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2.PÄEV
Traumateadlik
kohtlemine ja 
integreeritud 

süsteemid



Täna liigume edasi ja vaatame, mida spetsialistina saaksime lastega 
töötades paremini teha, et meie tegutsemine ei tekitaks lastele lisatraumat.

Peamiselt keskendume neljale probeemile:
1. Traumateadlik kohtlemine (Trauma informed care) – kuidas selleni on jõutud, mida 

see tähendab ja kuidas seda oma töös rakendada;
2. Lapsesõbralik menetlus;

3. Mitut asutust hõlmav koostöö ja integreeritud teenused ;
4. Spetsialistide põhioskused;

SISSEJUHATUS

2. PÄEV - 1. OSA, lk 31



- Selgitame traumateadlikku mitut 
asutust hõlmava lähenemisviisi põhiprintsiibid

- Teeme koostööd, et mõista, kuidas neid ellu viia ja millised standardid
peaksid suunama professionaalset sekkumist trauma ohvriks langenud 

lastega.

SISSEJUHATUS



2. PÄEV - 2. OSA, lk 31

• Traumateadlik kohtlemine "Trauma-informed-care” kontseptsioon sündis 
vajadusest teenuseid osutades traumaga paremini tegeleda. 

Esialgseid teadusuuringuid rahastas USA uimastisõltuvuse ja vaimse tervise 
amet (Substance Abuse and Mental Health Services Administration SAMHSA).

• Suur hulk “teooriaid, mudeleid, artikleid ja koolitajaid” panevad praktikud olukorda, 
kus neil on raske leida käesoleva juhtumi asjaoludega sobivat lähenemist ja teooriat 

praktikas rakendada.

• Käesolevad traumateadlikus tutvustuses toome esile traumateadlikkuse algtõed ja 
eeldusi, mitte ei käsitle traumaspetsiifilist lähenemist.

Traumateadlik kohtlemine



2. PÄEV – 2. OSA, lk 32

• SAMHSA (rahastajana), tuginedes traumateadliku kohtlemise kontseptsiooni 
väljatöötamisel teadusuuringutele, praktikute kogemustele ja kannatanute 

teadmistele.
• SAMHSA määratleb traumateadliku üksuse nii:

“Traumateadlik programm, organisatsioon või süsteem mõistab trauma 
kõikehaaravaid tagajärgi ja teeb võimalikke tervenemiseni viivaid lahendusi; oskab 

märgata trauma märke ja sümptomeid kliendil, perekonnal, töötajal ja teistel 
süsteemiga kokku puutuvatel inimestel; ning reageerib lõimides traumaalaseid 

teadmisi strateegiasse, tegevuskavva ja käitumisnormidesse, püüdes samal ajal 
korduvat traumat vältida."

Traumateadlik kohtlemine – kontseptsiooni määratlus
Definitsioon



2. PÄEV - 2. OSA, lk 32

• Traumateadlik lähenemine ei ole sama mis traumaspetsiifilised 
teenused. Ehkki traumateadlikkus lähenemises 

kasutatakse traumaspetsiifilist sekkumist, nt hindamine, 
teraapia või toetavad teenused, saab trauma mõistmisest siiski 

ka osa organisatsioonikultuurist.
• Traumateadlikku kohtlemist võib rakendada paljudes teenustes, 

sh neis, mis on seotud käitumis- või vaimse tervise häirega, 
laste ja perede heaoluga, kriminaalõiguse ja noorte 

üle õigusemõistmise, esmatasandi tervishoiu, kodutute öömaja 
ka kaitseväega.

Sekkumisvaldkonnad ja peamised eeldused



2. PÄEV - 2.OSA, lk 32

• Traumateadlik kohtlemine juurdub mõistmises, et ametkonnad ja avalikud teenused 
tekitavad pahatihti ise traumakogemuse, kui küsitlevad patsiendi või kliendi käitumismuret justkui 

vaakumis (nt uimastite kuritarvitamine, laste käitumishäire diagnoos) ja trauma 
mõju arvesse võtmata teda "kogemata" korduvalt traumeerivad.

• Traumakogemuse äratundmine ja trauma tagajärgede mõistmine aitab vähendada valediagnoose, 
milleni jõutakse siis, kui keskendutakse üksnes sümptomite ja mitte neid tekitavale 

"vaimsele vigastusele".

• Lapsi ja noori sildistatakse sageli, et nad on tõrksad, pannakse valediagnoosiga ATH või 
bipolaarne häire. Traumateadlikule lähenemisele üleminek tähendab mõistmist, et paljudel inimestel 

on traumakogemus, mis omakorda avaldub nende käitumises, ja et teenuseosutaja või 
abistaja ebapädev reaktsioon võib olukorda veelgi halvendada.

Sekkumisvaldkonnad ja peamised eeldused



REALIZES (TEADVUSTAMINE) Kõigil organisatsioonis või süsteemis töötavatel inimestel on
algteadmised traumast ja trauma mõjust perele, inimrühmale, organisatsioonile, kogukonnale ja
üksikisikule. Tuleb teadvustada, et traumaga peaks süsteemselt tegelema ennetamise, üldise
kohtlemise ja taastumise kontekstis.

RECOGNIZES (ÄRA TUNDMINE) Kõik inimesed organisatsioonis või süsteemis oskavad trauma
sümptomeid ära tunda.
RESPONDS (RAKENDAMINE) Programm, organisatsioon või süsteem rakendab
traumateadliku lähenemise põhimõtteid igas tegevusvaldkonnas, sh töötajad, eestvedamine,
strateegia juhendid ja organisatsioonikultuur.

RESISTS (VÄLTIMINE) Traumateadlik kohtlemisega välditakse nii kliendi kui ka töötaja korduvat
traumeerimist.

Organisatsioon on traumateadlik, kui täidab nelja põhieeldust (in.k. four “Rs” ).
Iga traumateadliku organisatsiooni jaoks on oluline järgida ja peegeldada kultuurilist 
muutust nii organisatsiooni sees kui ka suhestumises inimestega, kelle teenistuses 

organisatsioon on.
(Koolitusmaterjal lk 33)

The four “R”s (neli R-i)



Traumateadlikku kohtlemist võib näha ka 
"universaalse lähenemisena traumakogemusega inimeste abistamiseks", milles kogu 

süsteem on rakendatud sekkumise vankri ette.

=> Märkimisväärne paradigma muutus, mille käigus 
avardub tugisüsteemis sekkumiste ulatus, nii et küsimuse "kuidas ma saan sind korda 

teha?" asemel mõeldakse "mida sa vajad enda arengu taastumise toetamiseks?".

NELI “R”-i



GRUPITEGEVUS

Täitke järgnev 
"Professionaalse elukvaliteedi skaala" test 

ja võrrelge tulemusi omavahel.

https://www.macmh.org/wp-
content/uploads/2016/05/Wkshp22_hando

ut.pdf



SAMHSA sõnastas traumateadliku kohtlemise kuus algtõde, mille praktiline rakendamine 
eeldab pühendumust kogu organisatsioonilt. Need kõik on võrdselt olulised ja alltoodud 

loetelu ei ole kindlasti tähtsuse järjekorras.

Turvalisus
Usaldusväärsus ja selgus

Kogemuskaaslase tugi
Koostöö ja vastastikusus
Julgustamine, hääl ja valik
Kultuur, sugu ja korduvus

Traumateadliku kohtlemise algtõed



Turvalisus: Töötajad ja inimesed , kelle heaks nad tegutsevad, tunnevad end füüsiliselt ja
psühholoogiliselt turvaliselt.
Usaldusväärsus ja selgus: Organisatsiooni esindajad püüdlevad klientide-, pereliikmete ja
töötajate vahelise usalduse loomise poole.

Kogemuskaaslaste tugi: Kogemuskaaslasi või trauma üleelanuid peetakse tervenemise ja
taastumise toetamisel väga tähtsaks. Lapse kogemuskaaslane võib olla pereliige, kellel on
traumakogemus enda lapsepõlves.

Koostöö ja vastastikusus: Traumateadliku lähenemise saavutamiseks
peab panustama organisatsiooni iga liige. Võimusuhted töötaja ja kliendi vahel hajutatakse, mitte
ei süvendata hierarhiat, kus töötaja on kõiketeadev ekspert ja klient peab kuuletuma.

Jõustumine, hääl ja valik: Organisatsioonid usuvad säilenõtkusse ning inimese ja kogukonna
suutlikkusse terveneda ning traumast taastuda. Toetatakse oskust seista enda huvide eest ning
töötajaid nähakse tervenemise toetaja, mitte kontrollijana.

Traumateadliku kohtlemise algtõed



2. PÄEV - 2.OS, lk 35

Traumateadlikuks saamine
Traumateadlikkus peab olema täielikult omaks võetud ja kajastatud kõigis tegevustes:

Eestvedamine:
peab üles näitama pühendumust ja sõnastama selged ootused.

Töötajate koolitamine ja tööjõu areng: 
professionaalsed abistajad kannatavad sageli suure stressi,

läbipõlemise, kaastundväsimuse ja teisese trauma tõttu.

Traumakogemusega inimeste, teenuseid kasutavate klientide ja pereliikmete kaasamine: 
organisatsiooni kõigis tegevusvaldkondades, sh programmide loomine, teenuste osutamine, 

kvaliteedi tagamine, töötajate koolitamine, kultuuriline pädevus ja hindamine.
=> Võimuvahekord muutub, sest ei keskenduta spetsialistist "eksperdile", vaid väärtustatakse ja 

kasutatakse nende inimeste kogemusi, kes oskavad end samastada.

=> Teenuse kasutajale antakse tagasi väärikus.



2. PÄEV – 2. OSA, lk 33

Traumateadlikuks saamine
Valdkondadeülene ja sektorisisene koostöö teenuseosutajate vahel ning eri süsteemides: 
Asutusevahelise koostöö puudumine võib viia valediagnoosi, valede ravimite ja korduva 

traumeerimiseni. - Koostööd peab toetama juhtkond
-Töötaja ja kliendid võidavad lisandväärtusest, mis tekib juhtumi ühisest analüüsist ja 

ühisest vastutuse kandmisest.

Tegelege trauma kultuuri, ajaloo, rassi, soo, asukoha ja keele kokkupuutepunktidega; 
võtke omaks teadmise ebavõrdsuse kuhjuvast mõjust ja olge tundlik erinevate kogukondade 

ainuomaste vajaduste suhtes. See on eriti asjakohane, arvestades põgenike ja 
sisserändajate rohkust Euroopas.

Olge noortele ja peredele partneriks:
Noored ja nende pered on kaasatud otsuste tegemisse, planeerimisse ja teenuste rakendamisse. 

Neile antakse hääl ja valikuvabadus.



Traumateadlikuks saamine
Turvalisus: Koolis on loodud turvaline ja kutsuv õhkkond ning füüsiline keskkond. Inimeste vahelised
suhted toetavad emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset turvatunnet ning heaolu. Nii lapsed kui
täiskasvanud tunnevad end oodatuna ja hästi, ruumide paigutus ja kujundus, välja pandud teated ja
pildid ning turvameetmed mõjuvad sõbralikult.

Turvatunde 
loomine

Tagatud on füüsiline turvalisus; 
turvalisust ja 

juurdepääsetavust peetakse ühtviisi 
oluliseks. Füüsilise turvameetmete 

karmistamise korral jälgitakse, et need ei 
takistaks juurdepääsetavust. 

Füüsilist turvalisust ei suurendata 
vähem kaasava ja kutsuva õhkkonna 

arvelt.

K A T E G O O R I A D



GRUPIARUTELU

Kuidas saate kohandada neid 
põhimõtteid tööolukordades?



Noorte traumateadlik kohtlemine õigussüsteemis 

Turvalisus. Noorte kohtlemisel õigussüsteemis on loodud turvaline ja etteaimatav õhkkond ning füüsiline 
keskkond. Inimestevahelised suhted toetavad emotsionaalset, sotsiaalset ja vaimset turvatunnet. Noor tunneb 
end kogu hoones kaitstult ja toetatuna. 

Kategooriad   

Turvatunde 
loomine  

Noore, perekonna ja töötajate vahetu turvalisuse tagamine, ennetades ähvardusi või 
kehalise/vaimse kahju tekkimist, sh vahetu sunni või karmide meetmete vältimine (nt 
piirangud, eraldamine, aheldamine) või nende kasutamine üksnes äärmisel vajadusel ja 
tõhususe korral. 

Turvaplaan  Koostage traumateadlik turvaplaan, milles on tõhusad individuaalsed toimetulekustrateegiad 
noorele, kes oskab välja tuua traumasündmuse mälestuste päästikuid. 

Turvaliste 
kohtade loomine 

 

Looge turvalised kohad noore ja perekonna kohtumisteks traumajärgse stressireaktsiooni 
tekkimisel, mis häirib menetluses osalemist ning toetage kriminaalmenetluslike kohustuste 
täitmist (ja seadke see eesmärgiks). 

 



Usaldusväärsus ja selgus. Organisatsiooni tegevusi ja inimesi puudutavaid otsuseid tutvustatakse noortele 
õigussüsteemis, et säiliks pikaajaline ühine arusaam ja kõik teaksid, kes mille eest vastutab. 

Kategooriad  

Seire, hindamise 
jmt selgus 

Hoolsalt ajastatud traumajärgse stressi seire on õigussüsteemis noorte kohtlemisel 
tavapärane. Kindlasti rääkige tulemustest noortele (ja peredele) ning selgitage välja noored, 
kellel on püsivast traumajärgsest stressist tingitud vaimseid, käitumis-, õppimis- või 
suhtlemisraskusi. 

Suhtlemine, 
kontakt 

Jätke aega ja võimalusi selleks, et rääkida õigussüsteemi sisenevatele noortele konkreetse 
(kinnipidamis)asutuse pakutavatest programmidest, õpitegevustest ja eeskirjadest. 

 

Traumateadlik 
partnerlus noorte 
ja 
perekondadega 

Traumasündmusega kaasneb jõuetuse ja eraldatuse tunne, mistõttu muutuvad noored ja 
pered umbusklikuks ega soovi ametkondade või spetsialistidega koostööd teha. Noorte 
traumateadliku kohtlemise eesmärk õigussüsteemis on niisuguse dünaamika 
ümberpööramine, jõustades noori ja peresid partneri, mitte vastasena, ning ühtlasi järgida 
õigussüsteemi reegleid ja autoriteeti. Noor ja perekond teevad tõenäolisemalt koostööd ja 
võtavad vastutuse, kui neid kohelda otsustamisel osaleva partnerina, seda ka teenuste 
kavandamisel ja rakendamisel. 

 



Kogemuskaaslase tugi ja vastastikune eneseabi. Noortel on võimalus üksteist aidata ja toetada, jagades enda 
tervenemise ja taastumise kogemusi. Looge kindlasti võimalus nii töötajatel, noortel kui ka välistel partneritel 
(sama kogemusega inimestel) omavahel teadmisi ja infot vahetada ning uusi oskusi õppida. 

Kategooriad  

Otsustamine  Kindlasti kaasake otsustusprotsessi noored ja perekonnad. Pidage näiteks infotunde, tehke 
pärast õpitegevusi vabas vormis fookusgrupi vestlusringe, moodustage tugirühmi jne. 

Õpitegevused Võimaluste loomine kogukonna teistelt noortelt õppimiseks ja õpetamiseks. Näiteks võivad 
meditsiiniüliõpilased anda tervise või psühholoogia teemalist tundi, mille käigus 
õigussüsteemis viibivad noored puutuksid kokku erineva haridustaseme ja kultuuritaustaga 
kaaslastega ning saaksid neilt tuge. 

Selguse-eeskuju 
andmine 

Tagatakse, et spetsialistina suhtleksite lapsevanemate ja noortega selgelt ja siiralt, olles 
avatud nende seisukohtadele ja arusaamale. 

 



Koostöö ja vastastikusus. Süsteemisisene koostöö soodustab järjepidevat integreeritud teenuste osutamist 
õigussüsteemi jõudnud noortele, kellel on probleeme traumajärgse stressiga. 

Kategooriad  

Sõlmige partnerlusi  Noorte ja perede teenistuses olevad süsteemid peaksid lähtuma traumateadlikust 
strateegiast ja planeerimisest, sest nii luuakse ja säilitatakse partnersuhteid kooli, 
õiguskaitse, lastekaitse, tervishoiu, kohtute, kogukonnaorganisatsioonide ning 
täiskasvanute ja noorte arvamusliidrite ja huvide eest seisjatega. 

Edukas edasiminek Toetage traumakogemusega noorte ja perede edukat edasiliikumist süsteemis, eri 
keskkondades ja arengufaasides (nt kohtuotsus; naasmine perekonna juurde, kooli või 
kogukonda; täiskasvanuks saamine). 

Süsteemidevaheline 
suhtlemine 

Looge võimalus süsteemide vahel info vahetamiseks, nii et samal ajal oleks noorte 
konfidentsiaalsus hoitud. 

 



Jõustamine, hääl ja valik. Noor tunneb õigussüsteemi sattununa sageli, et tal ei ole võimalusi ja temast ei sõltu 
midagi. Õigussüsteem püüab noortele (ja töötajatele) anda valikuvabaduse ning mõista, et iga inimese kogemus 
on ainulaadne ja eeldab isiklikku lähenemist. Tunnustatakse iga noore oskusi, võimeid ja andeid ning toetatakse 
enesetõhusust. 

Kategooriad  

Sisendi 
küsimine 

Volituste ja teenuste planeerimises küsitakse noortelt ja osalevatelt pereliikmetelt nende 
vajaduste kohta, et leevendada traumajärgse stressi sümptomite halba mõju ja nendega 
seostuvaid käitumisprobleeme. 

Uute oskuste 
õpetamine 

Noortele pakutakse võimalust saada uusi eluks vajalikke oskusi. Sotsiaalsete oskuste ja tunnete 
õppimine toimub nõustajaga kas rühmas või individuaalselt. 

Jõustamine  Traumateadliku teenuse sihiks on areng ja muutuste saavutamine – turvalisema keskkonna ja 
parema elu toetamine – mitte üksnes sümptomite leevendamine. Seepärast toetatakse enda 
huvide eest seismise oskust ning töötajad aktsepteerivad noore protesti ja afektiseisundit, mitte 
ei pea seda patoloogiaks. 

 



Kultuur, sugu ja korduvus. Traumateadlik õigussüsteem tagab praktika ja strateegia keskendumise erinevate 
noorterühmade mitmetahulistele ja ainuomastele vajadustele ning need ei too kaasa ebavõrdset kohtlemist 
rassi, rahvuse, soo, soolise identiteedi, seksuaalse sättumuse, vanuse, intellektuaalse ja arengulise taseme ega 
sotsiaalmajandusliku staatuse tõttu. 

Kategooriad  

Õiglus  Veenduge, et õigussüsteemiga kokku puutuvate noortega suhtlevad või koos elavad kaaslased ja 
täiskasvanud noort ei stigmatiseeriks, tõrjuks ega traumeeriks. Seda nii mitteametlikes kui ka 
kohustuslikes tegevustes või karistust kandes. 

Tugi Võimaluste loomine prosotsiaalse toe saamiseks samast soost, samasuguse seksuaalse 
identiteedi, sama vanadelt ja arenguliselt võrdsetelt noortelt ja täiskasvanutelt. 

Kättesaadavus Veenduge, et keeleoskus ega kognitiivne suutmatus ei takistaks traumajärgse stressi seiret, 
hindamist ega teraapiat, ning et kõigil noortel oleks juurdepääs asjakohastele traumateadlikele 
ja traumaspetsiifilistele teenustele. 

 



2. PÄEV - 3. OSA, lk 46

Kuidas edasi?
Traumateadlikust kohtlemisest saadav kasu

Traumakogemusega kliendi ja patsiendi vajadustega tegelemisest saadav kasu kaalub tugevalt 
üles suhteliselt väikesed kulud.

Traumakogemused tagajärgede mõistmine vähendab valediagnoose ja valede ravimite määramist.

Kaasav lähenemine – traumakogemusega inimeste osalemine – loob eeltingimused teenuste 
paremaks kohandamiseks kliendi vajadustele ja suurendab programmi täielikku läbimist.

Traumateadlik lähenemine toob tihedama koostöö asutuste vahel ja see omakorda võimaluse trauma 
varasemaks märkamiseks. Ka ennetatakse nii korduvat traumeerimist, mida tekitaks erinevate 

ametnikega suhtlemine ja oma loo korduv jutustamine.

Väheneb töötajate vaimne pinge ja teisene trauma, sest saadakse koolitust ning tekib arusaam 
kolleegide ja süsteemide ühisest vastutusest.

K a s u t e g u r i d



2. PÄEV - 3. OSA, lk 46

Kuidas edasi?
Traumateadlikust kohtlemisega seotud murekohad

Traumateadlik kohtlemine ei ole imerohi

Traumateadliku kohtlemise tõendamises pole piisavalt tõendeid.

Traumatadliku kohtlemise rakendamine võib olla raske.

Oht, et heaolu saavutamise asemel keskendutakse haiguse ravimisele.

=> Traumateadlikule kohtlemisele peab üle minema kriitiline hulk süsteemist, et muuta senist praktikat.

M u r e k o h a d



GRUPIARUTELU

Moodustage väiksemad rühmad. Igaüks räägib, kui traumateadlik on
tema organisatsioon. (10 minutit väikestes gruppides enne suures ringis
arutamist)

Kas osalejad tegutsevad millegagi seoses traumateadlikult?

Mida saaks igaüks teha, et olla traumateadlikum?

Mis, kui üldse, takistab igaühel traumateadlikkuse suurendamist?

Võtke osalejad suurde ringi kokku ja arutage samu küsimusi kogu

grupiga.



3. OSA
Lapsesõbralik 
õigusmõistmine

2. PÄEV - 3. OSA, lk 48



New Yorgi konventsioon
Laste õiguste konventsioon kiideti heaks 20. novembril 1989 ÜRO Peaassamblee poolt.

Sisaldab nelja üldpõhimõtet, mis hõlmavad kõiki konventsioonis väljendatud põhimõtteid ja 
mis peavad suunama selles sisalduvate õiguste edendamise ja tagamise meetmeid alla 18 

aastaste kasuks.

Art. 2: Mitte diskrimineerimise printsiip

Art. 3.1: Lapse parimad huvid

Art. 6: Õigus elule, ellujäämisele ja lapse arengule

Art. 12: Osalemise põhimõte ja lapse arvamuse austamine



2. PÄEV - 3. OSA, lk 48-49

Lapsesõbralik menetluse mõiste võeti kasutusele, et tegeleda küsimustega, mida muu 
hulgas käsitletakse ka EL- I kuriteoohvrite direktiivis 2012/29/EL, milles öeldakse, et lapsed on 

eriline kannatanute rühm ja vajavad erilist tuge.
Euroopa Kohtu järgi peab lapsesõbralik menetlus:

• olema kättesaadav,
• olema eakohane,
• toimuma kiiresti,

• jälgima hoolsuskohustust,
•olema kohandatud vastama ja keskenduma lapse vajadustele,

• austama õigust nõuetekohasele menetlusele,
• austama õigust menetluses osaleda ja teada selle sisu,

• austama õigust era- ja pereelule,
• austama puutumatust ja eneseväärikust.

Lapsesõbralik menetlus
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Lapsesõbraliku menetluse meelespea

https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/lapsesob
raliku_menetluse_meelespea.pdf

Annan lapsele pidevalt infot ning arvestan tema arengug, vanuse ja elukogemusega

Hoolitsen, et laps saaks tuge ja abi

Korraldan ülekuulamise või istungi lapsesõbralikult

Väldin lapse korduvat ülekuulamist samas asjas

Pärast ülekuulamist, istungit või menetluse lõppedes jagan vajalikku infot

Lapsesõbralik menetlus



GRUPIARUTELU

• Mida saaks teie arvates teha, et Eestis õiguskaitsesüsteem 
muutuks lapsesõbralikumaks?

• Milliseid seadusi või toiminguid tuleks muuta?
• Milliseid süsteemseid muudatusi tuleks teha?
• Mida saaks iga spetsialist omalt poolt teha?



4.OSA
Integreeritud süsteemid ja 
lastemaja loomine
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Integreeritud süsteemid võivad olla eripalgelised.

Integreerimine viitab mitme teenuse või organisatsiooni koostööle eesmärgiga 
vastata isiku vajadustele.

Integreerida saab kohalikult, ühe piirkonna või kogu riigi lõikes.

Mõte seisneb takistuste kõrvaldamises eri teenuste osutajate ja organisatsioonide 
vahel, nii et abi või teenuseid pakutaks koostöös ja koordineeritult.

Mida tähendab integreeritud süsteem?
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Tavapärases süsteemis on teenused või 
organisatsioonid eraldi.

Nagu näete, on iga ring (organisatsioon) teisest 
eemal, muutes omavahelise suhtlemise ja 

tegevuste koordineerimise raskeks.

Mida tähendab integreeritud süsteem?

Integreeritud süsteemis sulanduvad ringid 
mingil määral kokku, tagades järjepideva ja 
sujuva info liikumise. Ühtlasi tekib võimalus 

osutada teenust koordineeritult.
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Mida tähendab integreeritud süsteem?

Kriminaalmenetluse osaliseks oleva vägivalda kogenud last ei saa kohelda üksnes 
tavapärast heaolu suurendamist ja vajaduste täitmist silmas pidades. Võib olla, et tal ei 

lasta kriminaalmenetluses osalemise ajal kasutada psühholoogi või muid teenuseid, mida 
oleks vaja traumakogemusega toime tulemiseks.

Integreeritud süsteem toob kokku politsei, tervishoiu/kohtuekspertiisi, sotsiaal-, vaimse 
tervise teenused, prokuratuuri ja võimalik, et veel mõne organisatsiooni.

Sellisena on eriti tähtis, et laps oleks kriminaalmenetluses "kinni" nii lühikest aega kui 
võimalik ning et teda ei traumeeritaks korduvalt.

Filmisoovitus: Rewind (2020) https://www.youtube.com/watch?v=zuG74Cypmo0

https://www.youtube.com/watch?v=zuG74Cypmo0


GRUPIARUTELU

- Kuivõrd on teie organisatsioon teistega integreeritud?

- Kuidas see mõjutab teie töövõimet ja suutlikkust pakkuda 

parimat võimalikku teenust lastele, kellega töötate?
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Kriminaalmenetluses osalevatele vägivalda kogenud lastele hakati 
integreeritud lähenemist pakkuma USA-s, kus selleks loodi laste huvikaitsekeskused. 
Keskused olid üles ehitatud nii, et väheneks seksuaalvägivalda kogenud laste korduva 

traumeerimise oht.

Idee oli paigutada kõik uurimis- ja muud teenused ühe katuse alla, et lihtsustada tõendite 
kogumise protsessi lapse huvides.

Euroopasse jõudis see lähenemine Islandi kaudu, kus tekkinud Barnahusi ehk lastemaja
mudel, mis levis edasi üle Euroopa.

Barnahus ehk lastemaja põhimõte on koondada ühe katuse alla kõik teenused 
eesmärgiga pakkuda traumateadlikku lapsesõbralikku menetlust.

Laste huvikaitse keskused ja lastemaja



1: Aluspõhimõtted ja ülevaade tegevustest
2: Barnahusi valdkondade- ja asutustevaheline koostöö

3: Kaasatud sihtgruppe
4: Lapsesõbralik keskkond

5: Asutusevaheline juhtumikorraldus
6: Vestlus kriminaaluurijaga

7: Arstlik läbivaatus
8: Nõustamisteenused

9: Võimekuse suurendamine
10: Ennetamine: teabe jagamine, teadlikkuse suurendamine ja välise 

pädevuse tõstmine

Barnahusi kvaliteedinõuded
Kuigi kõik lastemajad tegutsevad veidi erinevalt ja mõnes riigis on ütluste võtmisele ja tõendite kogumisele kehtivate 

reeglite tõttu piiranguid, siis on kindlad aluspõhimõtted, mille iga lastemaja vastama peaks ning mis on 
paika pandud Barnahusi kvaliteedinõuetega.
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GRUPARUTELU

Kuivõrd vastab lastemaja või integreeritud teenuste süsteem 

Eestis Barnahusi kvaliteedistandardile?

Millist rolli mängib lastemaja juures traumateadlik kohtlemine?



5. OSA
Põhioskused
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Vägivalda kogenus lastega töötavatel spetsialistidel tuleb enda töös rakendada erioskusi, 
et vähendada korduva ohvristamise ja traumeerimise ohtu ning ühtlasi, kui see on vajalik, 

julgustada last juhtunust rääkima.

Nende oskuste arendamine oleks vaja eraldi koolitust – see ei ole käesoleva käsiraamatu
eesmärk – kuid soovime tutvustada sobivat allikat ja materjali.

Spetsialistidena saate kasutada erimaterjale, nt "Learning How to Ask" ja omandada
olulisi teadmisi-oskusi, nt käitumise normaliseerimise tähtsust ja n-ö tunnete hoidjaks

olemist, kui puutute kokku dysreguleeritud lapsega.

Põhioskused



Säilenõtkus

Säilenõtkus on ajas muutuv 
positiivne kohanemine märkimisväärsete eluraskustega või 

neile vaatamata.

Lastel sõltub säilenõtkuse saavutamine :

- turvaliste, stabiilsete ja hoolivate suhete tasakaalust ja 
järjepidevusest (kiindumussuhe)

- arengust, mis tekib mängu, avastuste ja kokkupuudete 
kaudu erinevate normaalsete tegevustega.*

*Viide: Harvardi ülikooli laste arengu keskus
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Säilenõtkus

*Viide: https://www.parentingforbrain.com/resilience/

2. PÄEV - 5. OSA,



Säilenõtkus

Video laste resilientsusest ENG

https://youtu.be/cqO7YoMsccU?list=PLuKMerO1zya898nntiEn
IRUKfqaGYrtmj

TLU Merike Sisask säilenõtkusest:
https://www.youtube.com/watch?v=O2Z-7LtlkTY

2. PÄEV - 5. OSA

https://youtu.be/cqO7YoMsccU?list=PLuKMerO1zya898nntiEnIRUKfqaGYrtmj
https://www.youtube.com/watch?v=O2Z-7LtlkTY


Pärast traumasündmust võib lapse säilenõtkusele viidata:

• vähene ahastus või vähene mõju igapäevasele toimimisele.

• vaid ajutine toimetuleku langus, millele järgneb kiire ja tõhus naasmine 
lapse tavapärase toimimise juurde.*

*Citation: Resilience and Child Traumatic Stress. The National Child Traumatic Stress Network 

Milles lapse säilenõtkus väljendub?
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Kuidas säilenõtkust toetada?

Seotus

Turvatunne

2. PÄEV - 5. OSA, lk 57

Regulatsioon



Turvatunne

Mõiste "turvatunne" on 

"rääkimise turvaliseks muutmine" ning 

selgitada, kuidas vestlust käsitleda, kui 

laps oma traumat "välja valab"(eeldades, et 

nad ei ole oma terapeudi ees).



Seotus

Seotus tähendab, kindlate ja etteaimatavate suhete 

loomist lastega, et tema ümber oleks turvaliste ja 

etteaimatavate täiskasvanute võrgustik.

Tuleb meeles pidada ka organisatsioonide vaheliste 

sidemete suurt tähtsust.



Regulatsioon

Regulatsioon tähendab võimet saadud kogemst

turvaliselt ja tõhusalt juhtida nii vaimsel, kognitiivsel, 

füüsilisel kui ka käitumise tasandil.

Seda oskust saab õpetada sõltumata sellest, mis on 

meie ülesanne temaga töötamisel.



Tunnete hoidja

PEEGELDA

KINNITA

NORMALISEERI

Tehke paus, hingake sisse ja jälgige last tähelepanelikult.
- Ignoreerige negatiivset käitumist, keskenduge tunnetele/kiindumusele.

- Püüdke nimetada/sõnastada meeleolu ning jagage seda.
„Mulle tundus, et sa oled millestki häiritud/ pinges olevat.

- Sõnastage oma tundeid: Õpetage sõnu, millega saab tundeid väljendada (nt 
olen vihane, kurb, hirmunud, õnnetu).

Eesmärk: tunnistada lapse kogemuse kehtivust.
-Taju on reaalsus;

- Valideerimine/tunnistamine ei tähenda halva käitumise aktsepteerimist;
- "Ma mõistan, et oled häiritud: sa oled uues kohas ja see võib olla 

tõeliselt raske"

Vastuse normaliseerimine
- Öeldes lapsele, et ta tunded on mõistetavad väheneb ta häbitunne;

- "Ma kujutan ette, et igaüks oleks häiritud, kui näeks, et mittekeegi pole 
huvitatud sellest, mida nad ütlevad;

- "Ma mõistan, et paljud lapsed näevad vaeva, et reeglitega leppida“.

*Credits: “Resource Parents Curriculum, National Child Traumatic Stress Network”.



Asi pole sinus!



IGAL KÄITUMISEL [TAVALISELT] ON TÄHENDUS

Mis on antud käitumise funktsioon?

Mis selle vallandas?

Millised on emotsioonid?

Millised on mõtted?

Kuidas sa end tunned?
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Selleks, et laps teaks, kuidas oma käitumist reguleerida, tuleb õppida, kuidas seda 

reguleerida, sama teeb ka vanem.

Hooldaja on põhiline muutuste agent.

Hooldaja on inimene, kelle poole laps pöördub ja millele ta raskuste ajal toetub.

Kiindumussuhe mõjutab traumale reageerimist.

Sageli mõjutab hooldaja reaktsioon traumale seda, kuidas laps traumat tajub.

Hooldaja kaasamine



Harjutus

Moodustage kahe- või kolmeliikmelised rühmad.

Laske kõigil mõelda millelegi ärritavale ja sellest rühmakaaslassele rääkida. 
Kuulaja peab teise tunded enda "hoida" võtma, st ära tundma, valideerima ja 
normaliseerima. Kõik peaksid saama olla nii kuulaja kui ka kõneleja rollis.

Kuidas nad suhtusid saadud vastusesse?

Kuidas see mõjutas nende emotsionaalset seisundit?

Mida oleks saanud/pidanud tegema teisiti? 



AITÄH!


