenuste valimisse.

„Noh, ta valetas ka hästi palju. Pani sinna määrusesse, et mul olevat mingi suhe olnud
13-aastaselt ja siis nagu mu ema olevat selle vastu olnud, kuigi mul isegi ei olnud tol
perioodil nagu suhet. Ja siis, jah, sihukesed imelikud asjad olid seal.” (Intervjuu KLAT
teenusel viibinud lapsega)

„Ta mulle üldse ei meeldi. Mu emale ei meeldi ta üldse. Ta ei saa üldse asjadest aru.
Tal endal lapsi pole — ta ei saa aru lihtsalt üldse. Ta süüdistab mu ema selles kõiges,
nagu tema oleks süüdi selles. Tegelikult ei ole ju.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

„No ta peab suutma ikka ennast vaos hoida, mitte ei tõsta häält; mitte ei solva, ei ütle
halvasti. Okei, ta võib panna fakti ette, et nüüd on nii — aga ilma, et sa solvaksid isikut;
ilma, et sa tõstaksid häält.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse vanemaga)

„Ehk siis praegu nagu väita seda, et mina olen vanemana ebapädev — ausalt öeldes
olen mina rohkem võimelnud selle eest, et laps saaks ikkagi selliseid teraapiaid ja
tugesid, mida vaja on.“ (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse vanemaga)

Samuti tekitas laste seas nördimust lastekaitsetöötaja ebausaldusväärsus ning vähene
kättesaadavus, sealhulgas olukorrad, kus lastekaitsetöötaja tühistas ootamatult kohtumisi
ega vastanud telefonile. Samas oli lastele selgelt toeks, kui nad said lastekaitsetöötajaga
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kiiresti erinevatel kellaaegadel kontakti, kasutades selleks peamiselt Messengeri
keskkonda.

„Ja noh, mõnes suuremas hädas ma ikka helistan perekodu kasvatajale ka, või siis
sotsiaaltöötajale. Noh, kas nad just alati vastu võtavad, aga abi saan küll alati. Ega nad
alati vastu võtta ei saa, kui nad millegi muu tegelevad — näiteks sotsiaaltöötajal on
koosolek või midagi. Noh, üldiselt helistavad tagasi, jah. Ma isegi käin külas seal
aeg-ajalt.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Ma isegi ei näinud mitte kedagi ja üldse nagu temaga ma võib-olla ainult elus mingi
kaks korda rääkisin. Temaga ma üldse ei rääkinud.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

Lisaks suhtele kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajaga oli läbivaks riskiteguriks kohalikul
tasandil ebatõhus või puudulik võrgustikutöö, millele viitas mõnes lastega läbiviidud
intervjuus asjaolu, et KLATis viibimise ajal ei hoidnud juhtumikorraldaja ega teised kohaliku
tasandi spetsialistid lapsega peaaegu üldse kontakti. Nagu siinse uuringu käigus ka
varasemalt esile toodud (Saia jt, 2022), on põhjuseks osaliselt see, et juhtumikorraldaja on
ülekoormatud ning võrgustiku paljude eri osapoolte kokkutoomine raskendatud.

„Keegi ei ole minuga suhelnud selle programmi jooksul. Programmi, kooliaasta
lõppedes, oli koosolek ja siis tuli sinna sotsiaalpedagoog koolist, rohkem ei ole.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

KLATi-eelsel ajal puudus aga mitmel juhul võrgustikutöös ka selge ning kokkulepitud
eesmärkidele tuginev plaan, mis ühelt poolt väljendus selles, et abivajavale lapsele
pakutavate teenuste valik näis juhuslik ega seostunud lapse abivajaduse hindamisega.
Mõned lapsed leidsid, et teenuseid pakuti küll suures ulatuses, kuid pigem nö “linnukese”
pärast, st süvenemata põhjustesse, miks teenused ei sobinud ja milliseid lahendusi nende
asemel proovida.

„No terapeudiga — nüüd see, kes mul oli — temaga ei olnud väga hea läbisaamine mitte
kunagi, sest see oli rohkem minu tervise pärast juba […]. Et siis see seesolemine ei
olnud kõige parem minu jaoks. Nad andsid palju asju mulle nagu, et ahh, sa võid seda
teha, sa võid seda teha, aga see oli rohkem ütlemine, et “ah, sa võid kõike teha”, aga
lihtsalt meie ei aita, või ei proovi rohkemat nagu seadistada võimalusi.” (Intervjuu KLAT
teenusel viibinud lapsega)

Lapse keeldumine KLATi eel pakutud abist oli aga väga sagedane riskitegur. Muuhulgas
võib see oluliselt raskendada lapse abivajaduse hindamist. On märkimisväärne, et mitu last
pidas KLATi eelsele ajale tagasi vaadates oma käitumist ning abi vastuvõtmist eelkõige
iseenese vastutuseks, mis oli ka mõne võrgustiku spetsialisti arusaam. Ühelt poolt on enese
ressurssidele toetumine ja vastutustunne olulised kaitsetegurid, mida suuresti KLATis
arendatakse, teisalt võib selline tunnetus viidata puudulikule toele perekonnalt ning teistelt
täiskasvanutelt, mille tõttu on laps harjunud mõttega, et ta peab mis tahes olukorras üksi
hakkama saama.

38



I eesmärk: riskitegurid

„Ta [lastekaitsetöötaja] proovis, aga ma ei tahtnud temaga üldse rääkida nagu. Mul oli
sihuke väga… protest nagu — et ei, ei taha temaga rääkida. Tema rääkis minu empsiga,
ja siis, jah, ongi kõik — mitte minuga.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Kõik on nagu jumala toredad olnud. Isegi mu kodukoha noorsoopolitsei üritas mind
aidata. Sain iga nädal kokku. Vahepeal ei jõudnud sinna ka, aga vähemalt mõnikord
jõudsin. […] No oligi see, et vanematega… Isegi […] Gümnaasiumist üritasid
sotsiaalpedagoog ja psühholoog — kõik üritasid. Aga ma oleks pidanud ise tegema.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Ma olen 17 aastat vana. Võiksin ennast nüüd lõpuks kokku võtta, ja mõnes mõttes ma
nüüd tean, et kuna siia tuleb teiste probleemidega noori, siis ma tean, millest eemale
hoida ja kellest eemale hoida.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Samuti ilmnes intervjuust kohaliku omavalitsuse eestkostjaga, et lapsed tõrguvad pakutud
abi vastu võtmast, sest nad ei usalda võõrast täiskasvanud inimest – eriti näib võõristust või
vastumeelsust tekitavat üks-ühele suhtlus psühholoogiga. Lisaks muutis mõne lapse jaoks
kodust väljumise ja terapeudiga kohtumise raskeks depressioon. Seejuures ei tundnud suur
osa intervjueeritud lapsi, et psühholoogiga rääkimine võiks neid aidata, ega pidanud teenust
vajalikuks.

Osalt viitab see probleemile, et teenuste sisu ning valikut ei arutatud lapsega läbi, teisalt ei
otsitud lahendusi olukordadele, kui laps oli tõrges abi vastu võtma või ei ilmunud
kohtumistele kohale. Näiteks tundus mõne juhtumi puhul, et kui laps pakutud teraapiat ei
läbinud, oligi järgmiseks sammuks KLATI saatmine. Arvestades, et lisaks võõra täiskasvanu
usaldamisele võib lapse jaoks olla keeruline ka traumadest avatult rääkida13, ei peaks abi
vastuvõtmine olema ainult lapse vastutus ning tuleks leida viise, kuidas juhtumikorraldajat ja
teisi spetsialistide omakorda nõustada, et nad oskaksid lapsega keerulistes situatsioonides
usalduslikku sidet luua. Samuti on võrgustikuliikmete hinnangul määrav see, et lapsel
oleksid läbivalt ühe ja sama tugiisikuga regulaarsed kohtumised.

„Kui siin on ikkagi dokumentidest näha, et on tugivõrgustiku koosolekud,
kokkusaamised järjest olnud, on seal muljetavaldav meeskond koos olnud tegelikult.
Aga kui laps ei soostu… Jah, ta seal koosolekul võib-olla küll kinnitab ja annab
lubadusi, aga ta ei oska või hiljem ei taha nendest kokkulepetest kinni pidada — seal
oleks vajalik ikkagi see regulaarne psühholoogiline toetus.“ (Fookusgrupp
kohtunikega)

Õigeaegset sekkumist analüüsivas teaduskirjanduses on seejuures leitud, et riskis laste
tõhusamaks abistamiseks peaksid ka spetsialistidel olema piisavad emotsionaalsed ning
sotsiaalsed oskused (Kingston jt, 2018). Samuti näitavad varasemad uuringud, et laste
hoidumine vaimse tervise teenustest on seotud vaimse tervise häbimärgistamise, vaimse

13 Teadusuuringud on näidanud, et näiteks seksuaalsest väärkohtlemisest rääkimisel on võtmetähtsusega
täiskasvanud usaldusisik, kes algatab lapsega vestluse (Brennan jt, 2020).
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tervise alaste teadmiste puudumisega ning negatiivse arusaamaga abi otsimisest ning eriti
vajalik on soodustada vaimse tervise teenuste pakkujate ning koolide vahelist koostööd, et
tagada abi kättesaadavus kodukohas (Radez jt, 2021).

„Mul oli see käitumisteraapia, aga keegi alguses ei ütelnud mulle, et kui ma sinna ei
lähe, siis ma lähen KLATi. Ja mul oligi see, et ma lõpuks ei tahtnudki enam kodust välja
tulla. Ma passisingi ainult kodus ja mitte kuhugi ei tahtnud minna. Ja siis ma ei
jõudnud sinna käitumisteraapiasse ka. Ja siis… siis ma juba sain teada sellest, et lähen
KLATi.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„No lihtsalt… jah, samaväärselt. Ma mõne terapeudi ja psühholoogiga sain isegi läbi,
aga einoh, mina olin nii kangekaelne, et mina ei hakanud üldse… Kuulasin ja mõtlesin
kaasa, aga tegudele ei jõudnud, heh.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Oluliseks kaitseteguriks on siinjuures, kui lapsele leidub spetsialist, kellega vesteldes ta end
mugavalt tunneb (sh näiteks meessoost psühholoog poistele). Samuti hindasid lapsed ja
lapsevanemad kõrgelt seda, kui said abi konkreetsele probleemile – näiteks sõltuvusele –
spetsialiseerunud nõustajalt või terapeudilt.

„Aga noh, samas kui see 16-aastane ei taha mul kuskile minna, siis… ta läheb parem
jõusaali ja tõstab rauda seal — jumala eest, andku minna, eksju. Me pakume, jah, aga
seal loeb hästi palju see, et… Ma olen isegi pakkunud seda, et ma võin kaasa tulla, aga
ta leiab, et tal ei ole võõraste inimestega millestki rääkida. See ei ole nagu enam
teemaks.” (KLAT teenusel viibinud lapse eestkostja)

„Jah, otseselt ongi… see sõltuvusnõustaja ongi nagu inimene, kes mind aitab. See
KLAT ei aita tegelikult nagu. See sõltuvusnõustaja on mind aidanud. Mul on olnud
mingi miljon psühholoogi, erinevad psühh… igasugused arstid on minuga tegelenud.
Nad ei aita üldse. […] Aga mu sõltuvusnõustaja räägib nii sisse ja ta saab aru ja ta on
kõike seda läbi ise ka elanud ja ta oskab nagu öelda, mis ma pean tegema, mis ma
pean nagu mõtlema ja millega ma pean harjuma ja millega ma pean toime tulema.
Noh, need asjad…” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Jah, ma läksin sinna sellele vanemlike oskuste koolitusele väga pika hambaga, aga
see oli üllatavalt hea. Ja mul on nüüd, kuna see lastekaitsetöötaja lõpetas töö või
lõpetati tal töö ja meiega nüüd siis tegeles novembrist osakonna nagu juhataja, siis jah,
seal koolitusel ma rääkisin selle koolitajaga, et noh, ma tahaksin nagu personaalselt
või noh, ütleme, veel nagu selliseid… selliseid vestluseid. Ja siis lastekaitsetöötaja ehk
siis see uus lastekaitsetöötaja siis määras mind tema juures teraapias käima. Ja tõesti
ma saan nagu sealt abi, sest ta on… tal on ulatuslikud teadmised ja kogemused just
nimelt nende […] sündroomiga laste kohta ja ka lastevanematest. Aga see on ka see, et
noh, ma ise otsin." (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse vanemaga)

Sobivate teenuste valimiseks ja nende toimimiseks on tähtis lapse ja perekonnaga
probleeme arutada ning neid teenuste valikusse kaasata. See võib osutuda väljakutseks, kui
võrgustikuliikmeid on palju ning nende seas puudub nö keskne usaldusisik, mis on eriti suur
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probleem asendushooldusel laste puhul – lapsel võib tekkida tunne, et grupp temast justkui
kõrgemal seisvaid spetsialiste teeb otsuseid tema üle ning eest. Ka see võib tekitada lapses
trotsi teenuste vastuvõtmise osas. Ühe KOVi eestkostja hinnangul võib paljude liikmetega
võrgustikutöö tähendada seda, et probleeme küll arutatakse elavalt, kuid lapse enda mõtted
kuuldavale ei pääse, lapse usaldust on aga ka lastekaitsetöötajal raske võita. Seejuures võib
määrav olla võrgustikutöö formaat – mõned lapsed ning vanemad tundsid end paljude
osalejatega ümarlaudadel või veebikohtumistel ebamugavalt ning oleksid eelistanud
spetsialistidega isiklikku kontakti.

„Minule isiklikult meeldiks pigem eraldi suhelda kui need suured videokõned ja asjad.“
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse vanemaga)

„Einoh, ma mõtlen tegelikult ka, et teoorias, kui oleks olnud nii, et ma ütlen, onju, et
“vaadake, olukord on niimoodi, onju — see võib-olla pole hea, aga ma arvan, et tuleks
teha nii, see aitaks, see viiks kuskile”, siis nad ei tee välja — nad on nagu, “okei — aga
meie otsustasime sinu eest, et nüüd me teeme niimoodi”. Ja siis kõik läheb ainult
hullemaks, hullemaks, hullemaks…” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Aga miks mu mõte sinna läks, on see, et teatud noorte puhul on kõigepealt vaja nagu
üldse nendega see kontakt saada, onju, ja siis alles nagu liikuda selle võrgustikutöö
poole.“ (Fookusgrupp võrgustikuga)

Võrgustikutöö tõhusust mõjutasid ka spetsialistide lahknevad arusaamad selles osas,
millised teenused oleksid lapsele sobivaimad. Intervjuudele tuginedes vastandusid kõige
sagedamini just lastekaitsetöötaja ja politsei vaated – mitmel juhul kumas läbi politsei
hinnang, et laps oleks vaja korduvate õigusrikkumiste tõttu kiiresti nö tänavalt ära saada ja
KLATi kinni panna, samas kui lastekaitsetöötaja soovis katsetada veel teisi lahendusi.
Samuti võis lastekaitsetöötaja eelistada paindlikkust olukorras, kus näiteks politsei pidas
vajalikuks reeglite täitmist rangelt jälgida (nt lapsele kehtestatud kojutulekuaja osas).
Võrgustikutöö toimimiseks on seega oluline, et lapse seisundi, sh käitumise ohtlikkuse
hindamine kui ka eri spetsialistide teadmised sellest, millised teenused või sekkumised on
konkreetsetes olukordades sobivaimad, oleksid võrgustikus paremini ühtlustatud.

„No mina unistan sellest, et nii lastekaitse, kohtunikud, kõik muud ametnikud ja
spetsialistid seal kõrval saaksid natukene rohkem koolitust sellest, mis asi see KLAT
üldse on ja mis asi on traumakogemusega laps. See juba päästaks päris palju ja teeks
meie elu lihtsamaks.“ (Fookusgrupp võrgustikuga)

Laste ja vanemate hinnangud politsei kui ühe olulise võrgustikuliikme tööle olid
mitmesugused: mõnel juhul eelistati probleeme arutada just politseiga, keda peeti mõistvaks
ja sõbralikuks, samuti oli mõnele lapsele suurimaks toeks KLATi eel kohalik
noorsoopolitseinik. Samas tundsid mitmed lapsed, et politsei reageerib liiga jõuliselt ja
karmikäeliselt, rahul ei oldud ka sellega, et KLATi kui kinnipidamisasutusega hirmutamine
annab teenusest vale pildi ega võimalda lapsel varakult mõista, kuidas KLAT teda aidata
võiks.
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„See oli nagu nii […], et… oli sihuke kogemus, et mul sõbranna… ja siis nagu tulid
mendid… mitte mendid, vaid K9 vist, kes nagu koeraga veel jalutavad. Ja tal olid kõik
nagu sinikad — tal oli siin sinikas, tal oli kõik nagu keha sinikaid… Tehti nagu neid… K9
— ma ei tea, kes need on. Noh, see oli nagu ebaõiglane, ma arvan — nagu tüdruk, ja
nagu mendiga seal… et nende asjad, mida nad löövad[?]…” (Intervjuu KLAT teenusel
viibinud lapsega)

„Nagu politseinikud ka vahepeal on mingid väga kurjad, ebaõiglased ja… ma ei tea, jah.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Lihtsalt võib-olla detektiivid, nad ei oleks pidanud olema nii ebaprofessionaalselt.
Näiteks kui ma olin haiglas, siis oli nagu [asutuses] ka mingeid peksmisi, ja siis ta ütles
naljatades mu emale, et kas ma ikka olen väljas või olen sealt [...] ära põgenenud.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Valdavalt oli kohalikul tasandil riskiteguriks ka teenuste puudumine või vähene
kättesaadavus, näiteks tundsid mõned lapsevanemad muret, et lapsele hästi sobinud
tugiisik pidi teenuse osutamiseks suuremast keskusest kohale sõitma.

„Einoh, ega tema seda kunagi ei kurtnud. Aga noh… Ma praegu mõtlen, et kui uuesti
peaks keegi nüüd tekkima, et tema peaks hakkama käima, siis ise nagu tunnen ennast
halvasti, et nii kaugelt peab käima siia. Kuigi ta ütles küll, et ta vist käib enam-vähem
üle Eesti igal pool.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse vanemaga)

„Mul oli võimalus veel psühholoogiga suhelda ja käia tema juures. Aga see ei olnud
mulle eriti mugav, kuna see on kaugel minu kodust. Seega ma pigem suhtlen temaga
telefoni teel või alati saab suhelda Messengeris. Ma saan alati pöörduda ja saada tuge,
nõu, abi.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Vähene kättesaadavus tähendas ka seda, et kui koostöö ei toiminud, ei saanud laps ega pere
spetsialisti vahetada, veel enam — näib, et lapsele mõne teise spetsialisti juurde minekut
võimalusena välja ei pakutudki. Samuti esines mitmeid juhtumeid, kus KLATi eelne teraapia,
psühholoogiline tugi või psühhiaatriline ravi oli ebatõhus – mõne lapse hinnangul tähendas
see vaimse tervise probleemide süvenemist, põhjustades seeläbi KLATi jõudmise.

„Minu ema on võtnud kõik praktiliselt vastu — tegelikult otseses mõttes kõik, mida nad
on pakkunud, vastu. Aga mina olen tavaliselt see, kes nagu ei taha väga. Näiteks vanal
ajal, kui ma pidin käima lastehaiglas terapeudi juures, siis temaga mul ka oli suur
läbikukkumine. Ma arvan, et see oli ka väike protsess selles, et… jah.” (Intervjuu KLAT
teenusel viibinud lapsega)

„See on mingi laste psühhiaatriahaigla või mingi asi. Seal olen olnud uuringutel. Kunagi
mulle psühhiaater määras antidepressandid peale, aga need… noh, need ei muutnud
mu meeleolu nii palju.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„[Ravi- ja rehabilitatsioonikeskus] oli, jah, esimene — uuringutele, sest keegi ei teadnud,
mis mul viga on. Noh, see oli see aeg, kui ma jäin istuma kuuendas, onju, ja
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seitsmendas. Ja siis, noh, oligi, et tulid käitumishäired, öeldi — aga tegelikult mul ei
olnud käitumishäired. Mul oli sõltuvus lihtsalt.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

Tervikuna intervjuude põhjal KLATi eelset sekkumist hinnates näib, et probleeme ei
märgatud enamuse laste puhul piisavalt varakult, mistõttu need mitmel juhul kuhjusid.
Näiteks oli laps juba 2-3 aasta jooksul enne KLATi saatmist toime pannud vargusi ja
ärandamisi. Nagu eelpool kirjeldatud, viis enamasti tõsisema sekkumiseni pikaajaline koolist
puudumine – probleeme, millega ka kooli osalusel tegeleda oleks tulnud, esines aga juba
varem (depressioon, koolikiusamine jne). Seejuures mõjutab võrgustikuliikmete hinnangul
võimalust pakkuda õigeaegset abi oluliselt see, kuivõrd märkab probleeme lapsevanem ning
mil määral oskab või soovib ta nende lahendamiseks abi otsida ning vastu võtta.

„Kui ikkagi juba mingi info politseile jõuab, see on tegelikult juba nagu sihuke suurem
ohumärk. Kooli ja lastekaitsetöö koostöö peaks juba siis nagu käima. Ja siis kuidagi
kummaliselt öeldi mulle, et “nojah, aga ta ei ole ju nii riskinoor”. Siis ma mõtlesin, et
noh, aga miks me ootame, kui ta juba on nii-nii riskinoor ja teavitame siis, kui tegelikult
võiks juba… noh, kui on konflikte ja juhtumeid koolis, mis on nagu kooli poolt ja
vanematega kuidagi klatitud. Miks me peame ootama nii kaua?“ (Fookusgrupp
võrgustikuliikmetega)

„Ma siis alustan. Hooletusse jätmine kindlasti. Teine kord lapsevanemad ei mõista
laste diagnoose — pole lahti räägitud. Meil on selliseid kogemusi, kus siin avastatakse,
et lapsel on mingi diagnoos — näiteks autism või mingi muu. See võib olla, jah,
mitteteadlikkus. Ja kindlasti ka sotsiaalsed oskused. Võib-olla keegi lisab veel midagi,
mis mul kohe ei tulnud meelde.” (Fookusgrupp KLATi töötajatega)

Puudulikule abivajaduse hindamisele ja teenuste pakkumisele kohalikul tasandil viitab
paraku ka see, et mitmed intervjueeritud lastest viibisid KLAT teenusel teistkordselt.
Seejuures esines juhtum, kus esimesel korral oli laps paigutatud KLATi väga noorelt ning
vanemate ja agressiivsemate lastega koosviibimine pigem võimendas riskikäitumist.
Võtmetähtsusega on konkreetse lapse seisundi ning vajaduste hindamine ja nendele
vastavate teenuste pakkumine.

„Ah, ei, need tulid kuidagi ikka läbi tutvuste ja asjade. Hakkasid kellegagi suhtlema ja
siis hakkasid linna peal pahandused tulema. Ja siis niimoodi läks suuremaks,
suuremaks, suuremaks. Ja siis lõpuks hakkasid ärandamised tulema ja... Varastamisi
oli kõige rohkem.”

„Ja siis enne seda ma olin võõrutusravil […] ka pool aastat või natuke vähem vist, sest
sealt mind visati välja — mulle öeldi, et see ei ole piisavalt kinnine.”

Soovitused
● Pakkuda perekonnale teenuseid juba esimeste ohumärkide (probleemid koolis,

raskesti mõistetav käitumine) ilmnemisel
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○ Tihendada koostööd kooli, lastekaitsetöötajate ja politsei vahel, luues nt
regulaarsed ennetustegevuste-alased kohtumised (KOV, haridussüsteem,
PPA)

● Toetada lastekaitsetöötaja sotsiaalseid oskusi peredega suhtlemisel (SKA, KOV)
● Hinnangute ja toetuste tasakaalustamiseks kaaluda koduskäikude puhul

lastekaitsetöötajate arvu suurendamist kahe spetsialistini (KOV)
● Luua KOVides tagasiside-süsteem lastekaitsetöötajate tegevuse hindamiseks,

seotuna eelkõige KLATi taotlemise protsessi ja lapse ning pere kui kliendiga
suhtlemisega (SKA, KOV)

● Täpsustada lastekaitsespetsialisti tegevusjuhist lapse riskikäitumise hindamiseks ja
toetamiseks ning lapse ja vanema kaasamiseks (SKA, KOV)

● Kaasata ennetavasse võrgustikutöösse rohkem spetsialiste, nt (vaimse) tervise
spetsialist (KOV, tervishoiusüsteem).

● Rakendada lapse kaasamiseks abivajaduse hindamise ja teenuste pakkumise
protsessis pere- ja lapsekeskseid dialoogipõhiseid mudeleid (vt Toros jt, 2022). (KOV)
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Kogukonnaga seotud riski- ja kaitsetegurid

Lapse riskikäitumise väljakujunemisel olid sageli määrava tähtsusega lapse elukoht ning
sellega seonduvad tegurid, sealhulgas vaba aja veetmise ning töövõimalused, sõprus- ja
tutvuskond ning kogukonnaliikmete sotsiaalne tugi (vt joonis 13 ja 14).

Joonis 13. Naabruskonnaga seotud riskitegurid

Joonis 14. Naabruskonnaga seotud kaitsetegurid

Levinud riskiteguriks oli intervjueeritud laste puhul riskikäitumisega eakaaslaste seltskonda
sattumine, millele eelnesid tavaliselt väärkohtlemine või hooletusse jätmine kodus ja
probleemid koolis ning sellest tulenev hulkumine. Seejuures oli mitme lapse
tutvusringkonnas varasemalt KLAT teenusel viibinud lapsi, kellelt nad esmalt teenuse kohta
kuulsid. Riskikäitumisega tuttavate mõjul kasvas laste sõnul alkoholi ja uimastite tarbimine
ning pandi toime õigusrikkumisi, samuti esines vägivalda tutvusringkonna seas. Määravaks
riskiteguriks võib seega pidada ka kuritegevust kogukonnas ning halva seltskonnaga
hulkumist näis mõnel juhul soodustavat linnakeskkond. Oluliseks kaitseteguriks olid aga
tugevad ning positiivsed sõprussuhted, näiteks esines olukordi, kus sõbrad proovisid veenda
last riskikäitumisest hoiduma.

„See oli pigem seotud sõpradega, kellega ma jalutasin, halva kambaga. 11-aastasena
sattusin kampa, kus kõik olid minust vanemad ja nendel oli juba huvi alkoholi
tarvitamise vastu ja nii edasi ja ma hakkasingi koos nendega seda sama jama tegema.
Kodus oli kõik korras. Emaga mul olid küll tülid, kuid see ei mõjutanud mind, et ma
hakkasin alkoholi tarvitama ja muid halbu asju tegema. Ei olnud mul pereprobleeme.”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Ei, ma ise teadsin [KLAT teenusest]. Mul olid tuttavad olnud juba nii palju, et…”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)
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Varasemates sõltuvuse ennetust käsitlevates uuringutes rõhutatakse vajadust rakendada
kogukonna eri tasandeid hõlmavaid sekkumisi üheaegselt – näiteks pere toetamine, reeglid
koolis, kohaliku omavalitsuse strateegia noorte uskumuste mõjutamiseks ning alkoholi
müügikohtade kaasamine ennetusse. Seejuures peaksid programmid tuginema kogukonna
haavatavate sihtrühmade, sh sõltuvusainete tarbimise analüüsil (Streimann, 2020).

Kogukonda iseloomustavaks riskiteguriks olid ka piiratud vaba aja veetmise ning positiivse
suhtlusvõrgustiku loomise võimalused, millele viitasid mitmel juhul pigem kaudselt lapse
tegevusetus või vähesed hobid. Samas oli huvitegevustega haaratus oluliseks
kaitseteguriks, kuna näis sisendavat lapsesse motivatsiooni, tekitas õnnetunnet ning aitas
hoiduda kahjustavatest tegevustest.

„Jõusaalis käin vahepeal ja mängin arvutis.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud
lapsega)

„Ahah. Ma olen nüüd [täisealine]. Praegu, onju, suvi on — ei õpi. Aga proovin mingit
tööd leida, et… raha tuleb kasuks ja on midagi teha ka. Sügisel edasi õppima, onju. Et…”
(Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„Ja siis ma olin, jah, veits aega veel korralik, ja siis ma hakkasin uuesti... tuli suvi peale
ja hakkasin uuesti pahandusi tegema.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

„See on pigem hobi, heh. Trennis ma kindlasti käin. Tantsutrenni ma lähen kindlasti.
See mul ära ei jää. See mulle meeldib.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapsega)

Mõned olulised riskid olid seotud väiksemas asulas elamisega, mis ühelt poolt puudutas
eelpool kirjeldatud teenuste kättesaadavust. Teisalt esines olukordi, kus vanem oleks
soovinud kolida suuremasse keskusesse, et tagada lapsele töövõimalused, mis teda
köidaksid ning tal kahjustavatest tegevustest hoiduda aitaksid. Kolimine polnud aga
võimalik, kuna pere elukohas oli keeruline kinnisvara müüa. Seega on eluasemega ning
piisava sissetulekuga kindlustatus olulised tegurid, mis mõjutavad ka lapse riskikäitumist.

„Väga keeruline kõik. Pole ühtegi sellist tuge ka või finants-tagalat. Tüdrukuga kahekesi
nagu oleme ja see teeb kõik nagu raskemaks.” (Intervjuu KLAT teenusel viibinud lapse
vanemaga)

Soovitused

● Toetada riskikäitumise ohuga perekondade keskkonnavahetust (pakkudes näiteks
üüritoetust või sotsiaalkorterit mõnes teises piirkonnas), keskendudes eriti peredele,
kus lapsi kasvatab madala sissetulekuga üksikvanem (KOV)

● Suurendada (mobiilse) noorsootöö rakendamise ja huvihariduse võimalusi erinevates
Eesti piirkondades (KOV, HTM).

● Analüüsida olemasolevate huvihariduse ja kooliväliste tegevuste kättesaadavust eri
piirkondades (linnakeskused, hajaasustuspiirkonnad jt) ning riskis laste osalust
nendes, et selgitada välja puudujäägid ning laste eelistused (SoM, HTM, KOV)
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● Suurendada toimetulekuraskustes perede jaoks huvihariduse toetusi (KOV)
● Analüüsida riskikäitumist, sh sõltuvuste levikut, konkreetses piirkonnas ning leida

võimalusi tõenduspõhiste kogukondlike programmide rakendamiseks (KOV)

Põhijäreldused ja -soovitused

Perega seotud riski- ja kaitsetegurid

Valdav enamus lastest tõstis suuremal või vähemal määral KLATi jõudmise põhjustena esile
probleeme perekonnas või asendus- või perekodus. Ühena perekondlikest riskikäitumist
soodustavatest teguritest tõusis intervjuudest esile lapse väärkohtlemine, nii füüsiline kui
vaimne (nt karjumine ja ähvardamine). Suur osa intervjueeritud lastest viitasid aga pigem
sellistele hooletusse jätmise juhtumitele, kus vanemal polnud lapse probleemide
märkamiseks ega nendega tegelemiseks aega või võimekust. Hooletusse jätmise põhjused
olid erinevad: enamikku intervjueeritud lastest kasvatas üksikvanem, samuti piirasid vanema
aega töökohustused või teised väikesed lapsed. Läbivalt puudusid vanemal oskused lapse
kasvatamiseks.

Kurnatuse, ajapuuduse ning vanemlike oskuste puuduse tõttu ei jälginud vanem piisavalt
lapse tegevust, sealhulgas hommikul koolijõudmist, ega seadnud lapsele kindlaid reegleid.
Samuti võis vanemal endal esineda vaimse tervise probleeme, mis takistasid lapsele ning
endale abi otsimist, soodustades seeläbi lapse riskikäitumist. Määravaks kaitseteguriks olid
aga paranenud peresuhted. Seejuures tundis mitu last, et said abi enne KLATi suunamist
pakutud mitmedimensioonilisest pereteraapiast. Samuti kerkib selgelt pea kõigi
intervjueeritute, sealhulgas asendushooldusel viibivate laste puhul esile vajadus usaldusliku
ning avatud suhtluse järele täiskasvanuga, kes ei pruugi tingimata olla terapeut vm
spetsialist, vaid inimene, kes last kuulab ja mõistab.

Peamised soovitused on seega:
- Toetada vanemlike oskuste arendamisele suunatud programmide toimumist,

fookusega normatiivsetel kasvatusmeetoditel. Pakkuda tuge lapsevanemale
sõltuvuskäitumise ja vaimse tervise probleemidega tegelemiseks. Pakkuda rahalist
toetust ning emotsionaalset tuge ja nõustamist üksikvanematele. (KOV, SKA)

- Toetada perepõhiseid tugimeetmeid, nt MDFT kättesaadavust ja pikaajalist kestvust
(SKA)

- Viia riskikäitumise ohuga peredes läbi regulaarseid kodukülastusi, sealhulgas
koostöiselt ja toetavalt perega (KOV)

- Tihendada koostööd kooli, lastekaitsetöötajate ja politsei vahel, luues nt regulaarsed
ennetustegevuste-alased kohtumised (KOV, haridussüsteem, PPA)

Individuaalsed, kooli ja kogukonnaga seotud riski- ja kaitsetegurid
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Intervjueeritud lastest pea kõigil esinesid perekondlike riskiteguritega käsikäes vaimse
tervise probleemid. Nendeks võisid olla depressioon, endassetõmbumine, ärevus, unehäired
ja/või agressiivsus. KLATi jõudnud lapsi mõjutavad probleemid on seejuures komplekssed
ning omavahel põimunud. Jäi silma, et mitmel juhul polnud lapsed saanud enne KLATi oma
spetsiifilise probleemi jaoks tõhusat psühhiaatrilist või psühholoogilist abi. Teisalt tundsid
mõned lapsed, et psüühikahäire mõistmine ja analüüsimine aitab sellega paremini toime
tulla ning hindasid sarnaste probleemidega inimestelt saadud tuge.

Vaimse tervise häired ja probleemid perekonnas soodustasid omakorda riskikäitumist,
näiteks kujunes lapsel välja alkoholi- ja narkootikumisõltuvus ning laps hakkas kodust (ja
asendus- või perekodust) ja koolist hoiduma. Koolis aga oli läbivaks riskiteguriks
koolikiusamine, millele nähtavasti õigeaegselt ei reageeritud ning mis mõjutas omakorda
lapse vaimset tervist ja soodustas riskikäitumist. Hulkumise ja koolist puudumise tagajärjel
veedeti enamasti rohkem aega riskikäitumisega sõprade ning tuttavate seltsis, kellega koos
pandi toime õigusrikkumisi. Kohaliku kogukonna tasandil on peamisteks riskideks
kuritegevus kogukonnas, sh riskikäitumisega noorte kambad, samuti huvitegevuste puudus.
Last mõjutab ka see, kas kogukonnas leidub huvipakkuvat tööd ning kas perel on sobiv
eluase.

Sellest lähtuvalt tuleks kaaluda järgnevaid meetmeid:

- Kaasata varakult lapsega tegelevasse võrgustikku vaimse tervise spetsialist, sh
psühhiaater. Selgitada lapsele teda mõjutava psüühikahäire olemust talle
arusaadavas keeles, julgustades küsimuste esitamist ja arutelu (KOV,
tervishoiusüsteem)

- Suurendada vaimse tervise teenuse pakkujate ja koolide vahelist koostööd, et abi
oleks lapsele kättesaadavam (KOV, haridussüsteem, tervishoiusüsteem)

- Arendada paindlike ja kohandatud õppe võimalusi, sealhulgas väikeklasside
kättesaadavust (HTM, SoM, haridussüsteem)

- Luua koolidesse mentorlusprogramm või tugiisikute süsteem, et lastel oleks
võimalus usalduslikuks suhteks täiskasvanuga ka väljaspool kodu (SoM, HTM,
haridussüsteem)

- Arendada mobiilse noorsootöö võimalusi ning üks-ühele karjäärinõustamist koolis,
kogukonnaasutuses või noorsootöötaja juures (KOV, HTM, haridussüsteem)

KOV spetsialistidega seotud riski- ja kaitsetegurid

Kohaliku omavalitsuse tasandil oli määravaks riskiteguriks lapse ja vanema vähene soov
pakutud abi vastu võtta, mis omakorda tulenes osaliselt sellest, et last ja vanemat ei
kaasatud sisuliselt teenuste valikusse. Näiteks tundus mõnele lapsele, et teenuste valik oli
kohati juhuslik. Samuti olid mitmel lapsel oma lastekaitsetöötajaga halvad suhted ning
puudus usaldus.

Nendest kitsaskohtadest tulenevad peamised soovitused on:

- Toetada lastekaitsetöötaja sotsiaalseid oskusi peredega suhtlemisel (SKA, KOV)
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- Täpsustada lastekaitsespetsialisti tegevusjuhist lapse riskikäitumise hindamiseks ja
toetamiseks ning lapse ja vanema kaasamiseks (SKA, KOV)

- Luua KOVides tagasiside-süsteem lastekaitsetöötajate tegevuse hindamiseks (KOV,
SKA)
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