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Sissejuhatus
Käesoleva analüüsi eesmärgiks on anda ülevaade perelepitussüsteemi korraldusest kuues
Euroopa riigis (Eesti, Norra, Leedu, Suurbritannia, Soome ja Saksamaa) ning koostada võrdlus
Eesti ja eelmainitud riikide korraldusmudeli ja võimalustega. Analüüs on valminud Euroopa
Majanduspiirkonna ja Norra toetuse 2014-2021 programmi „Local Development and Poverty
Reduction“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi loomise" raames. Käesolev analüüs on toeks
riikliku perelepitussüsteemi loomisel.
Käesolevaks ajaks on riigi tasandil lepitud kokku perelepituse riikliku teenuse üldine suund,
kuid täpsustust vajavad üksikasjad. Perelepitusteenuse juures on toodud kitsaskohtadena välja:
riigipoolne tugi, pikaajalise rahastuse puudumine ning koordineerimine. See on omakorda
takistanud perelepituse teenuse ühtset üleriigilist kättesaadavust ning kvaliteeti. Kõigele lisaks
on probleemiks lapsevanemate madal teadlikkus perelepitusest. Käesoleva analüüsi eesmärk on
eelmainitud üksikasjad kaardistada ning tuua esile viie Euroopa riigi kogemuste põhjal
ettepanekud perelepitusteenuse loomiseks.
Analüüsi esimene osa annab ülevaate Eesti perelepitussüsteemi hetkeolukorrast, tuues välja
perelepituse mõiste, kujunemisteekonna ning peamised tugevused ning kitsaskohad. Lisaks
toob analüüs välja viimaste aastate statistilise ülevaate perelepitusteenuse osutamisest üle Eesti.
Samuti toimub pilguheit perelepitajate koolitussüsteemile. Eesti olukorra kaardistamiseks
kasutati Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ja Siseministeeriumi aastate jooksul
kohalikelt omavalitsustelt esindajatelt kogutud statistikat, lisaks koguti statistikat Lepituse
Instituudi, Tallinna Perekeskuse ja Eesti Lepitajate Ühingu läbiviidud intervjuude käigus. Suure
lisaväärtuse Eesti olukorra kirjeldusele ning tulevikuootustele aitasid kaasa intervjuud
Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri büroo, Tallinna Sotsiaal- ja
Tervishoiuameti jaTartu Linnavalitsuse esindajatega. Eriline tänu Lastekaitse Liidule
intervjuude ja pühendunud abi eest kirjatöö koostamise perioodil.
Analüüsi teises osas on põhifookuses viie Euroopa riigi (Norra, Saksamaa, Suurbritannia,
Soome ja Leedu) perelepitussüsteemi ülevaade ning analüüs, mis põhineb intervjuudel nii
akadeemikute, riigiametnike kui ka perelepitajatega. Lisamaterjalina kasutati akadeemilist
kirjandust, ekspertide poolt jagatud lisamaterjale ning veebipõhist informatsiooni.
Analüüsi lõpptulemuseks on erapooletud ettepanekud Eesti perelepitussüsteemi arendamiseks,
mis põhinevad eelmainitud viie Euroopa riigi parimatel praktikatel.
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Mis on perelepitus?
Perelepituse peamine eesmärk on pakkuda lapsevanemate hooldusküsimuste vaidluses
alternatiiv kohtumenetlusele, seades lapsevanemate lahkuminekul esiplaanile lapse huvid.
Perelepituse protsess näeb ette erapooletu eksperdi (perelepitaja) poolt läbi viidud sessioone,
kus perelepitaja aitab osapooltel leida lahkuminekuprotsessi käigus tekkinud laste edasist
eluolu puudutavatele küsimustele lahenduse, mis sobib mõlemale osapoolele. Ühe sessiooni
kestus on keskmiselt 90 minutit – keskmiselt kulub Eestis 5 sessiooni kokkuleppele
jõudmiseks.1 Üldjuhul toimub lahkumineva paari suunamine perelepitaja juurde kas kohtuniku
või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja (edaspidi KOV) kaudu. Kasvav trend on ka
iseseisev teenusepakkuja juurde pöördumine.
„Perelepituse eesmärgiks ei ole saavutada paarisuhte alast omavahelist ära leppimist (näiteks
olukorras, kus paar on otsustanud lahku minna), vaid see, et vaidlevad osapooled jõuaksid
konkreetse(te)s vaidlusküsimus(t)es mõlemale poolele sobiva lahenduseni“2

Perelepitus Euroopas
Perelepituse populariseerimiseks ning ühtlustamiseks jõustus Euroopa Liidus 2008. aastal
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2008/52/EÜ vahendusmenetluse teatavate
aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.3 Direktiiv on olnud paljudes Euroopa Liidu
liikmesriikides, sh Iirimaal4, Tšehhis5, Ungaris6 ja Hispaanias7 aluseks lepitusseaduse loomisel.

1

Anneli Liivamägi-Hitrov, psühholoog, pereterapeut, perelepitaja, superviisor, koolitaja ja Eesti Lepitajate Ühingu
eestvedaja, intervjuu autoriga, 06. juuli 2020, personaalne kohtumine Eesti Lepitajate Ühingus.
2
Ena Soodla ja Liisa-Lotta Raag. „Analüüs ja ettepanekud riikliku perelepituse süsteemi loomiseks.“ (Analüüs,
Siseministeerium ja Sotsiaalministeerium, 2019): 5.
3
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/52/EÜ, 21. mai 2008 , vahendusmenetluse teatavate aspektide
kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, (OJ L 136, 24.5.2008): 3–8.
4
European Commission for the Efficiency of Justice, Working Group on Mediation, The Impact of CEPEJ
Guidelines on Civil, Family, Penal and Administrative Mediation (European Commission for the Efficiency of
Justuce and Council of Europe, 2018), viimati külastatud 09 September 2020, https://rm.coe.int/report-on-theimpact-of-cepej-guidelines-on-civil-family-penal-nd-admi/16808c400e.
5
European e-Justice. „Czech Republic,“ Mediation in Member States – Czech Republic, 2020, viimati
külastatud 10. september 2020, https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-czen.do?member=1.
6
European e-Justice. „Hungary,“ Mediation in Member States – Hungary, 2020, viimati külastatud 10.
september 2020, https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-hu-en.do?member=1.
7
European e-Justice. „Spain,“ Mediation in Member States – Spain, 2020, viimati külastatud 10. september
2020, https://e-justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-es-en.do?member=1.
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Lastekaitse perspektiivist on perelepituse olulisust lapse huvide kaitseks rõhutanud mitmed
rahvusvahelised õigusaktid, sealhulgas Vanemlik vastutus ja laste kaitse (Haagi konventsioon)8
ja Lapse õiguste kasutamise Euroopa konventsioon9.
Euroopa Nõukogu ministrite komitee on välja andnud Suunised liikmesriikidele perelepituse
läbiviimise osas10 ja Suunised olemasolevate soovituse paremaks rakendamiseks perekonna ja
lepitusmenetluse osas tsiviilasjades11.

8

Vanemlik vastutus ja laste kaitse (Haagi konventsioon), Kokkuvõte otsus 2003/93/EÜ 1996. aasta Haagi
konventsiooni kohta, mis käsitleb vanemliku vastutuse lastekaitsemeetmetega seotud rahvusvahelisi juriidilisi
aspekte, viimati külastatud 09. august 2020,
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:jl0046&from=EN.
9
European Convention on the Exercise of Children's Rights (25.01.1996) ETS No. 160, viimati külastatud 10.
august 2020, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/160.
10
Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation no. R (98) 1 of the Committee of Ministers to
Member States on Family Mediation, 21 January 2020, Viimati külastatud 21. august 2020,
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016804ecb
6e.
11
European Commission for the Efficiency of Justice, Guidelines for a better implementation of the existing
recommendation concerning family mediation and mediation in civil matters, 2007, CEPEJ (2007)14, viimati
külastatud 03. september 2020, https://rm.coe.int/16807475b6.
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Perelepitus Eestis
Lepitusseadus jõustus Eestis 2010. aastal eelmainitud direktiivi kohaselt.12 Kusjuures Eesti oli
üks esimesi Euroopa Liidu liikmesriike, kes lepitusseaduse direktiivi alusel vastu võttis.13
Teadlikkus perelepituse teenusest on Eestis aastate jooksul kasvanud, kuid sellegi poolest mitte
oodatud määral. Sotsiaalkindlustusameti poolt 2020. aastal korraldatud küsitluses „Minu
lahkumineku kogemus“, soovitasid vaid viis vastanud 303-st pere lahkumineku korral
perelepitusteenust. Perelepitusse iseseisvalt pöörduvate arv on kõikide teenusepakkujate sõnul
kohtu ja KOV-i suunamisega võrreldes endiselt madal.14
Perelepitusteenuse maaletooja on Eesti Lepitajate Ühing (ELÜ), kes alustas tegevust
juba 1997. aastal. Esimest väljaõppet pakkus Suurbritannia perelepitajate
organisatsioon British National Family Mediation.15
Sotsiaalministeerium finantseeris perelepitusteenust kuni 2001. aastani. Perelepituse
teenus läks seejärel erapraksisesse. Tol hetkel oli ainuke teenuse pakkuja turul
ELÜ.16
Koostati SHS-i muutmise eelnõu, millega sooviti reguleerida ka perelepitust, mis
viidi hiljem sotsiaalhoolekande seaduse alla üheks sotsiaalteenuse liigiks. Riigi
rahaliste raskuste tõttu jäi seadusemuudatus ootele.17
Koostöös Eesti Kutsekoja ja MTÜ Eesti Lepitajate Ühinguga alustati perelepitaja
kutsestandardi väljatöötamist.18
Koostati ja võeti vastu Lepitusseadus. Lepitusseaduse jõustumine lõi lepituse
rakendamiseks vajaliku õigusliku raamistiku.19

12

Lepitusseadus (01.01.2010) Riigi Teataja, viimati külastatud 14. august 2020,
https://www.riigiteataja.ee/akt/LepS.
13
Kristi Joamets ja Maria Claudia Solarte Vásquez, „Current challenges of family mediation in Estonia,“
Journal of Contemporary European Studies, 27:1, 109-120, viimati külastatud 10. august 2020,
doi:10.1080/14782804.2013.766472.
14
Statistikat jagasid Anneli Liivamägi-Hitrov ja Tarvo Tendal.
15
Liivamägi-Hitrov, intervjuu.
16
Liivamägi-Hitrov, intervjuu.
17
Ibid
18
Ibid.
19
Lepitusseadus, 2010, https://www.riigiteataja.ee/akt/LepS.
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ELÜ kandideeris avalikul konkursil kutseandjaks (kutseandmise õigused on
määratud kuni 2022. aastani).20
Eesti Kutsekoja kutsenõukogu kinnitas Perelepitaja kutse: tase 6 ja tase 7.21

Valmis Perelepitust toetavate meetmete rakendamise kavatsus (VTK)
Sotsiaalministeeriumi poolt, mis kooskõlastati Rahandusministeeriumi ja
Justiitsministeeriumi poolt.22
Lepitajate Liidu loomine tõi perelepitaja turule teise perelepitajaid koondava
organisatsiooni.23 ÜRO Lapse õiguste komitee soovitused Eestile, sealhulgas
ühtlaselt kättesaadava perelepitussüsteemi loomine.24
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2019-2023 üheks eesmärgiks on analüüsida
ja teha ettepanekud riikliku perelepitussüsteemi loomiseks.25

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused 2014-2021 programmi „Local
Development and Poverty Reduction“ projekt „Riiklik perelepitussüsteemi
loomine".26

20

Liivamägi-Hitrov, intervjuu.
Ibid.
22
Sotsiaalministeerium, Perelepitust toetavate meetmete rakendamise kavatsus 16-0998/01, 05. september 2016,
viimati külastatud 09. september 2020, http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/9048aaa0-cbc3-4128afce-4ad2dcb60035#cFTGUsBV.
23
Tarvo Tendal, coach, superviisor, nõustaja, perelepitaja ja Lepituse Instituudi eestvedaja, intervjuu autoriga,
10. juuli 2020, personaalne kohtumine Haapsalus.
24
Sotsiaalministeerium, „Lapse õigused ja heaolu,“ Eesmärgid, tegevused, 2019, viimati külastatud 01. september
2020, https://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0.
25
Vabariigi valitsus, Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm 2019–2023, kinnitatud 30. mail 2019, viimati
külastatud 23. september 2020, https://www.valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/valitsus/RataseIIvalitsus/vabariigi_valitsuse_tegevusprogramm_2019-2023_esitatud_300519.pdf.
26
Sotsiaalkindlustusamet, „Perelepitusteenuse arendamine,“ Projektid, 2020, viimati külastatud 11. september
2020, https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/projektid.
21
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Perelepituse hetkeseis
Tugevused




















Nõrkused

Perelepituse
valdkonna
eestvedajate
olemasolu.
Poliitiline huvi 2020. aastal, sh prortieediks
olemine.
2020. aastal kavandatud RES taotlus.
Norra
projekti
raames
otsustatud
Sotsiaalkindlustusameti koordineeriv roll.
Kahe
perelepituse
koolitusprogrammi
olemasolu.
Head näited Tallinna Perekeskus ning Tartu
LV, Saaremaa vald, kus KOV suunab ning
tasub perelepitusteenuse eest.
Hiiumaa, Kohila ja Põltsamaa Vallavalitsus
suunab peresid lepitusele ning teenus
hüvitatakse vajaduspõhiselt.
Vallavalitsustel (näiteks Harku) töötab
koostöö perelepitajatega lepingute alusel.
Isa roll ühiskonnas on muutumas. Aina
enam eeldatakse vanemlikku võrdsust.
Võimalused



Luua perelepitajate koolitussüsteem, kus
oluline rõhk oleks praktilisel väljaõppel,
supervisioonil
ning
perelepitajate
toetussüsteemil.
Teenuse
kvaliteedi
ning
parema
kättesaadavuse
tagamiseks
luua
perelepitajate
register
ning
järelevalvesüsteem
(lapsevanemad
rõhutanud ka kogemusfoorumi või muu
sarnase platvormi vajalikkust).
Perelepituse kohustuslikuks muutmine enne
kohtusse pöördumist maandaks kohtu
koormust.
KOVid soovivad tulevikus näha ühtset
teenusele suunamise kaardistust.
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Perelepitajaid koolitatakse, kuid paljud ei pea
vastu töö raske iseloomu tõttu või on jäänud
tööta teenuse madala kasutuse tõttu. See
tähendab omakorda aja jooksul kvalifikatsiooni
kaotamist.
Üldpilt perelepitusteenuse teadlikkusest on
KOV-i tasandil killustunud – teenus on
riiklikult ebaühtlaselt kättesaadav.
Teenus on kallis – olenevalt pere asukohast
tuleb teenuse eest tasuda 40-120€.
Puudub järjepidev statistiline ülevaade
perelepitusteenuse kasutamises.
Perelepitusteenusele suunatakse soovijaid
tutvuste kaudu, sest puudub perelepitajaid
ühendav register.
Puudub teenuseosutamise riiklik järelevalve.

Ohud







Lähisuhtevägivalla
(arvestades
erinevaid
vägivalla vorme) juhtumid, kus joonistub
selgelt välja domineeriv pool perelepitusse ei
sobi, kuid ka nendele tuleb luua alternatiivne
teenus.
Peredel puudub motivatsioon, teadmine või
tuntakse häbi perelepitusteenuse kasutamise
osas.
Perelepitajate töö on koormav ning võimekust
ja erapooletust nõudev töö, seetõttu tuleks välja
töötada kutsesobivus standardid.
Perelepitajate turvalisuse tagamine on oluline.
Teenuseosutajale tuleks pakkuda võimalus
enne kohtumist saada infot saabuva pere kohta,
et maandada riske. Lisaks tuleb pakkuda
võimalust kindlate kriteeriumite alusel
keelduda teenuse osutamisest.
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Perelepituse statistiline ülevaade
Eestis osutab perelepitusteenust suures osas MTÜ Eesti Lepitajate Ühingu (ELÜ). Aastal 2017
kasvas ELÜ koolkonnast välja eralditegutsev Lepituse Instituut. Teenuseosutajatel puudub
ühine katuseorganisatsioon ning riikliku teenuse puudumisel on statistika kohati puudulik ning
ebaühtlane. Sotsiaalkindlustusameti poolt 2020. aasta septembris läbi viidud küsitluse käigus
tuvastati 40 aktiivset perelepitajat üle Eesti.27 Järgnevalt on välja toodud põhiliste
perelepitusteenuse pakkujate viimaste aastate statistika.
Ülevaate kohalike omavalitsuste teenuseosutamisest ning teenusele suunamise killustatusest
annab joonis nr 1. Tumesinisega märgistatud omavalitsused, kus perelepitusteenus on
kättesaadav. Keskmise tooniga sinine annab ülevaate nendest kohalikest omavalitsustest, kus
ollakse perelepitusteenusest küll teadlikud, kuid peresid suunatakse lepitusse ilma rahalise
toeta. Helesininega märgitud kohalikud omavalitsused ei ole perelepitusteenust osutanud ega
peresid ka edasi suunanud. Valgelt märgitud kohalikud omavalitused küsitlustele ei vastanud.28

Joonis nr 1. Perelepitus kohalikes omavalitsustes.29

27

Statistikat kogus Ann Lind-Liiberg Sotsiaalkindlustusametist 2020. aastal.
2018-2019. aastal Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi ja Sotisaalkindlustameti kogutud info põhjal.
29
Ibid.
28
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Eesti Lepitajate Ühingu perelepitajad on 2020 I poolaastaga läbi viinud üle 700
perelepitusseansi (154 peret).30
Tallinna Perekeskuses toimub perelepitusteenus sotsiaalteenusena vähekindlustatud peredele
alates 2016. aastast. Perelepitusse suunatakse peresid linnaosade valitsustest. 2019. aastal
osutati teenust 63-le vanemale. 2019. aastal teenusel olnud juhtumitest jätkus töö 2020. aastal
10 vanemate paariga. Vanemaid ei tulnud teenusele 12 korral (teenusest kas keelduti või
loobuti).31
Lepituse Instituut osutas 2019. aastal perelepitusteenust 31 perekonnale, sh keskmiselt 9,5
tundi pere kohta. Kokkuleppeid või vahekokkuleppeid saavutati 16 juhul, 8 juhul teenus ei
osutunud parimaks antud pere toetavaks võimaluseks või inimesed ei soovinud osaleda. 12
juhtumi puhul on protsess pooleli. 2020 esimesel poolaastal on perelepitusteenust osutatud 18
perekonnale.32

Perelepitajate koolitussüsteem
Eestis esimene perelepitajate koolitusprogramm loodi Suurbritannia ekspertide abiga, mida
rahastati Sotsiaalministeeriumi vahenditest. ELÜ perelepitajate baaskoolituse esialgne kava
loodi 2008. aastal ning vastab rahvusvahelistele nõuetele perelepitaja väljaõppeks.33 Vaid ELÜ
perelepitajate koolitusprogrammi läbimine annab vajalikud kompetentsid, et taotleda
perelepitaja kutset. Perelepitaja kutsestandardeid on Eestis hetkel kaks: perelepitaja tase 6 ja
perelepitaja tase 7, mis sätestavad perelepitajatele kompetentside nõuded.34
ELÜ baaskoolitus koosneb 10. moodulist, millest iga mooduli mahuks on ette nähtud 16
akadeemilist tundi koolitust. Iga moodul kannab oma õppe-eesmärki, õppeväljundeid ning
õpimeetodeid. Koolitus toimub ca kahe aasta vältel.
I moodul: sissejuhatus koolitusse ja perelepituse valdkonda
II moodul: läbirääkimised

30

Statistikat jagas Anneli Liivamägi-Hitrov.
Tuuli Mõistlik, perelepitaja Tallinna Perekeskuses, intervjuu autoriga, 09. juuli 2020, personaalne kohtumine
Tallinna Perekeskuses.
32
Tendal, intervjuu.
33
Liivamägi-Hitrov, intervjuu.
34
Perelepituse kutsestandardi nõuetega saab täpselt tutvuda Kutseregistri kodulehel:
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10380748.
31
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III moodul: perelepitusprotsessi mõjutavad tegurid
IV moodul: perelepitusprotsess ja protsessi juhtimine
V moodul: perelepitust puudutav seadusandlus
VI moodul: perelepitajate oskuste omandamine
VII moodul: rahvusvaheline perelepitus
VIII moodul: Hollandi perelepitusmudel ja lapsed perelepituses
IX moodul: perelepitaja oskuste parandamine
X moodul: juhtumianalüüs ja eneseanalüüs perelepitajana
Joonis nr 2. ELÜ perelepitajate koolituse ülevaade.35
Peale V moodulit on võimalik alustada individuaalse klienditöö praktikaga, mis sisaldab
perelepitusprotsessi läbiviimist õpilasena.
Koolitus sisaldab erinevaid õppemeetodeid: loengud, mõistete ja nende seoste visualiseerimine,
rollimängud, rühmatööd, arutelud, koduse õppematerjali läbitöötamine, individuaalülesanded
kommunikatsioonitehnikate harjutamiseks. Koolitus lõpeb eksamiga, mis koosneb teadmiste
kontrolli teooria põhjal ning läbi juhtumite kirjelduste, küsitlemise ning arutelude. Lisaks tuleb
lahendada praktilised ülesanded ning superviseeritud praktika, st tuleb esitada superviisori
tagasiside vähemalt 2 juhtumi kohta. Alates 2008. aastast on perelepituse koolituse läbinud 7
lendu.36
Lepituse Instituut on toonud Eesti turule alternatiivse perelepituse täiendkoolituse kui ka
täisväljaõppe, pakkudes seda koostöös Saksamaa AL-Instituudiga. Koolituse eesmärk on
sügavam lepitus mitte otsustuspõhine kokkulepe. Esimese koolituse viis Lepituse Instituut läbi
2019. aasta lõpus. Koolituse raames said kõik teenust osutavad perelepitajad (5 inimest) ALInstitute ja Lepituse Instituudi sertifikaadi perelepitajana. Koolitusprogrammi maht on 160
tundi. 37
I moodul: Sissejuhatus, konfliktiteooria, kommunikatsioon
II moodul: Peredünaamika, lapsed, vanemad
III moodul: Lepitaja roll
IV moodul: Seadusandlus lepituses

35

Liivamägi-Hitrov, intervjuu.
Ibid.
37
Lepituse Instituut, „Perelepitusalane koolitus 2019,“ Koolitused, 2019, viimati külastatud 29. august 2020,
https://lepituseinstituut.ee/.
36
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V moodul: Emotsioonid lepituses – eriolukorrad lepituses, supervisioon
VI moodul: Enesereflektsioon
VII moodul: Eksam, lõpetamine

Joonis nr 3. Lepituse instituudi perelepitajate koolituse ülevaade.38

Lepituse Instituut, „Perelepitusalane koolitus 2019,“ Koolitused, 2019, viimati külastatud 29. august 2020,
https://lepituseinstituut.ee/.
38
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Norra: perelepitussüsteem ja koolitusmudel
Teenuse ülesehitus ja koordinatsioon
Perelepitusel on Norras pikk ajalugu - teenuse eelkäiijaks võib pidada sajandeid tagasi kirikutes
korraldatud abielunõustamist või teraapiat, mis aastate jooksul kujunes riiklikuks teenuseks.
Riigi huvi on olnud läbi aegade nii teraapia, nõustamise kui ka lepituse abiga hoida peresid
koos ning seista laste huvide eest.39 Tänapäeval jaguneb riiklik perelepitus seoses lapse
hooldusõigusega Norras kolmeks osaks: kohtuväline perelepitus, kohtueelne perelepitus ja
kohtulik seotud perelepitus.40
Norra perelepitus
lapse hooldusõiguse
vaidluste küsimustes

Kohtuväline
perelepitus

Kohtueelne
perelepitus

Kohtulik perelepitus

Joonis nr 4. Norra perelepitus lapse hooldusõiguse küsimustes.41
Riiklik kohtuväline perelepitus on kohustuslik kõigile lahutavatele või lahkuminevatele
lapsevanematele, kellel on alla 16. aastased lapsed. Teenust pakutakse lapsevanematele tasuta
kuni 7 tundi, kuid vajadusel ka rohkem. Kohustuslik on läbida vähemalt 1 tund lepitust, mille
läbides saavad lapsevanemad sertifikaadi, mille esitamisel on võimalus saada üksikvanema
toetust.42 Riiklik kohtueelne perelepitus hõlmab endas enne lapse hooldusõiguse vaidlusega
kohtusse pöördumiste korral vähemalt 1 tundi kohtustulikku perelepitussessiooni. Sarnaselt
eelnevale mudelile on teenus tasuta ja osapooltel on võimalus taotleda sertifikaat lepituses
osalemise kohta. Kohtulikku perelepitust viiakse läbi kohtuprotsessi käigus. Juhtudel, kus on
oht lapse väärkohtlemisele või hooletusse jätmise ees, perelepitust ei rakendata. Kohtuprotsessi
käigus võtab kohtunik lepitaja rolli ning kaasab eksperdi kaaslepitajaks.43 Kohtu poole saab

39

Jan K Stokkebekk, Bergeni ülikooli õppejõud, perelepitaja ja koolitaja, intervjuu autoriga, 17. august 2020,
Teams meeting intervjuu.
40
Anna Nylund, „A Dispute Systems Design Perspective on Norwegian Child Custody Mediation,“
raamatus Nordic Mediation Research, toim. A. Nylund, K. Ervasti and L. Adrian (Cham:Springer, 2018):
15-16.
41
Ibid.
42
Ibid, 15.
43
Ibid, 16.
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pöörduda kui kohustusliku kohtueelse perelepituse käigus ei ole saadud kokkuleppele
järgmistes asjaoludes44:
a) vanemlik vastutus
b) lapse alaline elukoht
c) suhtluskord
Norra perelepituse peamine eesmärk on lapse heaolu:
Lepituse eesmärgiks on jõuda kokkuleppele vanemliku vastutuse,
suhtlusõiguse ja/või lapse/laste alalise elukoha osas, pöörates piisavalt
tähelepanu lapse/laste jaoks parimale korraldusele.45
Norras on peale riikliku perelepitusteenuse võimalus pöörduda ka turul tegutsevate
perelepitajate poole, kuid statistika näitab, et 80% kodanikest eelistab kasutada riiklikku
teenust.46
Norra lasteseaduses on sätestatud lapse õigus mõlema vanemaga suhtlemiseks, isegi kui
osapooled elavad eraldi, mis loob eelduse vanemliku koostöö jätkamiseks ka pärast lahutusvõi lahkuminekuprotsessi. Lahkumineku korral vastutavad lapse heaolu eest lapsevanemad.47

Teenuse osutamise protsess
Riiklik perelepitusteenus kuulub perenõustamisteenuse alla, mida osutatakse kohaliku
omavalituse tasandil perenõustamiskabinetis (family counselling office – Familievernkontorer).
Perenõustamiskabinet teostab nii kohtuvälist kui ka kohtueelset riiklikku perelepitust.
Osapooltel on võimalus pöörduda perenõustamiskabinetti e-maili või telefoni teel ning Bufdiri48 koduleht annab täpsemalt informatsiooni perele lähimast perenõustamiskabinetist.49
Alljärgnevalt on käsitletud perelepituse klienditeekonda perenõustamiskabinetis.

The Courts of Norway, „Child custody disputes,“ Civil Case, viimati külastatud 30. august 2020,
https://www.domstol.no/en/civil-case/types-of-cases/Unpublished-language/.
45
The Marriage Act Chapter 5 section 26, 1. jaanuar 2020, Ministry of Children and Equality, viimati külastatud
17. august 2020,
https://www.regjeringen.no/contentassets/165b14b004784e9c86944f2e2301ce85/helt-endelig-versjonekteskapsloven-engelsk-oppdat.-februar-2018-revidert-mht-kommentarer-fra-bld-og-jd-innarbeidet.pdf.
46
Anna Nylund, Tromsø ülikooli õppjõud ja autor, intervjuu autoriga, 04. september 2020, Skype intervjuu.
47
https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-children-act/id448389/
48
Norra laste-, noorsoo- ja pereasjade direktoraat (Norra keeles Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)
49
Perenõustamiskabinetide loetelu leiab siit: https://bufdir.no/Familie/Familievern_kontor_liste/.
44
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Pere pöördub perenõustamiskabineti poole

Koordinaator/sekretär teeb lihtsa küsimustiku alusel kindlaks pere tüliastme ning sobivuse
teenusele saamiseks:
1. Kas peres on olnud vaidlusi?
2. Kas laste hooldusõigusküsimustes on jõutud kokkuleppele?
3. Kas tegemist on intensiivse konfliktiga, sh on esinenud lähisuhtevägivalda?

A. Konflikti saab lahendada
ühe kohtumiskorraga.

määratakse
üks lepitaja

lastega
võetakse
koheselt
ühendust

B. Konfliktitase on kõrgem,
ning nõuab pikemajalist
sekkumist.

lastega
võetakse
koheselt
ühendust

määratakse
üks lepitaja

C. Kõrge konfliktitasemega
juhtumid.

määratakse
kaks
lepitajat,
eelistatult nii
mees kui ka
naislepitaja

enne lastega
ühendust
võtmist
tehakse
suurem
taustauuring

Joonis nr 5. Perelepitusse pöördumise klienditeekond perenõustamiskabinetis.50
Kõrge konfliktitasemega juhtumite puhul määratakse alati kaks lepitajat ning eelistatakse nii
nais- kui ka meeslepitaja kaasamist. Lastele pakutakse eraldi toetusprogramme ja toetusgruppe,
kus saab jagada oma vanemate lahkuminekukogemust.51
Lisaks perelepitusele jagab perenõustamiskabinet lisainformatsiooni vanemliku kokkuleppe
saavutamisest veebipõhiselt, andes ülevaateid Youtube videote, lühikursuste või muude
toetavate lahenduste kaudu.52
Täpsema info lapse hooldusõiguse kohtulikust perelepitusest leiab siit.

Teenuse saamise välistused ja alternatiivsed meetodid perelepitusele
Norra pikaaegne perelepituse praktika tugines põhimõttel, et perelepitusteenust osutatakse
kõigile. Viimaste aastate jooksul on praktikud jõudnud arusaamale, et perelepitusteenus pole

50

Stokkebekk, intervjuu.
Nylund, intervjuu.
52
Ibid.
51
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kõikide erijuhtumite korral parim lahendus. Üksmeel on tekkinud perelepituse välistuse osas
juhtumite nagu näiteks lapse väärkohtlemine, lapse hooletusse jätmine, uimastite
kuritarvitamisega seotud juhtumite korral. Teenuse saamise välistused ei ole kantud ühtsesse
juhendisse.
Erijuhtumeid käsitletakse juhtumipõhiselt perenõustamiskabinetis, kuhu on koondunud
erialaspetsialistid. Kabineti eripära ning tugevus seisneb koostöös lahenduste leidmistel.53
Pereküsimuste eksperdid suunavad pere vajadusel teraapiasse või psühholoogi vastuvõtule.
Neid teenuseid osutatakse perenõustamiskabinetis. Kui leitakse, et eelmainitud meedetest ei
piisa pöördutakse lastekaitse või vajadusel isegi politsei poole.54
Abieluseaduse 5. peatüki §26a sätestab perelepitaja kohustuse „hoolimata ametisaladuse
hoidmise kohustusest viivitamata teavitama lastekaitse teenistust: 55“
a) „kui on alust arvata, et last koheldakse või hakatakse väärkohtlema, kui leidub tõsiseid
puudusi lapse igapäevases hoolduses või on vihjeid teistest lapse hooletusse jätmise juhtudest“;
b) „kui on alust arvata, et laps kannatab eluohtliku või muu raske haiguse või vigastuse all ja
teda ei ole viidud arstlikusse kontrolli ega ravitud, või juhul kui puudega või erivajadusega laps
ei ole saanud vajalikku ravi ja hoolitsust“;
c) „kui lapsel esineb tõsiseid käitumisprobleeme tõsise või korduva väärteona, joovastavate
ainete kuritarvitamist või selgelt märgatav muu hälbiva käitumise vorm“;
d) „kui on alust arvata, et laps on või on tekkinud ohumärke, et laps võib olla inimkaubanduse
ohver“.

Lapse kaasamine perelepitusprotsessi
Norra perelepitussüsteemis ei ole ühtset regulatsiooni laste kaasamise osas. Sellest tulenevalt
käsitleb iga perenõustamiskabinet laste kaasamist oma kogemuse põhiselt ning protsess
varieerub üleriigiliselt. Küll aga näitab praktika, et Norras on laste kaasamine tõusvas trendis.

53

Nylund, intervjuu.
Stokkebekk, intervjuu.
55
The Marriage Act, 1. jaanuar 2020,
https://www.regjeringen.no/contentassets/165b14b004784e9c86944f2e2301ce85/helt-endelig-versjonekteskapsloven-engelsk-oppdat.-februar-2018-revidert-mht-kommentarer-fra-bld-og-jd-innarbeidet.pdf.
54
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Üldiseks eesmärgiks on seatud, et 20% perelepitusjuhtumite puhul peaks lapsi protsessi
kaasama.56
Laste kaasamine on viimaste aastate jooksul olnud üks perelepitusteenuse arendamise
põhiküsimusi.57 Eesrindlikumad perenõustamiskabineti esindajad on välja töötanud lapse
kaasamise mudeli, mida kasutakase perelepitusprotsessi käigus. Mudelis on lepitajal kolm
põhiküsimust:
1. Mis toimub / on juhtunud?
2. Kuidas sa ennast tunned?
3. Kas sa soovid midagi oma vanematele öelda?
Eelmainitud küsimused aitavad lepitajal lihtsal viisil selgitada välja lapse positsiooni ja soovid
seoses

vanemate

lahkumineminekuga.

Lapse

arvamust

kuulatakse

üldjuhul

enne

lepitusprotsessi algust ning selle alusel ehitatakse üles kogu lepitusprotsessi käik (isegi kui laps
selles ei osale). Pärast lapsevanemate lepitusprotsessi kutsutakse laps/lapsed samasse ruumi,
kus tehakse lapsele/lastele selgeks mis otsusele lepituse käigus jõuti. Kõige olulisem on lapsele
selgitada, kuidas tema arvamus otsustusprotsessi mõjutas.58
Kohtuliku perelepituse korral on kohtunikele koostatud juhendmaterjalid, kuidas lapsi paremini
protsessi kaasata.59

Teenuse rahastusmudel
Riiklik

perelepitusteenus

on

kõikidele

Norra

kodanikele

tasuta

kättesaadav

perenõustamiskabinettides. Teenust rahastatakse Bufetat-i60 rahalistest vahenditest, mida
omakorda koordineerib Bufdir.61

56

Stokkebekk, intervjuu.
Ibid.
58
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, „Årsrapport 2018,“ 2018, 28-29, viimati külastatud 04. september
2020, https://bufdir.no/globalassets/documents/arsrapport-2018.pdf.
59
Kohtunikele koostatud juhendi ning lisainfo leiab siit: https://www.domstol.no/en/civil-case/types-ofcases/Unpublished-language/.
60
Norra Laste-, noorte- ja pereasjade büroo, mille esindused asuvad viies piirkonnas üle riigi. Büroo vastutab
riiklikult rahastatud laste hoolekande ja perenõustamisteenuste eest.
61
Stokkebekk, intervjuu.
57
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Teenust osutavate isikute profiil
Perelepitaja profiil pole ametlikult seadusandluses sätestatud. Ajalooliselt kuulus perelepitajate
kvalifikatsiooninõue perenõustamiskabineti seaduse alla, kuid see eemaldati 1999. aastal.
Hetkel on perelepitajatest ligikaudu 60-70% pereteraapia, sotsiaaltöö, lastespetsialisti
haridusliku taustaga ning 20-30% psühholoogi haridusega kuid leidub ka näiteks õpetaja ning
meditsiinitaustaga praktikuid. Hetkeseisuga on haridusnõue bakalaureusetasemel, kuid
tulevikus eeldatakse magistrihariduse nõuet.62 Väljaspool perenõustamiskabinetti pakuvad
perelepitusteenust nii psühholoogi, sotsiaaltöö kui ka juura haridustaustaga eksperdid. Lisaks
pakuvad perelepitusteenust vaimulikud.63

Teenusepakkujaid koondavate organisatsioonide roll ja vastutus
Perelepitusteenust osutavad ametnikud on koondunud perenõustamiskabinetti, kelle roll on
ametnikke koolitada. Perenõustamiskabinette haldab Bufetat, sealhulgas on vastutusalaks
perelepitajate nimekirja pidamine ning uuendamine. Perelepitajate nimekiri on kättesaadav
Bufetat-i kodulehel.64

Kvaliteedistandardid teenuse osutamiseks ja teenuse jätkusuutlikkuse tagamine
Ekspertide sõnul puuduvad teenuse osutamiseks ametlikud kvaliteedistandardid. Küll aga
kehtivad

perenõustamiskabinetis

töötavatele

ametnikele

ametisisesed

reeglid

ning

toetussüsteem. Teenuseosutajatele on tagatud iganädalane supervisioon kolleegilt ja
täiendkoolitused.65

Teenusepakkuja kutsestandard
Riiklikku perelepitust pakkuvatel ametnikel puudub kutsestandard, sest perelepitusteenuse
osutamine on üks paljudest ametikohustustest. Ekspertide hinnangul puudub riigi poolt tasutud
perelepitussüsteemi populaarsuse tõttu üleriiklik perelepitaja kutsestandard. Siiski on eelnevalt
mainitud Bufetat-i büroo registris välja toodud ametiasutuse poolt tunnustatud perelepitajad.66

62

Stokkebekk, intervjuu.
Nylund, intervjuu.
64
Ibid.
65
Stokkebekk, intervjuu.
66
Nylund, intervjuu.
63
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Teenuse järelevalvesüsteem
Riiklikule perelepitussüsteemile puudub ka ühtne järelevalvesüsteem. Perenõustamiskabinetis
toimub järelevalve ametisiseselt ning vajadusel Laste-, noorte- ja pereasjade büroo tasemel.
Advokaatidest perelepitajate järelevalvet teostab Norra Advokatuur. Kohtuliku perelepituse
korral üldjuhul otsene järelevalve puudub. Akadeemikute sõnul pole järelevalvesüsteemi
arendamine olnud teenuse kujundamise juures prioriteetne. Järelevalvet teostatakse üldiselt
statistika kogumise näol, mida koostab Norra Statistikaamet (Statistisk sentralbyrå, inglise
keeles Statistics Norway).67

Teenust reguleeriv õiguslik raamistik
Perelepitusteenust abielu lahutavatele lapsevanematele reguleerib Norra õigussüsteemis
abieluseadus, täpsemalt jaotised 26 ja 26a.68 Kooselu lõppemise korral reguleerib perelepitust
laste seaduse 6. peatükki jaod 42 ja 42a ning 7. peatükki jaod 48-65a.69 Lisaks on mainitud
perelepitusteenust perenõustamiskabineti seaduse 5. lõikes.70

Läbiviidud teenuste mõju-uuringud
Perelepitusteenust on pakutud Norras riikliku teenusena juba pikka aega, mistõttu uuendatakse
teenuse pakkumise metoodikat pidevalt. Sarnaselt teiste Skandinaavia riikidega tehakse
vastavaid uuringuid nii ametisiseselt kui ka koostöös ülikoolidega. Ametisiseselt kogutakse
andmeid ennekõike näiteks selle kohta, kas inimesed üldse teenust kasutavad, millised on
riskifaktorid jne. Akadeemikute sõnul on teenus aina populaarsem, kuid sellegi poolest jääb
perelepitus tihtipeale teiste peredele suunatud teenuste varju.71

67

Nylund, intervjuu.
The Marriage Act, 1. jaanuar 2020,
https://www.regjeringen.no/contentassets/165b14b004784e9c86944f2e2301ce85/helt-endelig-versjonekteskapsloven-engelsk-oppdat.-februar-2018-revidert-mht-kommentarer-fra-bld-og-jd-innarbeidet.pdf.
69
Act relating to Children and Parents (the Children Act), 06. aprill 2017, Ministry of Children and Families,
viimati külastatud 17. august 2020, https://www.regjeringen.no/en/dokumenter/the-children-act/id448389/.
70
Law on family counseling offices, LOV-1997-06-19-62, Norwegian Ministry of Children and Equality,
seaduse mitteametlik tõlge, 1997, viimati külastatud 17. august 2020. https://www.globalregulation.com/translation/norway/5961573/law-on-family-counselling.html.
71
Nylund, intervjuu.
68
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Kohtulikule perelepitusteenusele on mõju-uuringud koostatud võrdlemisi vähe, sealhulgas
puuduv ülevaade kas ja kuidas perelepitust teostatakse.72 Kohtuväline perelepitussüsteem on
seevastu saanud rohkem tähelepanu nii akadeemilises kirjanduses kui ka statistika kogumises.
Norra Statistikaamet (Statistisk sentralbyrå, inglise keeles: Statistics Norway) on kogunud
ajavahemikus 2014-2018 infot perelepitust läbi viinud ametiasutuste ning põhjuste kohta73,
abielu ja lahutuse statistikat74, ning lisaks statistikat laste kohta, kelle vanemad on lahutanud
(1996-2019)75.
Bufdir on rahastanud akadeemilisi uuringuid kõrge konfliktitaseme ning pikaajaliste peretülide
mõjust lastele, kasutades positisioneerimisteooriat, mis aitab paremini mõista lapse seisukohta
ja toimetulekut. Uurimus tõi välja tõsiasja, et teismelised võtavad pikaajaliste peretülide käigus
enda kanda suurema koorma ja vastutuse kui varateismelised.76 Kõrge konfliktitasemega
vaidluste mõjust lapsele uurib süvitsi Bergeni Ülikooli PhD kandidaat Jan Stokkebekk, kes
kirjutab doktoritööd teemal: „Strengthening children with parents in ongoing conflict: a
qualitative exploration of child and parent view on family life, coping and resiliency of
interparental conflict.“77
Kõrge konfliktitasemega vanemate konflikte käsitletakse Bufdir-i koostatud uuringus
„Vanemate konflikt; konfliktitasemete, põhiomaduste ja riskitegurite kindlakstegemine suure
konfliktiga paarides“, kus antake ennekõike ülevaade kõrge konflikti olemusest ning konflikte
iseloomustavatest psühholoogilistest protsessidest.78

72

Nylund, intervjuu.
Statistisk sentralbyrå, „Familievern. 10936: Avsluttede meklinger og deltakere, etter meklingsinstans og årsak
(F) 2014 – 2019,“ Statistikkbanken, viimati külastatud 20. september 2020,
https://www.ssb.no/statbank/table/10936/.
74
Statistisk sentralbyrå, „Ekteskap og skilsmisser,“ Statistikk, viimati külastatud 20. september 2020,
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/ekteskap/aar-hovudtal.
75
Statistisk sentralbyrå. „Ekteskap og skilsmisser. 05703: Barn som opplevde skilsmisse. Skilsmisser mellom
ulike kjønn 1996 – 2019.“ Statistikkbanken. Viimati külastatud 20. september 2020.
https://www.ssb.no/statbank/table/05703/.
76
Rohkem infot uuringu kohta leiab siit: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740919300118
77
Jan Stokkebekki doktoritöö info ning teised artiklid leiab siit:
https://www.uib.no/en/persons/Jan.Stokkebekk#uib-tabs-current-projects
78
Maren Sand Helland ja Ingrid Borren. „Foreldrekonflikt; identifisering av konfliktnivåer, sentrale kjennetegn
og risikofaktorer hos høykonfliktpar.“ Rapport 2015:3 (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, 2015). Viimati
külastatud 07. september 2020. https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/rapporter/2015/rapport-20153foreldrekonflikt-pdf.pdf.
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Laste, noorte ja perede direktoraat annab välja ka norrakeelseid aastaaruandeid, kus leiab
muuhulgas kirjelduse organisatsiooni arenguetappidest ja teenuste uuendussüsteemisest.79

Koolitusprogrammi maht ja sisu
Osapoolte hinnangul on info koolitusprogrammi mahu ja sisu kohta konfidentsiaalne ning seda
ei jagata kolmandatele osapooltele. Küll aga saavad riiklikul koolitusel osalejad ülevaate
lisamoodulite näol kõrge konfliktitasemega peredest, erijuhtumitest ning kultuurideülesest
perelepitusest.80

Koolitusprogrammi akrediteerimine
Perelepitajate koolitusprogrammil ei ole ametlikku akrediteeringut.81

Koolitusprogrammi haldaja ja arendaja
Erasektoril puudub nii ametlik koolitussüseem kui ka kvaliteedikontroll. Norras puudub
universaalne perelepituse koolitus, seetõttu korraldavad avaliku sektori teenuseosutajad,
näiteks kirik või perenõustamiskabinet perelepituskoolitusi ametisiseselt. Küll aga on erinevad
perenõustamiskabinetid võtnud endale eeskõneleja rolli ning spetsialiseerumise. Näiteks
viiakse läbi Oslo perenõustamiskabinetis lastele kaasamisele fokuseeritud koolitusi ning
Tromso piirkond keskendub kõrge konfliktitasemega peredele.82

Perelepitusele
petsialiseerunud
Norra ametiasutused

Regiooni esindaja
Spetsialistide
grupp (6-7)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, „Årsrapport 2018,“ 2018.
Nylund ja Stokkebekk, intervjuu.
81
Ibid.
82
Nylund, intervjuu.
79
80
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Joonis nr 6. Koolituse väljatöötamise töörühm.83
Perenõustamiskabineti koolitusi haldab selleks eraldi koondatud töörühm (joonis nr 6). Esiteks
on

töörühmas

esindatud

Norra

ametiasutused,

kes

tegelevad

perelepituse

poliitikakujundamisega. Samuti on esindatud regiooni perenõustamiskabineti esindaja ning
samuti 6-7 spetsialistist koosnev ekspertgrupp. Töörühma ülesandeks on tagada koolituse sisu
ja kvaliteet.84

Koolitusi läbiviivate organisatsioonide profiil
Koolitusi viivad läbi perenõustamiskabinetid. Täpsemalt infot koolituse korralduses osas ei
avaldatud.85

Koolitusprogrammi reguleeriv õiguslik raamistik
Õiguslik raamistik koolitusprogrammile puudub.86

Koolitusel osalejate profiil
Riiklikul perelepituskoolitusele kutsutakse osalema pere nõustamiskabineti töötajad, kelle
haridustaust on sotsiaalteaduste või pedagoogika valdkonnas. Vahel kuulutatakse välja
ametlikud töökuulutused ning ametnikele pakutakse enne tööle asumist tasuta koolitusi.87

Koolitusprogrammi väljatöötamise ja rakendamise rahastamine, osalejate rahaline ja
mitterahaline omaosalus
Perelepitajate riiklikus koolitusprogrammis osalevad perenõustamiskabinetti tööle võetud
ametnikud

ning

väljaõpe

toimub

tausta.

Koolitusprogrammi

rahastatakse

perenõustamiskabineti ning Laste, noorte ja perede direktoraadi (Bufdir) eelarvest.88
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Koolituse läbinutele mõeldud jätkutugi
Perelepitusteenust pakkuvatele ametnikele toimub iga-aastane üleriigiline konverents, kus saab
ülevaate lepitusteenuse muudatustest ning uutest meetoditest, mis tagab perelepitusteenuse
üleriigilise ühtsuse. Lisaks annab konverents võimaluse vahetada kogemusi kui ka parimaid
praktikaid.89

89

Stokkebekk, intervjuu.
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Leedu: perelepitussüsteem ja koolitusmudel
Teenuse ülesehitus ja koordinatsioon
Lepitusteenus jaguneb Leedus kohtuväliseks lepituseks ja kohtulikuks lepituseks. Kohtulik
lepitus sai alguse juba 2005. aastal, kui kohtunike ning akadeemikute initsiatiivil käivitati
pilootprojekt Vilniuse piirkonna kohtus ning juba kolm aastat hiljem liitusid projektiga 14
kohut üle Leedu. Leedu kohtuliku lepituse eripära seisneb selles, et kohtunikel on lubatud
teostada lepitust ka enda kohtulahendite korral. Kui osapooled jõuavad läbi lepituse
kokkuleppele on kohtunikul õigus see kinnitada. Juhul, kui lepitus ei õnnestu, määratakse
juhtum teisele kohtunikule. Aasta 2018. statistika põhjal oli lepitusteenust kohtusiseselt
kasutatud vähem kui 500 korral. Kusjuures rohkem kui pooled juhtumid olid seotud
perekonnasiseste vaidlustega.90
Aastal 2014 võttis lepitusteenuse populariseerimiseks initsiatiivi Leedu justiitsministeerium,
koondades erinevad osapooled (akadeemikud ja praktikud) kolme lepitusteenuse kujundamise
juhtrühma: tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguse valdkonda. Järgmiseks eesmärgiks seati

Lepitusteenus

Kohtuväline
lepitus

Kohtusisene
lepitus

kohtuvälise lepitusteenuse riiklik reguleerimine.91 Alates juhtrühma loomisest 2014. aastal jõuti
lepitusseaduse vastuvõtmiseni 2019. aastal. Osapoolte sõnul pakkus lepitusseadus nii Leedu
parlamendis (Seimas) kui ka ühiskonnas üldiselt suurt arutelu. Üheks murekohaks oli kohtulik
lepitus, täpsemalt kohtunike roll lepitusprotsessis osalemiseks. Paljud kohtunikud pelgasid oma
töökoormuse suurenemist, sest lepitust pakkuvatel kohtunikel on paratamatult väiksem
juhtumite koormus.92

Agnė Tvaronavičienė ja Natalija Kaminskienė, „The Institutionalization of the Out-of-Court Civil Disputes
Mediation in Lithuania: Experience and Main Future Challenges,“ teoses Conference Proceedings 2019, the 7th
International Academic Conference on Social Sciences, toim. Dr. Malkhaz Nakashidze, the International Institute
for Academic Development, (2019): 7.
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Erika Jurgutytė ja Tadas Varapnickas, TGS Baltic büroo advokaadid, intervjuu autoriga, 20. august 2020,
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Nii nagu eelnevalt mainitud, võeti lepitusseadus vastu 2019. aastal, sealhulgas jõustus
kohustuslik kohtueelne lepitus perekondlikes vaidlustes 2020. aastal alguses. Lepitusseadus oli
kohtuvälise lepituse teerajajaks, sätestades üksikasjalikult nii lepitajate koolitusprogrammi kui
ka muud lepitusprotsessiga seotud üksikasjad.
Lepitaja peamine ülesanne on aidata vaidlust rahumeelselt lahendada. Just
see aspekt, et vaidluste lahendamise eesõigus kuulub osapooltele endile,
mitte kolmandale osapoolele, eristab lepitust muudest vaidluste lahendamise
alternatiivsetest meetoditest.93
Kohtuväline lepitusteenus jaguneb omakorda kolmeks.
1) Igal kodanikul on õigus pöörduda lepitusse iseseisvalt.
2) Alates 2020. aasta alguses on kohustuslik kohtueelne perelepitus perekonnasiseste
vaidluste korral, mida võimalusel rahastab riik või rahastatakse osapoolte
omafinantseeringust.
3) Riigi poolt õigusabi toetusel läbi koordineeriva Leedu riikliku õigusabi talituse (State
Guaranteed Legal Aid Service) pakutud lepitusteenus.94
Lepituse eeliseks loetakse aja- ja rahasäästu, võimalust kontrollida vaidluse lõpptulemust ning
lepituse vabatahtlikkuse printsiip ning konfidentsiaalsust.
Justiitsministeerium vastutab lepitusseaduse ja sellega seotud seadusandluse väljatöötamise ja
uuendamise eest. Ministeeriumi ülesandeks on lisaks lepitusteenuse arendamine ja ühiskonna
teavitustöö.95

Teenuse osutamise protsess
Lepitusteenus on kolmeosaline96:
1. Lepitusteenus algab ettevalmistusega. Ettevalmistuse käigus alustavad osapooled
ametlikku lepitusprotseduuri. Lisaks peavad mõlemad osapooled täpsustama oma algseid

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania, „Mediation,“ 2020, viimati külastatud 15. september 2020,
https://tm.lrv.lt/en/fields-of-activity/mediation.
94
Tvaronavičienė ja Kaminskienė, „The Institutionalization of the Out-of-Court Civil Disputes Mediation in
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positsioone, mõtlema, milles nad on valmis järeleandmisi tegema, et jõuda kokkuleppeni,
ning leidma nende jaoks kõige tähtsamad punktid. Osapooled peavad valima esindajad.
Lepitaja ülesandeks jääb tutvuda erimeelsust põhjustavate asjaoludega ja lahendada tuleb
protseduurilised ja logistilised nüansid. Lepitaja peab enne lepitusprotsessi algust leidma
osapoolte vahel kattuvaid punkte.
2.

Lepitus-sessioon. Kuna lepitus on mitteametlik protsess, siis selle täpne kulg pole

fikseeritud. Lepitaja on vaba korraldama lepitust enda vabalt valitud struktuuri alusel.
3.

Lepituse lõpp. Lepitusseaduse punkt 19 ütleb, et lepituse viimaseks päevaks loetakse:
A. kuupäeva, mis on ühe vaidluse osapoole kirjalikul avaldusel, milles ta keeldub
erimeelsuste lahendamisest lepituse abiga. Kui vaidluse osapooled ei ole veel
lepitust alustanud ning üks osapool on teisele saatnud kompromissettepaneku,
siis loetakse lepitus lõppenuks kas ettepanekul kirjas olnud kuupäeval või
ettepaneku saatmisest 15 tööpäeva jooksul, kui teine osapool ei ole nõustunud
kirjalikult vaidlust lepitusega lahendama;
B. kuupäeva, mis on lepitaja kirjalikul avaldusel lepituse lõppemise kohta
mõlemale vaidluse osapoolele;
C. kuupäeva, mis on ühe vaidluse osapoole kirjalikul avaldusel nii lepitajale kui ka
teisele osapoolele, kus osapool teatab lepitusprotsessist loobumisest;
D. kuupäeva, mis on mõlema osapoole kirjalikul avaldusel lepitajale, kus osapooled
taotlevad lepituse lõppemist;
E. lõppotsuse kuupäeva, kus osapooled jõuavad kompromissini.

Kohustuslikul kohtueelsel lepitusprotsessil on eelnevalt mainitud kaks võimaliku teekonda:
1. Kohustuslik kohtueelne riiklikult rahastatud perelepitus
Esimene klienditeekond näeb ette kliendi pöördumist Leedu riikliku õigusabi talituse poole.
Talitus määrab lepitajate registrist sobiva lepitaja. Seejärel saadab talitus osapooltele kolme
päeva jooksul kutse lepituses osalemiseks. Osapooltel on 15 tööpäeva aega kutse vastu võtta.
Kui lepitaja kinnitab osapoolte sobivuse lepituses osalemiseks, toimub lepitusteenus. Juhul kui
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lepitaja leiab, et osapooled lepitusse ei sobi, antakse luba kohtusse pöörduda.97 Kohtusse
pöördumiseks antakse lepitajapoolne kinnitusleht, mida saab kohtule esitada.98 Kohustusliku
ning riigi poolt finantseeritud perelepituse miinuseks peetakse tõsiasja, et osapooltel pole
võimalik perelepitajat endale ise valida. Riik hüvitab neli perelepituskohtumist.99
2. Kohustlik kohtueelne isiklikult rahastatud perelepitus
Teine klienditeekond näeb ette kliendi isiklikku initsiatiivi leida endale sobiv perelepitaja.
Osapooled võtavad ühendust lepitajate ametlikus nimekirjas olevate lepitajatega, tuues
kirjavahetuses välja tõsiasja, et tegemist on kohustuliku kohtueelse lepitusteenusega. Kui
lepitaja poole pöördub ainult üks vaidluse osapool, peab lepitaja sel juhul kolme päeva jooksul
saatma teisele osapoolele kutse perelepituses osalemiseks. Osapoolel jääb 15 tööpäeva aega
kutse kinnitata. Sarnaselt eelmisele klienditeekonnale, toimub lepitus kas lepitaja kinnitusel või
osapoolte ülesnäidatud huvil.100
Leedu riiklik õigusabi talitus koostöös Leedu kohalike omavalitsustega pakub vajadusel
võimalust kasutada ruume lepitusseansside jaoks. Broneeringuid saab teostada Leedu riiklik
õigusabi talituse kaudu. 101

Teenuse saamise välistused ja alternatiivsed meetodid perelepitusele
Leedu lepitusseaduses pole perelepituse kui ka lepituse välistusi eraldi välja toodud. Iga
perelepituse korral on lepitaja kohustuseks hinnata, kas lepitus saab toimuda või see tuleb
lõpetada. Sama kehtib alternatiivsete meetodite rakendamise korral. 102

Laste kaasamine perelepitusprotsessi
Leedu Vabariigi lepitusseaduse kohaselt võivad kolmandad osapooled lepitusprotsessis
osaleda, kui lepituse kaks osapoolt sellega nõustuvad. Seadusega pole reguleeritud, kas lapsed
saavad vanuse või erivajaduste tõttu perelepituses osaleda. Siinkohal jääb initsiatiiv jälle
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perelepitajale. Leedu riiklik õigusabi talitus on küll riikliku perelepituse koordinaator (sh on
organisatsiooni ülesanne leida osapooltele lepitaja ning maksta lepitajale riiklik tasu), kuid ei
vastuta lepituse sisu eest. 103

Teenuse rahastusmudel
Lepitusteenus on osaliselt riigi poolt hüvitatud teenus, kuid jääb siiski enamikel juhtudel
osapoolte hüvitada. Suureks erandiks on perelepitus ja juhud, kus osapooltel (või osapoolel) on
õigus riiklikule õigusabile. Alates 2020 aasta algusest pakub Leedu riiklik õigusabi talitus
võimalust saada kohtustulikku kohtueelse perelepituse riiklikku toetust. Seda juhul kui
osapooled on nõus Leedu riiklik õigusabi talituse poolt valitud lepitajaga. Lisaks pakub Leedu
riiklik õigusabi talitus tasuta lepitusteenust kõigile, kui vähemalt ühel vaidluse osapoolel on
õigus riiklikule õigusabi teenusele. Mõlemal juhul tasutakse teenuse eest riiklikest
vahenditest.104 Leedu riiklik õigusabi talitus rahastab ka vajadusel Leedu kohalike
omavalitsuste (savivaldybės) poolt suunatud juhtumeid ja suunab osapooled perelepitusse.105
Kui osapooled valivad lepitaja iseseisvalt, lepitakse üheskoos kokku teenusele sobiv hind. Juhul
kui teenuse eest maksab riik, on teenuse maksumus 16 eurot tunnis (brutosumma).106

Teenust osutavate isikute profiil
Lepitusseaduses on sätestatud lepitajaks saamise tingimuseks kõrghariduse omamine, vähemalt
40 akadeemilist tundi kestva lepituskursuse läbimine (mitte vähem kui viis aastat enne avalduse
tegemist) ning kvalifikatsioonieksami edukas sooritamine. 40 akadeemilist tundi kestva
lepituskursuse läbimine ei ole kohustuslik107:
A. õppejõududele (sotsiaalteaduste doktor, kes on läbinud rohkem kui 100 tundi
lepitusalast koolitust viimase kolme aasta jooksul);
B. kohtunikele, kes on kolme aastase kogemusega ning lõpetanud vähemalt 16 tundi kestva
sissejuhatava lepituskoolituse kursuse;

Šmulaitė, kirjavahetus autoriga.
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C. lepitusalast eksamit ei pea sooritama notarid, advokaadid ning kohtutäiturid, kellel on
oma ametialal vähemalt kolmeaastane töökogemus.

Teenusepakkujaid koondavate organisatsioonide roll ja vastutus
Lepitajaid koondav riiklik organisatsioon on Leedu riiklik õigusabi talitus, kes peavad peavad
lepitajate registrit. Ainult talituse nimekirjas välja toodud lepitajatel on õigus pakkuda nii
riiklikult rahastatud lepitusteenust kui ka akrediteeritud lepitusteenust.108
A. Riiklikult rahastatud lepitusteenust pakkuvate lepitajate nimekirja leiab siit.
B. Riigi poolt akrediteeritud lepitajate nimekirja leiab siit.
Õigusabi talituse ülesandeks on lisaks kohtustuliku riigi poolt rahastatud lepitusteenuse
koordineerimisele (sh lepitajate määramine), lepitajate kvalifikatsioonieksami koostamine.
Veel koondab organisatsioon lepitusteenusega seonduvaid andmeid.109
Aktiivsemad lepitajad on koondunud Leedu Lepitajate Kojasse (Lithuanian Chamber of
Mediators), mis loodi 2017. aastal.110 Hetkel on Lepitajate Kojasse koondunud 60 liiget, kelle
ülesandeks on esindada lepitajate huvi riiklikul tasandil.111

Kvaliteedistandardid teenuse osutamiseks ja teenuse jätkusuutlikkuse tagamine
Kvaliteedistandardid teenuse osutamiseks sätestab lepitusseaduse artikkel 6, mis sätestab
samuti lepitajate nimekirja kandideerimise korra. Teenuse jätkusuutlikust tagatakse
lepitusseaduses sätestatud korra alusel. Täpsemalt on igal lepitajal kohustus osaleda viie aasta
jooksul vähemalt 20 akadeemilist tundi lepituse teemalises koolituses. Täiendkoolituse alla
kuulub osalemine konverentsidel, seminaridel, praktikal, vahetusprogrammides, kursustel või
muudel lepituse teemalistel koolitusüritustel, samuti artiklite avaldamine ning koolituste
läbiviimine. Tõend täienduskoolitusel või muul täiendõppel osalemisest tuleb esitada Leedu
riiklik õigusabi talitusele.112
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Teenusepakkuja kutsestandard
Lepitaja kutsestandardi sätestab Leedu riiklik õigusabi talitus, mille tagab lepituskoolitusel
osalemine ning kvalifikatsioonieksami läbimine. Kutsesobivust peab tõestama iga viie aasta
järel samuti Leedu riiklik õigusabi talitusele.113

Teenuse järelevalvesüsteem
Teenuse järelevalvet teostab lepituse hindamiskomisjon. Hindamiskomisjoni ülesanded ja
fuktsioon on sätestatud lepitusseaduses. Lepitusseadusekohaselt on komisjoni liikmeteks Leedu
justiitsministri, justiitsministeeriumist esindajad, Leedu riiklik õigusabi talitusest, kohtunike
nõukogust

ning

lepitajaid

ühendavatest

organisatsioonidest.

Komisjonile

määrab

justiitsminister nii presidendi kui ka asepresidendi.
Komisjon koguneb kaebuste korral juhtumit arutlema. Seadusest tulenevalt on komisjoni
liikmetel kohustuslik kutsuda kohtumisele lepitaja, kelle tegevust hinnatakse. Lisaks tuleb
lepitajat protsessist eelnevalt teavitada, mis annab lepitajale võimaluse enne komisjoni
koosolekut esitada soovi korral kirjalikud vastuväited.
Otsus lepitaja jätkamise või trahvimise kohta võetakse vastu lihthäälteenamusega ning häälte
võrdse jagunemise korral on otsustav hääl komisjoni presidendil. Komisjoni otsuse võib
kaevata kohtusse Leedu Vabariigi haldusmenetluse seadusega kehtestatud korras. 114 Täpsema
protseduuri kirjelduse leiab lepitusseadusest.115

Teenust reguleeriv õiguslik raamistik
Perelepitust kui ka lepitusteenust üldiselt reguleerib lepitusseadus, mis jõustus 1. jaanuaril 2019
aastal. September 2020 seisuga puudub seadusel ametlik ingliskeelne tõlge, kuid on kättesaadav
veebipõhiselt leedukeelsena.116 Lepitusseadus annab ulatusliku ülevaate seaduse rakendamise
kohta kui ka ülevaate Leedu lepitajate registri koostamisest ning selle menetlemise protsessist.
Lisaks kinnitab seadus lepitajate kvalifikatsioonieksami komisjoni sätted ja annab ülevaate
lepitajate kvalifikatsioonieksami korraldamise ja läbiviimise juhise.
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Läbiviidud teenuste mõju-uuringud
Leedu riikliku õigusabi talituse ülesandeks on koondada lepitusteenusega seonduvaid andmeid,
sealhulgas ülevaadet lepitajate arvust, lepitusprotsessi pikkusest, lepitusprotsessi tulemusest
jne.117 Leedu riikliku õigusabi talituse esindaja sõnul ei ole veel teenuse mõju-uuringuid
koostatud, sest teenust hakati osutama alates 2020. aasta algugusest. Paratamatult takistas
teenuse sissejuurutamist koroonakriis.118

Koolitusprogrammi maht ja sisu
Koolitusprogrammi maht ja sisu on sätestatud lepitusseaduses, mille kohaselt peab lepitaja
koolitus sisaldama järgnevaid komponente:


Koolitus peab võimaldama inimestel valmistuda lepitusteenuse osutamiseks, omandada
teoreetilisi teadmisi lepituse valdkonnas, oskust rakendada teoreetilisi teadmisi ja oskusi
praktikas, samuti teadmisi lepitajate kutse-eetikast.



Koolitus peab võimaldama inimestel omandada teadmisi kõigis lepitaja kvalifikatsiooni
eksami programmis nimetatud ainetes.



Praktilisi lepitusülesandeid tuleb korraldada alates 30-40% kogu koolitusperioodi vältel.
Praktilistes lepitusülesannetes tuleb kasutada erinevaid õppemeetodeid: videomaterjal,
interaktiivsed harjutused, individuaaltöö, grupiarutelud, paaristöö, lepitusprotsessi
lavastamine jne.



Vähemalt 1 akadeemiline tund ja mitte rohkem kui 3 akadeemilist tundi koolitusest tuleb
pühendada lepitaja kvalifikatsioonieksami programmis nimetatud teemale „Konflikti ja
vaidluse kontseptsioon ning nende lahendamise viisid“.



Lepitaja kvalifikatsioonieksami programmis nimetatud teemale „Lepituse mõiste“ tuleb
pühendada vähemalt 1 akadeemiline tund ja mitte rohkem kui 3 akadeemilist tundi.



Lepitaja kvalifikatsioonieksami programmis nimetatud teemale „Lepitamise põhimõtted“
tuleb pühendada vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 4 akadeemilist tundi.



Vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 4 akadeemilist tundi peab olema
pühendatud lepitaja kvalifikatsioonieksami programmis nimetatud teemale „Lepitaja roll“.

Tvaronavičienė ja Kaminskienė, „The Institutionalization of the Out-of-Court Civil Disputes Mediation in
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Lepitaja kvalifikatsioonieksamiprogrammis nimetatud teemale „Lepitusprotsess” tuleb
pühendada vähemalt 3 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 5 akadeemilist tundi
koolitust.



Vähemalt 2 akadeemilist tundi ja maksimaalselt 4 akadeemilist tundi tuleb pühendada
lepitaja

kvalifikatsiooni

eksami

programmis

nimetatud

teemale

„Lepituse

kommunikatsioon ja läbirääkimistehnikad“.


Vähemalt 4 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 6 akadeemilist tundi tuleb pühendada
lepitaja kvalifikatsiooni eksami programmis nimetatud teemale „Tsiviilvaidluste eraldi
kategooriate vahendamise iseärasused.“



Vähemalt 1 akadeemiline tund ja mitte rohkem kui 3 akadeemilist tundi koolitust tuleb
pühendada lepitaja kvalifikatsioonieksami programmis nimetatud teemale „Kohtuliku
lepituse iseärasused“.



Lepitaja kvalifikatsioonieksami programmis nimetatud teemale „Lepitaja kutsetegevus“
tuleb pühendada vähemalt 1 akadeemiline tund ja mitte rohkem kui 3 akadeemilist tundi.



Lepitaja kvalifikatsioonieksami programmis nimetatud teemale „Õigusteadmiste alused“
tuleb pühendada vähemalt 2 akadeemilist tundi ja mitte rohkem kui 4 akadeemilist tundi.119

Mykolas Romerise Ülikooli lepituse ja konfliktide jätkusuutliku lahendamise labori
(Laboratory

of

Mediation

and

Sustainable

Conflict

Resolution)

poolt

hallatud

koolitusprogrammi maht on 40 akadeemilist tundi, mis läbitakse üldjuhul viiel laupäeval.
Sealhulgas toimuvad kohtumised iga nädala tagant. Koolitust täiendatakse jooksvalt peale igat
toimumiskorda.
I moodul: Lepitus ja lepituse teooria algajatele (lepituse ABC). Lepitust iseloomustavad
tunnused ja lepituse kontseptsiooni ülevaade. Lepitusega seonduvad õigusaktid. Lepituse
eelised ja puudused. Erinevad lepituse liigid (ärilepitus, perelepitus). Lepitaja ja teiste osapoolte
mõisted. Lepituse osapoolte kohustused ja õigused. Lepituse protsessi etapid. Praktilised
harjutused ning arutelu (sh lepitaja erapooletus ja neutraalsus, lepitusprotsessi mitmekülgsus,
lepituse põhimõtted).

Koolitusprogrammi kriteeriumid on tsiteeritud Leedu lepitusseaduse alalõigust „Mokymų mediacijos tema
minimalių reikalavimų sąrašas,“
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/87b2c6700d3c11e98a758703636ea610.
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II moodul: Läbirääkimine on eduka lepituse alus. Läbirääkimise mõiste, efektiivse
läbirääkimise peamised tegurid ja stiilid. Verbaalne ja mitteverbaalne suhtlus läbirääkimistel.
Läbirääkimistehnikad ja nende nõuetekohane kasutamine. Praktilised ülesanded.
III moodul: Lepitaja teabevahendid ja oskused ummikseisust väljumiseks. Suhete loomine
mõlema osapoolega (usaldus, mõistmine, empaatia). Empaatiline kuulamine, mõistmine.
Emotsioonide äratundmine ja peegeldumine lepitusprotsessis.
IV moodul: Perelepitus. Perelepituse rakendamise iseärasused perekondlikes vaidlustes.
Perelepituse etapid. Perelepituse osalejad. Perelepituse väljakutsed ja nende võimalikud
lahendused. Lapse arvamuse ja vajaduste väljaselgitamine lepitusprotsessis. Perelepituse
läbimäng, erinevate meetodite kasutus ja arutelu.
V moodul: Juriidilised teadmised. Abielulahutusega seotud juriidiliste toimingute ülevaade.
Lapse hooldusõiguse ülevaade õiguslikust vaatenurgast.
Lisaks pakub ülikool magistriprogrammi (alates 2020. aastast üheaastane ingliskeelne
magistriprogramm, 2010. avati leedukeelne kaheaastane lepituse magistriõpe).120

Koolitusprogrammi akrediteerimine
Riikliku lepitajate koolitusprogrammi ettevalmistamiseks viidi läbi avalik hankepakkumine.
Hanke võitis Mykolas Romerise Ülikool. Ülikooli poolt loodud koolitusprogramm kinnitati
justiitsministri määrusega ametlikuks riiklikuks lepitajate koolitusprogrammiks. Määrus muutis
koolituskava raamistiku kohustuslikuks kõigi lepituskoolituste puhul.121

Koolitusprogrammi haldaja ja arendaja
Koolitusprogrammi korraldajaks ning arendajaks on Mykolas Romerise Ülikooli lepituse ja
konfliktide jätkusuutliku lahendamise labori (Laboratory of Mediation and Sustainable Conflict
Resolution) koostöös Leedu Vabariigi justiitsministeeriumi ja Leedu riikliku õigusabi
talituseega. Koolitust pakutase ülikoolis alates 2012. aastast. Koolitusprogrammi uuendatakse
peale igat toimumiskorda, võttes arvesse koolitusel osalejate tagasisidet kui ka koolitajate
arvamust. Koolitusprogramm on aegade jooksul välja töötatud, kuid algselt kasutati välismaa

120
121

Tvaronavičienė, intervjuu.
Ibid.
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eksperte ning koolitusprogramme. Kuid nüüdseks on koolitusprogramm kohaldatud Leedu
kultuuri ja õigusruumi kohaseks ja nüüdseks kehtivad koolitusele ka seadusandlusega
kehtestatud eelmainitud piirangud.122

Koolitusi läbiviivate organisatsioonide profiil
Lepitajate koolitusi viib läbi Mykolas Romerise Ülikooli lepituse ja konfliktide jätkusuutliku
lahendamise labor.123 Koolitusi võivad läbi viia ka teised ametiasutused, kui koolitusprogramm
on seadusega kooskõlas. Koolitusmaterjalid on kättesaadavad vaid koolitusel osalejatele.
Koolitusprogrammis

kasutatakse

virtuaalseid

õpikeskondasid

nagu

näiteks

Zoom,

BigBlueButton, Teams või EL-i poolt rahastatud platvorm Mediation Network. Koolitajate
koolitus ei ole seadusega reguleeritud, kuid see toimub üldiselt Mykolas Romerise Ülikooli
lepituse ja konfliktide jätkusuutliku lahendamise laboris. Koolituse läbiviimise osas on
toimunud osaliselt rahvusvaheline koostöö. Koolitusprogramm on loodud välismaa ekspertide
abiga ning kasutades teaduslikke allikaid ning teiste riikide parimaid praktikaid. Mykolas
Romerise Ülikooli õppejõud on saanud lepitaja täiendkoolitusi nii Suurbritannias, Saksamaal
ja mujal.124

Koolitusprogrammi reguleeriv õiguslik raamistik
Koolitusprogrammi reguleerib lepitusseadus, täpsemalt on lisatud Leedu lepitusseadusesse
lepitaja kvalifikatsioonieksami läbiviimise juhend, lisadena lepitaja kvalifikatsioonieksami
komisjoni koosoleku protokolli põhi ja lepitaja kvalifikatsioonieksami läbinute hindamistabel.
Leedu justiitsminister kinnitas 2018. aasta lõpus lepitusseaduses lepitaja kvalifikatsioonieksami
programmi üksikasjad, kus on lisana välja toodud nimekiri seadusandlusest ning
dokumentidest, millest peab lepitaja olema kvalifikatsiooni eksamit läbides hea ülevaade
omandanud.125

Tvaronavičienė, intervjuu.
Rohkem infot labori kohta leiab siit: https://www.mruni.eu/en/research/laboratories/mediation-andsustainable-conflict-resolution-laboratory/.
124
Tvaronavičienė, intervjuu.
125
The Law on Mediation of the Republic of Lithuania, TAR, 2017, 12053.
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/87b2c6700d3c11e98a758703636ea610.
122
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Koolitusel osalejate profiil, baasharidus ja koolitusele saajate baaskompetentsid
Koolituse sihtgrupiks on märgitud kohtu töötajad, juristid ning teised juuraharidusega
spetsialistid, lastekaitsespetsialistid, ettevõttete personalispetsialistid.126 Läbi aegade on
koolitusest osa võtnud ka psühholooge, kuid enamjaolt nähakse Leedus lepitajana juristi
haridusega spetsialiste.127

Koolitusprogrammi väljatöötamise ja rakendamise rahastamine, osalejate rahaline ja
mitterahaline omaosalus
40 akadeemilise tunni koolituse maksumus on 450 eurot. Soovi korral on võimalus osaleda
valitud seminaridel (8-16 akadeemilist tundi ehk 1-2 päeva, hind 100 eurot osaleja kohta
päevas).128 Koolitusprogrammi väljatöötamist rahastati EL-i toetusest. Lepitusseaduse
jõustumisel 2018. aastal koolitati EL-i toetuste abiga tasuta ka lepitajaid. Praegusel hetkel tuleb
koolituse osalustasu tasuda iseseisvalt.129

Koolituse läbinutele mõeldud jätkutugi
Koolituse läbinutele on jätkutoeks loodud mahukas juhend, mis annab põhjaliku ülevaate
lepitusseadusest ning erinevate lepitusliikide meetoditest ja parimatest praktikatest. Koostajate
sõnul on juhend kasulik materjal lepitaja kvalifikatsioonieksamiks valmistumisel. Leedukeelse
lepitajate juhendi leiab siit.
Lisaks leiab Leedu riikliku õigusabi talituse kodulehel lepitajatele mõeldud lisainfot, sh
lepitusprotsessis vajaminevate dokumentide põhjasid ning muid lepitusega seotud kirjeldusi.130
Youtube keskkonnas on saadaval ka videoõpetused lepituse läbiviimiseks.131

Tvaronavičienė, intervjuu.
Ibid.
128
Mediacijos Mokykla, „Mediacijos ir darnaus cincu sprendimo laboratorija cincy sorendimas be teismo –
mediacijos mokykla,“ 2017, viimati külastatud 31.08.2020, http://www.lmr.lt/wpcontent/uploads/2017/07/kvietimas-i-mokymus.Vilnius.pdf.
129
Tvaronavičienė, intervjuu.
130
Täpsema nfo leiab siit: https://vgtpt.lrv.lt/lt/mediatoriams
131
Mainitud videomaterjali leiab siit:
https://www.youtube.com/watch?v=KldqJoQzu7k&list=PLFsEje0xOrHzfNNITrDLptkju0l99h7qQ&index=8
126

127
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Suurbritannia (Inglismaa ja Wales): perelepitussüsteem ja
koolitusmudel
Teenuse ülesehitus ja koordinatsioon
Perelepitusteenus on Suurbritannias olnud abiks lahutavatele või lahkuminevatele
lastevanematele juba rohkem kui 30 aastat. Riik, eesotsas rahandusministeeriumiga, on
keskendunud perelepitusteenuse edendamisele eelkõige perekonna eraõiguslike vaidluste
korral. Viimaste aastate eesmärk on olnud asjakohaste kohtuprotsesside arvu vähendamine.
Riik on propageerinud perelepitust kui kiiret ja kulutõhusat viisi pere vaidluste
lahendamiseks.132
Riigi huvi on olnud perelepitajate ühendamine ning seeläbi teenuse kvaliteedi tõstmine.
Ajalooliselt on välja kujunenud erinevad koolkonnad, kes küll pakkusid perelepitusteenust,
kuid teenuseosutajate vahel puudus koostöö ning seetõttu ka ühine arusaam perelepitusest. See
omakorda mõjutas teenuse kvaliteeti, sest puudus ühtne järelevalvesüsteem ja kutsestandardid.
Teenuseosutamise parandamiseks loodi rahandusministeeriumi finatseeringu toel 2015. aastal
Perelepituse Nõukogu (Family Mediation Council). Perelepituse organisatsioonide ühendamine
üheks katuseorganisatsiooniks oli rahandusministeeriumi initsiatiiv, kuid perelepitajatele
usaldati ülesanne luua koostöös universaalsed standardid ja ühtne riiklik perelepitussüsteem.
Rahandusministeerium osales küll Nõukogu väljatöötamise protsessis, kuid ainult
nõuandjana.133
Lahutuse korral on perel palju võimalusi vaidluste lahendamisel, millest saab ülevaate siit.
Perelepitusteenust on kirjeldatud järgmiselt134:
Perelepitus on teenus, kus erapooletu, professionaalselt koolitatud lepitaja
aitab teil ja teie endisel abikaasal/elukaaslasel jõuda kokkuleppele järgmistes
küsimustes:
A.
B.
C.

Vanemlus-kokkulepe laste elukorralduse osas pärast lahkuminekut
Lapse ülalpidamiskulude korraldus
Muud finantsküsimused (kodu, säästud, pension, võlad)

132

Katie Kelly, Suurbritannia Rahandusministeeriumi esindaja, intervjuu autoriga, 06. august 2020, Teams
Meeting intervjuu.
133
Ibid.
134
Family Mediation Council, „What is family mediation?“ viimati külastatud 15. august 2020,
https://www.familymediationcouncil.org.uk/family-mediation/.
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Riik reklaamib perelepitusteenuse eelisena tõsiasja, et perelepitus võimaldab osapooltel
iseseisvalt pärast lahkuminekut oma elukorralduse üle otsustada. Perelepitusteenus on
paindlikum, sest võimaldab kokkuleppe kiiremini ümber kujundada. Lisaks on perelepitus
odavam kui kohtuprotsess. Juhul, kui peres on lapsed, pakub perelepitus lastekesksemat
lahendust, mis võtab arvesse kõigi osapoolte vajadused.135 Lepitus aitab osapooltel leida neile
kõige sobivamaid praktilisi lahendusi vaidluse lahendamiseks.136
Lepitusteenus on Inglismaal ja Walesis vabatahtlik. Küll aga on enne kohtu poole pöördumist
seoses lapsevanemate lahutuse või lahkumineku korral laste ülalpidamisvaidluste,
finantsvaidluste (näiteks maja, säästude, pensioni või võlgade jagamine) või muude finatsiliste
detailide lahendamisel kohustus osa võtta MIAM kohtumisest (Meditation Information and
Assessment meeting - lepituse informatsiooni ja hindamiskohtumine).137 MIAM kohtumine
võimaldab osapooltel, kohtudes üheskoos või eraldi, tutvuda perelepitusteenusega. Perelepitaja
kohustuseks jääb anda ülevaade perelepitusteenusest ning anda omapoolne hinnang, kas
perelepitus sobib lahkuminevale või lahutavale paarile.138 Kohtumise käigus on lepitajal õigus
läbi viia koduvägivalla sõeluuring, mida viiakse läbi individuaalselt.139

Ministry of Justice. „Family mediation: Sorting out family disputes without going through court.“ Brošüür.
Viimati külastatud 18. august 2020.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/489124/family
-mediation-leaflet.pdf.
136
Kelly, Intervjuu.
137
Family Mediation Council. „MIAMs Exemptions.“ Viimati külastatud 1. august 2020.
https://www.familymediationcouncil.org.uk/family-mediation/assessment-meeting-miam/miams-exemptions/.
138
Kelly, intervjuu.
139
Ibid.
135
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Teenuse osutamise protsess
Soov osaleda perelepituses
(enda initsiatiivil või kohustuslik perelepitus enne kohtusse pöördumist)
Pere (või üks osapooltest)
pöördub Perelepitajate
Nõukogu kodulehe
otsingumootori kaudu
sobivate perelepitajate poole
e-maili või telefoni teel.
Otsingumootor võimaldab
otsida pere asukohale lähimat
perelepitajat postiindeksi,
perelepitaja nime ning koodi
järgi.
Lisaks annab otsingumootor
võimaluse filtreerida:
1. Kas lepitaja on volitatud
kohtumenetlus dokumente
allkirjastama.
2. Kas lepitaja on volitatud
läbi viima õigusabi poolt
rahastatud lepitust.
3. Kas lepitaja on volitatud
kaasama lapsi
lepitusprotsessi.
4. Kas lepitaja pakub
veebipõhist lepitust.140

Pere (või üks osapooltest)
võtab otse ühendust
perelepitusteenust osutava
organisatsiooniga, kes
kuuluvad Perelepitajate
Nõukokku:
1. College of Mediators
(https://www.collegeofmediat
ors.co.uk/)

Pere (või üks osapooltest)
võtab ühendust iseseisva
perelepitaja või
organisatsiooniga, kes ei
kuulu Perelepitajate
Nõukokku. Sel juhul peab
arvestama, et teenusel puudub
järelevalve.

2. The Law Society
(https://www.lawsociety.org.
uk/)
3. Family Mediators
Association (FMA)
(https://thefma.co.uk/)
4. National Family Mediation
(NFM)
(https://www.nfm.org.uk/)
5. Resolution
(https://resolution.org.uk/)

MIAM kohtumine
Perelepitaja selgitab välja, kas perelepitus on perele sobilik meetod vaidluse lahendamiseks.
Lisaks on lepitaja koolitatud aitama osapooltel vajadusel teisi abi- ja tugiteenuseid leida.
Perelepitusteenus
Keskmine perelepitusteenuste seansside arv on 3.141

Family Mediation Council, „Find a local mediator,“ viimati külastatud 1. august 2020,
https://www.familymediationcouncil.org.uk/find-local-mediator/.
141
Kelly, intervjuu.
140
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Kokkulepe
Perelepituse käigus saadud kokkulepe ei ole õiguslikult siduv, kuid kokkulepet saab kohtu
kaudu muuta õiguslikult siduvaks muudetud kohtumääruseks (a legally binding consent order).
Lepitaja saab vajadusel eelmainitud protsessist osapooltele ülevaate koostada. Kindlasti on
oluline mainida, et kokkuleppe kohtumäärusega kinnitamine on tasuline teenus, kuid toimingu
tegemiseks on võimalus saada riigilt tasuta juriidilist abi.142
Juhul, kui kokkulepitud tingimused vajavad muutmist on osapooltel võimalus pöörduda tagasi
lepitaja poole, kes aitab uue kokkuleppe sõlmida. Kui juhtub, et üks osapooltest või mõlemad
osapooled eelnevalt kokkulepitud tingimusi ei täida, soovitatakse esmajoones pöörduda tagasi
lepitaja poole. Kui lepitaja teenus ei aita, tuleb pöörduda kohtu poole.143

Teenuse saamise välistused ja alternatiivsed meetodid perelepitusele
Perelepitusteenusele saamiseks, nii riiklikult finantseeritud teenuse kui ka kohtueelse
perelepituse korral, tuleb läbida eelmainitud MIAM kohtumine. Kohtumine aitab lepitajal
mõista, kas osapoolte olukord sobib perelepituse printsiibiga. Üldiselt kehtib arusaam, et
perelepituse välistused on järgnevad144:
1. Kui kellegi turvalisus on ohus, sh kui perelepitaja tuvastab näiteks perevägivalla või laste
väärkohtlemise ilmingud. Sel juhul soovitatakse osapoolel või osapooltel pöörduda kohtu
poole. Vajadusel saab riik pakkuda õigusabi.
2. Kui vaidlus on seotud pelgalt finantsküsimustega või üks osapooltest on pankrotis.
3. Kui üks osapooltest on kadunud ning temaga pole võimalik ühendust võtta.
4. Lepitaja arvab, et perelepitus ei sobi osapooltele.145
MIAM kohtumise välistused on aga järgmised:

Family Mediation Council, „Mediation meetings or sessions,“ viimati külastatud 30. juuli 2020,
https://www.familymediationcouncil.org.uk/family-mediation/mediation-meetings-sessions/.
142

143

Ibid.
Otse tsiteeritud Perelepitajate Nõikogu kodulehelt:
Family Mediation Council. „MIAMs Exemptions.“ https://www.familymediationcouncil.org.uk/familymediation/assessment-meeting-miam/miams-exemptions/.
145
Otse tsiteeritud Perelepitajate Nõikogu kodulehelt:
Family Mediation Council, „When mediation might not be suitable,“ viimati külastatud 30. juuli 2020,
https://www.familymediationcouncil.org.uk/family-mediation/choose-family-mediation/mediation-mightsuitable/.
144
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1. Kui üks osapooltest on esitanud teisele poolele süüdistuse perevägivallas ja seda toetavad
selged tõendid (näiteks toimus politsei poolt uurimine või koostati ettekirjutus).
2. Kui taotlus, mida soovitakse kohtule esitada, on seotud teiste perekonnaõiguse küsimustega,
mida kohtus hetkel käsitleb.
3. Kui avaldus tuleb esitada tavapäraselt kiiremini, sest taotlejale või tema pereliikmete
(näiteks laste) elule ning turvalisusele on oht.
4. Kui vaidluse põhjus on finantsilised küsimused või üks osapooltest on pankrotis.
5. Kui osapooled on jõudnud üksmeelele ning vaidlust pole.
6. Kui üks osapooltest on kadunud.
7. Kui üks osapool soovib pöörduda kohtu poole, kuid kindlal põhjusel ei soovi ta teisele
osapoolele sellest eelnevalt teatada.
8. Kui osapooled on seotud kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuse üksusega, sest lapse (või
laste) turvalisus või heaolu on ohus.
9. Kui lepitajat pole võimalik elukohast 15 miili raadiusest leida või juhul, kui osapooled on
kontakteerunud vähemalt kolme lepitajaga 15 miili raadiusest, kuid nendega polnud
võimalik kohtumist 15 tööpäeva jooksul kokku leppida.
10. Kui ühel osapooltest ei ole ligipääsu lepitaja kabinetile füüsilise puude tõttu. Juhul, kui
lepitajal on võimalik pakkuda sobivad abivahendid, peavad mõlemad osapooled kohtumisel
osalema.
11. Kui lepitaja tõendab vastava dokumendiga, et perelepitus ei ole osapooltele sobiv meetod,
näiteks juhul, kui üks osapool ei ole nõus MIAM kohtumisel osalema.
12. Kui osapooled on viimase nelja kuu jooksul proovinud perelepitusteenust, kuid protsess
pole olnud edukas. Perelepitaja peab sel juhul kinnitama, et perelepitus pole osapoolte jaoks
vaidluse lahendamiseks parim viis.
13. Kui üks osapooltest ei ela Inglismaal või Walesis ning seetõttu ei saa teda pidada alaliseks
elanikuks.
Kui lepitus on välistatud, kuid lapsevanematel on sellest olenemata keeruline leida kokkulepe
seoses lapse ülalpidamisega, pakub riik välja erinevaid alternatiive:
1. Osapooltel on võimalus pöörduda juristi (solicitor) poole, kes pakub teisi alternatiive,
kuidas vaidlust kohtuväliselt lahendada.
a. Ajalooliselt on olnud populaarsem kasutada solicitor-i teenust kui perelepitust.
Solicitor-i eelistatakse seetõttu, et ta esindab vaid ühte vaidluspoolt. Nii ei pea
41

osapooled otseselt kokku puutuma ning leidma ühisel teel kompromisse, mis tundub
vaidluse käigus lihtsam tee.146
2. Mis tahes muu abi saamiseks soovitatakse võtta ühendust Kodanike Nõuandlaga (Citizens
Advice).
3. Perevägivalla ning uimastite kuritarvitamise juhtumite korral soovitatakse olukorra
keerukuse tõttu pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste osakonna poole.
4. Võimalus pöörduda kohtu poole, kuid selleks tuleb käia MIAM kohtumisel ja ette näidata
lepitaja poolt saadud tõend, et perelepitus pole sobiv meetod.147

Laste kaasamine protsessi
Laste kaasamine perelepitusprotsessi on reguleeritud “Perelepitajate Nõukogu (FMC)
käsiraamat: kutsestandardid ja eneseregulatsiooni raamistik” raamdokumendis. Laste
kaasamine perelepitusprotsessi nõuab eraldi väljaõpet ning sertifikaati. Metoodika koondub
iseseisva lepitusmetoodika ehk last kaasava lepituse alla (Child inclusive mediation - CIM).
Kõikide lepitajate kohustus (ka nende kellel puudub CIM kvalifikatsioon) teavitada
lapsevanemaid MIAM kohtumisel laste kaasamise protsessist perelepituses. Kui lepitajal pole
võimalus protsessi iseseisvalt läbi viia, saab ta protsessi kaasata kvalifitseeritud eksperdi. Üle
10. aastastel lastel on õigus vabatahlikuse alusel perelepitusteenusest osa võtta või anda
olukorrale oma hinnang läbi vestluse perelepitajaga. Juhul kui peres on lapsi, kes on alla 10.
aasta vanused, ei tohiks CIM olla välistatud ning protsessi tuleks kaasata ka nemad. Erandiks
on CIM puhul juhtumid, kus lapsel on õpiraskused või muu vaimutegevuse häired, mis
muudaksid meetodi sobimatuks.
Peale vabatahtlikkuse on last kaasavas perelepituses oluline konfidentsiaalsus: kohtumisel
jagatud infot ei avalikustata kolmandale osapoolele. Erandiks on lastekaitse juhtumid,
erakorralised asjaolud, kus seadus (või kohus) kehtestab lepitajale avalikustamiskohustuse või
juhul, kui laps palub lepitajal vanematele teatud infot edastada.
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Lepitaja peab jääma erapooletuks ja neutraalseks ning oluline on mainida, et lepitaja ei ole lapse
(huvide) ametlik esindaja.148

Teenuse rahastusmudel
Perelepitusteenus on Inglismaal ja Walesis tasuline ning teenuse hind sõltub lepitajast.
Perelepitusteenust

reklaamitakse

kui

taskukohasemat

alternatiivi

kohtuprotsessile.149

Kodanikel on võimalus valida enda hinnaklassile sobiv perelepitaja. Selleks tuleb läbi
Perelepitajate Nõukogu veebipõhise broneerimissüsteemi leida endale sobivad perelepitajad
ning nendega ühendust võtta. Nii saab ülevaate hinnaklassi erinevusest. Samuti aitab
hinnaklassi sobivust määrata MIAM kohtumine.150 Kui omafinantseering pole võimalik, saab
taotleda õigusabi (Legal Aid) läbi veebipõhise süsteemi.151 Sel juhul tuleb valida
broneerimissüsteemist perelepitajad, kes kvalifitseeruvad õigusabi rahastusele.152 Juhul, kui
ainult üks osapool kvalifitseerub õigusabile, rahastatakse MIAM kohtumine ning esimene
lepitus-sessioon õigusabi toel. Järgnevad seansid tuleb osapooltel tasuda iseseisvalt.153
Perelepitajate Nõukogu sissetulekud laekuvad perelepitajate liikmemaksudest. Lisaks on sai
organisatsioon rahandusministeeriumist 2015. aastal rahalise toetuse iseseisva perelepitajate
organisatsiooni loomiseks.154

Teenust osutavate isikute profiil
Perelepitajate profiili reguleerib “Perelepitajate Nõukogu (FMC) käsiraamat: kutsestandardid
ja eneseregulatsiooni raamistik”. Perelepitajalt eeldatakse kõrgharidust ning eelnevat kogemust
perede nõustamises, töökogemust peredega või üldiselt nõustamisteenuses.155 Akrediteeritud
perelepitajaks saab ainult pärast Perelepituse Nõukogu poolt akrediteeritud koolituse läbimist
ja vastava portfoolio esitamist Nõukogule.
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Täiendõppe tingimused paneb samuti paika “Perelepitajate Nõukogu (FMC) käsiraamat:
kutsestandardid ja eneseregulatsiooni raamistik”. Lepitajal on kohustus esitada oma arengu
protokoll (lisadokument korduvtaotluse korral). Protokollis tuleb kirjeldada (lühidalt)
läbiviidud tegevusi ning kirjeldada põhjusi, miks neid ette võeti.
Perelepitajalt eeldatakse enda kursis hoidmist muudatustega perekonnaõiguses, muudatusega
pensioni, hüvitiste ning isiklikus maksustamissüsteemi üle ja uusi arenguid perelepituse
praktikas ning teoorias. Täiendõppes soovitatakse lepitajatel osaleda erinevate koolituste,
kursuste,

konverentside,

praktikapõhiste

tegevuste,

lisalugemiste

ning

muude

kõrgharidusprogrammide kaudu. Perelepitajalt eeldatakse järjepidevat enesearengut, mida
peaks kindlasti jooksvalt dokumenteerima - näiteks pidades päevikut.156

Teenusepakkujaid koondavate organisatsioonide roll ja vastutus
Perelepituse Nõukogu (MTÜ) haldusala on perelepitajate registri pidamine, perelepitajate
kutse-ning

koolitusstandardite

väljatöötamine.

Nõukogu

alla

kuuluvad

perelepituse

organisatsioonid vastutavad perelepitajate väljakoolitamise eest ja on teenuseosutajaks
tööandjad. Nagu eelnevalt välja toodud kuuluvad perelepituse katuseorganisatsiooni alla viis
perelepitusorganisatsiooni:
1. College of Mediators (https://www.collegeofmediators.co.uk/)
2. The Law Society (https://www.lawsociety.org.uk/)
3. Family Mediators Association (FMA) (https://thefma.co.uk/)
4. National Family Mediation (NFM) (https://www.nfm.org.uk/)
5. Resolution (https://resolution.org.uk/)
Iga organisatsioon on leidnud oma spetsiifilise lähenemise, kui aastast 2015 ühtlustus
koolitusprogrammide nõuded ja akrediteerimissüsteem.

Kvaliteedistandardid teenuse osutamiseks ja teenuse jätkusuutlikkuse tagamine
Perelepitajate kutsestandardid on kinnitatud “Perelepitajate Nõukogu (FMC) käsiraamat:
kutsestandardid ja eneseregulatsiooni raamistiku” lisa 2 all (lehekülg 17-21). Kokkuvõtvalt
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eeldatakse perelepitajatelt tugevaid teoreetilisi teadmisi perelepitusvaldkonnast, lisaks teadmisi
ja praktilisi oskusi profesionaalsusest ning eetikast, praktilist lepitamisoskust.
Teooria: kasutusel olevate teooriate ülevaade, perelepituse eetilisite aluste ja põhiprintsiipide
mõistmine, perelepituse meetodite ja võtete omandamine.
Erialane kompetents ning eetika: tööd tuleb teha järgides juriidilisi ja ametialaseid suuniseid
ja eelkõige isikliku võimekuse piirides; töö käigus tuleb silmas pidada kompetentsi ja
kutseeetikat; austada tuleb mõlema osapoole individuaalsust ja vajadusi; konfidentsiaalsus
tuleb seada ettepoole vajadusest osapooli kaitsta; tegutseda tuleb ausalt ja õiglaselt.
Praktilised lepitusoskused: osapooltel peab olema selge arusaam lepitusprotsessist; enne
perelepituse alustamist tuleb hinnata osapoolte sobivust teenusele saamiseks; enne
lepitusprotsessi algust tuleb hinnata osapoolte rahalist võimekust; tuleb hinnata võimalike
koduvägivalla või laste väärkohtlemise riske; lepitaja kohustus on kehtestada lepituse asukoht,
päevakord ning põhireeglid; perelepitaja kohustus on kasutada korrapäraseid sekkumisvõtteid
ning muid oskusi, mis aitavad protsessile kaasa; perelepituse lõpus on lepitaja kohustus
kokkulepitu kirjalikult vormistada; perelepituse kokkulepete kohta tuleks hoida arhiivi.157

Teenusepakkuja kutsestandard
Perelepitaja kutsestandardi välastamine on Perelepituse Nõukogu ülesanne, mistõttu toimub
kutsestandardi akrediteerimine läbi Nõukogu. Kõik akrediteeritud perelepitajad omavad
akrediteeritud perelepituse (Family Mediation Accredited - FMCA) staatust, mis kestab kolm
aastat. Korduv-akrediteerimise taotlus tuleb esitada kolm kuud enne aegumist. Korduvakrediteerimise üle otsustab Perelepituse standardinõukogu (Family Mediation Standards
Board - FMSB), mis kuulub Perelepituse Nõukogu alla.158

Teenuse järelevalvesüsteem
Perelepitusteenuse järelevalvesüsteem toimub läbi Perelepituse Nõukogu, juhul kui konkreetne
perelepitaja kuulub Nõukogu ametlikku nimekirja. Ametlik järelevalvesüsteem puudub
perelepitajatele, keda Nõukogu nimekirjast leida pole võimalik.159
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Kaebuste esitamine toimub läbi kolme astmelise süsteemi. Kõigepealt tuleb pöörduda lepitaja
enda poole. Kui kaebust ei rahuldata, saab edasi pöörduda perelepitaja otsese tööandja poole,
milleks on üks viiest Perelepituse Nõukokku kuuluvast organisatsioonist. Kui ka
organisatsioonipoolne vastus pole ammendav, saab pöörduda Perelepituse Nõukogu allüksuse,
Perelepituse standardinõukogu (FMSB - Family Mediation Standards Board) poole.160
Teenuse järelevalvesüsteemi aluseks on Perelepitajate Nõukogu poolt välja töötatud
tegevusjuhis, mis sätestab perelepituse eesmärgid, kvalifikatsioonid ja koolitussüsteemi,
perelepitusprotsessi ulatuse ja läbiviimise põhitõed, konfidentsiaalsuse ning MIAM kohtumise
üldpõhimõtted.161

Teenust reguleeriv õiguslik raamistik
Perelepitus on reguleeritud 2014. aastal jõustunud laste ja perede seaduse (Children and
Families Act 2014) 5. jaotise Laste heaolu all.162

Läbiviidud teenuste mõju-uuringud
Suurbritannia justiitsministeeriumi poolt läbiviidud kvalitatiivne ja intervjuudel põhinev uuring
„Mediation Information and Assessment Meetings (MIAMs) and mediation in private family
law disputes“, mis annab eekõige statistilise ülevaate MIAM kohtumise sisu osas. Analüüs toob
välja võrdluse riiklikult rahastatud ning isiklikult rahastatud perelepitusteenusest. Statistika
ning intervjuude põhjal toodi välja tõsiasi, et perelepitus peab olema vabatahtlik teenus, seega
osapooled peavad eduka perelepitussessiooni eesmärgil olema valmis koostööks.163
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Justiitsministeeriumi poolt läbiviidud uuring „Assessing Risk of Harm to Children and Parents
in Private Law Children Cases Final Report“ käsitleb perekohtute kompetentsi koduvägivalla
juhtumite tuvastamisel ning annab soovitused perekonnaõigussüsteemi parandamiseks.
Analüüs põhineb 1200 vastuse ning fookusgrupi (kuhu kuulusid lapsevanemad, kohtunikud ja
teised osapooled) tulemuste analüüsil.164
Perelepituse Nõukogu on läbi viinud teenuse tulemuslikkuse uuringuid, kus selgus 2019 aasta
sügisel kogutud andmete põhjal, et 70% perelepitustest olid resultatiivsed.165

Koolitusprogrammi maht ja sisu
Koolitusprogrammi miinimum mahu ja sisu kriteeriumid on määretletud “Perelepitajate
Nõukogu (FMC) käsiraamatus: kutsestandardid ja eneseregulatsiooni raamistikus”. Iga
perelepituse koolitust pakkuv organisatsioon peab koolituse loomisel vastavaid kriteeriumeid
silmas pidama. Käsiraamat määratleb koolitusprogrammi miinimumahuks 60 kontakttundi,
sealhulgas on välja arvatud iseseisva töö aeg (miinimum kaheksa päeva). Veebipõhine õpe võib
kogu koolitusprogrammist kesta vaid pool koolituse aega ning selle aja jooksul peab koolitusel
osalejal olema võimalus saada juhendajalt õppimisprotsessiks tuge. Koolitusporogramm peab
muuhulgas sisaldama erinevaid praktilisi õpimeetodeid (vähemalt 30 tundi kurusest). Kursusel
osalejate arv peaks olema piiratud ehk tavaliselt eeldatakse rühma suuruseks kuus inimest. 166
Perelepituse koolitusprogrammi pakkujate suure arvu tõttu varieerub koolituste maht ning sisu,
sealhulgas moodulite ülesehitus ja kestvus.

Koolitusprogrammi akrediteerimine
Koolitusprogrammi kinnitamine toimub Perelepitajate Nõukogu standardi toimkonna (The
Family Mediation Standards Board) eestvedamisel, kes määrab omakorda kaks retsesenti
koolitusprogrammi sobivust hindama. Täpsema juhendi koolitusprogrammi kinnitamisest leiab
siit.

Family Mediation Council, „Survey shows mediation is successful in over 70% of cases,“ Viimati külastatud
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Koolitusprogrammi haldaja ja arendaja
Iga koolitusprogrammi pakkuv organisatsioon vastutab programmi haldamise ning arendamise
eest iseseisvalt. Kvaliteedikontrolli eest vastutab Perelepitajate Nõukogu standardi toimkond
(The Family Mediation Standards Board). Koolitusprogrammi tuleb uuendada iga kolme aasta
tagant, esitades Perelepitajate Nõukogule uue avalduse.167

Koolitusi läbiviivate organisatsioonide profiil
Perelepitajate Nõukokku kuuluvate organisatsioonide roll koolituste läbiviimises on järgmine:
College of Mediators
Koondab erinevaid koolitusi läbiviivaid organisatsioone ning pakub perelepitajatele algõppe
kui ka täiendõpe programme. Rohkem infot organisatsioonide kohta leiab siit.
The Law Society
Pakub juristidele täiendkoolitusi, sealhulgas pakub ka koolitusi perelepituse valdkonnas.
Rwgistreerumine toimub virtuaalse õppekeskkonna kaudu. Info juristide koolitusprogrammide
kohta leiab siit.
Family Mediators Association (FMA)
Organisatsioon pakub perelepituse algkoolitust ning lisakoolitusi. Lisaks korraldab FMA igal
aastal perelepitajate konverentsi. Täpsema info leiab siit.
National Family Mediation (NFM)
Organisatsioon pakub lühikursuseid last kaasava perelepituse, õigusalase kompetentsi
täiendamiseks. Kursusel saavad osaleda juba akrediteeritud perelepitajad või need, kes on peagi
kutset omandamas. Ülevaade kursustest leiab siit.
Resolution
Resolution pakub perelepitajatele täiendkoolitusi, mis toimuvad enamasti veebipõhiselt.
Valikus on nii ühepäevaseid kursuseid (näiteks perevägivalla tuvastamine, kliendiga
suhtlemine) ning pikemaajalisi täiendkoolitusi juba aktiivsetele perelepitajatele. Ülevaade
organisatsiooni poolt korraldatavatest konverentsidest ja koolitustest leiab siit.

167

Family Mediation Council, „FMC Manual: Professional Standards and Self-Regulatory Framework,“ 30-31.

48

Koolitusprogrammi reguleeriv õiguslik raamistik
Perelepituse koolitusprogrammile ei ole kehtivat õiguslikku raamistikku. Küll aga on
perelepituse koolitusprogrammi standardid reguleeritud Perelepitajate Nõukogu poolt
(FMC).168

Koolitusel osalejate profiil
Koolitusel osalejate baaskompetenstid määrab “Perelepitajate Nõukogu (FMC) käsiraamat:
kutsestandardid ja eneseregulatsiooni raamistik“, kus on välja toodud järgnevad kriteeriumid.
Kursusele registreerunutelt nõutakse kõrgharidust või samaväärse kutsekvalifikatsiooni
olemasolu või töökogemust rollis, mis nõuab samaväärset mõtlemist ning teadmiste
rakendamist. Lisaks on oluline heal tasemel inglise keele oskus. Kursusel osaleja peab omama
vähemalt kahe aasta jagu oskusi ja kogemusi konfliktide maandamisel ning haldamisel.169

Koolitusprogrammi väljatöötamise ja rakendamise rahastamine, osalejate rahaline ja
mitterahaline omaosalus
Perelepituse koolitusprogrammi väljatöötamise ja rakendamise rahastuse eest vastutab iga
koolitusega tegelev organisatsioon iseseisvalt. Samuti tuleb perelepituse koolitusel osalemise
eest tasuta iseseisvalt. Koolituse hinnad sõltuvad koolitusprogrammi

korraldajast.

Täiendkursustel osalemise eest tuleb üldiselt tasuda alates 30 naelast kuni 150 naelani (ehk
ligikaudu 32 eurost kuni 165 euroni). Perelepituse baaskoolituse hind varieerub samuti ning iga
huviline saab valida enda hinnaklassile sobiva koolitusprogrammi. Üldjuhul jäävad koolituse
hinnad 1000 naela (1100 euro) piiresse.170

Koolituse läbinutele mõeldud jätkutugi
Perelepituse koolituse läbinutel ja kutse omandanud lepitajatel on kohustus täita jätkuva aregu
päevikut (continuing development record), mis annab Perelepitajate Nõukogule ülevaate
lepitaja initsitiivist ning enesearengust. Täpsemalt annab päevik lühida ülevaate läbiviidud
tegevustest ja täpsustab, millist kasu said uutest praktikatest ning teadmistest kliendid.171
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Perelepitajate Nõukogusse kuuluvaid perelepitajaid toetab professionaalse praktika konsultant
(Professional Practice Consultant - PPC), kelle eesmärgiks on lepingu alusel pakkuda
perelepitajale nõu kolmes valdkonnas: olla toeks perelepituse protsessis, toetada perelepitaja
ametialast arengut ning toetada perelepitajat Perelepitajate Nõukogu standardite ning
tegevusjuhiste järgimisel. Samuti on perelepitajatele kohustuslik neli tundi supervisiooni aasta
jooksul, millest vähemalt kaks tundi peaks toimuma konsultatsioon professionaalse praktika
konsultandiga.172
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Soome: perelepitussüsteem ja koolitusmudel
Teenuse ülesehitus ja koordinatsioon
Soomes jaguneb lepitus kohtuväliseks ning kohtusiseseks teenuseks. Lepitusteenust
kasutatakse konfliktide lahendamiseks paljudes eri valdkondades, alates kogukonna, kooli,
perekonna või isegi töökohas esinevate vaidluste korral. Tavapäraselt on lepitusteenus tasutud
riigi poolt. 173

Soome
lepitusteenus

Kohtuvälise
sätestatud

perelepitusteenuse
Soome

osutamine

abieluseadusega

on

kohaliku

omavalitsuse kohustuseks juba 1987. aastal. Samuti

Kohtuväline
lepitus

Kohtusisene
lepitus

määratleti perelepitusteenuse kavandamine, kontroll
ning jälgimine sotsiaalministeeriumi pärusmaaks.
Aastani 2009. puudus teenuse üle järelevalve ning

riikliku tugisüsteemi ja ühtse koolitussüsteemi puudumise tõttu, oli teenuse osutamine
üleriigiliselt killustatud. Omavalitsuses koordineerisid tegevusi tihtipeale iseseisvalt ning
arusaam ning põhitõed perelepitusteenusest varieerusid üleriigiliselt.174 Küll aga Soome
Lepitajate Foorumi initsiatiivil võeti ette projekt FASPER, mille eesmärgiks oli koostöös
akadeemikute, praktikute ning lapsevanematega luua ühtne arusaam perelepitusest ja välja
töötada perelepitajate tööjuhend, ühtne teenusemudel ja perelepitajate algkoolitus.175
Perelepituse eesmärk on leida arutelu ja läbirääkimise teel pereliikmete
vahelistele konfliktidele parim lahendus.176
Lahutuse või lahkumineku korral eeldatakse lastevanematelt, eelkõige lapse heaolu nimel,
vanemliku koostöö jätkumist. Juhul, kui kokkuleppe osas üksmeelt ei leida, võib pöörduda
kohaliku omavaltisuse poolt korraldatud perelepitusse.177 Perelepitusse võib pöörduda ka
perekondlike vaidluste ning juriidiliste küsimuste osas, kus pereliikmed ei suuda vaidlust

Kaijus Ervasti, „Problem-Solving Justice in Criminal and Civil Justice in Finland,“ Utrecht Law Review Vol.
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rahulike läbirääkimistega lahendada. Perelepitus pakub abi eelkõige lapse hooldusõiguse või
suhtlusõiguse korral.178
Kohtusisese lepituse alla kuulub lapse hooldusõigust puudutav lepitus, mida võib pidada üheks
perelepituse osaks, kuid ametlikult seda perelepitusena ei määratleta. Kohtusisest lepitust
pakutakse Soomes alates 2006. aastast, kuid süsteemi arendatakse tänaseni.179 Kohtusisese
lepituse eesmärgiks on pakkuda kohtusüsteemile alternatiivseid menetluse lahendamise viise
ning seeläbi parandada usaldust kohtute vastu. Lepituse eelisena tavapärase õigusmõistmise ja
kohtuotsuse kõrval on osapoolte võimalus iseseisvalt vaidlusele lahendus leida, mistõttu
puudub lõppkokkuvõttes protsessis võitjaks ja kaotajaks jagunemine.180
Lepitusteenust osutavad Soomes Advokatuuri poolt kinnitatud advokaadid, pakkudes
„paindlikumat,

kiiremat

ja

taskukohasemat

viisi

vaidluste

lahendamiseks

kui

kohtumenetlus“181.

Teenuse osutamise protsess
Perelepitus toimib Soomes vabatahtlikkuse alusel, mistõttu on perelepitusse isepöördumisi
suunamistega võrreldes märkimisväärselt vähem.182 Kohaliku omavalitsuse poolt osutatav
teenuse prostess töötati välja eelmainitud projekti FASPER käigus. Eelnevalt puudus ühte
üleriigiline teenuse ostuamise protsess. Projekti tulemusena jaguneb protsess kolmeks:
1. Individuaalne eelkohtumine, kus lapsevanemad kohtuvad eraldi kahe lepitajaga.
Kohtumisel antakse ennekõike ülevaade perelepituse olemusest. Seejärel on lepitajatel oluline
mõista mõlema osapoole huvisid, eelkõike neid ühisosasid, milles lapsevanemad soovivad
kokkulepet sõlmida. Lisaks annavad perelepitajad omapoolse hinnangu, kas perelepitus on
vastava juhtumi puhul kohane.
2. Ühine kohtumine ehk perelepituse protsess, kus lapsevanemad kohtuvad kahe
perelepitajaga. Lapsevanematelt eeldatakse arutelu laste vajaduste, igapäevaste praktiliste
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küsimuste lahendamist kui ka lapsevanemate vahelist koostööd. Kohtumiste arv piirdub üldiselt
1-3 korraga.
3. Järelkohtumine, kus lapsevanemad annavad lepitajatele tagasisidet kokkuleppe
kordamineku osas. Lisaks antakse vajaduse korral nõu lapsevanemate vahelise koostöö osas.183
Vastava perelepituse pikkuseks eeldatakse kolme nädalat kuni kahte kuud.184
Kohtusisese perelepituse teekond on mitmetahulisem ning sõltub

kohtuniku otsusest

perelepituse vajalikkuse üle. Soomes on lubatud kohtusisest perelepitust sooritada ainult
kohtunikul, kellel on abiks ekspert-lepitaja, kellel on kas lastekaitsetöötaja või psühholoogi
taust. Lepitaja rolli ei saa võtta kohtunik enda kohtujuhtumi korral, vaid lepitajaks määratakse
teine kohtunik ringkonnakohtust.185 Täpsema ülevaate lepituse osutamise protsessist annab
ingliskeelne joonis nr 7.

Joonis nr 7. Kohtusisese lepituse teekond Soome kohtusüsteemis.186
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Soome Advokatuuri kuuluvate lepitusteenust osutavate advokaatide poole saab pöörduda
iseseisvalt, leides endale sobiva lepitusteenust pakkuva advokaadi lepitajate nimistust või
pöördudes advokatuuri poole, kes soovitab juhtimit arvesse võttes perele sobiva lepitaja.187

Teenuse saamise välistused ja alternatiivsed meetodid perelepitusele
Perelepitusteenuse saamise välistuste ning alternatiivsete meetodite kasutuse kohapealt puudub
ühetaoline süsteem, seega hinnatakse meetodite kasutust juhtumipõhiselt teenuseosutaja
kogemustest ja praktikast sõltuvalt.188 Kohtusisese perelepituse korral on kohtunikud saanud
viimaste aastate jooksul väljaõppe kuidas erijuhtumite korral tegutseda. Seetõttu on aina kasvav
trend lepitust rakendada ka erijuhtumite korral.189 Soome Lepitajate Foorum on olnud
perevägivallajuhtumite lepitusprotsessi kaasamise eestkõnelejaks.190

Laste kaasamine protsessi
Suunised laste kaasamise osas perelepitusprotsessi on hetkel väljatöötamisel. Esimeseks
suunanäitajaks on saanud 2018. aastal uuendatud lapse hooldusõiguse seadus, mis tõstab ÜRO
Lapse õiguste konventsiooni kohaselt esiplaanile laste huvide kaitse, kaasamise ning
ärakuulamise kohustuse. Sellest tulenevalt on kohtusisese perelepituse korral viimaste aastate
jooksul kasutusele võetud soovitatav osapooli kaasaaitav (facilitative) ja hindav (evaluative)
lepitusmeetodite kombinatsioon, millelel lisandub lapse huvide kaitsmise printsiip.191 Küll aga
ei tähenda vastavate meetodite olemasolu nende üleriigilist rakendamist. Paljudel juhtudel on
kohtuniku enda otsustada, mil määral last protsessi kaasata tuleb. Enamus juhtudel ei peeta
vajalikuks last protsessi kaasata ning usaldatakse vanemaid, kelle kohustus on oma laste huvide
eest seista. Küll aga toovad kohtunikud välja lepituse eeliseks anonüümsuse printsiibi võrreldes
lapse ülekuulamisega kohtuprotsessi käigus.192 Sarnaselt kohtusisesele perelepitusele on
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https://asianajajaliitto.fi/en/attorney-services/mediation/.
188
Haavisto ja Rauma-Sehm intervjuu.
189
Rauma-Sehm, intervjuu.
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kohtuvälises perelepituses laste kaasamine küll kasvav trend,

kuid seni vähekasutatav

praktika.193

Teenuse rahastusmudel
Perelepitusteenust pakutakse kohalikes omavalitsuses tasuta. Samuti on võimalus pöörduda
tasuta teenusele Soome Evangeelne Luteri Kirikusse. Tasulist perelepitusteenust pakuvad
näiteks advokaadid, kuid see pole kõige levinum perelepituse meetod.194 Kohtusisene
perelepitusteenus on samuti tasuta, kuid arvestama peab €250 riigilõivuga.195

Teenust osutavate isikute profiil
Kohalikes omavalitustes töötavateks perelepitajateks on perenõustajad, lastekaitsetöötajad
haridusnõustamiskeskuste töötajad või teised sotsiaalvaldkonna esindajad. Üldjuhul ei toimu
perelepitajate töö täiskoormusel.196 Kohtusisese perelepituse korral on lepitajaks kohtunik ja
määratud ekspert-lepitaja, kellel on eelmainitud kõrgharidus psühholoogias või tegutseb
lastekaitse valdkonnas.197 Lisaks osutavad vajadusel perelepitusteenust Soome Advokatuuri
poolt välja koolitatud advokaadid.198

Teenusepakkujaid koondavate organisatsioonide roll ja vastutus
Soome lepitajaid koondab Soome Lepitatajate Foorum, koondab kõigi lepitusvaldkonna
eksperte, seega ei keskendu organisatsioon vaid perelepituse eestvedamisele. Küll aga tuli
2009. aastal initsiatiiv perelepitajate süsteemi uuendamiseks just Foorumist, mille tulemusel
alustati rahastati eelmainitud FASPER projekti. Organisatsiooni võib ennekõike pidada lepituse
eestkõnelejaks Soome ühiskonnas.199
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Ibid.
195
Haavisto, „Developing Family Mediation in Finland: The Change Process and Practical Outcomes, 26.
196
Haavisto, intervjuu.
197
Haavisto, „Developing Family Mediation in Finland: The Change Process and Practical Outcomes, 21.
198
Finnish Bar Association, „Mediation with the help of an attorney-at-law,“
https://asianajajaliitto.fi/en/attorney-services/mediation/.
199
Haavisto, intervjuu.
194

55

Soome Advokatuuri rolliks on koondada ning koolitada lepitajaid. Lepitaja teenust pakkuvad
õigusala eksperdid on koondatud Advokatuuri lepitajate nimistusse. Advokatuuri eesmärgiks
on pakkuda pädevate vandeadvokaatide kaudu kvaliteetset lepitusteenust.200

Kvaliteedistandardid teenuse osutamiseks ja teenuse jätkusuutlikkuse tagamine
Perelepitajatele kehtib seadusandlusest tulenevalt eelkõige konfidentsiaalsuse printsiip, mis on
sätestatud nii abieluseaduses201 kui ka Seaduses tsiviilasjade lepitusmenetluse korraldamisest
ja kokkulepete kinnitamisest üldkohtus202. Kvaliteedistandardid määrab vastav teenust osutav
organisatsioon

iseseisvalt.

Seni

ei

ole

sotsiaalministeeriumi

vähese

huvi

tõttu

organisatsioonideüleseid kvaliteedistandardeid koostatud.203
Perekonnas tekkinud vaidlused ja juriidilised küsimused tuleks peaasjalikult
lahendada pereliikmete vahelise läbirääkimise ja kokkuleppele jõudmise
teel.204
Esimene katsetus kvaliteedistandardite loomisel tehti FASPER projekti käigus aastatel 20092014, kus töötati välja perelepitajate abimaterjalid koostöös perelepitajate ja perelepituse
Euroopa eestvedaja, Lisa Parkinsoniga.205

Teenust reguleeriv õiguslik raamistik
Kohtuvälist perelepitusteenust reguleerib abieluseaduse 5. peatükk, mis määrab perelepituse
kohaliku omavalituse haldusalasse.206 Lepitust kohtuprotsessi käigus reguleerib Seadus
tsiviilasjade lepitusmenetluse korraldamisest ja kokkulepete kinnitamisest üldkohtus.207
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Teenusepakkuja kutsestandard
Soomes puudub perelepitajate kutsestandardi süsteem, sest perelepitajate funktsiooni täidavad
kohaliku omavalituse töötajad. Samuti puudub perelepitusvaldkonnas tugev eraturg, sest
teenuste pakkumine on abieluseadusega sätestatud kohaliku omavalitsuse rollina juba 1987.
aastast. Küll aga sätestab abieluseadus perelepituse tegevusloa väljaandmise maavalitsuse
haldusalaks. Perelepituse tegevusloa võib välja anda nii seltsile, ühendusele või sihtasutusele,
keda peetakse teenuseosutajana pädavaks. Lisaks võib tegevusloa anda ka neile, kellel on sobiv
hariduslik kui ka tööalane taust, et perelepitajana hästi toime tulla. Vastav luba antakse üldjuhul
viieks aastaks.208 Lepitajatena võivad tegutsevad ka need advokatuuri liikmed, kes on edukalt
läbinud vastava koolituse ja on kantud advokatuuri lepitajate koondnimekirja.209

Teenuse järelevalvesüsteem
Kohtusisese

perelepituse

(tuomioistuinvirasto),

mis

järelevalvet
kuulub

teostab

Soome

justiitsministeeriumi

Riigikohtu
haldusalasse.

administratsioon
Lepitusteenuse

kvaliteedikontrolli kõrval vastutab organisatioon kohtute kvaliteedi ning administratiivsete
küsimuste haldamise üle.210 Kohtuvälise perelepituse üle teostab järelevalvet abieluseaduse 5.
peatükki 22. jao kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused, mis omakorda kuuluvad Sotsiaal- ja
tervishoiuministeeriumi haldusalasse.211

Läbiviidud teenuste mõju-uuringud
Kohtusisese perelepituse tulemlikkust on mõõdetud Espoo esimese astme kohus läbiviidud
uuringus 2011-2013 aastal. Uurimustöö eesmärgiks oli koostada statistiline ülevaade millistel
juhtudel ning millisel määral kasutatakse kohtuprotsessis lepitust. Uuringu käigus selgus, et
60% lastega seotud lepituste käigus on jõudud kokkuleppele. Uurimus on koostatud
soomekeelsena.212
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Teavet mõju-uuringutest kohtuväliste perelepitusteenuse osas ei ole.213

Koolitusprogrammi maht ja sisu
Kohtuvälise perelepitajate koolitusprogramm loodi eelmainitud FASPER projekti raames ja
rakendus 2013. aastal.
Koolituse päev
1-2

Õppe sisu
Ülevaade perelepitusest, konflikti olemus ja vaidluste lahendused, lahutus
kui konflikt, lepituse protsess ja etapid.

3-4

Lahutuse erinevad etapid, kuidas hoida lapsi perelepituse fookuses,
tunnete teadvustamine ja ümberkujundamine, ettevalmistusprotsess ning
esimese

ühise

perelepitus-sessiooni

alustamine,

lisaküsimuste

täpsustamine.
5-6

Tähelepanekud ja kogemused praktika perioodil, lapsevanemate mured
ning

usalduse

lahkuminekut,

küsimused,
detailidesse

vanemlussuhe
ning

suurele

pärast
pildile

lahutust

või

keskendumine

perelepitusprotsessis.
7-8

Tähelepanekud ja kogemused praktika perioodil, lepitaja identiteet,
lepitajate kogukond ning pädevuse arendamine, perekonnaõiguse
küsimused lepitusprotsessis, reaalsuse testimine, lepituse lõpetamise
protsess.

Joonis nr 8. Soome perelepitajate koolitusprogramm.214
8-päevane koolitusprogramm on eelkõige mõeldud perelepitaja algkursuseks. Peale teooria on
suur rõhk praktilisel õppel. Koolituse käigus peab iga koolitusel osaleja läbi viima perelepituse
rollimängu, kasutades erinevaid lepituse tehnikaid. Lisaks on koolitusel osalejal kohustuslik
läbida praktika kaaslepitajaga. Koolitusel on oluline tagasiside, mida võimaldatakse osapooltele
pärast iga koolituse alaosa lõppu.215
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Vaula Haavisto, „Developing Family Mediation in Finland: The Change Process and Practical Outcomes,“
60.
215
Ibid.
214

58

Kohtusisese perelepituskoolituse programm näeb ette 10 päeva jooksul läbitud seminare ja
praktikume, millele lisandub iseseisev töö. Enne koolituse algust tuleb osalejatel lugeda kas
akadeemilist kirjandust või muul viisil ennast lepitusteenusega kurssi viia. Esimene
koolitussessioon näeb ette 3-päevast kursust, kus antakse sissejuhatus lepitusse ning lepituse
erinevatesse liikidesse. Seejärel saavad kursusel osalejad 3-päevase koolituse lapse
psühholoogiast. Koolituse juurde kuulub ka ühepäevane arutelu video põhjal, kus käsitletakse
erijuhtumite lepitamist ning rollimängude läbimine.216

Koolitusprogrammi akrediteerimine
Kohtusisese ja kohtuvälise perelepituse koolitusprogrammi

osas

ei

ole ametliku

koolitusprogrammi akrediteerimissüsteemi, sest perelepitajaid koolitatakse ametisiseselt
kohtutes, kohalikes omavalitsustes ning advokatuuris.217

Koolitusprogrammi haldaja ja arendaja
Kohtusisese perelepituse koolitusprogrammi haldamise eest vastutab Soome Riigikohtu
administratsioon (tuomioistuinvirasto) alates 2020. aasta algusest. Seetõttu ei ole ametlikku
koolituste uuendamise metootikat ega kvaliteedikontrolli välja kujunenud.218
Kohtuvälise perelepituse koolitusprogrammi uuendamine toimus FASPER projekti raames, mis
töötati välja koostöös perelepitajate, akadeemikute ning väliseksperdiga. Koolitusprogrammi
on seni vaid paaril korral tagasiside põhjal mugandatud.219

Koolitusi läbiviivate organisatsioonide profiil
Kohtuvälise perelepituse koolitusi viiakse läbi koostöös ülikoolidega nn suveülikoolide
formaadis, mis annab võimaluse koolitusi üleriigiliselt korraldada. Koolituste korraldamise
osas ei ole seni virtuaalseid õpikeskkondi kasutatud. 220
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Soome Advokatuuri ja Soome Riigikohtu administratsiooni lepituse koolitusi viiakse läbi
ametisiseselt, mistõttu ei ole kättesaadavad õppematerjalid ega täpsem informatsioon koolituse
korraldusest.

Koolitusprogrammi reguleeriv õiguslik raamistik
Perelepitajate koolitusprogramm ei ole Soomes õiguslikult reguleeritud.221

Koolitusel osalejate profiil, baasharidus ja koolitusele saajate baaskompetentsid
Koolitusel osalevad kohalikes omavalitustes töötavad profesionaalid, kellel on kõrgharidus
sotsiaalteadustes, pedagoogikas või muu sarnane väljaõpe. Koolitusele pääsevad ka teised
profesionaalid, kes suudavad tõestada oma motivatsiooni ning pädevust perelepitaja ametikohal
jätkamiseks.222 Kohtusisese lepituse koolitusel osalemiseks tuleb omada kohtuniku kutset ja
tõestada motiveeritust kohtusesele lepituse läbiviimiseks. Lepituse koolitus on Soome
Riigikohtu

administratsioonimpoolt

läbiviidud

koolituste

seas

kõige

populaarsem

täiendkoolitus.223

Koolitusprogrammi väljatöötamise ja rakendamise rahastamine, osalejate rahaline ja
mitterahaline omaosalus
Kohtuvälise perelepituse koolitusprogramm töötati välja FASPER projekti raames 2014. aastal.
Programmi rahastati nii Lepitajate Foorumi kui ka Soome Mänguatuomaatite Ühingu
(Finland’s

Slot

Machine

koolitusprogrammi

Association)

rahastuse

eest

eestvedamisel.224
vastutab

Kohtusisese

rahandusministeerium.

perelepituse
Mõlemad

koolitusprogrammid tasub osalejatele tööandja.225

Koolituse läbinutele mõeldud jätkutugi
Kohtusisese lepituse korral pakutakse kohtunikele võimalust läbida täiendkoolitusi, lisaks
toimuvad iga-aastased kohtumised ning toimib lepitust läbiviivate kohtunike ühendav
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organisatsioon. Lisaks pakutakse alustavatele lepitajatele võimalust alustada lepitusprotsessi
läbiviimist kaaslepitajana.226 Kohtuvälise lepituse osas ei ole ühtset jätkutoesüsteemi
perelepitajatele loodud.227
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SAKSAMAA: PERELEPITUSSÜSTEEM JA KOOLITUSMUDEL
Teenuse ülesehitus ja koordinatsioon
Lepitusteenus ei ole Saksamaal riiklik teenus, mistõttu on perelepituse kui lepituse ühe
kategooria koordinatsioon ning korraldamine eraettevõtjate pärusmaa. Riigi poolt on
lepitusseaduses reguleeritud lepitaja kvalifikatsioon ja koolitusprogrammi sisu.228 Samuti on
lepitusseadusega lühidalt kirjeldatud lepituse olemus:
Lepitus on konfidentsiaalne ja struktureeritud protsess, mille käigus pooled
otsivad ühe või mitme lepitaja abil vabatahtlikult ja iseseisvalt oma
konfliktile rahumeelset lahendust.229
Saksa perekonnaasjade menetlemise ja hagita menetluses lahendatavate asjade seaduse § 23
kohaselt tuleb osapooltel perekonnasiseste vaidluste korral kohtu poole pöördudes märkida, kas
vaidluse lahendamiseks pöörduti enne perelepitaja poole. Juhul, kui seda ei tehtud, tuleb anda
selge põhjus, miks perelepitusse pöörduda ei soovitud.230
Nii nagu teistes Lääne-Euroopa riikides jaguneb Saksamaal perelepitusteenus kohtusiseseks ja
kohtuväliseks perelepituseks. Kohtusisese perelepituse kujunemisele on kaasa aidanud tõhus
kohtusüsteem, kus kohtuniku kohustus on peale õigusemõistmise ka vahendaja roll vaidluste
lahendamise hõlbustamiseks. 231 Saksamaa kohtusüsteem on efektiive ning perekonnasiseste
vaidluste korral on osapooltel võimalus pöörduda perekohtute poole, mis hõlbustab otsuse
vastuvõtmist ning pakub vaidlustele kiire lahenduse. Lisaks on osades liidumaades (näiteks
Hamburg ning Baden-Württemberg) perekonnakohtunikud võtnud enda kanda lepitaja rolli,
mis sisuliselt tähendab lepitust teise kohtuniku poolt, kes ei vastuta vastava vaidlusega seotud
kohtumenetluste eest. Perekohtute roll ja kvalifikatsioon perelepitusteenuse tagamisel ei ole
lepitusseaduses reguleeritud ega üleriigiliselt tagatud.232
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Seevastu on kohtuväline perelepitus tasuline teenus, mis on efektiivse kohtumõistmise kõrval
jäänud pigem tagaplaanile nii poliitikakujundajate kui ka kodanike jaoks. Kuigi riikliku tuge
teenuse arendamisele ei ole aastate jooksul tagatud, on Saksa perelepitajate eraturg
kõrgtasemeline. Seda tõendab näiteks 1992. aastal loodud Föderaalse Perelepituse
Assotsiatsiooni (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.) olemasolu, kuhu on
koondatud üleriigiliselt tegutsevad sertifitseeritud (ZMediatAusbVO) perelepitajad. Lisaks
pakub assotsiatsioon perelepitajate koolitusprogrammi ning haldab perelepitajate nimekirja.233
Rahvusvahelise ja kultuurideülese perelepituse üks Euroopa eestvedajaid on Berliinis tegutsev
mittetulundus organisatsioon MiKK (International Mediation Centre for Family Conflict and
Child Abduction), kuhu on koondunud rahvusvahelise perelepituse eksperdid. Organisatsioon
pakub nõu rahvusvaheliste juhtumite korral ja informatsiooni ning koolitusi piiriüleste
perelepituste parimatest praktikatest.234

Perelepitus
Saksamaal

Kohtuväline
perelepitus
(erateenusena)

Kohtusisene
perelepitus

Kohaliku omavalituse tasandil pakub perelepitusega sarnast teenust Saksamaa Noorsooamet
(Jugendämter), kuid teenuse sisu erineb suuresti liidumaade kaupa. Vanemluskokkulepete
korral on noorsooameti kohustus võtta erimeelsuste esinemisel nn vahendaja roll.235 Üleriigiline
ülevaade noorsooameti perelepitusteenuse osutamisest on puudulik.236

Teenuse osutamise protsess
Perelepitusse pöördumine toimub Saksamaal üldjuhul iseseisval initsiatiivil ning näiteks juristi
või teiste teenuseosutajate soovitusel. 237 Akrediteeritud perelepitaja leidmiseks saab kasutada
interneti otsingumootorit või Föderaalse Perelepituse Assotsiatsiooni perelepitajate nimistust.
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Föderaalse Perelepituse Assotsiatsiooni otsingumootor annab võimaluse valida sobiv
perelepitaja näiteks kvalifikatsiooni, asukoha (juura või psühholoogia taustaga lepitaja) või
lepitaja nime, soo ning suhtluskeele järgi. Lepitajaga võetakse ühendust telefoni või e-maili
teel.238 Perelepituse sessioon kestab üldjuhul 1h-1,5h. Tavapärane kohtumise arv jääb 3-8
vahele.239 Perelepituse käigus tehtud kokkulepet on võimalik jõustada advokaadi või notari
abiga. 240

Teenuse saamise välistused ja alternatiivsed meetodid perelepitusele
Teenuse saamise välistused kui ka alternatiivsed meetodid vastavatel juhtudel ei ole
seadusandlusega sätesestatud. Teenuse saamise välistus jääb lepitaja vastutusalasse.
Lepitusseaduse kohaselt peab lepitaja olema lepitusteenust osutades neutraalne. Lisaks sätestab
seadus perelepituse saamise (kui ka teenuse osutamise) välistusena juhtumid, kus perelepitaja
ning lepituse osapooled (või üks lepituse osapool) töötavad või on eelnevalt töötanud samas
organisatsioonis.241

Lapse kaasamine protsessi
Lapse kaasamine perelepitusse on Föderaalse Perelepituse Assotsiatsiooni andmetel oluline,
viidates ÜRO Lapse õiguste konventsioonile (Convention on the Rights of the Child). Lapse
kaasamise vajaduse üle otsustavad nii lapsevanem kui ka perelepitaja. Lapse kaasamine
perelepitusprotsessi sõltub perelepitaja kogemusest ning meetoditest, mida perelepituse
sessioonil kasutatakse.242

Teenuse rahastusmudel
Kohtuväline pereleptusteenus ei ole Saksamaal riiklikult reguleeritud, seega ei taga riik
kodanikele tasuta teenust. Teenuseosutajad on erapraksise töötajad ning teenuse hinnaklass
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sõltub suuresti teenusepakkujast. Samuti puudub riigil kontroll teenuse hinnaklassi ja selle
statistiline ülevaade. Üldjuhul varieerub teenuse tunnihind 60-260 EUR vahel.243

Teenust osutavate isikute profiil
Teenust osutavatele isikutele ei ole sätestatud nõudeid hariduse, täiendõppe ja eelneva
töökogemuse osas. Perelepitaja kutset omavad reeglina psühholoogid, juristid ja
sotsiaaltöötajad.244 Lepitusteenust osutavate isikute piirang on sätestatud lepitusseaduse § 3-s,
mille kohaselt ei tohi lepitusteenust osutada, kui teatud juhtudel (ning osapooltele teadmata) ei
suuda lepitaja erapooletust tagada. Lisaks on keelatud lepitada sama asutuses praktiseerivaid
lepitajaid ning lepitajaid, kes on eelnevalt samas lepitusprotsessis osalenud.245

Teenusepakkujaid koondavate organisatsioonide roll ja vastutus
Riikliku

perelepitussüsteemi

puudumisel

on

ülevaade

perelepiteenust

pakkuvatest

organisatsioonidest puudulik. Küll aga kuulub Föderaalse Perelepituse Assotsiatsiooni alla 15
üleriigilist koolitusprogrammide teenusepakkujat. Teenusepakkuja roll ja vastutus sõltub
teenuseosutajast, kuid reeglina on organisatsiooni roll perelepitajate väljaõppe tagamise kõrval
teenuseosutamine.246 Suurte organisatsioonide haldusalasse võivad jääda veel konverentside
ning täiendkoolituste korraldamine. Iga organisatsioon vastutab koolitusprogrammi ning
lepitajate kvalifikatsiooni eest.247

Kvaliteedistandardid teenuse osutamiseks ja teenuse jätkusuutlikkuse tagamine
Lepitusseaduse kohaselt rakendub lepitajatele konfidentsiaalsuse kohustus, kuid teisi
kvaliteedistandardeid lepitusseadus ei sätesta. Lepitaja kohustuseks jääb osapoolte teavitamine
oma konfidentsiaalsuskohustuse ulatusest.248 Lepitajate täiendõppe kohustus on kinnitatud
Saksa Föderaalse justiits- ja tarbijakaitseministeeriumi määrusega, mis sätestab lepitajale
kohtustuse osaleda täiendõppel vähemalt 40 tundi nelja aastase perioodi jooksul. Täiendõpet
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tuleb samuti sertifikaadiga tõestada. Määrusega on kinnitatud supervisiooni kohtustus, mida
tuleb läbida vähemalt neljal korral kahe aasta jooksul pärast lepitaja sertifikaadi välja
andmist.249 Kui kutsestandard on omandatud välismaal, kehtib see Saksamaal juhul, kui lepitaja
on läbinud vähemalt 90 tundi koolitust ning seejärel läbi viinud vähemalt neli lepitust kas
lepitajana või kaaslepitajana. 250

Teenusepakkuja kutsestandard: sisu, väljastaja, muutmise sagedus jms.
Teenusepakkuja kutsestandardit annab välja “Lepitaja (BAFM)” sertifikaadina Föderaalse
Perelepituse Assotsiatsioon. Vastavat sertifikaati tuleb tõendada iga nelja aasta järel. Vastav
sertifikaat antakse kõigile Föderaalse Perelepituse Assotsiatsiooni poolt akrediteeritud
koolituse läbinutele.251

Teenuse järelevalvesüsteem
Perelepitusteenusel puudub riiklik järelevalvesüsteem.252

Teenust reguleeriv õiguslik raamistik
Perelepitusteenust reguleerib Saksa lepitusseadus253 ja Perekonnaasjade ja hagita menetluse
seaduse (Act on Proceedings in Family Matters and in Matters of Non-contentious Jurisdiction)
lõiked 23, 36, 26a, 81, 145, 155 ja 156.254

Läbiviidud teenuse mõju-uuringud
Läbiviidud uuringu ning intervjuude käigus ei tuvastatud perelepitusteenuse kohta läbiviidud
mõju-uuringuid.

„Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (Zertifizierte-MediatorenAusbildungsverordnung - ZMediatAusbV),“ Geändert durch Art. 1 V v. 30.7.2020 I 1869.
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Koolitusprogrammi maht ja sisu
Koolitusprogrammi

maht

ja

sisu

on

säitestatud

Saksa

Föderaalse

justiits-

ja

tarbijakaitseministeeriumi määrusega. Koolitusprogammi miinimummahuks on 120 tundi.
Määruses on lisana toodud koolitusprogrammi kaheksa moodulit255:
1. Sissejuhatus ja lepituse ABC (18 tundi)
a. Lepitus: põhimõtted, protseduur, faasid.
b. Kommunikatsioon ja tehnika lepitusprotsessis.
c. Lepitusprotsessi
eripärad
võrreldes
teiste
alternatiivmenetlustega.
d. Ülevaade lepituse rakendusvaldkondadest.
2. Lepituse protsess ja raamistik (30 tundi)

vaidluste

lahendamise

3. Läbirääkimisite tehnikad ja oskused (12 tundi)
a. Läbirääkimiste analüüsi alused
b. Läbirääkimiste läbiviimine ja haldamine
4. Suhtlustehnikad (18 tundi)
a. Suhtlemise alused
b. Suhtlustehnikad
c. Lahenduste arendamise ja hindamise tehnikad
d. Visualiseerimis- ning modereerimistehnikad
e. Keeruliste olukordade lahendamine
5. Konfliktide lahendamine (12 tundi)
a. Konfliktiteooriad
b. Konflikti dünaamika
c. Sekkumistehnikad
6. Lepitusõigus (6 tundi)
7. Juriidika lepituses (12 tundi)
a. Juriidika roll lepituses
b. Lubatud ja lubamatul nõuandel vahe tegemine
c. Väliste osapoolte lepituses osalemine
d. Lepitaja osalemine lõplikus kokkuleppes

Tsiteeritud ministri määrusest „Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren
(Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung - ZMediatAusbV),“ Geändert durch Art. 1 V v. 30.7.2020 I
1869.
255
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e. Lõpliku kokkuleppe juriidiline tähendus ning selle jõustamine
8. Isiklik kompetents, suhtumine ning rollide mõistmine (12 tundi)
a. Rollikonflikt
b. Lepitaja ülesanded ja minapilt
c. Lepitaja neutraalsus
d. Lepituse ausus
e. Oma tunnetega tegelemine
f. Enesereflektsioon

Koolitusprogrammi akrediteerimine
Perelepitajate

koolitusprogrammi

akrediteerimine

toimub

Föderaalse

Perelepituse

Assotsiatsiooni, kes lähtub lepitusseaduses sätestatud koolitusprogrammi õiguslikust
raamistikust.

Koolitusprogrammi reguleeriv õiguslik raamistik
Lepitajate koolitusprogramm on reguleeritud lepitusseaduse sertifitseeritud põhi- ja täiendõppe
määrusega.256

Koolitusel osalejate profiil
Koolitusel osalejate profiili ja baashariduse nõuded paneb paika koolitust läbiviiv
organisatsioon iseseisvalt kuna seda ei ole seadusandluses reguleeritud.257

Koolitusprogrammi väljatöötamise ja rakendamise rahastamine, osalejate rahaline ja
mitterahaline omaosalus
Riigi poolt ei ole koolitusprogrammi väljatöötamine ja rakendamise rahastamine tagatud.258
Sellest tulenevalt on huvilised kohustatud koolitustasu iseseisvalt tasuma. Koolitusprogrammid
on saadaval erinevas hinnaklassis, kuid reeglina on koolitusprogrammi maksumuseks
keskmiselt €3000.259

„Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (Zertifizierte-MediatorenAusbildungsverordnung - ZMediatAusbV),“ Geändert durch Art. 1 V v. 30.7.2020 I 1869.
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Koolituse läbinutele mõeldud jätkutugi
Perelepituse koolitusprogrammi läbinutele ning Föderaalse Perelepituse Assotsiatsiooni
liikmetele on välja pakutud assotsiatsiooni poolt finantseeritud regionaalsete gruppide
koosviibimised, konverentsid ning loodud ametisisesed ühendused.260 Jätkutugi toimib
täiendkoolitustel osalemise kaudu, mis on saadaval Föderaalse Perelepituse Assotsiatsiooni
kodulehel.261

Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V., „Regionalgruppen,“ viimati külastatud 10. august
2020. https://www.bafm-mediation.de/verband/regionalgruppen/.
261
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Ettepanekud Eesti perelepitussüsteemi ja perelepitaja väljaõppe
korraldusmudeli loomiseks ja/või parandamiseks
Teenuse disain
Võttes arvesse viie Euroopa riigi praktikaid ning seni Eestis kehtinud perelepituse osutamise
teekonda, jaguneks riikliku perelepituse rakendusasutuse koordineeritud soovituslik
klienditeekond kolmeks:
1. Pöördumine tuleks kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja kaudu.
2. Kohtueelne või kohtuprotsessi käigus osutatav perelepitus.
3. Iseseisev pöördumine riikliku rakendusasutuse poole.
Suurbritannias ja Saksamaal on perelepituse koondorganisatsioonid loonud perelepitusse
pöördumise tarbeks kasutajasõbraliku veebipõhise perelepitajate otsingusüsteemi, mis
võimaldab leida osapooltel perelepitaja nii asukoha, kvalifikatsiooni, haridustausta ning muude
tunnuste alusel endale sobiv perelepitaja. Sarnase broneeringusüsteemi loomist tasub kaaluda
ka Eesti süsteemi rakendamisel, sest nii on kodanikele tagatud ülevaade riigis tegutsevates
kvalifitseeritud perelepitajatest. Perelepitajate nimekiri on veebipõhiselt kättesaadav ka Leedus,
kuid seal puudub automatiseeritud broneerimissüsteem, mistõttu tuleb perelepitajatega
ühendust võtta iseseisvalt või seda teeb Leedu riikliku õigusabi talituse sekretär/koordinaator.
Siin on Eestil potensiaali luua automaatne broneerimissüsteem, mis tagaks töökorralduse
maksimaalse automatiseerimise. Küll aga on oluline veebipõhise broneerimissüteemi kõrval
säilitada telefoni teel registreerumine.
Jälgides Norra, Soome, Suurbritannia ja Leedu parimaid praktikaid on lepitusprotsessi
soovituslik teekond järgmine:
Eelkohtumine/hindamine, mis on võimaluse korral automatiseeritud. Vajaduse korral saab
eelhindamist teostada perelepitaja.
Eelkohtumine/hindamine on Leedus, Norras ja Soomes kohustuslik, et kindlustada osapoolte
sobilikkust perelepitusse. Eelkohtumist ja hindamist on riigid lahendanud erinevalt. Näiteks
tuleb Leedus enne perelepitusse pöördumist täita vastav ankeet, kus tuleb muuhulgas märkida
konflikti endapoolne versioon ja üksikasjad, millega seoses ollakse nõus kompromissiks.
Lepitaja ülesanne on vastuseid analüüsida ja enne lepituse algust leida osapooltele ühisosasid
ja ettepanekuid konflikti lahendamiseks. Samuti kasutab pere eelhindamiseks ankeete Norra ja
vajadusel korraldatakse ka kohtumisi. Soome kasutab eelhindamiseks osapooltega eraldi
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kohtumist. Suurbritannias on perelepituse sobilikkuse hindamiseks loodud eelmainitud
kohustuslik kohtueelne MIAM kohtumine, mis täidab eelhindamis funktsiooni.
Eelhindamisele aitaks kaasa Norras loodud ABC vaidlusastme määramine. Mudeli eeliseks on
eelkõige võimalus leida osapooltele sobiva kogemusega lepitaja. Veel aitab ABC mudel
efektiivselt tuvastada ning kiirelt reageerida erijuhtumitele ning keerulistele peretülidele. C
juhtimite korral on soovituslik kasutada kahte perelepitajat (nii mees- kui naislepitajat).
Sarnaselt Leedu süsteemiga oleks lepitaja kohustus enne kohtumist leida lepituseks sobiva
ruumi ning kinnitada lepituse toimumise aeg.
Siinkohal on oluline märkida, Leedu on kasutusele võtnud meetodu, kus

juhtudel, kui

osapooled soovivad osa võtta riiklikult tasutud perelepitaja teenusest, valib riiklik
rakendusüksus perele lepitaja iseseisvalt. Juhul, kui osapooled soovivad ise perelepitajat valida,
peavad nad lepitaja teenuse eest iseseisvalt tasuma. See tagab osapoolte sõnul teenuse kiire
kättesaamise. Sarnast mudelit tasuks kaaluda ka Eesti loodava süsteemi korral.
Lepituse protsess, kus 5 seanssi on riigi poolt rahastatud. Arv tuleneb intervjuudest
perelepituse ekspertidega Eestis, võttes arvesse keskmiselt vajaminevate seansside arvu. Lisaks
tuleb tõdeda, et Leedus on rahastatud 4 lepitusseanssi, mis on ekspertide sõnul jäänud liiga
väikseks arvuks. Norras rahastatakse vähemalt 7 perelepitussessiooni, kuid vajadusel seda ka
pikendatakse. Soomes on perelepitusteenus tasuta ning Suurbritannias on võimalik taodelda
riigiabi, kuid reeglina tasutakse teenuse eest iseseisvalt.
Kokkulepe, mis sõlmitakse osapoolte vahel. Norra ja Leedu näitel võiks kokkulepe ametlikult
osapoolte vahel allkirjaga kinnitada.
Sarnaselt

Soomega

võiks

võimalusel

koostada

automaatse

järelpärimise

ning

tagasipöördumise võimaluse, kui osapooled peavad vajalikuks kokkulepet muuta ja ei saa
sellega iseseisvalt hakkama.
Teenuse rahastuskeemi loomisel tuleks kaaluda järgnevaid tegureid:


Teenuse maksumus, sh töökohakulud, IT kulud



Ruumide rent



Perelepituse koordineerimise eest vastutavate töötajate palgakulu, sh töökohakulud



Lähetused



Koolituskulud, täiendkoolitused, supervisioon



Teenuse arenduskulud, teavitustegevus jms
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Riikliku perelepitusteenuse järelevalvesüsteem on soovituslik üle viia sarnaselt Soome ja
Norrale perelepitust riikliku koordineeriva asutuse alla. Leedu on seevastu loonud aga
eraldiseisva järelevalve komisjoni, kuhu kuuluvad riikliku koordinatsiooni esindajad,
akadeemikud ning praktikud. Vastavat lahendust on kritiseeritud vastutusalade hajutamise
tõttu, mis on seni takistanud efektiivset teenuseosutamist.

Teenusele suunamise välistused
Viie Euroopa riigi võrdluse põhjal saab järeldada, et paljud riigid ei ole selgelt välja toonud
perelepitusteenusele suunamise välistusi. Leedus, Soomes, Norras ja Saksamaal on vastav
initsiatiiv usaldatud perelepitajatele. Küll aga on Suurbritannias välja kujunenud konkreetne ja
mahukas perelepitusteenusele suunamise välistuste nimekiri. Alljärgnevalt on kirjeldatud viie
Euroopa riigi näitel teenusele suunamise välistused. Suurbritannia ekspertide sõnul on selged
välistused perelepitusteenusele saamise osas olulised, andes igapäevatööks selged juhised ja
toetuse erijuhtumite toimumise korral.
a) Perevägivalla juhtumid, kus osapooled pole võrdsel tasemel.
Perelepitusse ei sobi need vägivalla juhtumid, kus lepitusse pöörduvad osapooled ei tunne end
võrdväärse arutelu partnerina. Juhul, kui mõlemal osapoolel on soov perelepituses osaleda,
peaks ka perevägivallajuhtumitega peredele andma võimaluse lepitusprotsessis osalemiseks.
Kui üks osapooltest ei tunne end lepituse käigus turvaliselt tuleks perelepitus katkestada.
Erijuhtumite korral (sh perevägivallajuhtumite) on otstarbekas Norra näitel kasutada kahte
kogenumat lepitajat. Norra eksperdid soovitavad kasutada nii mees- kui naislepitajat, et tekiks
sooline tasakaal. Lisaks tuleb meeles pidada Istanbuli konvensiooni artikli 48 märgitud
soovitust, vältida ähisuhtevägivalla korral kohustuslike kohtuväliseid perelepitusi.

b) Lapse väärkohtlemise kahtlus.
Norra on seadusandluse tasemel säitestanud perelepituse välistuse lapse väärkohtlemise
kahtluse korral. Sarnane välistus peab olema ka Eesti riikliku teenuseosutamise rangetest
piirangustest. Lapse väärkohtlemise kahtluse korral tuleks perelepituse välistada juba enne
perelepitusse pöördumist. Lisaks tuleb perelepitus viivitamatult katkestada perelepitusprotsessi
ajal.
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c) Üks või mõlemad osapooled ei ole nõus perelepituses osalema.
Sarnaselt Suurbritanna selgelt välja toodud välistusele, tuleks kaaluda Eesti riikliku
perelepitussüsteemi loomisel perelepitusse pöördumise välistusena juhtumeid, kus üks või
mõlemad osapooled ei ole nõus perelepituses osalema. Näiteks toimub Soomes perelepitus
vabatahtlikkuse alusel, kuid mitte kohustuslikus korras. Seega on iga pere individuaalne valik,
kas perelepitus on neile sobilik meetod vaidluste lahendamiseks. Riikides, kus
perelepitusteenus on kohustuslik, jääb osapooltel sellegi poolest võimalus pöörduda kohtu
poole, eeskätt nendel juhtudel kui üks vaidluse osapooltest ei ole koostööks valmis.

d) Perelepituses ei saa osaleda lapsevanemad või hooldusisikud, kelle kohta toimub
menetlus politseis või parallelne kohtuasi seoses lapse heaolu ning turvalisuse
kahtlusega.
Sarnaselt Suurbritannia soovitustele tuleks kaaluda perelepitusteenuse välistamist juhtudel, kus
osapoolte vahel toimub perelepitusega samaaegselt menetlus politseis või paralleelne kohtuasi
seoses lapse heaolu ning turvalisuse kahtlusega. Suurbritannias tehakse vastav välistus kindlaks
juba perelepituse eelkohtumisel (MIAM kohtumine).

e) Tüli

seisneb

varasuhete

jagamises,

mitte

laste

hooldusõiguse

või

ülalpidamiskohtustuse kokku leppimises.
Sarnaselt Suurbritannia soovitusele tuleks perelepituse välistusena kaaluda juhtumeid, kus kus
osapooltel on selge huvi vaid varasuhete jagamise osas. Perelepituse ülim eesmärk on
lapsesõbralik lahkuminek. Vara jagamine võib tekitada konflikte, kuid kui tüli ei puuduta
otseselt või kaudselt laste heaolu, ei tohiks see olla riiklikult rahastatud teenus. Sel juhul saab
pöörduda juristi poole või tasuda lepitaja eest iseseisvalt.

f) Üks osapool ei ole valmis lahutama/lahku minema.
Kui üks osapooltest ei ole valmis lahutama/lahku minema, peaks pöörduma pereteraapiasse või
psühholoogi juurde. Selliste olukordade vältimiseks on oluline sarnaselt Norra ja Soome
süsteemiga teha enne perelepitusprotsessi alguses osapooltele selgeks perelepituse olemuse.
Seetõttu tuleks rõhutada, et perelepitusteenus on suunatud lahkuminevatele või juba lahus
elavatele lapsevanematele. Perelepitusteenus ei ole mõeldud teraapiaks, vaid teenuseks, mis
aitab lahkuminevaid lapsevanemaid. Perelepitus aitab jagada edasise lapsevanemliku
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kohustuste ja õiguste üksikasjad. Kui lapsevanemad soovivad oma suhet parandada, tuleks
pöörduda pere- või suhteteraapiasse.

g) Vähemalt ühel osapoolel esineb lepitusprotsessi ajal alkoholi- või narkojoove.
Sel juhul jääb lepitaja kohtususeks põhjendada, miks vastav olukord pole perelepitusprotsessile
sobiv. Sellistel juhtudel on Soome kohtunikud saanud eraldi väljaõppe ning koheselt
lapsevanemaid teenusest kõrvale ei jäeta. Sarnaselt tuleks Eestis kaaluda osapooltele teise
võimaluse andmist. Juhul, kui olukord ei ole parananud, peaks perelepitaja lepitusprotsessi
katkestama ning jagada mõlemale osapoolele brožüüri erinevate programmide ning
soovitustega.

h) Riiklikult rahastatud teenusele ei ole kohale ilmutud.
Juhul, kui osapooled või üks osapooltest pole peale kahte kokkulepitud korda lepitusseansile
kohale ilmunud, tuleks riiklik teenuseosutamine lõpetada. Peale esimest kohale mitteilmumist
saadetakse hoiatus. Peale teist mitteilmumist tuleks tasuta teenusele sisenemine automaatselt
tõkestada.

i) Lepitaja turvalisus. Kui üks osapooltest paneb toime füüsilise või vaimse rünnak
lepitaja suunal.
Perelepitusprotsess tuleks koheselt lõpetada juhtudel, kus vähemalt üks osapooltest paneb toime
füüsilise või vaimse rünnak lepitaja suunal. Sel juhul tuleb koheselt lepituse protsess lõpetada
ning lepitajale jääb õigus pöörduda politsei poole.

Teenuse kvaliteedi mõõtmiseks ja parimaks teenuse osutamiseks vajalikud
tegevused
Viie Euroopa riigi näidete põhjal selgus, et teenuse kvaliteedi mõõtmiseks ja teenuse parimaks
osutamiseks vajalike hindamisvahendeid ei jagata kolmandate osapooltega või need puuduvad
täielikult. Järgnevad soovitused on selgunud intervjuude käigus perelepituse ekspertidega
Norras ja Suurbritannias.
Statistika kogumine. Perelepituse kvaliteedi mõõtmise aluseks on statistika kogumine ja
aruandlus vajalik näiteks perelepitusse pöördumise põhjustest. Perelepitusse pöördumise
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automatiseerimine on siinkohal oluline, sest aitab statistikat kerge vaevaga koguda. Lisaks on
oluline koondada infot kokkuleppele jõudnud seansside osas.
Riiklikult rahastatud perelepituse rakendamise korral on soovituslik uurida riigi poolt
rahastatud ja iseseisvalt rahastatud perelepituse eripärasid.
Küsimustik riikliku perelepitusteenuse lõppedes, võiks osapooltele esitada järgnevaid
küsimusi:


Kas osapooled jõudsid kokkuleppele?



Kas osapoolte hinnangul võeti lapse arvamust protsessi käigus arvesse?



Kas perelepitusteenus täitis oma eesmärki?



Kui suur oli lepitajapoolne surve kokkuleppe saavutamisel?



Kas tundsite end perelepitusteenuse ajal turvaliselt?

Lepituse käigus jõutud kokkuleppe täitmise osas oleks soovitatav iseteenindusportaali kaudu
saata poole aasta möödudes automaatselt kiri küsimusega: kas perelepituses sõlmitud
kokkulepe töötab? Samuti peaks lepitaja juba protsessi kägus osapooli teavitama võimalusest
kokkulepet vajadusel aja jooksul muuta. Seetõttu peaks haldama statistikat tagasipöördumiste
osas ning tulemuste põhjal teha vastavad järeldused.
Soovituslik on koguda riiklike perelepituse rakendusüksusesse perelepitust käsitlevad
akadeemilise kirjanduse põhiteosed, mis aitaksid kaasa perelepitussüsteemi loomisele ning
rakendamisele.
Sarnaselt Leedu perelepitussüsteemi väljatöötamisega oleks vajalik koostöö loomine ülikooliga
perelepitusteenuse tõhusamaks rakendamiseks. Potentsiaalne partner võiks olla

Tallinna

Ülikooli Ühiskonnainstituudi alla kuuluv laste ja perede uurimisrühm.

Teenuse osutamiseks vajalikud kompetentsid
Perelepitusteenuse osutamiseks on viie Euroopa riigi näitel olulisel kohal järgmised
kompetentsid ning hariduskriteerium:
Lepitaja neutraalsuse printsiip. Lepitaja ülesandeks ei ole anda olukorrale omapoolne
hinnang, vaid aidata osapooltel erimeelsused lahendada mõlemale osapooltele vastuvõetaval
viisil.
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Juriidilised teadmised perelepitusest, mis on vajalikud eelkõige perelepituses sõlmitud
kokkulepe oleks õiguslikult siduv.
Teadmised peredünaamikast ja lahutus/lahkumineku protsessist. Perelepitajal peab olema
ülevaade lahutuse/lahkumineku psühholoogilisest mõjust pereliikmetele ning eriti lastele.
Perelepitajal peavad olema teadmised ning praktilised oskused, et toime tulla perelepituses
esinevate tugevate emotsioonide ning osapoolte puuduliku suhtlemisega. Perelepitajal peavad
olema teadmised lapse hooldusõiguse ning visiitide üksikasjadest.
Enesereflektsioon. Lepitajalt eeldatakse oskust läbi enesereflektsiooni ennast pidevalt
parandada ning oma pädevust lepitajana suurendada.
Tulevikule suunatus. Perelepitust osutavad eksperdid peavad mõistma perelepitusteenuse
tulevikule suunatuse eripära, mis eristab perelepitust näiteks pereteraapiast, kus keskendutakse
ka mineviku küsimustele. Perelepituse eesmärk on alustada puhtalt lehelt ning leida perele uus
tulevikumudel.
Lapse kaasamine. Euroopas on aina kasvav trend lapse kaasamine perelepitusse. Lapse
kaasamine saab toimuda kas lapsega vestluse põhiselt või lapsevanematega sellest vesteldes.
Perelepitajal peab olema ülevaade eri vanuses lapse arengutasemest, et lapsi võimaluse korral
lepitusprotsessi kaasata. Lisaks on oluline teada lahutuse mõjust lapse arengule ning sellest ka
lastevanematega arutleda.
Erijuhtumite korral on oluline kaasata eelmainitud kahte kogenud perelepitajat. Lepitajatel on
kohustus erijuhtumite korral (näiteks lähisuhtevägivald) kaardistada olukorra tagamaad ning
kindlustama, et mõlemad osapooled osalevad lepitusprotsessis vabatahtlikkuse alusel.
Vajadusel peavad lepitajad jagama teavet olemasolevate tugiteenuste kohta. Kahe lepitaja
kaasamise eeliseks on võimalus kasutada sõltuvalt juhtumist kahe erineva valdkonna eksperte,
näiteks soodustades õigusvaldkonna ning teraapia taustaga ekspertide koostööd. Soome
kohtusisese perelepitusega sarnaselt tuleks lubada vägivallaohvritel kaasa võtta näiteks oma
juriidiline esindaja.
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Kvaliteetse teenuse tagamiseks vajalike tegevuste kirjeldus riigi ja kohalike
omavalituste tasandil
Kvaliteetse riikliku perelepitussüsteemi tagab eelkõige selge rollijaotus ametiasutuste vahel.
Seetõttu tuleks kaaluda riigi roll perelepitusteenuse korraldamisel seadusandlusega
sätestada. Riigi roll peaks olema eelkõige pakkuda riikliku perelepitusteenuse väljatöötamise
perioodil rahalist tuge perelepitajate väljakoolitamiseks ning soodustama perelepitajaid
ühendava organisatsiooni loomist. Ministeeriumite (eelkõige eestvedajana Siseministeeriumi)
haldusalasse peaks jääma perelepituse seadusandluse väljatöötamine, poliitikakujundus ning
teadlikkuse tõstmine ühiskonnas. Perelepitusteenuse rakendusüksuse haldusalasse jääks
riiklikult rahastatud perelepituse koordineerimine, riikliku perelepitusteenust osutavate
perelepitajate nimekirja haldamine ning riikliku perelepituse statistika kogumine. Kohaliku
omavalituse ülesandeks jääks abivajavate perede suunamine Sotsiaalkindlustusameti
vahendusel perelepitusse. Sotsiaalkindlustameti ning kohaliku omavalituse vastutusalaks on
identifitseerida osapoolte sobilikkus perelepitusprotsessis osalemiseks.
Teenuse läbipaistvuse tagamiseks tuleks nii riigi kui kohalike omavalitsuste tasandil välja tuua
riiklikult rahastatud perelepituse tunnihind.

Koolitusprogrammi maht ja sisu
Tõhusa

õigusemõistmise

Euroopa

komisjoni

2019.

aastal

välja

andud

lepitajate

koolitusprogrammi soovituste kohaselt peaks lepitajate koolitusprogrammi maht piirduma
vähemalt 40 tunniga. Seni on Eestis perelepitajate koolitusprogrammi maht jäänud 160 tunni
(nii Lepitajate Ühing kui ka Lepituse Instituut) piiresse. Lähtudes seni Eestis väljatöötatud
perelepituse koolitusprogrammidest ning rahvusvahelistest soovitustest on koolitusprogrammi
soovituslik maht ja sisu moodulite kaupa järgmine:
I moodul. Sissejuhatus perelepitusse ja perelepituse valdkonda. Eesti perelepituse kujunemine.
II moodul. Peredünaamika. Lahutusprotsess.
III moodul. Lepitusprotsess: lepituse faasid.
IV moodul. Perelepitusega seotud seadusandlus. Ülevaade riiklikust perelepitussüsteemist ning
koordineerimisest.
Praktika
V moodul. Laste kaasamise meetodid.
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Praktika
VI moodul. Erijuhtumid perelepituses. Välistused.
Praktika
VII moodul. Enesereflektsioon.

Joonis nr 9. Soovituslik riiklik perelepituse baaskoolitus.
Koolitusprogrammi loengute maht võiks piirduda 80 tunniga, millele lisanduks
praktikaperioodide tunnid ning iseseisva õppe maht.
Lepitaja kompetentsi aluseks on kolmeastmeline väljaõpe:
Teoreetilised teadmised
Lepituse läbimäng jm. praktilised oskused
Praktika
Koolitusprogramm peaks lõppema eksamiga, mis on soovituslikult jagatud kirjalikuks ning
suuliseks osaks. Sarnaselt Leedu lepitaja kutseeksamiga peaks suulisel osal olema suurem
osakaal just seetõttu, et tulevased perelepitajad suudaksid enda lepitusoskusi eksamikomisjoni
ees tõestada.
Lisaks perelepitajate baaskoolitusele on oluline tagada perelepitajate täiendkoolituste
võimalused. Täiendkoolitusi võiks osutada kõrge konfliktitasemega perede lepitusprotsessist
ning meetoditest ning laste kaasamisest erijuhtumite korral.

Koolitusprogrammi akrediteerimine.
Järgides Tõhusa õigusemõistmise Euroopa Komisjoni 2019. aastal välja andud nõuandeid
lepituskoolituste akrediteerimise osas, on soovituslik koolitusprogrammi akrediteerimine jätta,
kas avalik-õigusliku või eraõiguslike organisatsioonide haldusalasse. Oluline on siinkohal, et
akrediteerimist teostav asutus ei ole ise koolitusprogrammide korraldaja. Sellest tulenevalt
on soovitus koolitusprogrammi akrediteerimine lisada riikliku perelepitussüsteemi haldava
ministeeriumi

ehk

Siseministeeriumi

vastutusalaks.

Täiendavalt

on

soovitatav

koolitusprogramm sertifitseerida Rahvusvahelise Lepitusinsituudi International Mediation
Institute’s Certified Mediator Training Program (CMTP) tõendiga.
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Kutsestandardi väljastamine
Eesti süsteemi loomisel on soovituslik kaaluda võimalust riikliku perelepitusteenust
osutavate perelepitajate kutsestandardi väljastamine jätta riikliku perelepituse
rakendusüksuse haldusalasse.
Norras ja Soomes ei toimu perelepitajatele eraldi kutsestandardi väljastamist, sest
perelepitusteenust osutavad eraturu konkurentsi puudumise tõttu nii kohaliku omavalituse
töötajad (sotsiaaltöötajad, perenõustajad, lastekaitsetöötajad) kui ka kohtunikud. Ekspertide
hinnangul on kutsestandardi puudumine Soome kui ka Norra perelepitussüsteemi üks
nõrkuseid. Aasta 2020 seisuga tegutseb Eesti eraturul alla 50. aktiivse perelepitaja262, kellest
osa töötab nii Tallinna Perekeskuses kui pakub perelepitusteenust koostöös kohalike
omavalitsustega. Sarnane olukord valitses ka Leedu turul enne 2018. aasta lepitusseaduse
jõustumist. Ühtse riikliku süsteemi loomisel peeti oluliseks kutsestandardi väljastamine viia
riikliku lepitust koordineeriva asutuse haldusalasse. Oluliseks põhjuseks kujunes tõsiasi, et
lepitusteenus, sealhulgas perelepitus sai riigi poolt osutatavaks teenuseks. Suurbritannias ja
Saksamaal on kutsestandardi väljastamine jäetud perelepitajate koondorganisatsioonile, kuid
tuleb meeles pidada, et Suurbritannia Perelepitajate Nõukokku kuulub 5 riigi suurimat
teenusepakkujat ning Saksa Föderaalse Perelepituse Assotsiatsiooni alla kuulub tervelt 15
perelepitajate organisatsiooni.

Eeldused koolitusel osalejale
Koolitusel osalejate eelduseks on Euroopas kõrghariduse olemasolu sotsiaal-, õigus-,
pedagoogika- või sarnases valdkonnas, mis on andud baasteadmised perelepitajana
toimetulekuks. Eelmainitud eelduseid on soovituslik kaaluda ka Eesti perelepituskoolitusel
osalejatele.
Riikliku perelepituskoolituse tulijatel tuleks tõendada baasteadmisi ning arusaama
perelepituse olemusest. Sarnaselt on Suurbritannias perelepituse kursustel osalejatel kohustus

262

Sotsiaalkindlustusameti poolt läbi viidud küsitlus 2020. aastal
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enne koolitusel osalemist end kurssi viia perelepitaja töö olemusega. Lisaks oleks soovituslik
allkirjastatud nõusolek ning arusaam koolituse nõudlikusest nii ajagraafiku kui ka
professionaalses mõttes.
Riiklikule perelepituskoolitusele registreerides tuleks koolituse huvilistel tõendada essee või
vestlusega motiveeritust peale koolituse lõppemist perelepitajana jätkamise osas. Sarnaselt
Soome riikliku perelepituse väljaõppele annab see võimaluse filtreerida motiveeritumad
huvilised.

Koolituse rahastamine
Koolitusel osalemine on Suurbritannias, Saksamaal ning Leedus perelepitajale tasuline teenus.
Soomes ning Norras maksab koolituse eest riik, sest riikliku perelepitusteenust osutavad
riigiametnikud. Toetudes Leedu edukale lepitusteenuse riiklikule käivitamisele on koolituse
rahastamise (sh omaosalus) soovitus järgmine. Riikliku teenuse loomise ajal on soovituslik
perelepitajaid

koolitada

riiklikest

vahenditest

või

välistoetuste

abiga.

Pärast

perelepitussüsteemi rakendamist tuleks tagasi minna tasulisele koolituse rahastamise
mudelile. Juhul, kui riik ei suuda sel viisil tagada piisavas koguses perelepitajate järelkasvu
tuleks pisteliselt koolitada motiveerituid perelepitajaid riiklikest vahenditest.

Koolitusprogrammi haldaja ja arendaja
Koolitusprogrammi haldaja ja arendaja roll võiks tulevikus jääda eraturule ehk
perelepitusteenust arendavatele organisatsioonidele. Sarnaselt Leedu näitele on üheks
võimaluseks perelepitajate koolitusprogrammi haldamine ja arendamine viia ülikoolide
innovatsioonikeskusesse. Sel viisil on võimalus ühendada akadeemilised ja praktilised
teadmised perelepitusest. Küll aga on oluline, et riikliku perelepitusteenust pakkuvate
perelepitajate koolitussüsteem

oleks kvaliteetne, mistõttu

peaks

koolitusprogrammi

kvaliteedikontrolli ning uuendamise sageduse jätma riikliku perelepitust koordineeriva või
sarnaselt praeguse süsteemi järgi Haridus- ja teadusministeeriumi haldusalasse.
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Koolitusprogrammi reguleeriv õiguslik raamistik
Üks lahendustee on sätestada koolitusprogrammi juhised seadusandluses, mida on Leedu
rakendanud lepitusseaduses. Saksamaal on koolitusprogrammi miinimumstandardid
reguleeritud ministri määrusega. Leedu ja Saksamaa praktika annab võimaluse riikliku
perelepitajate väljaõpet ühtlustada, sätestades kõigile lepituskoolitusi läbiviivatele
organisatsioonidele ühtsed nõudmised, kuid samaaegselt pakub organisatsioonidele
piisavalt mänguruumi iseseisvalt koolitusprogramme välja töötada.
Eelnev analüüs tõi välja tõsiasja, et Norras ja Soomes ei ole perelepituse koolitusel õigusliku
raamistikku, mis tuleneb ekspertide sõnul perelepitajate eraturu puudumisest, sest riiklikult
koolitatakse perelepitajateks vaid kohaliku omavalitsuste töötajaid ning pereterapeute. Seni on
Eestis perelepituse koolitusi osutanud kaks organisatsiooni: Eesti Lepitajate Ühing ja Lepituse
Instituut, küll pisteliste riigitoetuste abiga. Samuti on perelepituse koolitusi saanud
lastekaitsetöötajad.263
Suurbritannias ning Saksamaal on koolitusprogrammi reguleerimissüsteem sarnane ka seetõttu,
et koolitusprogrammi järelevalve ning miinimumstandardid on omakorda perelepituse
katuseorganisatsioonide haldusala. Nagu eelnevalt mainitud on Saksamaal küll põhipunktid
seadusandluses reguleeritud, kuid perelepituse katuseorganisatsiooni nõuded määravad
perelepituse koolitusi korraldavatele organisatsioonidele lisakriteeriumid väljaõppeks. See
annab võimaluse ekspertidel välja töötada perelepitusteenust pakkuvatel organisatsioonide
ühised eeskirjad, mis omakorda võimaldab parandada perelepitusteenust pakkuvate
organisatsioonide koostööd ning pakub võimalus ühtlustada perelepitusteenust üleriigiliselt.
Vastav olukord nõuab aga väiksemat riigipoolset sekkumist teenuseosutamisel.

Koolituse läbinutele mõeldud jätkutugi
Perelepituse koolituse läbinutele jätkutugi riigiti varieerub. Lähtudes teiste riikide parimatest
praktikatest ning professionaalide soovitustest, on nõuanded Eesti jätkutoe süsteemi loomiseks
järgnevad:
Perelepituse manuaali loomine.

263

Kati Valma, lastekaitsetöötaja, intervjuu autoriga, 14. september 2020, Skype intervjuu.
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Riikliku perelepitusteenuse osutamisel on oluline üleriigiliselt pakutava teenuse ühtsus ning
tugisüsteem. Üks meede, mida on kasutatud näiteks Leedus, on perelepituse manuaali loomine.
Manuaal pakub tuge nii koolitusprogrammi ajal kui ka peale koolituse läbimist kutseeksamiks
õppimisel. Lisaks on manuaal asjakohane abivahend alustavale perelepitajale. Manuaal võiks
sisaldada perelepituse üldinfo kõrval ülevaadet perelepitaja kutse-eetikast ning näpunäiteid
perelepitusega seotud õigusvaldkonnast. Kõige olulisem on manuaali juures välja tuua
praktilised näited ning meetodid perelepituses esinevate olukordade lahendamiseks.

Videoõppe materjalid.
Koolituse läbinutele või koolituste huvilistele pakutakse Suurbritannias ning Leedus videoõppe
materjale, mis on kõigile kättesaadavad. Videomaterjal pakub tuge ning võimalust õpitut
vajadusel meelde tuletada. Leedu videomaterjalid leiab siit.

Supervisioon.
Erateenusena

osutava

perelepitusteenuse

korral

võiks

kehtima

jääda

senine

supervisioonikorraldus, mis näeb ette organisatsioonisisest supervisiooni pakkumist
teenuseosutajatele. Juhul, kui perelepitaja pakub riikliku teenust, oleks supervisiooni
jagamiseks kaks eri võimalust:
a) Supervisiooni pakutakse perelepitusteenuse riikliku rakendusüksuse poolt.
b) Supervisiooni pakutakse lepitaja tööandja poolt.
Täiendkoolitused.
Perelepitajate täiendõpe on paljudes Euroopa riikides (näiteks Suurbritannia ja Leedu)
kohustuslik. Täiendõppe kohustus kindlustab perelepitaja kompetentsi säilimise. Sarnaselt
Leedu seadusandlusega võiks ka Eestis olla kohustuslik kahe aasta jooksul läbida teatud arv
täiendkoolitust, mille alla kuuluks nii rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel osalemine
kui ka täiendkursuste läbimine. Vastav aruandlus võiks toimuda läbi perelepitajate ühenduse.
Koolituse läbinute tööturule sisenemise lihtsustamine.
Perelepituskoolituse läbinute tööturule sisenemist lihtsustaks riiklik kohustuslikus korras
kohtueelne perelepitusse pöördumine. Hetkel on probleemiks perelepitajate tööpuudus, sest
teadlikkus teenusest on ühiskonnas võrdlemisi madal. Seetõttu on oluline riigi tugi
perelepitusteenuse

teavitustööl.

Sotsiaalkindlustusameti

roll

Samuti

aitaks

perelepitusteenuse
82

kaasa

tööturule

koordineerimisel.

Projekti

sisenemisel
„Riikliku

perelepitussüsteemi loomine" raames koolitatavatele perelepitajatele tuleks eduka koolituse
läbimise järel pakkuda võimalust osutada riikliku perelepitusteenust.
Sarnaselt Norrale tuleks perelepitajatele riigi poolt korraldada igaastaseid konverentse või
seminare, mis hõlbustaksid perelepitajate omavahelist koostööd.
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