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Uuringu fookuses on 2018. aasta reformide tulemusena erikoolide
asemel loodud kinnise lasteasutuse teenus (KLAT). KLAT tähendab
alaealise ajutist liikumisvabaduse piiramist kodust eemal turvalises ja
toetavas keskkonnas. See on mõeldud viimase abinõuna lastele, kelle
käitumine ohustab tõsiselt lapse enda elu, tervist ja arengut, või teiste
isikute elu või tervist. Seejuures on taotluste arv kinnise lasteasutuse
teenusele iga aastaga tõusnud: 93 taotluselt 2018. aastal 137
taotluseni 2020. aastal.

Kuna KLAT on lapse vabadust piirav meede, ei tohiks lapse
suunamine KLAT-i toimuda ennatlikult või liiga madala abivajaduse
korral. Seega on määrava tähtsusega ennetustöö ehk lapse ja pere
abivajaduse õigeaegne märkamine, sellele reageerimine ja sobiva abi
pakkumine.

Uuringu eesmärgiks on analüüsida tagasivaatavalt KLAT-i jõudnud
laste juhtumeid ja tuvastada võimalikud kitsaskohad abivajavat last
toetavas süsteemis, sealhulgas saada lapse ja vanema kui kliendi
hinnang pakutud toele. Analüüsi tulemusena valminud soovitused
aitavad välja töötada lapsesõbralikke ja lapse ning pere huvidest
lähtuvaid lahendusi, eesmärgiga pakkuda tõhusat ja õigeaegset abi,
mis võimaldaks ennetada abivajava lapse KLAT-i jõudmist. Samuti on
eesmärgiks anda tagasisidet Sotsiaalkindlustusameti ning kohaliku
omavalitsuse teenustele. 

METOODIKA:

Individuaalintervjuud (16): KLAT teenusel viibivad ja viibinud lapsed
(12), kes on suunatud KLAT-i sotsiaalhoolekande seaduse § 130¹-⁵
alusel 2018. aastal või hiljem;  lapsevanemad (4), kelle laps on
viibinud KLAT teenusel sotsiaalhoolekande seaduse § 130¹-⁵ alusel
2018. aastal või hiljem

Fookusgrupiintervjuud (5): lastekaitsetöötajad, SKA spetsialistid,
kohtunikud, KLAT teenuseosutajad ning teised lapse võrgustikuga
seotud spetsialistid Eesti eri piirkondadest. Võrgustikuliikmete
fookusgruppides osalesid piirkonnapolitseinik, noorsootöötaja,
sotsiaalpedagoog, lastekaitsespetsialist, karjäärinõustaja,
usaldusisik, asendushooldusteenuse pakkuja, prokurör.

Riiklikud andmekogud: Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister
(STAR) — Analüüsis vaadeldi perioodil 31. mai 2018 kuni 31. mai
2022. a kinnise lasteasutuse teenusele suunatud 100 lapse andmeid. 

UURINGU EESMÄRK



1. ÜLEVAADE KLAT-I SUUNATUD
LASTE RISKITEGURITEST

Lisaks vaimsele ja füüsilisele väärkohtlemisele on KLATi jõudnud laste puhul läbivaks
riskiteguriks hooletusse jätmine, mis osaliselt tuleneb vanema kurnatusest, töökoormusest
ning pere suurusest. Samuti mõjutab last oluliselt vanema/asenduskodu oskus lapse
käitumisele adekvaatselt reageerida ning seada lapsele piiranguid. Sageli kasvatavad KLATi
jõudnud lapsi üksikvanemad, kelle majanduslik toimetulek on kehv. Ka vanemal endal võib
olla probleeme vaimse tervisega, mis mõjutab muuhulgas vanema suutlikkust lapsele abi
otsida ja vastu võtta. Kaitseteguriks on sugulaste ja laiendatud perekonna tugi.

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)
Pakkuda perekonnale teenuseid juba esimeste ohumärkide (probleemid koolis,
raskesti mõistetav käitumine) ilmnemisel (KOV, haridussüsteem)
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)
Toetada suhtlust laiendatud perekonnaga (vanavanemate, täisealiste õdede-
vendade), nt tasudes ühistranspordi pileti kulu (KOV)
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KLATi jõudnud lapsi mõjutavad probleemid on komplekssed ning omavahel põimunud.
Lastel esines mitmesuguseid vaimse tervise probleeme, mis seostusid omakorda
sõltuvuste, kodust ja koolist hoidumise ning perekondlike probleemidega. Mitmel juhul
polnud lapse hinnangul enne KLATi psühhiaatriline või muu vaimse tervise teenus toiminud.
Seejuures oli lapse jaoks teda mõjutava psüühikahäire mõistmine oluliseks kaitseteguriks
ning kõrgelt hinnati spetsialiseerunud teenuseid, nt sõltuvusnõustamist. 



KLATi suunamise ajendiks oli sageli koolist hoidumine. Samas kannatas enamus lapsi
koolikiusamise all, millele polnud kool ega teised võrgustikuliikmed varakult reageerinud.
Kooliskäimist soodustas tugiisiku olemasolu ning paindlik õpe, kaitseteguriks olid ka head
suhted õpetajatega. Oluline on tähele panna, et riskikäitumiseni jõudsid mitmel juhul ka nö
nelja-viielised lapsed.

Lapsed vajavad usalduslikku ning avatud suhtlust vähemalt ühe täiskasvanuga. Seejuures
on ideaalne lastekaitsetöötaja sõbralik, soe ja usaldusväärne, kuulab last ning on lapse jaoks
kättesaadav. Teravaks probleemiks on usaldusisiku puudumine asendushooldusel laste
puhul. 

JÄRELDUSED

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)
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)
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Arendada paindlike ja kohandatud õppe võimalusi, sealhulgas väikeklasside
kättesaadavust (HTM, SoM, haridussüsteem)
Suurendada vaimse tervise teenuse pakkujate ja koolide vahelist koostööd, et abi
oleks lapsele kättesaadavam (KOV, haridussüsteem, tervishoiusüsteem)
Soodustada kooli ning kohaliku omavalitsuse lastekaitse vahelist regulaarset
suhtlust (KOV, haridussüsteem)
Luua koolidesse mentorlusprogramm, tugiisikute süsteem või muu lähenemine, et
noortel oleks võimalus usalduslikuks suhteks täiskasvanuga ka väljaspool kodu
(SoM, HTM, haridussüsteem)

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)



Läbivaks riskiteguriks KOVi tasandil oli lapse vähene soov pakutud abi vastu võtta, mis
soodustas KLATi jõudmist. Seetõttu on oluline, et teenuste sisu ning valikut arutataks lapse
ja perega ning otsitaks lahendusi olukordadele, kui laps ei ilmu kohtumistele kohale. Samuti
on lapse ja pere jaoks oluline keskse tugiisiku olemasolu ja võrgustikutöö formaat – suures
ümarlauas rääkimine võib olla ebamugav. Lapsed tundsid ka, et mõnel juhul teenus ei
toiminud, kuid samas ei saanud teenusepakkujat vahetada, ning teenuste valik näis lastele
kohati juhuslik. 

Sage riskitegur oli kuritegevus kogukonnas ning nö halba seltskonda sattumine. Lisaks
mõjutab lapsi piiratud vaba aja veetmise võimalused, kaitseteguriks on aga hobid,
huvipakkuv töö ning positiivsed sõprussuhted. Väiksemates kohtades on aga probleemiks
sobiva töö ja elukoha puudus.

Toetada lastekaitsetöötaja sotsiaalseid oskusi peredega suhtlemisel (SKA, KOV)
Hinnangute ja toetuste tasakaalustamiseks kaaluda koduskäikude puhul
lastekaitsetöötajate arvu suurendamist kahe spetsialistini (KOV) 
Täpsustada lastekaitsespetsialisti tegevusjuhist lapse riskikäitumise hindamiseks ja
toetamiseks (SKA, KOV)
Luua tagasiside-süsteem lastekaitsetöötajate tegevuse hindamiseks (KOV, SKA)
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 (KOV)

Toetada riskikäitumise ohuga perekondade keskkonnavahetust (pakkudes näiteks
üüritoetust või sotsiaalkorterit mõnes teises piirkonnas), keskendudes eriti peredele,
kus lapsi kasvatab madala sissetulekuga üksikvanem (KOV)
Arendada mitmekesiseid huvitegevusi ning (üks-ühele) karjäärinõustamist koolis,
kogukonnaasutuses või noorsootöötaja juures (KOV, HTM, haridussüsteem)
Suurendada (mobiilse) noorsootöö rakendamise ja huvihariduse võimalusi
erinevates Eesti piirkondades (KOV, HTM)
Analüüsida riskikäitumist, sh sõltuvuste levikut, konkreetses piirkonnas ning leida
võimalusi tõenduspõhiste kogukondlike programmide rakendamiseks (SKA, TAI,
KOV)



KLATi jõuavad lapsed liiga hilja ja liiga
keeruliste probleemidega. Ennetustööle ja
varajasele sekkumisele tuleb pöörata
senisest enam tähelepanu, investeerides
sellesse nii aega, raha kui inimressurssi, et
vähendada äärmuslikult kaugele arenenud
raskete juhtumite arvu.  

Muuta varajane märkamine rohujuuretasandi asutustes (lasteaiad, koolid,
huviharidus- ja meditsiiniasutused) süsteemseks igapäevatöö osaks (KOV,
haridus- ja tervishoiusüsteem) 
Lastega töötavatel spetsialistidel peab olema kohustus ja harjumus varem
reageerida, st jagada infot ja kaasata võrgustikuliikmeid ning perekonda juba
esimeste ohumärkide ja negatiivsete muutuste ilmnemisel, võimaliku
juhtumi varajases staadiumis. (KOV)
Lapsevanemad vajavad tuge oma vanemlike ja sotsiaalsete oskuste
parendamisel ja tugevdamisel ning vastavat abi ja õpet tuleb jagada
ennetavalt, mitte vaid sügavas kriisis peredele. (KOV, SKA)

Lapse ja tema lähivõrgustiku soov ja julgus välist abi vastu võtta on tugevalt
seotud kliendisõbraliku ja hinnanguvaba kohtlemisega. Lahendusi tuleb otsida
lapse ja perega koostöös, et otsused oleksid kõigile osapooltele vastuvõetavad ja
teostatavad. Kaasamine ja arvamuse küsimine ei tohiks jääda formaalsele
tasemele, vaid hõlmama sisulist koostööd lapse ja perega nende heaolu
tagamiseks. 

Lapsesõbralik, hinnanguvaba ja traumateadlik lähenemine tuleb muuta
ühtseks, kõigi osapoolte seas tunnustatud klienditöö meetodiks. (KOV,
haridus-, meditsiini- ja õigussüsteem) 
Senisest enam tuleks tähelepanu pöörata traumateadlikkuse
suurendamisele ning püsivate usaldusisikute tagamisele asendushooldusel
lastele. (KOV, SKA)

2. KOHALIKU
OMAVALITSUSE JA
VÕRGUSTIKU POOLT
LAPSELE JA LAPSE
PERELE PAKUTUD ABI
JA TEENUSED ENNE
KLAT-I, SELLE
JOOKSUL JA PEALE
SEDA

JÄRELDUSED JA 
SOOVITUSED



Puudulik abi on otseselt seotud kriisijuhtumite rohkusega – spetsialistide puudus ja
pikad ootejärjekorrad kajastuvad otseselt laste terviseprobleemides ja katmata
abivajaduses. Sobivad teenused aga aitavad ära hoida laste sattumise äärmuslikesse
olukordadesse, mis vajavad kohtu kaudu kinnisesse lasteasutusse suunamist. Lapsi
ja peresid toetavate spetsialistide ning teenuste kättesaadavus on regionaalselt
erinev, sageli katkendlik ja pika ooteajaga. Teatud diagnoosidega ja teatud “tüüpi”
KLAT lapsed ei tohiks paikneda KLATis koos (nt ADHD ja Asperger; noored lapsed ja
vanemad pikalt õigusrikkumisi sooritanud noored; vaimupuue).

Suurendada tuleb vaimse tervise teenuste, sh psühholoogilise ja
psühhiaatrilise abi kättesaadavust lastele ja peredele üleriigiliselt. (SoM, KOV,
meditsiinisüsteem)
Suure abivajadusega lastele tuleb tagada vajalikud spetsiifilised teraapiad
pikaajaliselt. Teatud teraapiad peaksid olema kättesaadavad (läbi
Haigekassa, SKA ) tasuta. (SoM, KOV, meditsiinisüsteem)
Senisest enam tuleb panustada ka tugiisiku- ning kriisiperede teenuse
kättesaadavuse suurendamisele. SKAs võiksid olla mobiilsed, üle-Eestilised
nõustajad, kes teavitavad ja nõustavad lapsi ja peresid. (SoM, SKA, KOV) 
Suur vajadus on ravikodutüüpi-asutuste ja avahooldusteenuste järele, et
intellektipuude, psüühikahäirete ja teiste spetsiifiliste erivajadustega lastele
ja nende peredele oleks tagatud õigeaegne vajadustele vastav
kodulähedane abi ja tugi. (SoM, KOV)
Süsteemi “auke” täitvad teenused (nt ravikodud, kriisipered) tuleb välja
arendada ja muuta kättesaadavaks ka kaugematele ning väiksemate
võimalustega piirkondadele ja KOVidele. (SoM)
Teenusepakkujad ja sidusrühmade esindajad (sh õpetajad, kasvatajad jt)
vajaksid kvalifikatsiooni tõstvaid ja pädevust toetavaid koolitusi. (SKA, HTM)

On positiivne, et KLATis pakutakse erinevaid teenuseid ja programme, näiteks
psühholoogi-teenust, perenõustamist, sealhulgas mitmedimensioonilist pereteraapiat,
konfliktilahendusteenust ja vanemlike oskuste kooli. Seejuures on oluline tagada
järjepidev tugi lapsele ka KLATi järel, sest sagedasti esineb lapse tagasilangust. Suureks
väljakutseks on vaimupuudega laste, aga ka psühhiaatrilise erivajadusega laste
elukoha ja neile jätkutoe pakkumine KLAT-ist väljumisel.

Tagada tuleb ka sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse (kompleksteenuse)
kättesaadavus ning planeerida teenuse korraldamine lapsele nii, et see
jätkuks pärast KLAT-i. (SoM, KOV, SKA)
Laste tagasiside alusel tuleks erilist tähelepanu pöörata nii
karjäärinõustamise kui sõltuvuskogemus-nõustamisteenuse
kättesaadavusele. (KOV, KLAT, haridussüsteem)
Ravikodud, asenduskodude spetsialiseerumine ja professionaalsed
hoolduspered võivad olla positiivseks alternatiiviks, kui lapsel pole võimalik
naasta oma koju. Abi oleks tavaellu üleminekut toetavast etapist / teenustest.
(SoM, KOV, SKA) 
Vaimupuudega ja psühhiaatrilise erivajadusega laste jaoks tuleb arendada
sobivaid tervishoiuteenuseid. (SoM, meditsiinisüsteem)
Oluline on tagada sujuv haridustee jätkamise KLATis ja KLATi järel. (KLAT,
HTM, KOV)



On positiivne, et KLAT-teenuse ajal nõustatakse ka vanemaid ja hooldajaid, sh
antakse ülevaadet lapse käekäigust, toetatakse lapse ja vanema suhet ning
kutsutakse kinnisesse lasteasutusse külastuspäevadele. Samas on vanemad ja pere
nõrk lüli, vajades ise abi, et suuta oma last aidata ja võrgustikutöös osaleda. Kui
vanemad ja kodune keskkond, suhtlemismustrid perekonnas ei muutu KLAT
teenuse osutamise ajal – siis ei ole KLAT teenuselt väljuv laps piisavalt toetatud ning
saavutatud tulemused ei ole jätkusuutlikud.

Ka perede toetamisel ja peredega töös tuleb võrgustikus rääkida omavahel
läbi rollid ja vastutusalad ning hinnata eri osapoolte poolt pakutud abi
tõhusust ja küsida selleks vanema tagasisidet. Lapse perekonda ja
lähivõrgustikku tuleb lapse abivajadusega tegelemisel kaasata veelgi enam.
(KOV)
Suhete toetamiseks ja taastamiseks on oluline nii lepitusteenuse kui ka
pereteraapia kättesaadavus. (KOV, SKA, SoM)



3. SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI TUGI
KOHALIKULE OMAVALITSUSELE LAPSE
JA PEREGA TÖÖTAMISE PROTSESSIS JA
KLAT MEETME SOBIVUSE HINDAMINE
VÕRGUSTIKUS

 
Lapse abivajaduse hindamine kohalikus võrgustikus aitab valida õigeid sekkumisi ning on
aluseks KLATi suunamise järgmistele sammudele. Paraku pole hindamine alati piisavalt
põhjalik ega pruugi hõlmata aegsasti kõigi oluliste spetsialistide seisukohti, seejuures võib
olla keeruline esmatasandi meditsiini ja kooli kaasamine hindamisse. Samuti on ebaselge,
kui süsteemselt ja põhjalikult analüüsitakse lapse abivajaduse hindamisel ja teenuste valikul
nii lapse riskitegureid kui ressursse. Hindamise puudulikkust põhjustab osalt
lastekaitsetöötaja suur töökoormus.

Uurida erinevate riski- ja kaitsetegurite hindamise mudelite tõhusust ja praktilist
rakendatavust, kaasates aruteludesse lastekaitsetöötajad (SKA)
Hindamisel tuleks suuremal määral arvesse võtta lapse kaitsetegureid ja neid ka
STARi sisestades või muul süsteemsel viisil analüüsida. (KOV)
Teha võrgustiku osapoolte – eelkõige haridus- ja meditsiinisüsteemi esindajate
seas – selgitustööd nende rolli kohta lapse abivajaduse hindamise protsessis (SKA,
SoM, HTM)
Ühtlustada võrgustiku osapoolte teadmisi KLAT teenusest ja selle sobivusest
erinevate vajadustega lastele (SKA, SoM, HTM)

SOOVITUSED

KLATi suunamise peamiseks kriteeriumiks on lapse ohtlikkus iseendale ja teistele ning
lisaks peavad enne vabaduse piiramist olema end ammendanud kõik muud teenused. Ka
kohtus võetakse alternatiivsete võimaluste otsimist tõsiselt. Samas ei näi võrgustikus olevat
ühtset alust lapse riskitaseme hindamiseks – spetsialistide arvamused lahknevad vahel
selles osas, millisel ajahetkel oleks KLAT meede olnud lapsele sobivaim ning küsimusi
tekitab ka KLATi äärmuslikkus võrreldes näiteks vanema hooldusõiguse piiramisega.
Seejuures tunnevad mitmed spetsialistid, et KLAT on vahel koht, kuhu laps suunatakse, kuna
alternatiivseid teenuseid ei ole pakkuda. Ka varem rakendatud teenuste arv ei pruugi olla
usaldusväärne kriteerium, juhul kui lapse esialgse teenusest keeldumise järel pole tehtud
lapse kaasamiseks järjepidevat tööd. 



Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajad tunnevad, et SKA nõustamisteenus on abiks,
muuhulgas oma seisukoha kaitsmisel võrgustikus, kuid ei võta piisavalt arvesse kohalikke
võimalusi teenuste pakkumiseks. Lastekaitsetöötajad sooviksid ka võimalust, et KLA-
teenuse määramisel võtaks kohtusse suunamise ja kohtuga suhtlemise enese peale
neutraalsem üksus, näiteks SKA.

Lapsesõbralik menetlus eeldab, et lapsele selgitatakse tema õigusi, rolli menetluses,
menetluse käiku ja seda, kuidas tema arvamus otsuseid mõjutab. Intervjueeritud lapsed ei
tundnud üldjuhul, et nende häält oleks KLATi suunamisel kuulda võetud ning neil puudusid
teadmised sellest, mis neid teenusel ees ootab. Positiivne oli mitme lapse jaoks kohtuniku
sõbralik ja mõistev suhtumine ning võimalus menetluse käigus küsimusi esitada. Samas
näis lapse kaasamine otsustamisse mitmel juhul olevat pigem formaalsus. Spetsialistides
tekitas kõhklusi, kuidas kaasata parimal moel näiteks vaimupuudega lapsi.
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Vajadus on ühtse aluse või hindamismetoodika arendamiseks, millele täpselt
riskikäitumise hindamisel ja vabaduse piiramisel tuginetakse. (SKA, KOV)
Rohkem arutelu vajaksid lapse vastutuse ning lapsele nö teenustel osalemiseks
võimaluste andmise põhimõtted. Samuti tuleks ühtsemale arusaamale jõuda selles
osas, millisel ajahetkel on tõepoolest muud teenused end ammendanud, pidades
samas silmas teenuste pakkumise kvaliteeti. (lapse järjepidev kaasamine, õige
teenuse valik) (SKA, KOV)
Tagada vahepealsete teenuste kättesaadavus (vt uurimiseesmärk II)
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Soodustada SKA regulaarset osalust võrgustikukohtumistel, et SKA saaks nõustada
KOVi vahetumalt juba lapse abivajaduse hindamisel varasemates etappides (SKA,
KOV)
Selgitada täpsemini välja kõige olulisemate teenuste puuduse ulatus erinevate
kohalike omavalitsuste lõikes. Tasuda lapse ja pere transpordi eest teenusele
saamiseks või võimaldada terapeutidel jt spetsialistidel käia erinevates
omavalitsustes teenust pakkumas. Koostada teenusepakkujatest andmebaas, et
paremini KOVe saadavaloleva teenuse juurde juhatada (SoM, SKA)
Kaaluda võimalust, et SKA võtab üle KLATi suunamise ja kohtumenetluses
osalemise rolli  (SKA, KOV)



Menetlust kohtus peetakse kiireks, kuid aeganõudev on kohtule eelnev KLATi taotluse
koostamise protsess. Esialgsesse õiguskaitsesse suhtutakse kahtlevalt – seda võidakse
spetsialistide sõnul kasutada liiga kergekäeliselt. Samas tunnevad lastekaitsetöötajad, et
väga kriitiliste juhtumite puhul peaks olema vahepealne võimalus lapse riskikäitumise
maandamiseks. 

JÄRELDUSED

Tagada tuleb lapse ja pere osalus ning informeeritus ja võimalus kaasa rääkida.
(KOV)
Oluline on leida lapsele tugiisik, keda laps usaldab ja kes teavitab ning “tõlgib” infot.
(KOV)
Koolitada ning nõustada võrgustikku ja õigussüsteemi esindajaid – kohtunikke,
prokuröre ning kaitsjaid – lapsesõbraliku menetluse põhimõtete ja
traumakogemusega lapse kaasamise alal (SKA, JuM)
Koolitada kohtunikke ja kaitsjaid erinevas vanuses laste ärakuulamiseks parimate
lahenduste leidmise osas (SKA, JuM)
Rakendada tõenduspõhiseid meetmeid vaimupuudega lapse kaasamiseks, harida
selles osas ka võrgustikuliikmeid ning kohtunikke (SKA, KOV, JuM)
Lapsesõbraliku lahendusena võib esile tuua, et kohtunikud vestlevad lapse soovi
korral lapsega eraldi ning käivad vajadusel lapsega kohapeal rääkimas. 

SO
O

V
IT

U
SED

Analüüsida KLAT teenuse pikkuse, sh lühiajalise KLATi suunamise mõju lapse
abivajadusele ning rakendada edaspidi veel suuremal määral lühiajalist KLATi
suunamist (SKA, õigussüsteem)
Kaaluda KLATi suunamiseks (sh kohtueelses etapis) kiirmenetluse rakendamise
võimaluste väljaarendamist, arvestades samal ajal esialgse õiguskaitse võimalike
kitsaskohtadega (SKA, õigussüsteem)
Kaaluda senisest enam käitumisprobleemidega lastele suunatud intensiivsete
teraapiate rakendamist KLATi asemel; analüüsida põhjuseid, kas ja miks pole
praegu kasutusel olevad teraapiad (nt MDFT) korduvat KLATi sattumise tõenäosust
vähendanud (SKA, KOV)



4. HINNANG LASTEKAITSE,
HARIDUSE, SOTSIAAL- JA
ÕIGUSKAITSESÜSTEEMI
KOOSTÖÖLE JA ANALÜÜSIST
LÄHTUVAD ETTEPANEKUD
SÜSTEEMI KITSASKOHTADELE

Tuleb tagada eesmärgistatud tegevused ja võrgustikutöö regulaarsus. Iga
konkreetse lapse ja pere juhtumi puhul on vaja võrgustikus mõelda ja rääkida
omavahel läbi rollid ja vastutusalad, info liikumise viisid ning sagedus, samuti
selged kokkulepped iga kohtumise lõpus. Võrgustikukohtumised ei tohi toimuda
“linnukese” pärast, vajadusel rakendada järelevalvet  (KOV, SKA)
Lastekaitsetöötajale tuleb tagada piisavalt oskusi, teadmisi, aega jm ressursse,
et juhtumikorraldust tugevalt eest vedada. (SoM, SKA, KOV)
Praegune hea lahendus: erineva funktsiooniga võrgustikukohtumiste
regulaarsus (nt lai võrgustik, juhtumipõhine võrgustik jne); operatiivne
infovahetus võrgustikuliikmete vahel; teenuseosutajate poolt regulaarne
teavitustöö teenuse kohta 
Asenduskodudes usalduskasvatajaga koostöö KLATi eel, ajal ja järel. Sh
usalduskasvataja ajaliste võimalustega arvestamine, et võrgustikutöö lapse
osas toimuks just temaga koostöös (KOV)

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Toimiv võrgustikutöö on märkamisel ja tõhusal abistamisel võtmetegur.
Valdkondadevaheline koostöö võimaldab abivajadust märgata, hinnata, leida eri
valdkondadest sobivaid toetusmeetmeid KLAT-i eel ning järel ning toetada lapse/ pere
toimetulekut eri ressursside kaudu. Juhtumikorraldus on aga paljude KLAT-i juhtumite
puhul nõrgalt koordineeritud ning puudub järjepidevus, osaliselt lastekaitsetöötaja
liigse töökoormuse tõttu. Kohati on puudulik asenduskodude kaasamine
võrgustikesse. 

KLAT-is viibinud laste puhul on läbivaks probleemiks tagasilangus: KLAT-is tegeletakse
laste probleemidega tõhusalt, kuid pere-ja kogukonda naastes korduvad samad mured
– laps on muutunud, aga keskkond mitte. Järjepidev ja tõhus abi lapsele eeldab
võrgustiku tööd perega KLAT-i ajal ning lapse ja perega KLAT-i järel. Seejuures on
haavatavas seisus need lapsed, kes on saamas täisealiseks ning kellele pakutavad
teenused on seega lõppemas.



KLATi saabumise esimesel päeval alustada nii KLAT teenuse osutajate kui
juhtumikorraldaja, võrgustikuliikmete poolt KLATist väljasuunamise
ettevalmistusega (eesmärgil, et välja suunatav laps / noor saaks
tugivõrgustiku abiga hakkama) (KOV, KLAT)
KLATis spetsialiste teenuse keskel mitte vahetada, kui spetsialistidega
tekkinud usaldussuhe. Võimalusel jätkata ka järeltegevuste raames samade
spetsialistidega (KOV, KLAT)
18-aastaste või peaaegu 18-aastaste KLATist välja suunamisel KOVi
juhtumikorralduslik jätkutugi (KOV)

Võrgustikuliikmetel pole ühtset arusaama kaasaegse KLAT teenuse sisust; samuti
eeldab lapse abivajaduse hindamine ning tõhus abi seda, et eri valdkondade
esindajatel on piisav arusaam traumakogemusest. Lapsele toimiva abi pakkumine
eeldab ka pidevat lapse ja pere kaasamist võrgustiku töösse, praegu on see aga pigem
puudulik — ametnikud paiknevad võimupositsioonil, ning lapsed ega vanemad ei
tunne end KLAT protsessis sisuliselt kaasatuna. 

Võrgustike KLAT teenusega kursis hoidmiseks tuleb võrgustikega
järjepidevat teavitus- ja koostööd teha. (KOV, SKA)
Võrgustikutöösse tasub kaasata kohtunikke, kes soovivad tagasisidet, kas ja
kuidas KLAT teenus toimis / toimib, kuna tulevikus aitab see kohtunikel
sarnaste juhtumite puhul teha paremini põhjendatud ja lapse parimast
huvist lähtuvaid otsuseid. (KOV, õigussüsteem)
Koolitusvajadused KLAT lastega kokkupuutuvatele spetsialistidele:
juhtumikorraldus, võrgustikutöö, lapse ja vanemate kaasamine ja
teavitamine, töö sundkliendiga, traumateadlik lähenemine. (SKA)



5. TEISTE RIIKIDE TEADMISTE JA
PRAKTIKA ANALÜÜS

 
JÄRELDUSED

Uuriti valitud riikide (Ühendkuningriik, Norra, Taani, Madalmaad ja Iirimaa) tõenduspõhiseid
programme (näiteks lastekaitse konverentsid, pere lahendusring, lahenduskeskne juhtumitöö,
Signs of Safety mudel), mida iseloomustavad järgmised ühised põhimõtted:

Positiivne kasvatus: vanemlike oskuste tugevdamine laste stabiilsuse, arengu ja
heaolu edendamiseks ja perede tõhusaks toimimiseks, sh sugulastest hooldajate
toetamine
Ennetamine ning riskirühma kuuluvate perede ja laste varajane tuvastamine, sh
haridussüsteemi roll
Osaluspõhised lähenemised laste ja peredega – eri mudelite ja programmide
eesmärk on toetada pereosalust, näiteks erinevad konverentsimudelite liigid
Lapsekeskne vaatenurk, mis julgustab lapsi väljendama oma vajadusi ja soove
Lapse turvalisus – mudelid ja programmid, mis tuginevad turvalisusele ja
püsivusele, nt protokoll väärkohtlemise tuvastamiseks
Konkreetne tugi käitumisraskustega lastele – erinevaid sekkumisi rakendatakse
laste käitumis- ja emotsionaalsete probleemide jaoks, nt eriline tähelepanu ADHD-
lastele; MST ja MDFT
Pere tugevused ja oskused – erinevad programmid ja sekkumismudelid, mis
tuginevad pere tugevustele
Valdkondadevaheline koostöö – integreeritud meetod asutuste ja spetsialistide
koostööks riskide varajaseks tuvastamiseks ja tulemuslikuks abistamiseks, nt kooli
nõuanderühmad ja pere lahendusring


