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Lühikirjeldus 
 
 

Projekti elluviimise periood: 28.10.2019 – 30.04.2023 

 
Projekti peamised elluviijad: justiitsministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Tallinna Sotsiaal- ja 
Tervishoiuamet, politsei, prokuratuur, vangla, advokatuur, kohtud.  
 
Projekti eesmärk ja tulemused  
 
Projekti eesmärk on toetada käimasolevat alaealiste õigusrikkujate erikohtlemise reformi, aidates 
praktikasse tuua uusi lähenemisi, jätkusuutlikke lahendusi, mõjusaid sekkumisi, efektiivseid koostöö-
vorme ja –mudeleid, ning ajakohastades valdkonnas töötavate spetsialistide teadmisi ja oskusi.  
 
Projekti tegevuste tulemusena:  

• Tõuseb noorte vastutustunne ning arusaam õigusrikkumise tagajärgedest, mille tulemusel 
väheneb korduvõigusrikkumiste toimepanek noorte seas; 

• Alaealiste ja noorte kannatanute ja õigusrikkujatega töötavad erikoolituse saanud spetsialistid, sh 
kinnistes lasteasutustes;  

• Kriminaaljustiitssüsteemi praktikute käsutuses on riskide ja vajaduste hindamise tööriistad, mille 
abil hinnata õigusrikkujate vajadusi ja määrata neile sellest lähtuvaid sekkumisi;  

• Välja on töötatud Eesti konteksti sobivad asutuste vahelise koostöö vormid ja mudelid; 

• Välja on töötatud ja kättesaadavaks tehtud trahvidele ja kinnisesse asutusse suunamisele 
alternatiivsed sekkumised; 

• Vabatahtlike lepitajate kaasamine suurendab kogukonna mõju ja osalust erinevate kogukonnas 
üles tulevate sotsiaalsete probleemide lahendamisel. 

 
 

 
Projekti peamised tegevussuunad: 

1. Õigussüsteemi spetsialistide arendamine  

 
Paradigmamuutus noorte õigusrikkujate kohtlemisel on muutnud õigussüsteemi spetsialistide 
koolitamise tähtsamaks kui kunagi varem. Tänapäeva menetleja ei pea olema ainult hea õigusvaldkonna 
ekspert, vaid temalt eeldatakse lisaks õigusalastele teadmistele ka oskust tunda laiemat konteksti, 
hinnata riske ja tuvastada abivajadus, vahetada infot, osaleda võrgustikutöös, tunda noore inimese 
arengulisi eripärasid ja psühholoogiat. Töö alaealiste ja noorte õigusrikkujatega peab lähtuma eelkõige 
laste ja noorte ning nende lähikondsete vajadustest, võimalustest ja suutlikkusest, mitte niivõrd juurdunud 
asutusesisestest tööprotsessidest ja harjumustest. Võimalusel peaks töö alaealistega lähtuma taastava 
õiguse põhimõtetest, võimaldades lastel ja noortel taastada õigusrikkumisega tekitatud kahju. 
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Spetsialistide pädevus alaealiste ja noorte erikohtlemise teemal on piirkonniti ja asutuseti ebaühtlane, 
mistõttu peavad koolitused pakkuma uusi teadmisi erineva kogemuste ja teadmiste pagasiga osalejatele, 
et tagada õigusrikkujate võrdväärne kohtlemine sõltumata konkreetsest piirkonnast või asutusest.  

 
Sihtgrupid 

 
Sihtgruppi kuuluvad eelkõige süüteomenetluse raames noortega tegelevad spetsialistid (prokurörid, 
kohtunikud, kriminaalhooldajad, kaitsjad, politsei, vanglatöötajad) ning kõnealuse poliitikavaldkonnaga 
tegelevad spetsialistid eri ministeeriumites ja nende allasutustes. Sihtgrupp võib projekti perioodil 
laieneda noortele sekkumisi osutavate spetsialistide võrra, kelleks on näiteks lepitajad, MDFT terapeudid, 
vaimse tervise teenuste pakkujad, riiklikud ja kohaliku tasandi lastekaitsetöötajad jt.   

2. Hindamisinstrumentide arendamine ja asutuste vahelise koostöö toetamine 

 
Projekti jooksul töötatakse välja tööriistad ja mudelid noorte riskide ja vajaduste hindamiseks ning noorte 
õigusrikkujate juhtumikorralduse rakendamiseks, võttes sealjuures arvesse teaduslikult tõestatud laste 
ja noorte arengulisi iseärasusi. Tegevuste planeerimisel võetakse arvesse, et enamik alaealisi ja noori ei 
ole oma loomult korduvrikkujad, nende käitumist on võimalik muuta õigete sekkumiste kaudu ning 
kujundada neid ümbritsevaid riski- ja kaitsetegureid selliselt, et vähendada märgatavalt uute rikkumiste 
toimepanemise tõenäosust. 
 
Oskuslikult läbiviidud hindamine võimaldab öelda, kui suure tõenäosusega riskikäitumine korduda võib, 
kui alaealise või noore käitumisse ei sekkuta. Maailmas on kasutusel mitmeid hindamisvahendeid, mis 
küllalt täpselt ennustavad, kas alaealise õigusrikkumisteks esineb kõrge või madala risk. Eesmärgiks on 
projekti toel välja töötada mudelid, mis võimaldaks iga juhtumi puhul rakendada konkreetsetest riskidest 
lähtuvaid tegevusi ja kaasata juhtumikorraldusse asjakohane hulk eri valdkonna spetsialiste. See loob 
eeldused jätkusuutlikuks teenuseosutamiseks ja ressursside võimalikult vajaduspõhiseks kasutamiseks, 
ennetades olukordi, kus väiksema riskiga noori suunatakse nende jaoks liialt intensiivsetesse ja väga 
kulukatesse programmidesse.  
 
Esmase ennetuse arendamiseks katsetatakse projektis kogukonnapõhist ennetustöö mudelit ning 
töötatakse välja jätkusuutlik lahendus kogukondliku ennetuse rakendamiseks pärast projektiperioodi 
lõppu. Samuti tehakse ettevalmistusi, et võimaldada tööriistade ja mudelite kasutamist e-lahenduste abil, 
suurendades käesolevast projektist saadavat kasu.  

 
Sihtgrupid 

 
Riskihindamise süsteemi ja juhtumikorralduse mudeli loomise sihtgruppi kuuluvad eelkõige 
süüteomenetluses kohtueelse ettekande raames alaealiste ja noorte riskide ja vajaduste hindamisega 
tegelevad spetsialistid, samuti noorte õigusrikkujate esmast abivajadust hindavad menetlejad ning 
intensiivsete teenuste vajadust hindavad spetsialistid. Sõltuvalt pilootpiirkonna võimekusest kaasatakse 
sihtgrupina ka noorteühingud.  
 

3. Sekkumiste arendamine noortele õigusrikkujatele  

 
Õigussüsteemi sattunud noorte korduvkuritegevuse ennetamiseks ja vähendamiseks on oluline, et üle-
eestiliselt on kättesaadavad mõjusad sekkumised. Alaealiste ja noorte õigusrikkumistele on oluline õigeid 
meetodeid kasutades reageerida, sest mida nooremalt õigusrikkumistega alustatakse, seda suurem on 
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tõenäosus, et täiskasvanuks saades pannakse toime raskemaid ja suuremal hulgal kuritegusid, kui 
õigeaegselt ei suudeta alaealise käitumist muuta. Teiste riikide kogemus näitab, et kõige paremaid 
pikaaegseid tulemusi annavad sekkumised, mille nurgakiviks on riskikäitumise varane märkamine ja 
oskuslike vahenditega sekkumine.  
On oluline välja töötada või Eesti oludele kohandada lühisekkumisi alaealiste õigusrikkujate 
käitumismustrite murdmiseks ja uute rikkumiste ennetamiseks. Lühisekkumised peaksid olema piisavalt 
lihtsasti rakendatavad, et spetsialistid saaksid neid noorega suheldes menetluse käigus rakendada. 
Sedalaadi sekkumised toimiksid alternatiivina täna kergemate rikkumiste puhul kasutusel olevatele 
meetmetele, nt hoiatus, trahv, arest jms. Samuti on projekti raames kavas arendada peretööle põhinevaid 
sekkumisi noorte puhul, kellel on tuvastatud kõrge risk tõsisemateks õigusrikkumisteks, seda ka 
kriminaalhooldusel olevate alaealiste ja noorte puhul.  
 
Sekkumiste jõudmiseks õigete sihtrühmadeni pööratakse tähelepanu avalikkuse ja spetsialistide 
teadlikkuse tõstmisele teenuste olemasolust, spetsialistide koolitamisele ja vajadusel sekkumiste 
kohandamisele erisihtrühmade vajadustest lähtuvalt.     

 
Sihtgrupid 

 
Sihtgruppi kuuluvad noortele õigusrikkujatele sekkumisi osutavad spetsialistid, sh politseis ja 
kriminaalhoolduses.   

 
 

4. Noortele suunatud residentaalsete teenuste arendamine 

 
Kinnistesse või poolkinnistesse asutustesse (vangla, kool psüühikahäirete ja käitumisprobleemidega 
lastele või laste tugikeskus) satuvad lapsed ja noored, kes erinevatel põhjustel vajavad kogukonnast 
eraldamist. Selleks, et kinnisest lasteasutusest lahkuv laps või noor tuleks hilisema eluga kogukonnas 
toime ja suudaks hoiduda õigusrikkumistest, on oluline, et asutustel oleks piisav kompetents lapsi ja noori 
toetada. Residentaalse teenuse eesmärk peaks olema lapse ja noore ettevalmistus eluks kogukonnas ja 
seda võimalusel koostöös kogukondlike teenusepakkujatega, kes asutusest lahkuva lapse või noorega 
sujuvalt tööd jätkab. 
 
Projekti kaudu on eesmärgiks seatud residentaalsete teenuste arendamine selliselt, et lapsele oleks 
tagatud tema vajadustest ja võimekusest lähtuv tugi ja sotsiaalsete oskuste andmine nii asutuses viibides 
kui ka sealt lahkudes ja kogukonda sulandudes. Kinniste lasteasutuste personal peab olema saanud 
piisava ettevalmistuse tööks erisihtrühmadega. Lisaks vajavad nad tulemuslikuks tööks toetavat 
töökeskkonda, nt töönõustamise ja supervisiooni abil, ning et neil oleks olemas toimivad tööriistad ja –
meetodid, mis võimaldavad lapsi ja noori õiguskuulekusele suunata. Professionaalsete oskuste ja 
meetodite kõrval on projekti fookuses ka tegevused, mis aitaksid parandada üldist sotsiaalset keskkonda 
kinnistes lasteasutustes.  
 

 
Sihtgrupid 

 
Sihtgruppi kuuluvad eelkõige spetsialistid, kes töötavad noorte vahistatute, arestialuste, kinnipeetavate 
ja kinnise lasteasutuse teenusele paigutatud noortega.    
 
 
 


