
JÄTKUTUGI KÕRGE RISKIKÄITUMISEGA NOORTELE

Lapsed ja noored, kes on sattunud seadusega pahuksisse ja oma eluga ummikusse,
tuleb aeg-ajalt nii enda kui teiste kaitseks eraldada kinnisesse lasteasutusse, vahel ka
noortevanglatesse. Eestis ei olnud varasemalt neile mingit tuge tavaellu naasmiseks.
Kui sul on “märk küljes”, ei ole see lihtne. Jätkutugi kõrge riskikäitumisega noortele
valmis nende enda sisendi toel.

Eestis puudusid varem kinnisest lasteasutusest (KLAT) ja vanglast vabanenud noorte
toetamiseks toimivad jätkutoe süsteemid, mistõttu langesid koju naasevad lapsed kiiresti
taas raskustesse – õigusrikkumised, enesevigastamine, ennast kahjustav käitumine, tülid
perega jpm. Ühtlasi puudus meil ka teadmine, mis on just Eesti laste ja noorte suurimad
väljakutsed koju ja kogukonda naasmisel, millised on jätkutoe olulisemad komponendid
ning erinevate vastutavate osapoolte rollid. Üks oli aga selge – ühiskondlik ja kogukondlik
stigma kõrge riskikäitumisega laste ja noorte suhtes oli suureks takistuseks igal sammul.

Projekt osales avaliku sektori innovatsiooniprogrammis 2020. aastal ning selle raames
kogutud taipamistele ning väljatöötatud lahendussuundadele toetudes on hiljem ellu viidud
mitmeid uuendusi ja arendusi.

Olulisemad taipamised intervjuudelt ja välitöödelt

Projekti alguses viisime läbi hulga intervjuusid laste ja noortega nii kinnistes lasteasutustes,
arestikambrites kui vanglates, ka nendega, kes olid hiljuti vabanenud. See väärib rõhutamist
seetõttu, et laste ja noorte häält ei osata sageli väärtustada ning paljudel muudel juhtudel
oleks piirdutud lapsevanemate, õpetajate, terapeutide, kriminaalhooldajate või
sotsiaalpedagagoogide sisendiga. Kuna projektitiimis oli väga paljudel vastav ettevalmistus,
oli see sedavõrd haavatava sihtrühma puhul antud projektis võimalik ning tagantjärele
vaates ka erakordselt väärtuslik. Olulisimad järeldused, milleni jõudsime:

Pere ja kogukond:
● Pere ja lähedased on lapsele kõige tähtsamad sõltumata sellest, millised nad on. Samas

ollakse kriitilised nende vanemlike oskuste osas: “Oma last kasvataksin teisiti.” Suhted
lähedastega KLATi ajal paranevad nt MDFT-teraapia toel, aga koju naasmisel
halvenevad sageli kiiresti.

● Kogukonnas on lastel nende eelnevatest tegudest tingituna märk küljes. “Isegi siis, kui
ma olen muutunud, siis nende silmis ei ole ma kunagi muutunud.”

Unistused ja tagasilangused:
● Noortel on ambitsioonikad unistused, kuid puudub oskus neid panna väikestesse

saavutatavatesse sammudesse. Tagasilöögid mõjuvad rängalt, unistused kukuvad kokku
ning saab kinnitust väline kuvand “Ma olengi pätt/paha/rumal/ lootusetu.” Teine äärmus
on, kus noorel ei ole üldse unistusi või nägemust tulevikust.

● Hõlpsalt jõutakse tagasi samasse sõpruskonda, kust probleemid alguse said. Noortel
võivad varasemast olla võlad, mis tõukavad neid taas kuritegelikule teele, nt
narkootikume müüma, varastama vms.

● Haridusasutused, kuhu lapsed naasevad, ei ole nende tulekuks valmis ega oska tausta
arvesse võtta; ollakse eelarvamustega ja tõrjuvad või oodatakse koheselt häid

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/mitmedimensiooniline-pereteraapia-mdft


õpitulemusi.

Usaldamatus, protest ja trots
● Need noored on trotsi täis ning väljendavad seda tihti protesti, agressiooni või

enesevigastamisega. Nad ei ole harjunud abi küsima: “Ma pean ise hakkama saama,
pole kunagi kusagilt abi saanud.” Neil on halb kogemus süsteemide ja asutustega: “Ma
ei usalda täiskasvanuid. Täiskasvanu võrdub karistamine.”

● Ometi jooksis pea kõikide lugudest läbi mõni täiskasvanu, kel oli õnnestunud võita noore
usaldus, “tugiisik oli minu jaoks alati olemas”. Mõistsime, et erinevatel eluetappidel
vajavad nad erinevat tüüpi tuge mh sarnase kogemusega eeskujusid.

“Plõks”

Paljud rääkisid hetkest, kus jõudsid arusaamisele, et samamoodi edasi ei saa ega taha –
sellist valmisolekut muutusele kinnitavad ka kuriteost irdumise teooriad. Küsimus on, kuidas
suudaksime neid hetki esile kutsuda, märgata ja noore kasuks tööle saada?

Disainmõtlemise tulemusel väljatöötatud teenuse põhiprintsiibid

Jõudsime järeldusele, et jätkutugi ei ole eraldiseisev teenus, mida laps saab koju naastes,
vaid algab kohe koos teenuse taotlemisega, peab olema süsteemne, realistlik ning
arvestama lapse vajadusi, riske ja tugevusi.

● Liialt keskendutakse lapse/noore tegudele, kui peame alati vaatama laiemalt tausta
(traumakogemus). Teenusel olles tuleb samal ajal tegeleda lapse perega, sest kui pere
toimetulek ja oskused jäävad samaks on noore tagasilangus kindel tulema.
Asendushooldusel (vanemliku hoolitsuseta lapsed) olevad lapsed vajavad erilist
tähelepanu ja lähenemist.

● Jätkutoe planeerimine peab algama võrgustikutööna (omavalitsuse lastekaitse, politsei,
pere, kogukond, kool jt) juba enne, kui laps/noor suunatakse kinnisesse asutusse ning
jätkub kogu tema KLATis viibimise ajal ning väljumisel. Igal osapoolel on oluline roll,
võrgustik vajab nii juhtimist, järjekindust kui ka lahenduskeskset hoiakut.

● Uuringud näitavad, et lapse/noore elukäigu planeerimisel on keskne roll temal endal.

Lahendussuunad, piloodid ja tulemused

Intensiivne võrgustikutöömudel “Ringist välja”: 2020.-2021. toimunud piloodis osalesid
10 KLAT’ist vabanevat last erineva vanuse, taustaga ning eri piirkonnast. Võtsime
kasutusele struktureeritud võrgustiku koostöömudeli (protokoll, kindlad jaotatud tegevused
ja tähtajad, SOS olukordade kokkulepped jpm), mis kattis kõiki lapse heaolu aspekte:
elukoht, toimetulek, hõivatus kooliga, vaba aeg, töö perega. Alustasime piirkondades
koolitusega, kus selgitasime laste vajadusi ning mudeli põhimõtteid. Koolitusel olid abiks
projektist sündinud kasutajateekonnad, mis aitasid osutada nii riskidele kui võimalustele.
● Kaasasime kogu jätkutoe planeerimise protsessi lapse. Iga laps valis võrgustikku oma

usaldusisiku, kes oli peamiseks vahenduslüliks tema ja võrgustiku liikmete vahel.
Usaldusisiku kontseptsioon erineb olulisel määral tugiisikust, kes määratakse
omavalitsuse poolt.

● Laps koostas ise enda jätkutoe plaani, nn “Minu plaan”, mis tugines tema unistustel,
oskustel. Piloodi etapis loodud prototüübist on tänaseks saanud levinud töövahend.

● Asendushoolduse peredele tagasime mentorluse.



● Proovisime käima lükata piirkondlikud perede kogemusringid, kuid ebaõnnestusime
huvi puuduse tõttu ning mõistsime, et peredega tuleb süsteemset tööd alustada kohe
teenuse ajal, mitte aga selle järel.

● Kogukondades, peredes, koolides tekkinud konflikte lahendasime taastava õiguse
aruteluringide abil.

Piloot “Ringist välja” kestis 6-12 kuud, sõltuvalt lapse vajadusest; võrgustikuliikmed
suhtlesid omavahel regulaarselt füüsiliselt, veebis, sotsiaalvõrgustikes. Neist 10st jõudis
KLATi tagasi vaid üks noor. Paljud said eluga järje peale, intervjuu ühe tüdrukuga ilmus
selle aasta kevadel.

Kuidas edasi?
Piloodi taipamised ja tulemused on mõjutanud fundamentaalselt kogu kinniste
lasteasutuste teenuse edasist arenemist ning tööpraktikat - alustades spetsialistide
ettevalmistusest kuni praktilise tööni lastega. “Ringist välja” mudelis on osalenud kokku
ligi 30 noort, toetame Sotsiaalkindlustusametiga selle rakendamist kogukonnas täna pigem
ennetusena – vältimaks noore sattumist KLATi. Selle võrgustikutöö aluspõhimõtted on aga
ka kesksed jätkutoes laiemalt: 2022. sügisest käivitub üleeestiline jätkutoe mudel, mis
tugineb teenusedisaini protsessis paikasaanud põhimõtetele ja 2021. aasta kevadel
läbiviidud koosloomelistele arendusseminaride sarjale koos erinevate lapse ümber olevate
spetsialistidega. Oleme töötanud selle nimel, et jätkutugi algaks kohe ning tugevale
võrgustikule loodaks alus juba lapse KLATis viibimise ajal. Oleme omavalitsuse rolli ja
vastutuse osas selguse loomiseks muutnud teenusele pääsemise kriteeriume – et vältida
hoiakut: “Tulge ja viige ta ära!”. Ootame sisulisemat analüüsi lapse käitumise ohtlikkuse
kirjeldamiseks ning toome sisse teaduspõhisust riskihindamise vahendi näol. Piloodi
tulemusena sai jätkutoe mudeli väljatöötamine Vabariigi Valitsuse üheks prioriteediks.

Kuna jätkuvalt on olnud väljakutseks kohalike lastekaitseametnike võimekus ja
kogukonna valmidus panustada teelt eksinud noortesse, siis:

● algab 2022. aasta sügisel 6-päevane täiendkoolitus moodul lastekaitsetöötajatele, mis
aitab mõista traumakogemustega lapsi

● koostöös ülikoolidega oleme arendanud koolitusmooduli KLAT asutuste töötajatele,
mille üheks osaks on ka jätkutoe planeerimine

Sellele lisaks loodi 2022. aasta kevadel justiitsministeeriumi toel Eestis esimene
noortekodu KLATist või vanglast vabanenud 16-26-aastastele noortele, kellel puudub
ühiskonda naasmist soodustav elukoht ja keskkond. Ka selle kontseptsiooni põhimõtted ja
eesmärk said väljatöötatud samas innovatsiooniprogrammis.
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https://www.just.ee/uudised/vanglast-vabanenud-noortele-hakkab-tuge-pakkuma-lootuse-kula

