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Eesmärk 
 

See käsiraamat on mõeldud spetsialistidele, kellel on soovi ja pealehakkamist suurendada oma 
kolleegide ja teiste spetsialistide teadlikkust. Kes mõistavad, kuivõrd tähtis ja vajalik on vägivalda 
kogenud lastega töötades kasutada  integreeritud traumateadlikku lähenemist, mis vastaks just 
nende laste vajadustele, kes ohvristamise tõttu õiguskaitsesüsteemiga kokku puutuvad. 
Teadlikkus hõlmab trauma paremat mõistmist, selle mõju lastele ja trauma võimalikke väljendusi. 
Kuid teadlikkus tähendab ka seda, mida iga spetsialist, teenistus või ametkond, kriminaalsüsteem 
ja lastekaitse vägivalda kogenud laste paremaks kaitsmiseks ära saaks teha; ning seda, kuidas 
tagada, et kriminaalmenetlus ei tooks endaga kaasa taasohvristamist ja -traumeerimist. 

Trauma mõjutab lapse elu ja kogemusi mitmel moel. Käsiraamatus tutvustatakse traumeeritud 
lapse vajaduste mitmetahulisust. Lastega tegelev spetsialist peab teadma, et trauma avaldab 
mõju lapse vaimsele, kehalisele ja sotsiaalsele tervisele. 

Traumeeritud laps puutub kokku mitmesuguste sekkumiste ja spetsialistidega, mis omakorda 
tähendab ka eri lähenemisi ja käsitusi. Sotsiaal- ja õiguskaitseasutuste tegevus kutsub aga esile 
suurenenud riski traumat uuesti kogeda (nt peab laps läbielatut mitu korda kirjeldama, lapse 
halba käitumist mõistetakse valesti vmt). Taasohvristamise ärahoidmiseks peavad kaasatud 
teenused olema omavahel integreeritud ja väga hästi koordineeritud. Käsiraamatust leiate 
kasulikku materjali ja harjutusi, mis aitavad spetsialistidel ühiselt töötada välja sekkumisviise, mis 
on mõeldud vägivalda ja traumat kogenud alaealistele; mis tuginevad kokkulepitud arusaamadel; 
võtavad arvesse trauma levimust ja selle mõju; aitavad ära tunda trauma sümptomeid ja märke 
ning riski- ja kaitsetegureid, mille abil saab kindlaks määrata, millist pikaajalist mõju trauma 
lapsele avaldab. 

Kuigi raamatus on praktilisi näpunäiteid spetsialistidele, kes töötavad vägivalda kogenud 
lastega, ei tohiks seda siiski pidada traumeeritud lastega suhtlemise juhendiks. Siin pakutakse 
võimalust mõelda traumakäsitluse aluspõhimõtete ja selle üle, miks on oluline traumateadlik 
kohtlemine ja n-ö ühe ukse põhimõte, kui tegeletakse niivõrd sügavat mõju avaldavas 
valdkonnas, nagu seda on lapseea traumakogemus. Kuna lapseea traumakogemus mõjutab 
isiksuse väljakujunemist elu alguses ja suhetes, kust ootame armastust ja hoolt, siis on sel kuhjuv 
kahjulik mõju, kui laps ja perekond ei saa õiget abi. 

Käsiraamat on mõeldud spetsialistidele eri elualadelt, kes ühel või teisel viisil, rohkem või vähem 
panustavad laste kaitsmisse ja rehabiliteerimisse, arvestades, et igal spetsialistil on oma 
kogemustepagas tööst traumat kogenud alaealistega ning võib-olla ollakse märganud, millist 
mõju avaldab ja milliseid tagajärgi tekitab lapsele traumakogemus. Käsiraamatu üks peamisi 
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eesmärke on aidata spetsialistidel erinevatest kogemustest ja arusaamadest rääkida, sest need 
kõik aitavad kaasa heade sekkumisstrateegiate kujundamisele. 

Samuti tuuakse käsiraamatus esile õiguskaitsesüsteemiga kokku puutuva lapse taasohvristamise 
risk, mis tekib, kui ei kutsepraktika ega kriminaalmenetlus pole täiel määral lapsesõbralik. 

Käsiraamat on mõeldud 3-päevase koolituse õpetajaraamatuks. Koolitajal soovitatakse osalejaid 
võimalikult aktiivselt kaasata, julgustada tooma õppematerjaliga haakuvaid näiteid enda tööst ja 
teenuste/süsteemi toimimisest. Arusaadavalt ei pruugi traumateadliku lähenemise täielik 
ülevõtmine ega teenuste täielik integreerimine olla igaühe töökontekstis kohe võimalik. 
Seepärast püütakse keskenduda sellele, mida praeguse töökorralduse piiranguid arvestades 
igaüks teadlikkuse parandamiseks ja traumateadlikuks kohtlemiseks ise ära saaks teha. Samuti 
soovitakse osalejaid jõustada võtma ette neid tööalaseid tegevusi, mida vaatamata integreeritud, 
traumateadliku ja lapsesõbraliku süsteemi puudumisele siiski teha saaks. 

Käesoleva kolmapäevase koolituse iga päev keskendub erinevatele teemadele: "1. päev" 
käsitleb traumat ja selle tagajärgi ning mõju lastele; "2. päev" käsitleb traumateadlikku 
kohtlemist ja mitut asutust hõlmavat koostööd; "3. päev" käsitleb kutseoskusi ja sekundaarset 
traumaatilist stressi. Seda käsiraamatut ja sellega seotud koolitusmaterjali (slaidid, videod, 
aruteluküsimused, juhtumianalüüsid, rühmategevused) on edukalt piloteeritud 112 
erialaspetsialisti ja koolitajaga, kes osalesid 2022. aasta kevadel/suvel Itaalias, Saksamaal, 
Küprosel, Eestis ja Hispaanias läbi viidud pilootkoolitusel, ning see on võimalik lugeda kõigis 
INTITi partnerite riigikeeltes ja inglise keeles. 

Käsiraamat on välja töötatud Euroopa projekti I.N.T.I.T. (Integrated Trauma Informed Therapy 
for Children Victims of Violence)1 raames, mida koordineeris Psühhoanalüütiline 
Sotsiaaluuringute Instituut ja kaasrahastas Euroopa Liit.  

Projekt INTIT vastas vajadusele arendada tõhusat hooldust vägivalda kogenud lastele ja kaasata 
traumast teadlikku lähenemist ning parandada ja tõhustada integreeritud hoolduse pakkumist 
ja lapsesõbralikke lähenemisviise, laiendades ja integreerides TIC kontseptsioone lapsesõbraliku 
õigusemõistmise ja integreeritud hoolduse kontseptsioonidega. 

 
1 Euroopa projekt I.N.T.I.T. - toetuslepingu number: 881677 - I.N.T.I.T. - REC-AG-2019 / REC-RDAP-GBV-AG-2019, 
mida koordineeris Psühhoanalüütiline sotsiaaluuringute instituut, kaasrahastab Euroopa Liit - õigus- ja 
tarbijapoliitika peadirektoraat, programm ja finantsjuhtimine. Projekti raames viidi partnerriikides läbi trauma ja 
vägivallaga kokku puutunud alaealistega seotud sekkumissüsteemide kohandamise protsessi ajakohased 
hindamistegevused traumateadliku kohtlemise standardite ja põhimõtetega, lisaks laiale ringile spetsialistidele 
suunatud koolitus- ja teadlikkuse tõstmise tegevused. Euroopa tasandil koostas ja katsetas ta koolitusmaterjali 
mitut asutust hõlmava ja traumainformeeritud lähenemisviisi kohta koolitajatele, kes esindavad erinevaid 
kutsealasid, mis tegelevad trauma ja vägivallaga kokku puutuvate lastega seotud sekkumistega. Pärast 
partnerriikides läbiviidud pilootkoolitust avaldati täiendatud materjal aadressil https://www.intitproject.eu/. 

 



4 | lehekülg 
 

Käesoleva käsiraamatu koostasid (tähestikulises järjekorras) Svenja Heinrich (CJD, Saksamaa), 
Zlatina Kostova (Child Trauma Training Centre, Massachusettsi Meditsiinikooli Ülikool), Catia-
Isabel Santonico Ferrer (IPRS, Itaalia), Vanja Stenius (IPRS, Itaalia). 

Eesti kohta käivad osad valmistasid Beata Žarkovski ja Anna Markina (Eesti, Tartu Ülikool). 

Juhtumiuuringud valmistasid ette Alessia Attar (IPRS), Elisa Muntoni (IPRS) ja Vanessa Chiarotti 
(IPRS). 

 

 

  



5 | lehekülg 
 

Sisukord 
Eesmärk ......................................................................................................................................................... 2 

Traumateadliku koolitusgrupi loomine: ühised väärtused ja põhimõtted ................................................... 6 

1. päev. Lapseea trauma mõistmine ............................................................................................................. 8 

1. osa. Sissejuhatus – miks me täna siin oleme? ...................................................................................... 8 

2. osa. Lapseea trauma levimus ................................................................................................................ 8 

Lapsepõlve vägivalla levimus Eestis ........................................................................................................ 10 

Perevägivald ........................................................................................................................................ 10 

Seksuaalvägivald ................................................................................................................................. 11 

Inimkaubandus .................................................................................................................................... 12 

Koolivägivald ....................................................................................................................................... 13 

3. osa. Lapseea trauma tagajärjed ja hind .............................................................................................. 13 

4. osa. Mis on trauma? ........................................................................................................................... 15 

5. osa. Trauma liigid ................................................................................................................................ 16 

6. osa. Mis määrab ära lapse reaktsiooni traumale? .............................................................................. 20 

7. osa. Väärkohtlemise liigid ................................................................................................................... 24 

8. osa. Trauma ja aju ............................................................................................................................... 31 

9. osa. Traumasündmuse mõju. Mida märkame ning kuidas traumat ära tunda? ................................. 33 

10. osa. Kuidas laps traumale reageerib: märgid ja sümptomid. Traumajärgse häirituse sümptomid .. 34 

11. osa. Trauma mõju vastavalt vanusele ............................................................................................... 35 

2. päev: Traumateadlik kohtlemine ja integreeritud süsteemid ................................................................ 36 

1.osa. Sissejuhatus .................................................................................................................................. 36 

2. osa. Traumateadlik kohtlemine .......................................................................................................... 37 

3. osa. Integreeritud süsteemid .............................................................................................................. 44 

Mida tähendab integreeritud süsteem? ............................................................................................ 44 

3. osa. Lapsesõbralik õigusmõistmine .................................................................................................... 47 

4. osa. Barnahus-i areng.......................................................................................................................... 48 

Laste huvikaitse keskused ja lastemaja ............................................................................................. 48 

3. päev: Teadmiste rakendamine –  võtmeoskused, ametialane rahulolu ja juhtumiuuringud ................. 52 

1. osa. Sissejuhatus ................................................................................................................................. 52 

2. osa. Põhioskused ................................................................................................................................. 52 

Säilenõtkus ......................................................................................................................................... 53 

3. osa. Sekundaarne traumajärgne  stress, kaastundeväsimus ja enesehoid ......................................... 58 



6 | lehekülg 
 

4. osa. Juhtumianalüüs ........................................................................................................................... 59 

3. osa. Koolitajaks – ja traumateadlikuks saamine ................................................................................. 60 

4. osa. Lõpphindamine ............................................................................................................................ 61 

LISA 1 Näited koolikeskkonna ja õigussüsteemi jõudnud noorte kohtlemise kontekstis ....................... 62 

Traumateadlik kohtlemine koolis ....................................................................................................... 62 

Noorte traumateadlik kohtlemine õigussüsteemis ............................................................................ 65 

LISA 2 INTIT juhtumiuuringud ................................................................................................................. 69 

Juhtumiuuring 1: Anna ja tema väikese õe Maria lugu....................................................................... 69 

Juhtumiuuring 2: Samuele lugu .......................................................................................................... 75 

Bibliograafia ja allikad ............................................................................................................................. 80 

 

 

Traumateadliku koolitusgrupi loomine: ühised väärtused ja põhimõtted 
 

Koolitusel mitte ainult ei räägita traumateadlikust kohtlemisest, vaid see on ka ise traumateadlik. 
Teisisõnu püüame grupina moodustada traumateadliku terviku, mis tegutseb traumateadlike 
põhimõtete ja väärtushinnangute alusel. Osaleja peaks lisaks teoreetilistele teadmistele saama 
ka traumateadlikus keskkonnas töötamise kogemuse. 

Koolituse alguses leppige grupiga kokku järgmised kuus traumateadliku kohtlemise põhimõtet – 
need on kõigi osalejate (koolitaja ja koolitatavate) ühised väärtushinnangud. Arutlege grupiga iga 
põhimõtte tähenduse üle, küsige osalejatelt, kuidas nad suhtuvad sellesse põhimõttesse 
praeguse koolitusega seoses ja mida see grupile annab. 

• Turvalisus. Töötajad ja inimesed, kelle heaks nad tegutsevad, tunnevad end füüsiliselt ja 
psühholoogiliselt turvaliselt. Turvalisus on kõige alus. Lisaks füüsilisele turvatundele  peab 
pakkuma ka psühholoogilist kaitstuse tunnet. 

• Usaldusväärsus ja selgus. Organisatsiooni esindajad püüdlevad usalduse loomise poole 
klientide, pereliikmete ja töötajate vahel. 

• Kogemuskaaslastetugi. Kogemuskaaslasi või teisi trauma üleelanuid peetakse 
tervenemise ja taastumise toetamisel väga tähtsaks. Kui on tegemist lapsega, siis võib 
kogemuskaaslane olla pereliige, kellel on traumakogemus enda lapsepõlvest. 
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• 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. 

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

• Kultuur,  sugu ja korduvus (Ajaloolised ja soopõhised vajadused) Organisatsioonid 
vastavad kultuurilistele ja soopõhistele vajadustele ning võtavad arvesse varasemat 
traumat. 

Teisel ja kolmandal koolituspäeval alustatakse kõigepealt põhimõtete meelde tuletamisest ning 
lastakse osalejatel nende üle avameelselt arutleda. Võib küsida näiteks nii: 

• Kuidas on kokku lepitud põhimõtted koolitusele mõjunud? 
• Kas osalejate arusaam põhimõtetest on vahepeal muutunud? 
• Kas ja kuidas sooviks grupp kokkulepitud põhimõtteid muuta? 

Kolmanda päeva lõpuarutelu käigus tuleks mõtiskleda saadud kogemuse üle. Milline oli 
grupidünaamika? Kas see erines harjumuspärasest? Kuidas see mõjus (soov mõtteid avaldada, 
ühtekuuluvustunne, tunne, et sind kuulatakse jm)? Õhutage osalejaid pikemalt rääkima sellest, 
mis tunne oli kuuluda traumateadlikku gruppi. 
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1. päev. Lapseea trauma mõistmine 
 

1. osa. Sissejuhatus – miks me täna siin oleme? 
Mõelge – ärkate hommikul ja uudistes räägitakse järjekordsest avastatud haigusest, mille all kannatab üle 
maailma iga päev kuni miljard last. Haiguse läbipõdemise tõttu on neil edasises elus suurem risk kannatada 
vaimse tervise ja ärevushäirete all, põdeda kroonilisi haigusi (südamehaigused, diabeet, vähktõbi) ja 
nakkushaigusi (HIV) ning suurem tõenäosus sotsiaalsete probleemide tekkeks (kuritegevus, alkoholi ja 
narkootiliste ainete kuritarvitamine). Mida teeksime, kui selline haigus ilmneks? 
Tegelikult on see juba olemas. See on lapseea trauma. Ja meie saame juba olemasolevatele teaduslikele 
andmetele tuginedes astuda tõhusaid ja jätkusuutlikke samme laste traumeerivate kogemuste 
ennetamiseks ja nendega toime tulemiseks (Maailma Terviseorganisatsioon, 2016). 
 
Koolituse eesmärk on anda teadmisi lapseea trauma ja selle tagajärgede mõju vähendamise kohta, 
keskendudes kriminaalsüsteemi ja teenustega kokku puutuvatele lastele. 
 
Soovime pakkuda universaalset keelt, milles saaksid kõneleda kõik lastega tegelejad (õiguskaitses, 
tervishoius, lastekaitses ja vaimse tervise teenustes, koolis jne) ning parandada nendevahelist koostööd. 
Ainult koos tegutsedes suudame luua tõepoolest traumateadliku süsteemi ja anda töötajatele vahendid 
traumeeritud noorte ja perede märkamiseks, hindamiseks ja edasisuunamiseks. 
 
Olete täna siin, sest esindate üht neist ametitest ning soovite omandatavaid uusi teadmisi ka kolleegidele 
edasi anda. Teie kui tulevase koolitaja arusaamal lapseea traumast ja selle tulemuslikust käsitlusest on 
kaalukas roll traumateadlike spetsialistide, teenuste ja süsteemi toetamisel ning arendamisel, mis 
vähendaks vägivalda kogenud lastele ja nende peredele tekitatavat kahju. 
 
Kolmepäevasel koolitusel õpite, mis on trauma, kuidas see mõjutab last ja tema arengut, kuidas te ise ja 
teised spetsialistid traumakogemuse ära tunneksid ning mida saab eri tasanditel teha trauma paremaks 
käsitlemiseks ning lapsele tekitatava kahju vähendamiseks. Kokkuvõttes õpite, mida tähendab 
traumateadlikkus spetsialisti, teenuse/organisatsiooni ja süsteemi või koos toimivate süsteemide vaates, 
eesmärgiga tagada, et kokkupuude teenuste või kriminaalsüsteemiga ei tekitaks lapsele lisatraumasid. 
 
 

2. osa. Lapseea trauma levimus 
 
Lapseea trauma on rahvatervise oluline probleem. Näiteks leitakse 96 riigis esindusliku valimiga läbi viidud 
lastevastase vägivalla levimusuuringus, et 1 miljard last kogu maailmas – rohkem kui pooled 2- kuni 17-
aastastest – on aasta jooksul kogenud vaimset, kehalist või seksuaalset vägivalda/väärkohtlemist (Hillis jt, 
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2016)2. Noorte osakaal, kes on mingit laadi vägivalla või traumaga kokku puutunud, on sõltuvalt vägivalla 
liigist ja uuritud elanikkonnarühmast vahemikus 8–53% (nt Copeland jt, 2007; Finkelhor jt, 2005)3. Suurele 
levimusele vaatamata on laste vastu suunatud vägivald ja väärkohtlemine enamasti varjatud, seda „ei 
märgata“ või sellest ei teatata. Nähtuse varjatus on hästi dokumenteeritud – näiteks üleilmsete andmete 
metaanalüüsist selgub, et enesekohaste küsitluste järgi esineb seksuaalset väärkohtlemist 30 korda 
rohkem ja kehalist väärkohtlemist 75 korda rohkem kui ametlike andmete järgi arvata võiks (Stoltenborgh 
jt, 2013)4. Seksuaalne väärkohtlemine ohustab eriti tütarlapsi. Näiteks kogeb elu jooksul lapseeas 
seksuaalset väärkohtlemist 18% tüdrukutest ja võrdluseks 8% poisse. Tüdrukutel on suurem tõenäosus 
langeda ka lähisuhtevägivalla alla (seksuaalse ja/või füüsilise); samuti varitsevad tüdrukuid rohkem 
järgmised ohud: vägistamine tuttava või võõra poolt; laps- või varajane abielu / sundabielu; 
inimkaubandus seksuaalse ärakasutamise või lapstööjõu eesmärgil ning suguelundite moonutamine. 
Niisugust vägivalda esineb laialdaselt, sealhulgas kohtades, kus tüdrukud peaksid olema kaitstud ja hoitud 
– kodus, teel kooli ja koolis, kogukonnaringis aga ka humanitaarkriisides, sundrände ajal või kriisijärgsetes 
olukordades. Peaaegu iga kolmas 15- kuni 19-aastane tüdruk maailmas (84 miljonit) on kannatanud 
vaimse, kehalise ja/või seksuaalse väärkohtlemise all, mille paneb toime tema abikaasa või partner. 
 
Ja kui see statistika ei ole piisavalt veenev, siis on teada ka see, et 2012. aastal suri mõrva tagajärjel 
ligikaudu 95 000 last ja alla 20-aastast noort – iga viies (INSPIRE Seven Strategies for Ending Violence 
Against Children, 2016)5. Kui uurida Euroopa statistikat, siis näeme, et laste väärkohtlemine toob Euroopa 
regioonis igal aastal kaasa 852 alla 15-aastase lapse enneaegse surma (Global Burden of Disease study 
2010)6. 
 
Mõistes kui paljud lapsed traumat kogevad, kangastub silme ette muserdav pilt sellest, kui laialdaselt 
elatakse trauma tagajärgedega – seejuures asjakohast tuge ja teenuseid saamata. Paljudes maades 
alahinnatakse probleemi levimust erinevatel põhjustel – osalt seetõttu, et ei lähtuta mitte uuringutest, 
vaid tervishoiu- ja õigussüsteemi ametlikest andmetest, ning osalt seetõttu, et üldised uskumused 
panevad inimesi, sh lapsi nägema teatavaid trauma liike normaalsusena, mitte tähelepanu nõudva 
probleemina. Igal juhul saame öelda, et lapseea trauma on üleilmne läbiv probleem ning põhiline on 

 
2 Hillis, S., Mercy J., Amobi, A., Kress H. (2016) Global Prevalence of Past-year Violence Against Children: A Systematic 
Review and Minimum Estimates, Pediatrics. 2016 Mar; 137(3): e20154079. 
https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/482289  
3 Copeland, W. E, Keeler, G., Angold, A., Costello, J. (2007) Traumatic Events and Posttraumatic Stress in Childhood 
Arch Gen Psychiatry. 2007;64(5):577-584. https://www.researchgate.net/profile/Sherry-
Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/link
s/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf 
4 Stoltenborgh, M., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van Ijzendoorn, M. H., & Alink, L. R. (2013). Cultural–
geographical differences in the occurrence of child physical abuse? A meta-analysis of global prevalence. 
International Journal of Psychology, 48(2), 81-94. 
5 World Health Organization (2016) INSPIRE: Seven strategies for Ending Violence Against Children, October 2016. 
https://www.who.int/publications/i/item/inspire-seven-strategies-for-ending-violence-against-children 
6 Cited in the European report on preventing child maltreatment, World Health Organization 2013 
https://www.stop-child-abuse.net/child-abuse-in-europe/ 
 

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/fullarticle/482289
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sherry-Hamby/publication/8119512_The_Victimization_of_Children_and_Youth_A_Comprehensive_National_Survey/links/02e7e516c530753995000000/The-Victimization-of-Children-and-Youth-A-Comprehensive-National-Survey.pdf
https://www.stop-child-abuse.net/child-abuse-in-europe/
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aidata spetsialistidel traumakogemusega lapsi märgata, probleemi hinnata ja suunata laps sobivat 
teraapiat või teenust saama, ning ühtlasi kasutada osapoolte vahel ühist keelt ja teha koostööd. 

Lapsepõlve vägivalla levimus Eestis 
 

Erinevad Eestis läbi viidud uuringud ning riigistatistika näitavad, et Eesti laste olukord sarnaselt teiste 
riikide laste olukorraga pole vägivallavaba ning lapsed kogevad vägivalda nii peresiseselt kui väljaspool 
kodu. Esineb hooletusse jätmist, füüsilist ja vaimset vägivalda ning seksuaalset väärkohtlemist. Sarnaselt 
teiste Euroopa riikidega on enim ohustatud tütarlapsed.     

Laste vastu toime pandud vägivalla vormid ja toimumise paigad varieeruvad vastavalt lapse vanusele. 
Mida väiksemad lapsed, seda rohkem esineb vägivald peresiseselt; kasvades ja iseseisvudes kogetakse 
vägivalda ka väljaspool kodu, näiteks koolis, kooliümbruses, internetiavarustes ning muudes paikades7. 
ISRD 3 Eesti uuringu andmetest selgub, et  44% lastest kogesid vägivalda koolimajas või kooliõuel ning 
22% küsitletutest langesid koolikiusamise ohvriks8. Erilist tähelepanu tuleks pöörata laste vaimse 
vägivalla ilmingutele ning mitte unustada, et lapsed peavad seda raskeks vägivalla vormiks9. Vaimne 
vägivald avaldab pärssivat mõju nii vaimsele tervisele, õppimisele, sotsiaalsetele kontaktidele, 
lähisuhetele, tekitab ebakindlust ja haavatavust10.  

Perevägivald 
Mõjusaks osutusid SKA Ohvriabi  korraldatud  kampaaniaid11 ning Eesti meedias ilmunud perevägivalla ja 
lähisuhtevägivalla taunivad artiklid, sest järjest rohkem pöördutakse abi saamiseks kaitse- või abi 
pakkuvate asutuste poole, 2019 aastal näiteks registreeriti 1,5 korda rohkem perevägivalla kuritegusid 
võrreldes 2014 aastaga12. 

Ametlikke andmeid vaadates tuleb arvesse võtta, et peresisene vägivald on sageli varjatud ning ei jõua 
ametlikku statistikasse ning tegelikud andmed võivad olla kordades suuremad13. 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna poolt läbi viidud 2014. aasta ISRD-3 andmetel teatasid 22% lastest, et 
nende vanemad karistasid neid füüsiliselt, ning tüdrukuid karistatakse füüsiliselt rohkem kui poisse14. 
2018. aastal ilmunud Lapse õiguste ja vanemluse uuringu andmetel tunnistavad 2% lastest, et nad 

 
7 Poliitikaanalüüs – väärkoheldud lapseabistamise süsteem. (2015) Tallinn, Sotsiaalministeerium. 
8 Markina, A.; Žarkovski, B.(2014) Laste hälbiva käitumise uuring.Tallinn: Justiitsministeerium 

9 Strömpl, J., Selg, M., Soo, K., Šahverdov-Žarkovski (2007) Eesti teismeliste vägivallatõlgendused. Tallinn: Sotsiaalministeerium 
10 Roots, L. (2020). Õpitulemuste seos vaimse ja füüsilise vägivalla kogemisega täisealiste keskharidust omandavate õpilaste 
näitel. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö. 
11 Vt. nt. https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/kampaania-meieajakangelane-julgustab-vagivaldses-suhtes-
olijaid-abi-kusima) 
12 Tammiste, B; Kärson, M.(2021) Laste turvalisus. In: Kutsar, D. Lapsed Eesti ühiskonnas. Tallinn: Õiguskantsleri 
Kantselei.https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Lapsed-Eesti-Uhiskonnas_kogumik%202021.pdf 

13 Pettai, I.; Proos I. (2003) Vägivald ja naiste tervis. Sotsioloogilise uuringu materjal. Tallinn: Avatud Eesti Fond 

14 Markina, A,; Žarkovski, B.(2014) Laste hälbiva käitumise uuring käitumine. Tallinn: Justiitsministeerium 

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/Lapsed-Eesti-Uhiskonnas_kogumik%202021.pdf
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saavad halva käitumise puhul vitsa sageli, 3% mõnikord ja 6% harva. Tutistatakse 2% lastest sageli, 4% 
mõnikord ja 8% harva15. 

Aastaaruanne kuritegevusest Eestis 2020. aastal annab ülevaate, millise vägivallaga tuleb lastel 
peresiseselt silmitsi seista. Peredes esines imiku raputamist, kehalist karistamist ja muid füüsilise 
vägivalla juhtumeid, lapse seksuaalselt väärkohtlemist, juhuslikust sõnelusest välja kasvanud konflikte ja 
lapse ähvardamist, vanemate vahelise vägivalla ohvriks ja tunnistajaks olemist16. Kokku registreeriti 
2020. aastal 661 uut alaealise vastu suunatud juhtumit. Kõikidest lähisuhtevägivalla juhtumitest esines 
27%  lapsohvri või -pealtnägijaga perevägivallakuritegu17. 

Kõige „õigustatum“ ning „süütum“ tundub vägivalla kasutamine distsiplineerimise eesmärgiga, selleks et 
last (ja/või abikaasat) korrale kutsuda ning ennetada või lõpetada nn halba käitumist, on mõnes peres 
kombeks vägivalda kasutada. Ülevaate Eesti perekondade distsiplineerimise hoiakute kohta vanema ja 
lapse perspektiivist on võimalik saada 2018. aastal ilmunud Laste õiguste ja vanemluse uuringust. 
Uuringu kohaselt on 33% täiskasvanutest pigem nõus ja 9% täiesti nõus, et teatud olukordades on 
füüsiline karistamine vajalik ja lubatud kasvatusvahend. Nii mõnigi vanem distsiplineerimise eesmärgil 
tutistab, annab oma lapsele vitsa, rihma ning laksu või ähvardab vägivallaga hea käitumise 
saavutamiseks. Sama uuringu kohaselt sallitakse ja mõistetakse laste füüsilist karistamist enam kui 
täiskasvanute vahelist vägivalda. Uuringust selgub, et vanemad, kes kogesid lapsepõlves füüsilist 
vägivalda, arvavad, et selline käitumine distsiplineerimise eesmärgil on vajalik ega kahjusta lapse 
arengut. Samas uuringus osalenud lastest 28% arvas, et laste füüsiline karistamine on teatud 
olukordades mõistetav ehk nad on karistuse „ära teeninud“ ning sarnaselt vanematega kalduvad 
füüsilist vägivalda õigustama need lapsed, keda vanemad on füüsiliselt karistanud18.  

2021. aasta Vägivalla kogemuse uuringus küsiti lapsepõlves kogetud täiskasvanu poolt toime pandud 
füüsilise vägivalla kohta. Selgus, et 59% vastanutest koges lapsepõlves täiskasvanupoolset vägivalda ning 
kõige sagedamini kasutas vägivalda lapsevanem (ema või isa)19. 

Seksuaalvägivald 
2021. aastal SKA poolt läbi viidud vägivalla kogemuse uuringu kohaselt oli iga kuues uuringus osalenud 
respondent kogenud enne 15. eluaastat seksuaalse väärkohtlemise mingit vormi, mis oli täiskasvanu 
poolt toime pandud. Tüdrukud satuvad nii kontaktse kui mittekontaktse seksuaalse väärkohtlemise 
ohvriks poistest rohkem.  6% lapsepõlves vägivalda kogenud täiskasvanutest kogevad vägivalda ka 
täiskasvanueas. Uuringust selgub, et lapsepõlves vägistamist kogenud vastanuid mõjutab üleelatu ka 
täiskasvanueas ning nad ei soovi juhtunut meenutada20. 

 
15 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L.(2018) Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. Uuringu aruanne. Tallinn: 
Poliitikauuringute Keskus Praksis  

16 Tamm, K.(2020)Perevägivald ja ahistamine. In: Kuritegevus Eestis 2020. Tallinn: Justiitsministeerium 

17 Ibid. 
18 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L.(2018) Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. Uuringu aruanne. Tallinn: 
Poliitikauuringute Keskus Praksis  

19 Kass, V.(2021) Vägivalla kogemuse uuring 2021. (Sotsiaalkindlustusamet) 
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Uuringud/vagivalla_kogemise_uuring_2021_-
_raport.pdf 
20 Ibid. 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Uuringud/vagivalla_kogemise_uuring_2021_-_raport.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Uuringud/vagivalla_kogemise_uuring_2021_-_raport.pdf
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2015. aastal Tartu Ülikooli poolt läbi viidud Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuringu 
kohaselt on seksuaalne väärkohtlemine Eestis üsna levinud21. 32% 16-18-aastastest noortest on 
kogenud elu jooksul vähemalt ühte seksuaalse väärkohtlemisena käsitletud tegu väljaspool interneti 
keskkonda. Soopõhiselt esineb seksuaalset väärkohtlemist rohkem tüdrukute (47%) kui poiste seas 
(19%).  

2020. aasta laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise uuringu kohaselt on vägivald küberruumis Eesti 
noorte seas viimase viie aasta jooksul märkimisväärselt kasvanud22.  

Justiitsministeeriumi andmetel on 2021. aastal tõusnud registreeritud alaealise kannatanuga 
seksuaalkuriteod23.  Kui 2017. aastal registreeriti 515 juhtumit, 2018. aastal – 505, 2019. aastal – 549, 
ning 2020. aastal – 479 lapskannatanuga kontaktset ja mittekontaktset seksuaalkuritegu, siis 2021. 
aastal on täheldatav märgatav tõus24. 2021. aastal registreeriti 663 alaealise kannatanuga 
seksuaalkuritegu, millest 303 juhul oli tegemist kontaktse seksuaalkuriteoga. Kannatanud laste keskmine 
vanus oli 11 aastat ning soolise jaotuse kohaselt oli 84% tüdrukuid ja 16% poisse. 47% toimepanijatest 
olid lapse pereliikmed või sugulased, 42% muu tuttav ja 10% võõras inimene25. 

Seksuaalkuritegude kasvu taga nähakse varjatud juhtumite ilmsiks tulemist, millele võis abiks olla 
Lastekaitseseadusest26 tulenev teatamiskohustus abivajavast ja hädaohus lapsest, kui ka 
Sotsiaalkindlustusameti (k.a lastemaja) poolt läbiviidavad ennetus- ja teavituskampaaniad. 

Inimkaubandus 
Euroopas, peale laste seksuaalse ekspluateerimise kaubitsetakse lastega ka tööjõu ärakasutamise 
eesmärgil, koduseks tööks, koduteenistuseks, kerjamiseks, kuritegelikuks tegevuseks ja muudel 
eesmärkidel27. Lastega kaubitsemist esineb peaaegu kõigis Euroopa riikides ning kahjuks ei ole Eesti 
erand. Viimastel aastatel näitavad alaealiste vastu toime pandud inimkaubanduse juhtumid languse 
tendentsi, ent juhtumid on üldjuhul korduvad28. Kui 2015. aastal oli juhtumite arv 6329, siis 2020. aasta 
arv oli 2630 ja 2021. aasta arv langes 16ni31. Juhtumite languses nähakse osavat varjamist. 

 
21 Soo, K.; Lukk, M.; Ainsaar, M.; Beilmann,M.; Sammul, M.; Tamm,G.; Espenberg,K;Murakas, R.;Arak,T.; Aksen,M; Vahaste-
Pruul,S; Kutsar,D.(2016) Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring.Tallinn:Justiitsministeerium. 
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_l
eviku_uuring_2015_0.pdf 

22 Hillep, P., Pärnamets, R. (2020). Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste uuring. Kriminaalpoliitika 
uuringud nr 30. Eesti Uuringukeskus OÜ ja Norstat Eesti AS. 
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_
uuring_2020_euk.pdf 

23 Tammiste, B.(2021) Seksuaalkuriteod. In: Kuritegevus Eestis 2021. Tallinn: Justiitsministeerium. 

24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Lastekaitse seadus (2014/2016). https://www.riigiteataja.ee/akt/LasteKS 
27 Child traffiking in Europe. A broad vision to put children first (2007)UNICEF 
28 Leps, A.(2017) Inimkaubandus. In: Kuritegevus Eestis 2017. Tallinn: Justiitsministeerium 

29 Leps, A (2015) Inimkaubandus. In Kuritegevus Eestis 2015. Tallinn: Justiitsministeerium 

30 Leps, A.(2020) Inimkaubandus. In: Kuritegevus Eestis 2020. Tallinn: Justiitsministeerium 

31 Leps, A.(2021) Inimkaubandus. In: Kuritegevus Eestis 2021. Tallinn: Justiitsministeerium 

https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_leviku_uuring_2015_0.pdf
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_leviku_uuring_2015_0.pdf
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_uuring_2020_euk.pdf
https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/laste_ja_noorte_seksuaalse_vaarkohtlemise_uuring_2020_euk.pdf
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Seoses  Ukraina sõjast tingitud suure põgenikevooluga  on ülioluline ennetada ohustatud laste sattumist 
inimkaubitsemisega tegelevate kurjategijate kätte.  Ennetava meetmena tuleb kiiremas korras  
tuvastada saatjata lapspõgenikke ning määrata neile kindel eeskostja, paigutada lapsi turvalisse 
keskkonda ning osutada last toetavaid teenuseid 32 . Inimkaubandusega seotud info on leitav ohvriabi 
kodulehel palunabi.ee, abi saamiseks tuleb pöörduda abitelefonidel 6607320 ja 116 006. 

Koolivägivald 
Kiusamine koolis on tõsiste tagajärgedega ja laialt levinud probleem nii maailmas kui Eestis33. Iga viies 
15-aastane koolilaps on langenud kiusamise ohvriks34. Eristatakse nähtavat ja varjatud kiusamist. 2007. 
aastal Sotsiaalministeeriumi avaldatud  Eesti teismeliste vägivallatõlgendused uuringust35 on teada, et  
lapsed peavad just varjatud vägivalda raskeks ning tõsiselt häirivaks vägivalla vormiks. Kurb tõdeda, et ka 
aastaid hiljem probleem jätkuvalt eksisteerib ning näitab tõusutrende36.  

Eestis on võetud kasutusele Soome teadlaste poolt välja töötatud kiusamise ennetamise KiVa 
programm, millega on liitunud 120 kooli. Oluline on julgustada ka teisi koole programmiga liituma või 
ennetada koolikiusu mõnel muul moel. 

3. osa. Lapseea trauma tagajärjed ja hind 

Lapseea trauma hind – isiklikul, majanduslikul ja ühiskondlikul tasandil – on päris kõrge. Lapseea trauma 
lühi- ja pikaajalised tagajärjed ning majanduslik kulu vähendavad investeeringuid haridusse, tervishoidu 
ja laste heaolusse ning mõjuvad laastavalt tulevaste põlvede produktiivsusele. Varases eas kogetud 
trauma mõjutab aju arengut ning kahjustab nii närvisüsteemi kui ka südame-veresoonkonda, luu- ja 
lihaskonda, endokriin-, reproduktiiv-, hingamis- ja immuunsüsteemi ning avaldab elukestvat mõju (Felitti 
jt, 1998)37. 
 
Kaiser Permanente ning USA haiguste ennetamise ja tõrje keskuste uuringus lapseea ebasoodsate 
kogemuste (The Adverse Childhood Experience (ACE) Study) kohta paluti 17 337 tervishoiuteenuse 
osutaja täiskasvanud kliendil täita küsimustik lapseea ebasoodsate kogemuste kohta, sh väärkohtlemine, 
hülgamine ja düsfunktsionaalne perekond. 11% vastanuist olid lapsena kogenud vaimset, 30,1% kehalist 
ja 19,9% seksuaalset väärkohtlemist. Lisaks vastas 23,5% osalenutest, et perekonnas kuritarvitati alkoholi, 
18,8% olid olnud tunnistajaks vaimse tervise häiretele, 12,5% vastanutest olid näinud pealt ema vastu 
suunatud vägivalda ja 4,9% vastas, et perekonnas oli narkoprobleem. ACE-uuringust selgus, et lapseea 

 
32 https://www.europarl.europa.eu/estonia/et/uudised-ja-sundmused/uudised/uudised-2022/aprill2022/pr-2022-
aprill-07.html 
33 Roots, L. (2020). Õpitulemuste seos vaimse ja füüsilise vägivalla kogemisega täisealiste keskharidust omandavate õpilaste 
näitel. Tartu Ülikooli Pärnu kolledž, lõputöö. 
34 https://www.kiusamisvaba.ee/kiusamine-ja-abi/kiusamisest/ 
35 Strömpl, J., Selg, M., Soo, K., Šahverdov-Žarkovski (2007) Eesti teismeliste vägivallatõlgendused. Tallinn: 
Sotsiaalministeerium 
36 Proos, I.(2016) Vaimsest vägivallast –kodus, koolis ja avalikus ruumis. Õpetajate Leht, 
https://opleht.ee/2022/05/pogenikud-klassiruumis-kuidas-toetada-nende-vaimset-tervist/ 
37 Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). 
Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The 
Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American journal of preventive medicine, 14(4), 245-258. 
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ebasoodsad kogemused on üldlevinud, ehkki seda ei tunnistata ega teadvustata, ning neil on tugev 
tervisemõju täiskasvanueas veel pool sajandit hiljemgi. Uuring kinnitas varasemaid tõendeid, et lapseea 
ebasoodsad sündmused on märkimisväärselt seotud depressiooni, enesetapukatsete, alkoholismi, 
narkosõltuvuse, liiderlikkuse, perevägivalla, suitsetamise, rasvumise, kehalise aktiivsuse puudumise ja 
suguhaigustega. Lisaks näitas uuring, et inimesel, kes kogeb lapseeas 4 või enamat negatiivset 
sündmust, tekib 50–70% suurema tõenäosusega meeleolu-, ärevus- või impulsiivsushäire ning oht 
aineid kuritarvitada. 
 
Paljud hilisemadki uuringud kinnitavad, et lapseea kogemused suurendavad vigastuste riski, HIV ja teiste 
suguhaigustega nakatumist, vaimse tervise probleeme, kognitiivse arengu hilinemist, nõrgemat 
õppeedukust ja koolist väljalangemist, väga noorena rasestumist, reproduktiivtervise probleeme ning nii 
nakkus- kui ka mittenakkushaiguste põdemist. Mitmetest uuringutest selgub lisaks, et umbes 20% traumat 
kogenud noortel tekivad hiljem traumajärgse stressihäire sümptomid (PTSD; Fletcher, 2002)38 39. 
 
Samuti on lapseea traumal kaalukas majanduslik mõju, nagu nähtub nende riikide ja regioonide 
andmetest, kes on traumakogemuste rahalisi tagajärgi hinnanud. Ainuüksi USA-s oli uute lapseea trauma 
juhtumitega seostatav elu jooksul tekkiv aastane majanduslik koormus 2008. aastal 124 miljardit dollarit, 
ning kui arvestada ka teiste trauma ja väärkohtlemise liikidega, siis on kulu veelgi suurem. Ida-Aasia ja 
Vaikse ookeani piirkonnas hinnatakse, et vaid üksikuid tervisega seotud tagajärgi arvesse võttes on 
lapseeas kogetud väärkohtlemisest tingitud majanduslik kulu 1,4–2,5% piirkonna aastasest SKT-st. 
WHO Euroopa Regionaalbüroo rahastatud hiljutisest uuringust (november 2021) selgus, et Euroopa riigid 
kannavad lapseea negatiivsete sündmustega seoses tohutut haiguskoormust ja rahalist kulu. Kõigis 
riikides ületas lapseea negatiivsete sündmustega seostatav kulu 1% riigi SKT-st, kusjuures mediaan 
oli 2,6%40. 

 

 
38For further information on ACEs also view ACE'S by Vince Felitti, MD 
https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8  
How childhood trauma affects health across a lifetime, Dr. Nadine Burke Harris. 
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?lang
uage=de 
39 Nader, K., & Fletcher, K. E. (2014). Childhood posttraumatic stress disorder n E. J. Mash & R. A. Barkley (Eds.), 
Child psychopathology (pp. 476–528). The Guilford Press. 
40 „Health and financial costs of adverse childhood experiences in 28 European countries: a systematic review and 
meta-analysis“, autorid Karen Hughes, Kat Ford, Mark A Bellis, Freya Glendinning, Emma Harrison, Jonathon 
Passmore www.thelancet.com/public-health Vol 6 November 2021. Tulemused kinnitavad, et lapseea ebasoodsad 
kogemused on kõigis Euroopa maades seotud märkimisväärselt suure tervisemõju ja rahalise kuluga. Uuringus 
hinnati lapseea ebasoodsaid kogemuste haiguskoormust ja rahalist kulu 28 Euroopa riigis. Lapseea ebasoodsatele 
kogemustele taandatav kulu ulatus 0,1 miljardist dollarist Montenegros kuni 129,4 miljardini Saksamaal ning 
moodustas 1,1% kuni 6,0% riigi sisemajanduse kogutoodangust vastavalt Rootsis ja Türgis ning Ukrainas. Tuleb 
mõista, kui suur on rahaline kulu riikidele, juhul kui lapseea negatiivsete kogemuste ennetamisega ei tegeletaks; 
eriti nüüd, mil riigid peavad suutma taastuda COVID-19 pandeemiast, mis häiris teenuste osutamist, hariduse 
andmist ja võimalik, et hoogustas lapseea ebasoodsate sündmuste riskitegureid. WHO Euroopa Regionaalbüroo 
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-2/fulltext 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language=de
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_lifetime?language=de
http://www.thelancet.com/public-health%20Vol%206%20November%202021
https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(21)00232-2/fulltext
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ACE püramiid41 

 

4. osa. Mis on trauma? 

Rühmatöö. Kuidas defineeriksite sõna „trauma“? Mis teeb sündmuse traumeerivaks ja mitte näiteks 
stressirohkeks? 
 
Koolitaja kirjutab osalejate pakutud definitsioonid tahvlile. 5 minuti pärast tehke osalejate vastuste 
läbivatest teemadest kokkuvõte ja minge järgmise slaidi juurde, millelt saab vaadata, kui ligilähedased 
olid osalejate definitsioonid n-ö ametlikule. 
 
Trauma definitsioon: 

Spetsialistid kasutavad erinevaid trauma definitsioone. Ei ole olemas ühte ainuõiget, kuid on mõned 
laialdaselt aktsepteeritud määratlused, mis aitavad trauma mõistet sisustada. 
 
Üks selline, millele vaimse tervise valdkonnas tuginetakse, on tegeliku või tunnetusliku ohu kogemine elule 
või kehalisele puutumatusele VÕI lähedase elule või kehalisele puutumatusele NING kõikehaarava hirmu, 
õuduse ja abituse tunde tekkimine [Määratlus põhineb DSM-IV (1994) ja DSM-IV-TR (2000)] (SAMSHA, 
2012)42. 
 
Traumeeriv kogemus erineb stressirohkest kogemusest mitmel moel. 

- Esiteks on ohus lapse või temale äärmiselt olulise inimese (hooldaja, õed-vennad jt) elu või 
kehaline puutumatus. 

 
41 Ace Interface, Understanding Adverse Childhood Experiences Building Self-Healing Communities,  
https://www.sos.wa.gov/_assets/library/libraries/projects/earlylearning/understanding-aces-handout.pdf 
42 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAHMSA), Center for Substance Abuse Treatment 
(2014) Trauma-Informed Care in Behavioral Health Services, Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 57, Part 
3: A Review of the Literature, U.S. Department of Health and Human Services, p. 17. 
https://store.samhsa.gov/sites/default/files/d7/priv/sma14-4816_litreview.pdf 
 
 

https://www.sos.wa.gov/_assets/library/libraries/projects/earlylearning/understanding-aces-handout.pdf
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- Teiseks võib laps kogeda, et on kaotamas kontrolli oma keha üle, mis muudab abituse ja 
lootusetuse tunde veelgi tugevamaks. 

- Kolmandaks käivitub füsioloogiline reaktsioon: südamelöögid kiirenevad, tekib hingeldus, 
pearinglus, värisemine jne.  

Mõnikord võib füsioloogiline reaktsioon olla lapsele traumeerivam kui kogemus ise. Soole või põie 
kontrollimatu talitlus, pearinglus või minestamine suurendavad paanikat ja õudu ning võivad isegi kaasa 
tuua reaalsustaju kadumise. 
 
Teine trauma definitsioon on: 
Traumeeriv kogemus on kõikehaarav kogemus, millega kaasneb tugev negatiivne mõju ja teataval määral 
kontrolli puudumine ja/või haavatavus. Traumakogemus on subjektiivne ja sõltub arengust. (Margaret 
Blaustein, 2015)43 
 
Sellest definitsioonist tuleb esile mitmetahuline ohvristamine ja areng – kaheaastane ja kümneaastane 
laps töötlevad traumakogemust erinevalt. 
 
Mõlemast definitsioonist nähtub, et trauma on subjektiivne kogemus. Määravaks ei saa mitte sündmus 
ise, vaid selle tajumine ja reaktsioon. Selles mõttes on trauma äärmiselt subjektiivne ja inimeste 
reaktsioonid võivad kardinaalselt erineda, isegi kui kogetakse sama sündmust. 
 
Lisaks on trauma palju keerukam, kui eeltoodud definitsioonide järgi võiks arvata. Lapseea trauma võib 
tekkida igas ühiskonnas, see võib aset leida sinu kodukandis ja kodudes, millest me seda iialgi ei usuks. 
Mõnikord ei pruugi kõikehaarav hirmutunne ja õud tekkida vahetult traumeeriva kogemuse ajal. Kui võtta 
näiteks seksuaalne väärkohtlemine, mille paneb toime lähedane, keda laps usaldab, nt vanem, onu- või 
tädipoeg, siis võivad esmased tunded olla vastakad, tekitada segadust, häbi ja piinlikkust. Kokkuvõttes 
tuleb mõista, et trauma tekitab väga erinevaid tundeid ja reaktsioone, mis ilmnevad kas kohe või 
pikema aja pärast44. 

5. osa. Trauma liigid 

Traumasid on mitut liiki ja peamiselt langevad need kahte kategooriasse: akuutne ja krooniline45.  
 
Akuutne trauma on üksiksündmus, millel on konkreetne algus ja lõpp. See võib olla näiteks autoavarii, 
looduskatastroof, raviprotseduur, lähedase surma nägemine, loomahammustus. Kuigi sündmus on 
ühekordne, tekib lapsel terve rida tundeid, mõtteid ja kehalisi aistinguid ning tavaliselt reageeritakse 

 
43 Margaret E. Blaustein, M. E. & Kinniburgh, K. M. (2015) Treating Traumatic Stress in Children and Adolescents, 
How to Foster Resilience through Attachment, Self-Regulation, and Competency, ISBN 9781462537044. 
44 Et paremini mõista, miks trauma ja selle tagajärgede määratlemine on nii keeruline, vt IPRSi koostatud I.N.T.I.T. 
seisukohavõttu "Trauma ja alaealised".https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-
MINORS_completeCOMPRESSO.pdf  
45 D'Andrea, W., Ford, J., Stolbach, B., Spinazzola, J., Bessel A van der Kolk (2012) Understanding interpersonal 
trauma in children: why we need a developmentally appropriate trauma diagnosis, Am J Orthopsychiatry, 2012 
Apr;82(2):187-200. 

https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
https://www.iprs.it/wp-content/uploads/2021/09/TRAMUA-and-MINORS_completeCOMPRESSO.pdf
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moel, mis võimaldaks taastada turvalisuse ja kaitstuse tunde. Lapse mõtted ja teod (või tegevusetus) võib 
kaasa tuua mitmeid tagajärgi, sh tüli, häbi, süüdistamine, süütunne, kahetsus ja/või viha. Näiteks kui laps 
elab üle autoõnnetuse ja tegutses ohuolukorras instinktiivselt enda päästmiseks, mitte ei püüa oma 
kehaga kaitsta nooremat õde, siis võib ta hakata seda endale ette heitma. Lisaks jälgivad lapsed 
traumeerivas olukorras hooldaja reaktsiooni – seda nimetatakse sotsiaalseks sekkumiseks – ning see võib 
lapse stressi leevendada või suurendada. 
 
Krooniline trauma on see, kui laps saab traumeerivaid kogemusi pikema aja jooksul. Korduvad 
traumeerivad kogemused võivad olla ühelaadsed (perevägivalla tunnistajaks olemine) või erinevad 
(seksuaalne väärkohtlemine, vaimne väärkohtlemine, kiusamine). Ka kroonilise trauma korral võib olla 
konkreetseid momente, mis lapse mällu sööbivad. Näiteks kui vanemad tarvitavad narkootikume, siis laps 
võib olla rohkem traumeeritud olukorras, kus ema/isa tema silme all teadvusetult põrandale variseb. 
 
Kroonilise trauma mõju kuhjub ning aastaid kroonilist traumeerimist kogenud lapse reaktsioon 
hirmutavale sündmusele erineb ühe traumeeriva kogemuse saanud lapse omast. 
 
Hooletussejätmine on kroonilise trauma liik, mis on kasutusel ka arengutraumana (developmental 
trauma), mis tihti kahe silma vahele jäetakse. Kui kehalise või seksuaalse väärkohtlemisega võib kaasneda 
silmnähtavaid sümptomeid või selgeid mälupilte, siis hooletussjätmise korral nii ei ole ja seega on 
hooletussejätmist raskem ära tunda. Hooletussejätmine tähendab „lapse põhivajaduste täitmata jätmist“. 
Kui mõelda hooletussejätmisest kui lihtsalt heade asjade puudumisest, siis ei pruugigi see nii traumeeriv 
tunduda. Aga vanematest täielikult sõltuval lapsel, kes lebab märja musta mähkmega ihuüksi voodis, 
kannatades näljast tekkinud valu ja tundide pikkusest nutust põhjustatud väsimust, tekitab 
hooletussejätmine olukorda, kus lapse elu on ohustatud. Vanematel lastel ja teismelistel võib 
hooletussejätmine väljenduda vanemapoolse kontrolli, hammaste ja kehalise hügieeni ning tähelepanu ja 
hoolitsuse puudumises. Hoolest ilmajäämine muudab lapse vastuvõtlikumaks teistlaadsetele traumadele, 
näiteks seksuaalne ärakasutamine, narkootikumide tarvitamine ja riskikäitumine. 
 
Komplekstrauma: lapsed, kellega me psühholoogi, kohtuniku või sotsiaaltöötajana kokku puutume, ei 
jõua meieni paraku vaid ühe traumeeriva kogemuse, nt autoõnnetuse tagajärjel. Lõviosa lapsi, kellega 
töötame, on elu jooksul tõenäoliselt kogenud mitut traumeerivat sündmust, mille võis põhjustada keegi 
lapse hooldajatest. Kui traumakogemus saadakse inimese tõttu, keda laps usaldas ja kes peaks lapse eest 
hoolitsema, teda kaitsma (hooldajad, õed-vennad), siis nimetatakse seda komplekstraumaks. 
 
Komplekstraumal on kolm peamist tunnust: see leiab aset varases lapseeas, pikema aja jooksul ja selle 
tekitab inimene, kellest sõltub lapse elu ja turvalisus. (Cook jt 2005)46 
 

 
46 Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., ... & Van Der Kolk, B. (2005). Complex 
trauma in children and adolescents. Psychiatric annals, 35(5), 390. https://www.complextrauma.org/wp-
content/uploads/2021/02/Complex-Trauma-9-Joseph-Spinazzola.pdf) 
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Vastavatest pikaajalistest lapse arengut käsitlevatest uuringutest teame, et varases lapseeas kogetud hool 
on nagu vundament pea kogu ülejäänud arengule. Laps õpib oma tundeid reguleerima vastavalt tema eest 
hoolitseja reaktsioonidele. Kui väikelaps voodis nutab ja ema ta sülle võtab, lohutavalt räägib, süüa annab 
ja rahustab, siis õpib laps usaldama nii enda tundeid kui ka seda, et on olemas täiskasvanu, kes tema 
vajadused täidab. Nii tunneb laps end kindlalt ja hakkab inimesi usaldama. Turvalise kiindumussuhtega 
laps omandab keeruka sõnavara, et kirjeldada näiteks selliseid tundeid nagu armastus, viha, meeldivus, 
vastikus või põlgus. Enamasti oskavad lapsevanemad hädasolevale lapsele pakkuda turvatunnet ja 
eneseregulatsiooni, mis annavad edaspidiseks enesekindlust enda tunnete ja käitumise juhtimiseks ja 
stressirikkas olukorras toime tulemiseks (B. van der Kolk 2005, p.3)47. 
 
 
Näiteks situatsioonis, kus laps on tundideks üksi jäetuna nutnud, ning naastes ema mitte lihtsalt ei jäta 
last tähelepanuta, vaid karjub, kui paha laps ta on, õpib laps, et 1) tema tunded ei ole olulised ning et 2) 
mitte keegi ei hooli temast ja teda ei saagi armastada. Kui hooldaja on emotsionaalselt kättesaamatu, 
ebajärjekindel, pinges, vägivaldne, pealetükkiv või jätab lapse hooletusse, siis kujuneb lapses 
väljakannatamatu pingetunne ja arusaam, et väljastpoolt ei maksa tuge oodata. Seepärast on ebaturvalise 
kiindumussuhtega lastel raske teiste abile loota ja enda tundeid ise reguleerida. Tagajärjeks on see, et laps 
kogeb suurt ärevust, viha ja igatsust hoole järele. 
 
Komplekstraumat kogenud lapse kiindumussuhe peamise hooldajaga on häiritud ja laps ei suuda hilisemas 
elus õppida eneseregulatsiooni. Viimane võib inimese aja jooksul paljude teiste probleemideni viia. Eriti 
mõjutab komplekstrauma järgmisi seitset lapse arengu valdkonda. (Cook jt 2005)48  
 

- Kiindumus: erinevat liiki traumeerivaid kogemusi saanud laps suhtub maailma skeptiliselt ja 
umbusklikult. Talle võib raskusi tekitada piiride tajumine – mõni ei tunneta sobivaid piire (nt ütleb 
laps esimesel kohtumisel, et armastab sind), teine võib olla liiga vältiv (sügavale kapuutsi alla 
peitunud teismeline, kellega silmsidet saavutada ei ole võimalik). Traumat kogenud lapsed ei 
usalda kedagi ja kahtlevad sügavalt inimeste motiivides. See võib viia sotsiaalse eraldatuse ja 
suhtlusprobleemideni. 
 

- Füsioloogia: komplekstrauma võib mõjutada aju arengut ja immuunsüsteemi, nii et tekib rohkem 
tervisemuresid. Mõnel võib välja kujuneda ülitundlikkust kehalisele kontaktile, sensomotoorseid 
ja somatoformsed häired. 
 

 
47 Van der Kolk , B.(2005) Developmental Trauma Disorder A new, rational diagnosis for children with complex 
trauma histories., MD, p. 3  online article 
https://www.besselvanderkolk.com/uploads/docs/annals_developmental_trauma.pdf 
48 Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M., ... & Van Der Kolk, B. (2005). Complex 
trauma in children and adolescents. Psychiatric annals, 35(5), 390. https://www.complextrauma.org/wp-
content/uploads/2021/02/Complex-Trauma-9-Joseph-Spinazzola.pdf) 
 

https://www.besselvanderkolk.com/uploads/docs/annals_developmental_trauma.pdf
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- Afekti regulatsioon: lapsel võib olla keeruline emotsioone ära tunda ja ta ei oska neid reguleerida. 
Paljud ei suuda oma tundeid kirjeldada ega enda soove ja vajadusi asjakohaselt väljendada. 
 

- Dissotsiatsioon: äärmuslikumal juhul võib laps kogeda kehast eraldatuse tunnet või et kõik 
toimub unenäos, mitte päriselus. Dissotsiatsiooni loetakse ka kaitsemehhanismiks – kui lapsega 
toimuv ei allu tema kontrollile, siis saab ta kontrollida enda reaktsiooni sellele. 
 

- Käitumise juhtimine: lapse võimetus emotsioone ära tunda ja reguleerida mõjutab tema võimet 
enda käitumist reguleerida. Paljud traumat kogenud lapsed ei suuda impulsse moduleerida, on 
ennastkahjustavat käitumist, teiste vastu suunatud agressiooni, unehäireid, toitumishäireid, 
ainete kuritarvitamist, ülipüüdlikkust, tõrges-trotslikku käitumist, raskusi reeglite mõistmisega ja 
nende eiramist, traumasündmuse korduvat esitamist mängus või muul viisil. 
 

- Kognitiivsed oskused: traumeeritud lapsel võib olla raske tähelepanu hoida ja keskenduda, uusi 
teadmisi vastu võtta ja meelde jätta. Huvi võib kiiresti kaduda, ülesanded kipuvad pooleli jääma 
ning ei suudeta tegevusi planeerida ega tagajärgi ette näha. Sageli tekivad õpiraskused ja kõne 
areng aeglustub. 
 

- Minapilt: traumat kogenud lapsel ei pruugi olla järjepidevat etteaimatavat enesetaju, võib olla 
negatiivne minapilt ja sageli elab ta häbi- ja süütundega. 

 
 

Näidake YouTube’i videot. 

Näidake lühifilmi Removed. Hoiatus! Video võib sisaldada häirivaid stseene.   
https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 
 

Järgmiseks arutlege video peamiste punktide üle. Kõigepealt paluge osalejatel välja tuua, mis oli 
nende jaoks põhiline või märkimisväärne seoses all loetletuga. 

• Päästikud. Siin saate arutada Zoey reaktsiooni kleidile. Miks ta niimoodi reageeris? Seostage 
see stseeniga, kus ta nägi isa sõimamas ema tema kleidi pärast. 

• Lapse tõlgendus sündmustest ja sellele järgnenud reaktsioon. Saate arutleda Zoey 
tõlgendust telefonikõnest, kui ta arvas, et ta saadetakse ära, kuigi tegelikult leppis 
asendusema kokku Zoey ja väikevenna kohtumist. 

• Hooldajate käitumine vastuseks lapse käitumisele (kas see aitas või tekitas kahju? Miks?). 
Arutlege erinevaid käitumisi, mida hooldajate juures märkasite. Millega nad Zoey reaktsiooni 
käivitasid või talle kahju tekitasid? Millised olukorrad/teod panid Zoey esimestes 
hooldusperedes veelgi halvemini käituma? Mis aitas tal viimase asendusemaga hakata suhet 
looma? Kuidas mõjus talle venna järsk äravõtmine? 

• Mida saaks/peaks hoolekandesüsteem teisiti tegema? 

https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0
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6. osa. Mis määrab ära lapse reaktsiooni traumale? 

Iga laps reageerib traumale omamoodi. Tähtis on meeles pidada, et traumasündmus leiab aset kontekstis 
ja kuigi laps ei pruugi olla vahetu kannatanu (nt perevägivalla korral), siis ei tähenda see, et kogemus ei 
mõju traumeerivalt. Kuigi me tihti ei näegi otseseid märke traumast, näiteks hooletussejätmise korral, siis 
sellele vaatamata võib olla terve hulk nähtamatuid ja psühholoogilisi mõjusid, mis lapse arengus 
määravaks saavad. 
On palju riski- ja kaitsetegureid, millest sõltub, kuidas laps traumasündmusele reageerib. Kõik need 
tegurid on mitmekihilised ja võivad ilmneda inimese, perekonna, kogukonna või ühiskonna tasandil. 
 
Riskifaktorid 
Bronfenbrenneri lapse arengu ökoloogilise mudeli alusel oleme loetlenud mitmeid riskitegureid 
individuaalsel, suhtelisel, kogukondlikul ja ühiskondlikul tasandil49. Riskifaktorid individuaalsel tasandil on 
järgmised: 
 
Isikliku tasandi riskitegurid on näiteks: 

− vanus ja arengustaadium: on suur vahe, kas kogeda traumasündmust 5- või 15-aastaselt; 
− temperament: mõni laps on rahulikum, teine ärevam ja hüperaktiivne; 
− varasem traumakogemus: traumasündmustel on ka kuhjuv toime ning varasema 

traumakogemusega laps võib olla stressi suhtes tundlikum ja vastuvõtlikum; 
− varasem vaimse tervise seisund; 
− puue: puudega laps on traumale vastuvõtlikum; 
− ainete kuritarvitamine; 
− varasem vägivaldne käitumine. 

 
Peretasandi riskitegurid on näiteks: 

− puudulikud vanemlikud oskused: heade oskusteta vanemad võivad last sagedamini 
traumaolukorda panna ja ka varasema trauma mõju süvendada. Näiteks hooletussejätmine või  
ülehoolitsemine (liigselt kaitsev vanem, kes ei arvesta ja ei täida adekvaatselt laste vajadusi). 

− vanemate tülid: lapse kokkupuude perevägivalla, hooldajatevahelise sõnalise, vaimse või kehalise 
väärkohtlemisega mõjutab tema reaktsioone ja käitumist. Lapse ellujäämine ja heaolu sõltub 
suuresti hooldajatest ning seepärast mõjub hooldaja ohtu seadmine otseselt lapse turvatundele; 

− pere madal sotsiaalmajanduslik staatus; 
− vanema(te) haridustase. 

 

Kogu- ja ühiskondliku tasandi riskitegurid on näiteks: 
− kiired muutused ühiskonnas; 
− majanduslik ebavõrdsus; 
− sooline ebavõrdsus; 
− vaesus; 

 
49 Krug E et al. (2002) World report on violence and health. Geneva, World Health Organization, p. 12-13. 
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− vägivalda toetavad õigus- ja kultuurinormid; 
− kuritegevuse kõrge määr; 
− töötuse kõrge määr; 
− narkokaubandus kodukandis; 
− füüsiline keskkond ja situatsioonilised tegurid. 

 
Siinkohal tuleb rõhutada mitmetahulisuse elemendid (nt kuulumine marginaliseeritud gruppi) 
suurendavad traumeerimise riski. Stressiga seotud protsesside ja psühholoogiliste tagajärgedega tuleks 
tegeleda, võttes arvesse sotsiaalselt marginaliseeritud rühmade liikmete ainulaadset sotsiaalset 
konteksti50. 
1. Joonis. Riskitegurid.51 

 

 

 
Kaitsetegurid 
 
On kaitsetegureid, mis aitavad lastel trauma mõju leevendada52. 

 
50 Matheson, K., Foster, M. D., Bombay, A., McQuaid R. J., Anisman H. (2019) Traumatic Experiences, Perceived 
Discrimination, and Psychological Distress Among Members of Various Socially Marginalized Groups Original 
Research Article. Front. Psychol., 28 February 2019. Sec. Psychology for Clinical Settings. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00416/full 
51 Seitse strateegiat lastevastase vägivalla lõpetamiseks, INSPIRE, WHO (http://www.who.int) 
52 Matheson, K., Foster, M. D., Bombay, A., McQuaid R. J., Anisman H. (2019) Traumatic Experiences, Perceived 
Discrimination, and Psychological Distress Among Members of Various Socially Marginalized Groups Original 
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Isikliku tasandi kaitsetegurid on näiteks: 
− Hea enesehinnang: lapse veendumus, et ta on olemuselt hea, armastusväärne ja kaitstud; 
− Enesetõhusus: lapse teadmine, et tal on oskused eluraskustega toime tulemiseks; 
− Toimetulekuoskused: laps, kellel on kasutada laiem valik toimetulekustrateegiaid, suudab end 

paremini kaitsta ja terveneda; 
− Sotsiaalsed oskused; 
− Temperament; 
− Varasema traumakogemuse puudumine. 

 
Peretasandi kaitsetegurid on näiteks: 

− Turvalise ja ettearvatava käitumisega hooldaja olemasolu. Lapse taastumise jaoks on kõige 
tähtsam, et oleks olemas hoolitsev ja toetav hooldaja, kes suudab lapsele pakkuda turvalist 
keskkonda ja suhet; 

− Majanduslik stabiilsus; 
− Vanema(te) haridustase; 
− Laiendatud perekonna toetus; 
− Vanema oskused ja toimetulekustrateegiad; 
− Head suhted kaaslastega; 
− Kodune sooline võrdsus. 

 
Kogu- ja ühiskondliku tasandi kaitsetegurid on näiteks: 

− Laste õiguste ja sooliste õiguste ametlik tunnustamine; 
− õigusraamistik vägivalla ennetamiseks ja sellega võitlemiseks; 
− Majandusliku ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastu võitlemise poliitilised strateegiad; 
− Vägivalla taunimine ühiskonnas; 
− Soolist võrdsust ning naiste ja laste õigusi austavate normide ja käitumise kaudu eeskuju andmine; 
− Laste ja noorte vaba aja veetmise ja arengut toetavate programmide kättesaadavus; 
− Turvaline keskkond; 
− Head suhted kogukonnas. 

 

 
Research Article. Front. Psychol., 28 February 2019. Sec. Psychology for Clinical Settings. 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2019.00416/full 
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2. Joonis. Kaitsetegurid.53 

 

  

 
 
Niisiis ei ole traumasündmus üksnes isiklik kogemus, vaid asetub laia konteksti, mis hõlmab lapse 
isikuomadusi, elukogemust ja hetkeolukorda (Core Concepts of Childhood Trauma)54. Mõnda trauma liiki 
võib olla raskem märgata, nt hooletussejätmine, vanemate narkosõltuvus, vaimne väärkohtlemine või 
halvad vanemlikud oskused, kuid lapse arengule on need siiski kahjulikud. Arvestades konteksti tähtsust, 
siis peame me spetsialistidena aru saama, et igaüks meist saab mõjutada ja ära hoida mõju, mida 
traumasündmus lapsele avaldab. Põhiline on, et iga organisatsioon ja lastega tegelev spetsialist 
õiguskaitses, tervishoius, lastekaitses ja vaimse tervise teenustes või mujal oleks teadlik ja oskaks 
sekkuda ning trauma sümptomeid ära tunda. 
 
Ka kultuur on traumakogemuse, reaktsiooni ja taastumisega tihedalt põimunud. Kultuurinormid ja 
veendumused mõjutavad tugevalt hooldajate vanemlikke võtteid, mis omakorda väljenduvad arenevat 
last kahjustavas käitumises (nt kehaline karistamine) ja halbades tagajärgedes. Üks peamisi põhjusi, miks 
tüdrukud on vägivalla ees kaitsetumad, on ühiskonna sallivus nii tüdrukute ohvristamise kui teisalt ka 
poiste ja meeste vägivaldse käitumise suhtes (INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against 

 
53 Ibid. 
54 Concepts for Understanding Traumatic Stress Responses in Children and Families (e.k. Mõisted traumaatiliste 
stressireaktsioonide mõistmiseks lastel ja peredel) 
https://www.nctsn.org/sites/default/files/resources//the_12_core_concepts_for_understanding_traumatic_stress
_responses_in_children_and_families.pdf 
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Children)55. Väärkohtlemist ja ärakasutamist peetakse normaalseks ning kui lisada siia kannatanu hirmu- 
ja häbitunne, siis leiamegi end olukorrast, kus neist sündmustest pigem ei teatata. Seepärast on vägivalla 
ennetamiseks ülitähtis kaitsta ja edendada soolist võrdsust, vägivalla avalikku hukkamõistu ning laste 
õigusi toetavaid sotsiaalseid norme ja suhtumist. Kõigis lastega tegelevates asutustes peab oskama 
märgata ja ära tunda trauma sümptomeid ning rakendada praktilisi võtteid töös traumakogemusega 
lastega. 
 
Tuleb aru saada, et kõigis kultuuriruumides püsivad visalt teatavad normid ja stereotüübid, mida on küll 
püütud eri tasanditel muuta. Lapseea traumakogemuste vähendamiseks tehtavas töös tuleb tunnistada 
ja teadvustada, et ka vägivallatu ja võrdse ühiskonna poole liikuvas kultuuriruumis on endiselt käibel 
teatavad normid ja tõekspidamised. 
 

 
 

7. osa. Väärkohtlemise liigid 
 
Üldiselt eristavad spetsilistid väärkohtlemise kuut liiki, need on seksuaalne väärkohtlemine, 
emotsionaalne või vaimne väärkohtlemine, hooletussejätmine, lähisuhtevägivald (perevägivald), kehaline 
väärkohtlemine ja kiusamine (verbaalne, sotsiaalne, kehaline, küberkiusamine). 
 
Väärkohtlemine hõlmab seksuaalset ja vaimset/emotsionaalset ja  kehalist vägivalda, imikute, laste ja 
teismeliste hooletussejätmist vanemate, hooldajate või teiste poolt; kõige sagedamini kodus, aga ka koolis 
või lastekodus.  
 
Kõigi väärkohtlemise liikide puhul tuleb spetsialistil jääda rahulikuks ja neutraalseks ning valitseda oma 
(liigseid) emotsioone. Tänage last usalduse eest, valideerige ja normaliseerige lapse tundeid ning mitte 
mingil juhul ärge süüdistage last toimunu või hilinenud teatamise eest.  Eesti Vabariigis Lastekaitse 
seaduse kohaselt56 on mistahes väärkohtlemine keelatud. Abivajavast või hädaohus olevast lapsest 
tuleb teatada kas KOV üksusele või lasteabitelefonile 116 111 (abivajav laps) või hädaabinumbrile 112 
(hädaohus olev laps). 
 

 
55INSPIRE.SevenWHO,2016) https://resourcecentre.savethechildren.net/document/inspire-seven-strategies-
ending-violence-against-children/ 
56 LasteKS § 24. https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001 

Aruteluküsimus: 
 Millised Eestis käibivad normid lubavad või võimaldavad lastevastast vägivalda toime panna? Milles 
väljenduvad need teie töös lastega? 
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Abivajav laps57 on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle käitumine ohustab tema enda ja teiste isikute 
heaolu. Lastekaitseseaduse (LasteKS)58 kohaselt iga inimene, kes märkab abivajavat last, peab teatama 
kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111. 
 
Hädaohus olev laps59 on laps, kes on oma elu või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine 
ohustab tema enda või teiste isikute elu või tervist. LasteKS60 kohaselt on kõigil, kellel olemas teave 
hädaohus olevast lapsest teatamiskohustus. Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada 
hädaabinumbril 112.   
Järgnevas tabelis kirjeldatakse väärkohtlemist üleüldiselt ning tuuakse välja väärkohtlemise liikide märgid 
ja sümptomid ning kuidas tuleks toimida antud väärkohtlemise korral. 
 
Käige läbi kõik tabelis esitatud väärkohtlemise liigid ja nende definitsioonid, märgid ja sümptomid ning 
soovitatud tegevused. Soovitatud vastuseid võib arutada kolmandal päeval, mil keskendutakse 
spetsialistide suhtlemis-/suhtlemisoskustele alaealistega suhtlemisel. 
 Järgnevas tabelis kirjeldatakse väärkohtlemist üleüldiselt ning tuuakse välja väärkohtlemise 
alaliikide märgid ja sümptomid ning kuidas tuleks toimida antud väärkohtlemise korral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
57 LasteKS § 26. https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001 
58 LasteKs § 27. https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001 
59 LasteKS § 30. https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001 
60 LasteKS § 32. https://www.riigiteataja.ee/akt/106122014001 
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Väärkohtlemise 
liigid 

Definitsioon Märgid ja sümptomid Mida peaksite tegema? 

Seksuaalne61 
väärkohtlemine  

Siia alla kuulub:  

– Enesemüümisega 
tegelema sundimine; 

– Lõpule viidud või üritatud 
tahtevastane kehaline 
seksuaalne kontakt;  

– Seksuaalne ahistamine; 

– Kehalise kontaktita 
seksuaalse sisuga tegu (nt 
seksuaalne ahvatlemine, 
internetis ära kasutamine) 

 

− Õudusunenägude 
sagenemine ja/või 
muud unehäired 

− Eemaletõmbumine 
− Vihapursked 
− Ärevus 
− Depressioon 
− Tahtmatus jääda 

konkreetse(te) 
inimes(t)ega 
omaette 

− Probleemne 
seksuaalkäitumine ja 
suhteprobleemid 

− Vanusele 
mittevastavad 
teadmised 
seksuaalsusest, 
sellesisuline 
sõnavara ja/või 
käitumine 

− Jääge rahulikuks, kuulake 
tähelepanelikult ja 
hinnanguvabalt 

− Last ei tohi kunagi süüdistada! 
− Tänage last usalduse eest ja 

väärkohtlemisest rääkimise 
eest 

− Kinnitage, et toetate teda 
− Valideerige ja normaliseerige 

lapse tundeid 
− Igal inimesel on kohustus 

abivajavast lapsest teavitada 
viivitamata asukohajärgset 
kohalikku omavalitsust või 
lasteabitelefonil 116 111 
ning hädaohus olevast 
lapsest politseid numbril 
112. 

Emotsionaalne või 
vaimne 
väärkohtlemine  

Siia alla kuulub lapse liikumise 
piiramine, halvustamine, 
naeruvääristamine, 
ähvardamine, hirmutamine, 
diskrimineerimine, tõrjumine 
ja muu mittekehaline vaenulik 
kohtlemine. Vägivalla 
tunnistajaks olemine võib 
tähendada, et last sunnitakse 
vägivalda pealt vaatama või et 
laps satub juhuslikult 
tunnistajaks kahe või enama 
inimese vahelisele 
vägivallaaktile 

− Hilinenud või 
ebapiisav vaimne 
areng 

− Enesekindluse ja 
enesehinnangu 
langus 

− Sotsiaalne 
eemaletõmbumine 
või huvi ja entusiasmi 
kaotus 

− Depressioon 
− Kindlate sotsiaalsete 

olukordade 
vältimine, nt kooli 
minemine, 
jalgrattaga sõitmine 

− Varem omandatud 
arenguliste oskuste 
kadu 

− Pakkuge turvalist kohta, kus 
laps tunneb, et on hoitud ja 
kaitstud 

− Julgustage ja tunnustage last 
selle eest, mis tal hästi välja 
tuleb ja milles ta osav on. See 
aitab kaotatud enesekindlust 
taastada 

− Rõhutage lapse tugevaid külgi 
ja õpetage 
toimetulekuoskusi, nii tunneb 
ta end võimekamana 

− Rõhutage, et laps on 
armastusväärne ning väärib 
hoolt ja hellust 

 
61 Vt lisaks: https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/perevagivald/lapse-vaarkohtlemise-margid 
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Väärkohtlemise 
liigid 

Definitsioon Märgid ja sümptomid Mida peaksite tegema? 

Hooletussejätmine Hooletussejätmine 62ehk 
hülgamine (neglect)– lapse 
eest vastutavate inimeste 
poolt lapse normaalseks 
eakohaseks arenguks vajalike 
vajaduste mittetäitmine. – 
Emotsionaalne 
hooletussejätmine 
(emotional neglect) – 
lapsevanem/hooldaja jätab 
meelega või tahtmatult 
järjepidevalt tähelepanuta 
lapse emotsionaalsed 
vajadused (tähelepanu, 
turvalisus). Sisaldab 
muuhulgas hoolimise 
mitteväljendamist, lapse 
tõrjumist, emotsionaalsete 
vajaduste ignoreerimist. – 
Füüsiline hooletussejätmine 
(physical neglect) – 
lapsevanema/hooldaja poolse 
igapäevase/tavapärase 
hoolitsuse mittepakkumine, 
mis toob kaasa tõsise ohu 
lapse füüsilisele tervisele (ei 
sisalda vaesust) 

− Märgatav63 
mahajäämus 
kognitiivses arengus, 
raskused kõne 
mõistmisel; 

− Apaatia ja ükskõiksus 
ümbritseva suhtes; 

− Füüsiliselt 
hooletussejäetud 
lastel võib olla 
väiksem kehakaal ja 
kasv; 

− Mahajäämus 
motoorsetes 
oskustes nagu pea 
hoidmine, 
haaramine, esemete 
võtmine, pliiatsi käes 
hoidmine, kõndimine 
vms; 

− Hooletussejäetud 
väikelapsed võivad 
mitte naeratada ega 
naerda, kuna neile ei 
ole naeratatud ega 
innustatud seda 
tegema. 

− Probleemid reeglite 
järgimisel koolis, 
korralduste täitmisel 
ning ülesannete 
tegemisel algusest 
lõpuni; 

− Passiivsus, vähene 
suhtlemine 
eakaaslastega; 

− Tõrjutus ja 
ebapopulaarsus 
eakaaslaste hulgas. 

 

–  Jääge rahulikuks, 
usaldusväärseks ning hoolivaks.  

– Jääge neutraalseks ning 
valitsege oma (liigseid) 
emotsioone. 

–  Uskuge last ja andke teada, et 
usute teda. Võiksite öelda midagi 
sellist: "Ma usun sind. On hea, et 
sa mulle rääkisid." 

–  Rahustage last, kinnitage, et 
temast hoolitakse ning vabastage 
teda süütundest. Võite öelda 
näiteks: "Miski, mis juhtus, ei ole 
sinu süü" või "Sa ei teinud midagi 
valesti". 

– Ärge piirake last mängust või 
lõbusatest tegevustest, kui see ei 
ole vajalik tema ohutuse 
tagamiseks. Piirangud võivad 
näida karistusena.  Pöörduge 
võimalikult kiiresti asjakohase 
asutuse või spetsialisti poole.  

–  Igal inimesel on kohustus 
abivajavast lapsest teavitada 
viivitamata asukohajärgset 
kohalikku omavalitsust või 
lasteabitelefoni 116 111 ning 
hädaohus olevast lapsest 
politseid numbril 11264. 

 

 
62 Kastepõld-Tõrs, Kaia (2018) Väärkoheldud laste ja nende perede psühholoogiline abi. Sotsiaalkindlustusamet 
63 https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/perevagivald/lapse-vaarkohtlemise-margid 
64 https://www.eesti.ee/et/perekond/vanemateta-lapsed-ja-laste-turvalisus/lastekaitse-ja-turvalisus 
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Väärkohtlemise 
liigid 

Definitsioon Märgid ja sümptomid Mida peaksite tegema? 

Lähisuhtevägivald 
(või perevägivald) 

Tähistab lähisuhtepartneri 
või endise partneri poolset 
vägivalda. Kuigi ohver võib 
olla ka meessoost, siis 
mõjutab lähisuhtevägivald 
ikkagi ülekaalukalt naisi. See 
on tavaline tüdrukute vastu, 
kes on laps- või 
sundabielus65. 

Paarisuhtes, kuid mitte 
abielus olevate murdeealiste 
ja noorte korral nimetatakse 
ka kohtinguvägivallaks. 

− Muutused tunnetes: 
suurenenud hirm ja 
viha 

− Muutused käitumises: 
klammerduv, 
uinumisraskused või 
jonnihood 

− Agressiivne ja 
vägivaldne käitumine 
koolis ja kodus 

− Kui kahtlustate, et laps 
kannatab perevägivalla all, 
siis püüdke temaga nelja 
silma all rääkida ja oma kodu 
turvalisusele hinnangut anda 

− Turvatunde loomiseks 
pakkuge kindlustunnet ja 
valideerige lapse tundeid 

− Kui vaja, võtke ühendust 
lapse elukohajärgse kohaliku 
omavalitsuse sotsiaal- või 
lastekaitsega, Lasteabiga 
116 111 või politseiga 112  

− Selgitage välja mitte-
vägivaldne hooldaja ning 
aidake kaasa nende 
turvalisele ja hoolivale 
suhtele 

− Kui laps on kannatanud 
vägivalla all, siis koostage 
turvaplaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65Sundabielude kohta võimalik lugeda siin: https://eige.europa.eu/et/taxonomy/term/1136 ja siin:  
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0187_ET.html 

https://eige.europa.eu/et/taxonomy/term/1136
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Väärkohtlemise 
liigid 

Definitsioon Märgid ja sümptomid Mida peaksite tegema? 

Kehaline 
väärkohtlemine  

Kehaline väärkohtlemine on 
see, kui vanem või hooldaja 
tekitab oma teoga lapsele või 
teismelisele valu või 
kehavigastuse, nt punetavad 
laigud nahal, marrastus, 
kriimustus, muhk, verevalum, 
liigesevenitus, luumurd; isegi 
juhul, kui vigastuse tekitamine 
ei olnud tahtlik. Kehaline 
väärkohtlemine võib aset leida 
siis, kui kehalise karistamisega 
minnakse liiga kaugele või 
vanem kaotab vihahoos 
kontrolli.  

− Lapsel on sageli 
vigastusi, mis 
aetakse kohmakuse 
või kukkumiste kaela 

− Vigastused ei klapi 
lapse või vanema 
antud selgitusega 

− Laps ja/või 
hooldajad annavad 
vastuolulisi selgitusi, 
mis ei sobi 
vigastustega, või 
öeldakse, et vigastus 
tekkis õnnetuse 
tagajärjel, kuid see 
ei ole lapse vanust 
arvestades usutav 

− Sage koolist 
puudumine või 
hilinemine ilma 
veenva põhjuseta. 
Last võidakse kodus 
hoida kuni 
vigastuste jäljed on 
paranenud. Kahlust 
peaks äratama see, 
kui laps kannab 
koolis sooja ilmaga 
pikkade varrukate 
või kõrge kaelusega 
rõivaid, millega saab 
vigastusi varjata 

− Kohmakad 
liigutused või 
raskused 
kõndimisel, mis 
võivad viidata valule 
või korduvate 
vigastuste 
järelmõjule 

− Alustage avatud küsimustest. 
Ärge eeldage, et last 
väärkoheldakse. Lapse 
käitumisele või vigastuse 
tekkimisele võib olla palju 
selgitusi. 

− Kui lapsel on nähtav vigastus, 
siis küsige, kuidas ta selle sai. 
Kui vigastuse selgitus ei ole 
usutav või ei sobi vigastuse 
iseloomuga, siis vastuolude 
selgitamiseks esitage avatud 
jätkuküsimusi 

− Pöörduge abi saamiseks 
asukohajärgse kohalikku 
omavalitsuse või politsei 
poole.  
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Väärkohtlemise 
liigid 

Definitsioon Märgid ja sümptomid Mida peaksite tegema? 

Kiusamine 
(sõnaline, 
sotsiaalne, 
kehaline, 
küberkiusamine) 

Soovimatu agressiivne 
käitumine teise lapse või 
lastegrupi poolt, kes ei ole 
kannatanu õed-vennad ega 
lähisuhtepartner. Hõlmab 
korduvat kehalist, vaimset või 
sotsiaalset kahju ja leiab sageli 
aset koolis või mujal, kus on 
koos palju lapsi või internetis. 

− Stress, ärevus ja 
depressioon 

− Üksildus ja eraldatus 
− Tõrjutuse tunne, 

madal enesehinnang 
− Sotsiaalsete 

olukordade 
vältimine, koolist 
puudumine, ei ole 
sõpru 

− Emotsionaalne ja 
sotsiaalne 
eemaletõmbumine 

− Agressiivne 
käitumine 
nooremate õdede-
vendadega, tõrges 
käitumine 

− Lahutamiskartus 
põhihooldajast 
lapsevanemast 

− Vestelge sageli; rääkige 
lapsega turvalisusest, sh 
isiklikust ja küberturvalisusest 

− Leidke koos lapsega 
strateegiaid probleemi 
lahendamiseks, mida 
kiusamise korral kasutada 
(jääda rahulikuks, minna 
eemale jm) 

− Aidake lapsel mõista, et 
kiusatavaga ei ole midagi 
valesti, sageli on kiusajal 
endal valusaid probleeme 

− Küberkiusamise korral 
õpetage lapsele, kuidas enda 
identiteeti kaitsta, mh näiteks 
mõelda hoolega, mida veebis 
jagada, ning kasutada 
salasõnu. 

Tabelis esitatud väärkohtlemise liikide määratlused pärinevad dokumendist "Seven Strategies for Ending 
Violence Against Children, ISNPIRE, WHO", lk 16, http://www.who.int. 
 
Rühmaarutelu: vägivalla tüübid vanusegruppide lõikes  
Arutlege järgmise joonise üle, tuues välja vanused, millal üht või teist liiki vägivald tõenäolisemalt esineb. 
Pange tähele, et igas vanuses laps võib kogeda väärkohtlemist, seksuaalset vägivalda, vaimset ja kehalist 
vägivalda ning olla vägivalla tunnistajaks, kuid väljastpoolt kodu lähtuv vägivald lisandub lasteaias või 
koolis kiusamise, edasi noortevägivalla ja (vara)teismelise eas lähisuhtevägivalla vormis. 
 
Enamik lastevastast vägivalda hõlmab vähemalt ühte kuuest peamisest inimestevahelisest vägivallast ja 
kipub esinema lapse arengu eri etappides. 
 
 
Joonis 3: Vägivalla liik vastavalt vanuserühmale66 

 
66 World Health Organization (2016) INSPIRE: seven strategies for ending violence against children, lk.16 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207717/9789241565356-
eng.pdf;jsessionid=372D857ADE70B5B5AA05FE48ED76DA3A?sequence=1  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207717/9789241565356-eng.pdf;jsessionid=372D857ADE70B5B5AA05FE48ED76DA3A?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/207717/9789241565356-eng.pdf;jsessionid=372D857ADE70B5B5AA05FE48ED76DA3A?sequence=1
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8. osa. Trauma ja aju  

Oluline on meeles pidada, et trauma on paljude jaoks kogemus, aga mõnede jaoks kujuneb sellest välja 
häire. Traumeeritud lapse paremaks mõistmiseks tuleb teada traumakogemuse toimet ajule ja kogu 
kehale. 
 
Ohuga silmitsi seistes – olgu selleks mürkmadu või miski muu – käivitub meie füsioloogiline häiresüsteem 
ja vallanduvad aktiivsusele toimivad hormoonid, nt adrenaliin ja kortisool. Tavaliselt on inimesel ohu 
korral kolm võimalust: võitle, põgene või tardu. Kui oht on väike, näiteks sääsk, siis valime ehk võitluse, 
aga kui oht on suur, näiteks lõvi, siis ei pruugi me võidelda suuta. Kui oht kaob, lõpetab keha nende 
hormoonide eritamise ja normaalne seisund taastub. 
 
Olles kodus, kus kogu aeg on peidus hirmus mürkmadu – nii nagu lapsel, kes näeb-kuuleb pidevalt 
perevägivalda, kelle vanemad kuritarvitavad narkootikume ja keda koolis kiusatakse – on lapse 
häiresüsteem pidevalt sisse lülitatud. Seepärast näemegi oma töös sageli traumakogemusega lapsi, kes 
on ülivalvsad, ülivirged, impulsiivsed ja valmis reageerima (võitle), VÕI lapsi, kes on eemaletõmbunud, 
eraldunud või osavõtmatud (tardu, põgene). 
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Rühmatöö: suur madu vuhiseb sinu ette (näita slaide maoga, 1. päev) 
Me õpime kogemusest. Kujutle end jalutamas toredal pargirajal, ilm on ilus ja soe, sa oled üksi. Nüüd 
kujutle, et ühtäkki vuhiseb sinu ette madu. Kuidas keha reageerib? Mida teed? (Andke osalejatele mõni 
minut aega vastamiseks). 
 
Nüüd kujutle, et kõnnid järgmisel päeval jälle samal rajal. Mis tunne on? (Võib-olla vastatakse, et oleksin 
väga ettevaatlik, jälgiksin, ega madusid ei ole, oleksin valvas). Kui sa jalutad seal koos sõbraga, kes sinuga 
vestleb, siis kas suudaksid täielikult tema jutule keskenduda? 
Nüüd kujutle, et oled taas kord sel samal rajal ja ühel hetkel märkad midagi väga mao sarnast, mingit 
roigast või puuoksa. Mis tunne on? (Osalejate vastustest sõltuvalt võib koolitaja ise öelda, et inimesed 
reageeriksid ilmselt samamoodi kui siis, kui madu kohtasid). 
 
Võitle/põgene/tardu video: (koolituse jaoks ette nähtud slaidikomplektides on kaks harjutust - madu ja 
film - paigutatud eri osadesse) 
 
Video kuidas selgitada trauma mehhanisme ajus: https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco 
 
Siit leiate paar lihtsat viisi võitle/põgene/tardu reaktsiooni näitlikustamiseks. 
 
Kogemused mõjutavad aju kujunemist ja talitlust. Aju areneb n-ö alt üles: kõigepealt primitiivne osa, mis 
on vajalik ellujäämiseks (nt amügdala), seejärel komplekssemad osad. Viimaseid on vaja tegevuste 
planeerimiseks, ratsionaalseks ja abstraktseks mõtlemiseks. 
 
Ajus luuakse miljardite neuronite vahel ühendusi, millest moodustub võrgustik. Iga võrgustik tegeleb 
konkreetse arenguülesande ja oskusega: motoorika, kõne mõistmine, meeldejätmine, rääkimine jne. 
Mida rohkem tegevust korrata, seda tugevamaks saab vastav võrgustik. Näiteks kui rääkida vastsündinuga 
mitmes keeles, siis tema oskus kõnet mõista ja kõneleda areneb jõulisemalt. Ja samamoodi, kui laps 
tunnetab pidevalt ohtu, ebastabiilsust, ähvardusi, siis areneb aju n-ö primitiivne osa väga palju, aga n-ö 
komplekssem osa mitte. Seepärast võib laps olla väga osav inimesi jälgima, ohtu tajuma ja sellele vastama, 
kuid samal ajal mitte suuta mõista oma tegude tagajärgi, tegevusi kavandada ega uusi teadmisi 
omandada. Samamoodi, kui seada last pidevalt ohuolukorda. Ebastabiilsusele ja ohule, areneb lapse 
primitiivne osa ajust tõesti väga hästi, kuid tema keerulisem osa ajust mitte. Seetõttu areneb sellisel lapsel 
hea inimeste hindamise, ohu tajumise ja ohule reageerimise oskus, kuid oskus oma tegude tagajärgi ette 
näha, ette planeerida ja uut teavet õppida – mitte. 
 
Nii on traumal arengule kahetine mõju: prioriteet antakse neile oskustele, pädevusele ja 
kohanemisvõimele, mis toetavad lapse ellujäämist tema tavapärases keskkonnas ning füüsiliste, 
emotsionaalsete ja suhetega seotud vajaduste rahuldamist. Samal ajal jäävad unarusse 

https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco
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arenguvaldkonnad, mis ei ole nii vahetult olulised ellujäämiseks (Blaustein & Kinniburg, 2017)67. Ütleme, 
et lapsel on käsil oluline arenguetapp, näiteks lugema õppimine, kuid kodus on vaja olla ellujäämisrežiimil 
–  tal jääb vähem vaimset ja kehalist ressurssi kaasamõtlemiseks ja tähtede õppimiseks. Kuigi need lapsed 
on väga vilunud ellujääjad, siis aju kõrgema taseme oskuste kasutamisega ei pruugita toime tulla. 
 
Kokkuvõtteks: traumakogemuse tagajärjel areneb aju selliselt, et laps suudaks vaenulikus maailmas ellu 
jääda (RPC curriculum): 

- olles pidevalt valvas ohtu märkama 
- reageerides ohule kiiresti (võitle, põgene, tardu) 

 
Video aju ülesehituse kohta Harvardi Ülikooli Lapse Arengu Keskuses (Centre for Developing Child) 
 https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 
 
 

9. osa. Traumasündmuse mõju. Mida märkame ning kuidas traumat ära tunda? 

Traumakogemusega inimese kohanemiskäitumine 
 
Enamasti on käitumine vastuseks mingile vajadusele. Lapse käitumine on alati põhjendatud. Vaadates 
lapse käitumist läbi traumakogemuse, saame otsad kokku viia ja mõista, mida konkreetne käitumine 
tähendab. Enamik laste käitumisviise peegeldavad kas kehalisi või vaimseid vajadusi. Kui näiteks last on 
jäetud hooletusse ja ta on pidanud kannatama nälga või olema peavarjuta, siis võib ta asenduskodus 
hakata toitu varuma, varastama või millessegi ülemäära kiinduda. Mõni laps võib hakata valetama soovist 
teistele meeldida ja olla vastuvõetud. Traumakogemusega laste käitumise saab tavaliselt jagada kaheks. 
Lapsed, kes pole saanud peres piisavalt tähelepanu ja kelle põhivajaduste eest pole hoolitsetud, hakkavad 
käitumisega taotlema vajaduste rahuldamist. Need on näiteks lapsed, kelle kohta ütleme, et ta 
manipuleerib; või tüdrukud, kes on õppinud, et vajaka jäänud tähelepanu saab ainult seksualiseeritud 
käitumisega. Need lapsed aga, kelle elus on (olnud) liiga palju ohte ja puudub turvatunne (vanemad 
kuritarvitavad aineid, kogukonnas on suur kuritegevus jne), hakkavad sellise kogemuse tagajärjel vältima 
potentsiaalseid ohte ja püüdlema turvalisuse poole. Näiteks võib noor tarvitada narkootikume, et alla 
suruda traumamälestusest tekkivaid tugevaid tundeid. Ka enesevigastamine võib olla püüe ohu 
vältimiseks tundeid kontrollida. 
 
Seepärast on tähtis, et spetsialistina näeksime pinna alla ja mõistaksime, et nähtav käitumine on tavaliselt 
vaid jäämäe tipp. Ning et pinna all on peidus emotsioonid, mõtted, kogemused ja traumaepisoodid, mis 

 
67 Blaustein, M.  & Kinniburgh, K. (2017).  The Attachment, Regulation, and Competency (ARC) treatment model.  In 
M. Landolt, U. Schnyder, and M. Cloitre (Eds.). Evidence-based Treatments for Trauma-Related Disorders in 
Children and Adolescents, Springer International Publishing. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws
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on kujundanud lapse vaimset teekonda ning viinud käitumiseni, mis viitab ellujäämisrežiimile. (Niisiis, kui 
suudame muuta vaatekohta ja küsida „mis sul viga on?“ asemel „mis sinuga juhtus?“, siis võimestame 
end spetsialistina paremini mõistma lapse käitumist ning ühtlasi toetame last käitumise juhtimisel. 
 

10. osa. Kuidas laps traumale reageerib: märgid ja sümptomid. Traumajärgse häirituse 
sümptomid 

 
Värske traumakogemusega laps võib ilmutada teatavaid akuutse trauma sümptomeid, mis on 
teistsugused kui meil varem kõneks olnud pikaajalise trauma sümptomid. Tähtis on osata neid 
sümptomeid ära tunda ja toimunud või kestev traumasündmus avastada. 
 
Muutused füüsilises erutuses ja reaktiivsuses 
Eelmistelt slaididelt mäletame, et traumasündmus käivitab sisemise häiresüsteemi ja seepärast võibki laps 
olla ärevam, hoolimatum, valvsam ja kergesti ehmuda; tal võib olla une- ja keskendumishäireid ning ta 
võib käituda ennastkahjustavalt. 

- Valvsus ohu märkamiseks 
- Pisiasjade peale ehmumine, võpatamine 
- Ärrituvus/viha 
- Hooletu ja ennasthävitav käitumine 
- Une- või keskendumishäired 
- Jonnihood 

 
Traumamälestused 
Lapsel võivad tekkida mälupildid traumasündmusest, tal võib esineda pealetükkivaid mõtteid ja ta võib 
juhtunut taaskogeda (flashback). Magades väljendub sama õudusunenägudena. See võib sügavalt 
hirmutada ja häirida. 

- Soovimatud meelepildid, aistingud, unenäod 
- Soovimatud mälestused traumasündmusest 
- Sündmuse sage kordamine mängus 

 
Vältimine 
Igaüks püüab halbu kogemusi unustada, neile mitte mõelda, neist mitte rääkida, kuid lapsel võib vältimine 
takistada normaalset arengut. Näiteks võib teismeline, keda autos seksuaalselt väärkoheldi, hakata 
vältima autosõitu, sõpradega kohtumist ja uute tutvuste sõlmimist, kartes väärkohtlemise kordumist. Ta 
võib hakata vältima kõiki kohti, inimesi ja olukordi, mis juhtunut talle meelde tuletavad.  
Vältiv käitumine võib olla seesmine või väline: 

- traumasündmust meenutavate inimeste, kohtade ja asjade vältimine; 

Grupiarutelu. Milliseid märke te enda töös tavaliselt näete? Kuidas sellistele käitumistele tavaliselt 
reageeritakse? Kuidas oleks õige reageerida? (Umbes 5–10 min.) 
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- püüe tõrjuda traumasündmusega seotud mõtteid, tundeid või mälestusi. 
 

Mõttemustrite ja meeleolu muutus 
Traumakogemuse tõttu võivad lapsel tekkida negatiivsemad mõttemustrid, veendumused ja süngemad 
ootused elule. Tavaliselt puudutavad halvad mõtted last ennast, teisi ja tulevikku. Paljud lapsed võivad 
arvata, et olid juhtunus ise süüdi, et on väärtusetud, katkised, ja et ei saa kedagi usaldada. 
Traumakogemusega lapsel võib olla raskusi meenutamise, õppimise ja keskendumisega. 

- Raske on asju meeles pidada 
- Eemaldumine tegevustest ja suhetest, ka mängimisest 
- Takerdumine negatiivsetesse mõtetesse ja tunnetesse 
- Enda süüdistamine halbade asjade juhtumises 

 

11. osa. Trauma mõju vastavalt vanusele 

Lisaks liigile on trauma mõju erinev vastavalt lapse vanusele – see sõltub tema arengutasemest. Allpool 
on mõned võimalikud ealised tunnused. 

Arutlege tabeli sisu üle (üks vanuserühm slaidi kohta). Paluge osalejatel jagada kogemusi ja enda 
tähelepanekuid traumeeritud lastega. 

Väikelapsed (0–5) 
Peamised arenguülesanded Trauma mõju  

Nägemis- ja kuulmistaju areng  Helitundlikkus  
Emotsioonide äratundmine ja märgatud tunnetele 
reageerimine 

Kontakti vältimine 

Kiindumus peamisesse hooldajasse  Kergelt ehmumine  
 Arusaamatus selle osas, mis on ohtlik ja kellelt kaitset 

otsida 
 Hirm olla eraldatud tuttavast kohast/inimesest  
Koolilapsed (6–12)  
Peamised arenguülesanded Trauma mõju 

 
Hirmu, ärevuse ja agressiooni juhtimine Meeleolu kõikumised 
Tähelepanu püsivus õppides ja probleeme lahendades Õpiraskused 
Impulsside ja kehalise reaktsiooni juhtimine ohu korral Spetsiifiline ärevus ja hirmud 
 Tähelepanu otsimine  
 Tegelikust east nooremale omane käitumine  
Murdeiga (13–21)  
Peamised arenguülesanded Trauma mõju  

Abstraktne mõtlemine  Raskused ettekujutamise või tulevikuplaanide 
tegemisega  
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Väikelapsed (0–5) 
Käitumise tagajärgede ettenägemine ja nendega 
arvestamine  

Ohu üle- või alahindamine  

Ohtlikkuse ja ohutuse õigesti hindamine  Ebakohane agressioon  
Käitumise muutmine ja kontrollimine pikaajaliste 
eesmärkide saavutamiseks  

Hooletu ja/või ennasthävitav käitumine  

Lastevanemate õppekava (Resource Parents Curriculum), Riiklik laste traumaatilise stressi võrgustik 
(NCTSN) 

2. päev: Traumateadlik kohtlemine ja integreeritud süsteemid 
 

1. päeval (ehk 1. osas) rääkisime laste vastu suunatud vägivalla eri vormide mõjust, mis võib põhjustada 
traumasid. Oleme arutanud trauma mõisteid ja kuulnud, et trauma kogemine on subjektiivne. Sõltuvalt 
subjektiivsest kogemusest on traumal sageli tagajärjed nii füüsilisele kui ka vaimsele tervisele, mida 
määratletakse ka kui traumaatilisi stressihäireid. Lapsepõlve ebasoodsate kogemuste ja traumaatiliste 
stressihäirete vahelist seost näitasid ACE-uuringud, mis viidi esmakordselt läbi USAs68. Me oleme 
kuulnud trauma neurobioloogilistest aspektidest ja sellest, et trauma mõjutab ja muudab ka aju 
toimimist. Selle tagajärjel tekivad teatud käitumismustrid: võitle, põgene, tardu reaktsioonid. Need 
käitumisviisid on kohanemise väljendus ja neil on oma kindel funktsioon. Meie kui spetsialistid puutume 
oma töös kokku nende käitumismustritega ja mõnikord kogeme neid väljakutsena, mitte ei tunnista 
käitumise taga olevat "head põhjust". Lõpuks käsitlesime lapse arusaamu ja kogemusi kohtumisel 
hooldajate või hooldussüsteemis osalejatega, kes ei ole alati võimelised neid märke ära tundma. Samuti 
kuulsime riski- ja kaitseteguritest, mis mõjutavad traumaatilise kogemuse avaldumise ulatust. 

1.osa. Sissejuhatus 

Täna liigume edasi ja vaatame, mida spetsialistina saaksime lastega töötades paremini teha ja 
kuidas tagada, et meie tegutsemine ei tekitaks lastele lisatraumat. Peamiselt keskendume neljale 
probleemile. 

- Traumateadlik kohtlemine – kuidas selleni on jõutud, mida see tähendab ja kuidas seda oma töös 
rakendada 

- Lapsesõbralik menetlus 
- Mitut asutust hõlmav  (asutuste vahelinekoostöö) ja teenuste integreerimine 
- Spetsialistide põhioskused 

 

 
68 Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). 
Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The 
Adverse Childhood Experiences (ACE) Study. American journal of preventive medicine, 14(4), 245-258. 
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2. osa. Traumateadlik kohtlemine 

 
Traumateadlikku kohtlemine – kontseptsiooni määratlus 

Traumateadliku kohtlemise (TIC) lähenemisviis on viimastel aastatel saanud üha enam 
tähelepanu, kuna trauma ja selle (vaimse) tervise mõju ning selle mõju sotsiaal-, meditsiini- ja 
kohtuteenustele on omavahel seotud. Selle lähenemisviisi määratlemise ja 
kontseptualiseerimise aluse pani USA uimastite ja vaimse tervise amet (SAMHSA), mis töötas 
välja oma raamistiku akadeemiliste uuringute, praktikute kogemuste ja ellujäänute teadmiste 
põhjal69.  SAMHSA määratleb traumainformeeritud üksust järgmiselt: 

„Traumateadlik programm, organisatsioon või süsteem mõistab trauma kõikehaaravaid 
tagajärgi ja teab võimalikke tervenemiseni viivaid lahendusi; oskab märgata trauma 
märke ja sümptomeid kliendil, perekonnal, töötajal ja teistel süsteemiga kokku puutuvatel 
inimestel; ning reageerib, lõimides trauma-alaseid teadmisi strateegiasse, tegevuskavva 
ja käitumisnormidesse, püüdes samal ajal korduvat traumeerimist vältida.“70 
 

 
• SAMHSA (rahastajana) tugines traumateadliku kohtlemise kontseptsiooni väljatöötamisel 

teadusuuringutele, praktikute kogemustele ja kannatanute teadmistele.71 
 

• SAMHSA määratleb traumateadliku üksuse nii: 
 

 
Sekkumisvaldkonnad ja peamised eeldused 

 
Traumateadlik lähenemine ei ole sama mis traumaspetsiifilised teenused. Ehkki traumateadlikus 
lähenemises kasutatakse traumaspetsiifilist sekkumist, nt hindamine, teraapia või toetavad 
teenused, saab trauma mõistmisest siiski ka osa organisatsioonikultuurist.72 

 

 
69 Also view https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/ for the U.S. federal Women Co-Occurring Disorder and 
Violence Study, setting the groundwork for the federal direction around trauma-informed care. 
70 SAMHSA’s Concept of Trauma and Guidance for a Trauma-Informed Approach, SAMHSA’s Trauma and Justice 
Strategic Initiative July 2014, p. 9, https://ncsacw.acf.hhs.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf, p. 9 
71 Vt ka USA föderaalset uuringut naiste, kaasuvate häirete ja vägivalla kohta, „Women, Co-Occurring Disorder, and 
Violence Study“ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/, mis andis suuna föderaaltasandi tööle 
traumateadliku käsitlusega. 
72 SAMHSA, lk 9 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/
https://ncsacw.acf.hhs.gov/userfiles/files/SAMHSA_Trauma.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15780539/
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Traumateadlikku kohtlemist võib rakendada paljudes teenustes, sh neis, mis on seotud käitumis- 
või vaimse tervise häiretega, laste ja perede heaoluga, kriminaalõiguse ja noorte üle 
õigusemõistmise, esmatasandi tervishoiu, kodutute öömaja ja kaitseväega73. 
 

Traumateadlik kohtlemine juurdub mõistmises, et ametkonnad ja avalikud teenused tekitavad 
pahatihti ise traumakogemuse, kui käsitlevad patsiendi või kliendi käitumismuret justkui 
vaakumis (nt uimastite kuritarvitamine, laste käitumishäire diagnoos) ja trauma mõju arvesse 
võtmata teda „kogemata“ korduvalt traumeerivad.74 Traumakogemuse äratundmine ja trauma 
tagajärgede mõistmine aitab vähendada valediagnoose, milleni jõutakse siis, kui keskendutakse 
üksnes sümptomitele ja mitte neid tekitavale „vaimsele vigastusele“.75 
Lapsi ja noori sildistatakse sageli, et nad on tõrksad, pannakse valediagnoosina ATH või 
bipolaarne häire.76 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. 

 
Traumateadliku organisatsiooni eeldused 

Järgmised märksõnad on äärmiselt tähtsad iga traumateadlikuks saada tahtva organisatsiooni jaoks ning 
peegeldavad kultuurilist muutust nii organisatsiooni sees kui ka suhestumises inimestega, kelle 
teenistuses organisatsioon on. 

 

Organisatsioon on traumateadlik, kui täidab nelja põhieeldust.77 

• 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. 

 
• Kõik inimesed organisatsioonis või süsteemis oskavad trauma sümptomeid ära tunda. 

 

 
73 In the US an interagency task force was created in 2018, Interagency Task Force on Trauma-Informed Care | 
SAMHSA, Bessel von der Kolk, Developmental Trauma Disorder, established the National Child Traumatic Stress 
Network. 
74 http://www.traumainformedcareproject.org; DeCandia, Camelia & Kathleen Guarino (2015) 
75 Stenius, Vanja & Bonita Veysey (2005): It’s the Little Things. Women, Trauma, and Strategies for Healing: Journal 
of Interpersonal Violence, lk 2; Vaimse vigastuse mittemärkamisest ning valediagnoosist ja valest ravist jutustab 
näiteks dokumentaalfilm „Cracked Up: the Darrell Hammond Story“ (2018). 
76 DeCandia, lk 15 
77 SAMHSA, lk 9–10 

https://www.samhsa.gov/trauma-informed-care
https://www.samhsa.gov/trauma-informed-care
http://www.traumainformedcareproject.org/
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• Programm, organisatsioon või süsteem rakendab traumateadliku lähenemise 
põhimõtteid igas tegevusvaldkonnas, sh töötajad, eestvedamine, strateegia, juhendid ja 
organisatsioonikultuur. 
 

• Traumateadliku kohtlemisega välditakse nii kliendi kui ka töötaja korduvat 
traumeerimist. 

 

Traumateadlikku kohtlemist võib näha ka „universaalse lähenemisena traumakogemusega 
inimese abistamiseks“78, 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?“ või „Mis sul viga on?“79 asemel mõeldakse  „Mis 
sinuga juhtus?80“ ja „Mida sa vajad enda arengu ja taastumise toetamiseks?“81. 

 

Traumateadliku kohtlemise algtõed 

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.82 

• Turvalisus. Töötajad ja inimesed, kelle heaks nad tegutsevad, tunnevad end füüsiliselt ja 
psühholoogiliselt turvaliselt. Turvalisus on kõige alus. Lisaks füüsilisele turvatundele peab 
pakkuma ka psühholoogilist kaitstuse tunnet. 
 

• Usaldusväärsus ja selgus. Organisatsiooni esindajad püüdlevad klientide-, pereliikmete ja 
töötajatevahelise usalduse loomise poole. 
 

• Kogemuskaaslastetugi. Kogemuskaaslasi või trauma üleelanuid peetakse tervenemise ja 
taastumise toetamisel väga tähtsaks. Lapse kogemuskaaslane võib olla pereliige, kellel on 
traumakogemus enda lapsepõlvest. 
 

 
78 DeCandia, C., & Guarino, K. (2020), p. 8. 
79 Perry, B. D. & Winfrey, O. (2021): What happened to you? Conversations on trauma, resilience, and healing. 
Flatiron Books. 
80 Perry, B. D. & Winfrey, O. (2021): What happened to you? Conversations on trauma, resilience, and healing. 
Flatiron Books. 
81 Samas, lk 13 
82 SAMHSA, lk 11 
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• 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. 
 

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

 

• Kultuur, sugu ja korduvus (Ajaloolised ja soopõhised vajadused).83 Organisatsioonid 
vastavad kultuurilistele ja soopõhistele vajadustele ning võtavad arvesse varasemat 
traumat.  

Nende põhiväärtuste rakendamine on pidev protsess, mille põhjuseks on töötajate ja 
juhtkonna vastuseis muutustele, suur personalivoolavus organisatsioonis, ebapiisavad 
koolitusvõimalused ja piiratud rahalised vahendid84. 

 
Traumateadlikuks saamine 

Eespool nimetatud eeldused ja põhimõtted annavad organisatsioonile või teenusele teejuhise 
traumateadlikuks muutumisel. Kuid selleks, et seda lähenemisviisi saaks rakendada, peab see 
olema täielikult omaks võetud ja kajastuma kõigis tegevustes.  

• Eestvedamine: peab üles näitama pühendumust ja sõnastama selged ootused. 
 

• Töötajate koolitamine ja tööjõu areng: professionaalsed abistajad kannatavad sageli 
suure stressi, läbipõlemise, kaastundeväsimuse ja teisese trauma tõttu.85 
 

• Traumakogemusega inimeste, teenuseid kasutavate klientide ja pereliikmete 
kaasamine86: organisatsiooni kõigis tegevusvaldkondades, sh programmide loomine, 
teenuste osutamine, kvaliteedi tagamine, töötajate koolitamine, kultuuriline pädevus ja 

 
83 Steniuse ja Veysey (2005) järgi valitseb terav puudus naistele mõeldud traumateadlikust sooga arvestavast 
kohtlemisest, lk 2 
84 DeCandia, C. & Guarino, K. (2020), p. 16 
85 Levy-Carrick. Hiljutises uuringus leidsid Schmid jt, et traumateadlik kohtlemine ja koolitused vähendavad nii 
töötajate kui ka klientide vaimset koormust.85 Töötajad on tänu klientide paremale kaasatusele tunduvalt 
rahulolevamad ja neile tuleb kasuks, kui ollakse teadlikum võimalikust ohust klienti ja patsienti (tahtmatult) 
korduvalt traumeerida ja traumasündmuse mälestust käivitada.85 
86 Kui teenus on mõeldud lastele, siis võiks seda rolli täita traumakogemusega täiskasvanu. Rootsi Save the 
Children kasutab seda lähenemist värbamisel. https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/arbetar-med-
barn/tmo/ 
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hindamine.87 Võimuvahekord muutub, sest ei keskenduta spetsialistist „eksperdile“, vaid 
väärtustatakse ja kasutatakse nende inimeste kogemusi, kes oskavad end samastada. 
Teenuse kasutajatele antakse tagasi väärikus.88 
 

• Valdkondadeülene ja sektorisisene koostöö: teenuseosutajate vahel ning eri 
süsteemides: asutustevahelise koostöö puudumine võib viia valediagnoosi, valede 
ravimite ja korduva traumeerimiseni.89 Koostööd peab toetama juhtkond. Töötaja ja 
kliendid võidavad lisandväärtusest, mis tekib juhtumi ühisest analüüsist ja ühisest 
vastutuse kandmisest.90 

 
• Tegelege trauma ning kultuuri, ajaloo, rassi, soo, asukoha ja keele 

kokkupuutepunktidega: võtke omaks teadmine struktuurse 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: partnerlust rõhutatakse lapse traumajärgsest 
stressist rääkides iga kord. Traumasündmusega kaasneb jõuetuse ja eraldatuse tunne, 
mistõttu muutuvad noored ja pered umbusklikuks ega soovi ametkondade või 
spetsialistidega koostööd teha. Traumateadliku süsteemi eesmärk on niisugune 
dünaamika ümber pöörata, jõustades noori ja peresid partneri, mitte aga vastasena. 
Noored ja nende pered on kaasatud otsuste tegemisse, planeerimisse ja teenuste 
rakendamisse. Neile antakse hääl ja valikuvabadus. Traumateadlikust kohtlemisest 
rääkides keskendume sageli täiskasvanutele (nt täiskasvanute koolitamine, 
täiskasvanute hindamine jne), kuid kaasata tuleb ka noort, küsida tema arvamust, 
kaasata ta sekkumiste elluviimise protsessi, küsida tagasisidet jne. Samal ajal teades, et 
noor on osa peresüsteemist ja noorega töötades peab kaasama ka perekonda. Seepärast 
on noorte aitamise juures väga oluline leida viise perekonnaga hea kontakti saamiseks. 

 
 
 
 
 

 
87 SAMHSA, lk 13 
88 Stenius ja Veysey (2005), lk 16 
89 Samas, lk 2 
90 Heinrich, Svenja ja Galina Missel (2018): Jung, delinquent und psychisch auffällig. Ein multidisziplinärer 
Lösungsansatz der Hilfekoordinierung und der Versorgung: ZJJ 2/2018, lk 119–125. Artikkel asutustevahelise 
koostöö kitsaskohtadest EL-i rahastatud projekti „Fact for Minors“ jaoks. 
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Traumateadliku kohtlemise kasutegurid ja väljakutsed 

Kasutegurid: 

• Traumakogemusega kliendi ja patsiendi vajadustega tegelemisest saadav kasu kaalub 
tugevalt üles suhteliselt väiksed kulud.91 

• Traumakogemuse 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 kohtlemine loob 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.92 

Murekohad: 

• Traumateadlik kohtlemine ei ole imerohi, mis leevendaks kõigi traumakogemusega laste 
valu. 

• Traumateadliku kohtlemise tõhususe kinnitamiseks ei ole piisavalt tõendeid. 
• Traumateadliku kohtlemise teooria praktiline rakendamine võib olla raske.93 94 
• Oht keskenduda vaegustele ja patoloogia ravimisele, selle asemel et toetada heaolu 

saavutamist.95 96 

 
91 DeCandida (2015) 
92 Levy-Carrick, Nomi C. jt, lk 105 
93 Johnson, Dan (2017): Tangible trauma-informed care: Scottish Journal of Residential Child Care, No. 16, No. 1, 1–
22; Berliner, Lucy & David Kolko (2016): Trauma-Informed Care: A Commentary and Critique: Child Maltreatment, 
Vol. 21 (2), 168–172. Hanson RF, Lang, J. (2016): A Critical Look At Trauma-Informed Care Among Agencies and 
Systems Serving Maltreated Youth and Their Families. Child Maltreatment; 21(2): 95–100. 
94 Becker-Blease’i sõnadega „ka kõige kogenum arst või uurija ei suuda pakkuda traumateadlikku kohtlemist üksnes 
kõhutundele tuginedes.“94 Kuigi pakutakse laia valikut kalleid traumateadliku kohtlemise koolitusi, siis ei ole 
peaaegu üldse teadusuuringuid nende kvaliteedi ega osalejate võimekuse kohta õpitut enda töös rakendada. On 
avaldatud arvamust, et traumakogemusega tegelemine avab Pandora laeka, paljastades vajadusi, millele 
praegused teenused ei suuda vastata.94 
95 Berliner, Lucy and David Kolko (2016): Trauma-Informed Care:  A Commentary and Critique, in: Child 
Maltreatment, Vol. 21 (2), 168-172. Hanson and Lang (2016): A Critical Look at Trauma-Informed Care Among 
Agencies and Systems Serving Maltreated Youth and Their Families. Child Maltreatment;21(2):95-100.  
96 Nagu märkis Becker-Blease, K.A. (2017): "isegi kõige kogenum arst või teadlane ei saa traumateadlikku 
kohtlemise loomisel tugineda ainult intuitsioonile". Kuigi praegu on tekkimas suur hulk TIC-koolitusi, ei ole peaaegu 
üldse uuritud nende koolituste kvaliteeti ja osalejate võimet kanda koolitust üle oma töökeskkonda. Tegelikult on 
mõned teenuseosutajad väljendanud hirmu, et nad avavad „Pandora laeka“, kui nad tegelevad traumaga ja sellest 
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Peab mõistma, et trauma laiem ühiskondlik seos sotsiaalse ebavõrdsuse ja allasurumisega on 
traumateadliku kohtlemise raames teenuste osutamise lahutamatu osa. Traumateadlikule 
kohtlemisele peab üle minema kriitiline hulk süsteemist, et katkestada senine praktika ja mitte 
„jätkata ohvri süüdistamist, vaigistamist, häbistamist ja korduvat traumeerimist.97  

Väga tähtis on, et põhimõtteid ja eeldusi oleks võimalik praktikas sisuliselt rakendada. Samuti on 
tähtis vaadelda inimest vastavalt tema hetkevõimalustele ja tugevustele ning vältida kannatanu 
süüdistamist, mida kriminaalmenetlustes pahatihti ette tuleb. 

 

Kokkuvõte 

Eelmainitud kriitika traumateadliku kohtlemise aadressil saab üldiselt kokku võtta nii:  

• veel ei ole tõenduspõhiseid andmeid, 
• arusaamatused lähenemise algtõdede ümber ja 
• praktikas juurutamise keerukus. 

Traumateadlikule kohtlemisele üleminekul Euroopas peavad asjaosalised neid murekohti teadma 
ja traumateadliku kohtlemise täpselt enda olukorrale vastavaks kohandama, sest traumaga 
seotud teemade tundlikkust arvestades ei sobi kõigile ühe mõõdupuuga lähenemine sugugi. Kui 
aga neid tõsiasju silmas pidada, siis pakub loov ja jõustav traumateadlik kohtlemine arvestatavalt 
häid võimalusi nii traumakogemusega kannatanutele kui ka abistavatele spetsialistidele. 

 

Rühmaarutelu: Moodustage väiksed 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 miski) takistab igaühel traumateadlikkuse suurendamist? 
• Võtke osalejad suurde ringi kokku ja arutage samu küsimusi kogu grupiga. 

 

NB! Asutustevaheline koostöö on asendamatu osa traumateadlikust kohtlemisest, mille käigus 
väheneb korduv traumeerimine. See on eriti tähtis töötamisel vägivalda kogenud lastega, kes 
puutuvad kokku õigussüsteemiga ning peavad käima arstlikul läbivaatusel või andma ütlusi 
erinevates kohtades ja mitmetele inimestele. Traumateadlik kohtlemine seisneb ka arusaamas, 

 
tulenevalt tekivad vajadused, mida nende olemasolevad teenused ei suuda rahuldada. 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15299732.2017.1253401. 
97 Becker-Blease, Kathryn (2017), lk 132 
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et mida vähem kordi ja väiksemale arvule inimestele peab kannatanu tunnistuse andma, seda 
parem kannatanule. 

3. osa. Integreeritud süsteemid  

"Lisaks sellele, et keskenduda omaenda mandaadile ja selle mandaadiga seotud ootustele, on 
oluline mõelda ka teiste last teenindavate süsteemsete sidusrühmade rollidele. Peab olema hea 
arusaam sellest, kes saab mida ja kuidas teha, kus on piirangud, millised on individuaalsed 
mandaadid ja millised on võimalikud takistused nende mandaatide raames 
traumainformeeritud tegutsemiseks. See enesemääratlus ja tajumine teiste silmade kaudu on 
oluline aspekt ja aktsepteerida, kus teised süsteemsed sidusrühmad ei saa tegutseda teisiti. See 
on seotud rollide ja ülesannete mõistmisega, aga ka tegutsemisvõimalustega." (Eksperdi 
lastekodu, Saksamaa) 

TIC-lähenemise eduka rakendamise oluline eeldus on valdkondade ja sektorite vaheline koostöö 
teenuseosutajate ja tervishoiusüsteemide vahel. Asutustevahelise koostöö puudumine võib viia 
valediagnostika, ebaõigesti määratud ravimite ja uuesti traumeerimiseni.  Süsteemsed 
takistused tulenevad aga sageli erinevatest jurisdiktsioonidest ja õiguslikest nõuetest, rangetest 
ravikindlustusparameetritest, finantsprobleemidest ja andmekaitsest. Need takistused sunnivad 
kliente oma probleeme korduvalt kirjeldama paljudele sidusrühmadele, takistavad koostööd ja 
põhjustavad kindlustuse piirangute tõttu katkestusi teenuste osutamises. Nagu ka TIC-
lähenemise rakendamisel, peab juhtkond kinnitama kohustust mitut asutust hõlmava koostöö 
tegemiseks. Kui mitut asutust hõlmava koostöö mõiste on kehtestatud, saavad töötajad - ja 
kliendid - kasu ühise juhtumianalüüsi lisaväärtustest ja ühisest vastutustundest.98 99 

Mida tähendab integreeritud süsteem? 

Integreeritud süsteem ja käsitlus 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 teenuseosutajate ja 
organisatsioonide vahel, nii et hoolt või teenuseid pakutaks koostöös ja koordineeritult. 

Tavapärases süsteemis on teenused või organisatsioonid eraldi, nii nagu joonisel näidatud. 

 

 

 

 
98 Heinrich, S. & Missel, G. (2018): Jung, delinquent und psychisch auffällig. Ein multidisziplinärer Lösungsansatz der 
Hilfekoordinierung und der Versorgung, in: ZJJ 2/2018, p. 119-125. Article on the challenges of multi-agency 
cooperation for European Union funded project Fact for Minors. 
99 Põhjalikum ülevaade asutustevahelise koostöö kasulikkusest on esitatud I.N.T.I.T. seisukohtade dokumendis 
"Multi-agency Approach", mille on koostanud Consensus. 



45 | lehekülg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagu näete, on iga ring (organisatsioon) teisest eemal, muutes omavahelise suhtlemise ja 
tegevuste koordineerimise raskeks. 

 

Integreeriud süsteemis sulanduvad ringid mingil määral kokku, tagades järjepideva ja sujuva info 
liikumise. Ühtlasi tekib võimalus osutada teenust koordineeritult. 
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Kriminaalmenetluse osaliseks olevat 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. Seepärast peab lapsega tegelev süsteem tooma kokku 
politsei, tervishoiu/kohtuekspertiisi, sotsiaal- ja 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. 

 

Arutelu  

Kutsuge erinevate süsteemide/asutuste esindajad vastama järgmistele küsimustele, tehes igaüks 
neist 5-minutilise avalduse. Algatage pärast neid lühikesi sisendeid rühmadiskussioon: 

Mil määral on teie organisatsioon integreeritud teiste organisatsioonidega? Kuidas mõjutab see 
teie võimet töötada ja pakkuda parimat teenust lastele, kellega te töötate? 

Millised valdkondadevahelise ja asutustevahelise koostöö vormid toimivad hästi ja kus on 
arenguruumi?  

Millised on potentsiaalsed takistused/hirmud/hirmud ja piirangud, mis tulenevad vastavatest 
volitustest?  

Mida on vaja selleks, et muuta süsteem traumateadlikuks? 

 
Traumateadliku kohtlemise aluspõhimõte ja lõimitud lähenemise rakendamine konkreetses 
olukorras 
 

Rühmatöö: osalejad arutlevad, kuidas traumateadliku kohtlemise ja lõimitud lähenemise 
aluspõhimõtted enda olukorra ja töö konteksti „tõlkida“ ja neid seal rakendada. Näiteid 
tuuakse koolikeskkonna ja õigussüsteemi jõudnud noorte kohtlemise kontekstis (vt LISA 1, lk 
59). 
 
Trükkige tabelid osalejatele välja ja laiendage ka muudele valdkondadele, nt lastekaitse, 
tervishoid jm.100 
 

 

 
100 Essential Elements of a Trauma-Informed Juvenile Justice System. NCTSN 
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3. osa. Lapsesõbralik õigusmõistmine 

Üks peamisi takistusi õigussüsteemi sattuvate laste kaitsmise tagamiseks on vähene suhtlus ja 
lõimitus kriminaalsüsteemi teenuseosutajate ja osaliste vahel. Vastandav lähenemine ja süsteem, 
mis on loodud nii, et asitõendite kogumisel ja kohtus võib süüdistatav kannatanuga silmitsi seista, 
tekitavad olukorra, kus last ohvristatakse ja traumeeritakse korduvalt. Teil kui oma kutse 
esindajal on määrav roll lapse kogemuse vormimisel, kui töötate asitõendite kogumise ja 
kohtuvaidluse raames või pakute tuge ja teenuseid. Samas ei sõltu lapse kogemus üksnes teie 
kontakti iseloomust ja traumateadlikkusest. Seda mõjutab kogu süsteem – kriminaalsüsteemi 
teenuste ja osaliste vaheline koostöö, suhtlus ning süsteemi ülesehitus. 

Lapsesõbraliku õigusmõistmise 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 õigusmõismine 

• olema kättesaadav, 
• olema eakohane, 
• toimuma kiiresti, 
• järgima 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.101 

Vägivalda kogenud lastest rääkides on eriti tähtis, et protsess oleks üles ehitatud vastavalt lapse 
vajadustele, võtaks arvesse lapse traumat ja tagaks korduva traumeerimise või ohvristamise 
vältimise. 

Liikmesriigi võimekus tagada lapsesõbralik õiguskaitse tuleneb suuresti nii õigusraamistikust kui 
ka kriminaalmenetlusest (nt kas laps peab kannatanuna kohtus ütlusi andma), hoonetest ja 
ruumidest (nt kas laps saab ütlused anda teisest ruumist videosilla vahendusel või peab viibima 
süüdistatavaga samas kohtusaalis) ning ka praktikute teadmistest ja oskustest. Viimane määrab 
kokkuvõttes ära selle, kuidas uurija, arstliku läbivaatuse tegija, kohtunik ja teised menetluse 
käigus lapsega kokku puutuvad inimesed teda kohtlevad. Kas praktik austab lapse õigust 
puutumatusele ja eneseväärikusele? Kas praktik pingutab selle nimel, et lapse vajadusi 
arvestataks ja neile vastataks, ning kogub ühtlasi vajalikke asitõendeid? Lapsesõbralik 

 
101 https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice 

https://www.coe.int/en/web/children/child-friendly-justice
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õigusmõistmine on sisuliselt kriminaalsüsteemi praktikute ja teiste asjasse puutuvate ametnike 
kultuuri küsimus. Kõigis organisatsioonides ja erialadel traumateadliku lähenemise kasutamine 
võimaldab lapsesõbralikku õiguskaitset pakkuda ka juhul, kui on õiguslikke takistusi (nt kipuvad 
menetlused venima). 

Arutelu. Mida saaks teie arvates teha, et Eesti õiguskaitsesüsteem oleks lapsesõbralikum? Milliseid 
seadusi või toiminguid tuleks muuta? Milliseid süsteemseid muudatusi tuleks teha? Mida saaks iga 
spetsialist omalt poolt ära teha? 

 

4. osa. Barnahus-i areng 

Laste huvikaitse keskused ja lastemaja 

Esimesena hakati kriminaalmenetluses osalevatele vägivalda kogenud lastele integreeritud 
lähenemist pakkuma USA-s, kus selleks loodi laste huvikaitsekeskused. Keskused olid üles 
ehitatud nii, et väheneks seksuaalvägivalda kogenud laste korduva traumeerimise oht. Mõte oli 
tuua kõik uurimis- ja muud tegevused kokku ühe katuse alla ning lihtsustada sellega asitõendite 
kogumist ja kaitsta lapse huve. Euroopasse jõudis see lähenemine Islandi kaudu, kus tekkinud 
Barnahusi ehk lastemaja käsitus levis edasi üle Euroopa. Lastemaja põhimõte on koondada ühe 
katuse alla kõik teenused eesmärgiga pakkuda traumateadlikku lapsesõbralikku õiguskaitset. 
Kuigi kõik lastemajad tegutsevad veidi erinevalt ja mõnes riigis on ütluste võtmisele ja tõendite 
kogumisele kehtivate reeglite tõttu piiranguid, siis on kindlad aluspõhimõtted, millele iga 
lastemaja vastama peaks ning mis on paika pandud Barnahusi alltoodud kvaliteedinõuetega.102 

1. nõue: Aluspõhimõtted ja ülevaade tegevustest 

• Lapsele ja mitte-kurjategijast vanemale/hooldajale/tugiisikule antakse kogu aeg piisavalt 
infot. 

• Lapsel ja mitte-kurjategijast vanemal/hooldajal/tugiisikul on võimalik mõjutada seda, 
millal, kus ja kuidas teenuse sekkumisi kasutatakse. 

• Lapsele antakse võimalus väljendada enda arvamust, vajadusi ja muresid ning seda 
kasutatakse tema parimate huvide hindamiseks ja sekkumiste loomiseks. 

• Võetakse meetmeid ebamõistlike viivituste vältimiseks: 

o tagatakse, et ülekuulamine toimub ettenähtud aja jooksul, 
o tagatakse, et lapse abivajaduse hindamine toimub ettenähtud aja jooksul, 

 
102 https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/ 

https://www.barnahus.eu/en/the-barnahus-quality-standards/
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o tagatakse, et laps võidab tervisliku ja vaimse seisundi õigeaegsest hindamisest, 
o tagatakse, et nii laps kui ka pere/hooldajad/tugiisik saab sekkumistega alustada 

niipea kui võimalik. 

2. nõue: Barnahusi valdkondade- ja asutustevaheline koostöö 

• Volitatud esindajad sõlmivad ametliku asutustevahelise koostöö lepingu, milles on 
määratletud iga asutuse ülesanded ja vastutus ning võetakse kohustus teha teenuse 
raames valdkondade vahel koostööd. 

• Teenust tunnustab ja reguleerib riiklik või kohaliku tasandi sotsiaal- või 
lastekaitseteenuste raamistik, õiguskaitse-/kohtusüsteem või riiklik tervishoiusüsteem 
ning seda tulenevalt seadusest või ametlikust kokkuleppest. 

3. nõue: Kaasatud sihtgrupp  

Kõigil vägivalda kogenud või selle tunnistajaks olnud lastel, olenemata vägivalla liigist, on 
võrdne õigus teenusele ja pakutakse lõimitud lähenemist. 

• Pingutatakse selle nimel, et jõutaks kõigi mis tahes laadi vägivalda kogenud ja selle 
tunnistajaks olnud lasteni. 

4. nõue: Lapsesõbralik keskkond 

• Laps võetakse vastu turvalisel, lapsesõbralikul ja eakohasel viisil, arvestades  

o ooteruumi ja vestlemiseks kasutatava toa sisustust, 

o vahendeid (nt eakohased mänguasjad, raamatud ja tegevused), 

o privaatsete ja helikindlate ruumide olemasolu. 

• Hoitakse ära kannatanu kokkupuude süüdistatavaga. 

• Teenused on (füüsiliselt) ligipääsetavad kõigile lastele, olenemata lapse elukohast (sh 
puudest ja/või erivajadusest). 

5. nõue: Asutustevaheline juhtumikorraldus 

• Asutustevaheline tiim ja asutused vahetavad asjaga seotud infot kogu kriminaaluurimise 
ja kohtumenetluse jooksul lapsele kõige kasulikumal viisil ja tema parimates huvides. 
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• Tiimi määratud spetsialist jälgib ja koordineerib juhtumiga seotud asutustevahelist 
tegevust, sh tegeleb ühiste juhtumihinnangutega. Asutustevaheline juhtumihinnang on 
iga lapse isikliku kava aluseks. 

• Tagatakse järjepidev dokumenteerimine ja asutustevahelise tiimi liikmetel on kuni asja 
lõpetamiseni pidev juurdepääs asjasse puutuvale infole hetkeolukorrast. 

• Tagatakse lapse privaatsus. On olemas konkreetne kord kliendi konfidentsiaalsete 
andmetega ümber käimiseks, nende säilitamiseks ja juurdepääsu lubamiseks. 

6. nõue: Vestlus kriminaaluurijatega 

• Kogutud tõendite usaldusväärsuse tagamiseks ja ülekuulaja mõju minimeerimiseks 

o viib ülekuulamise läbi vastava ettevalmistusega spetsialist, 

o viiakse ülekuulamine läbi tõenduspõhise tava ja korra kohaselt, 

o arvestatakse ülekuulamisel lapse tausta (nt vanus, arengutase, kultuuritaust, 
erivajadus). 

7. nõue: Arstlik läbivaatus 

• Arstlik läbivaatus ja ravi on ette nähtud ja korraldatakse lõimitud teenuse osutamise 
kohas (välja arvatud juhul, kui erakorralised ja rasked juhtumid vajavad ambulatoorset või 
statsionaarset ravi tervishoiuasutuses). 

• Arstlik hindamine teenuse osutamise kohas toimub võimalusel alati ülekuulamisega 
samal päeval. 

• Arstliku läbivaatuse teeb vastava väljaõppega tervishoiutöötaja, kes tunneb vaimse, 
seksuaalse ja emotsionaalse ärakasutamise ning ka hooletussejätmise sümptomeid. 

8. nõue: Nõustamisteenused 

• Vaimse tervise teenuseid ja teraapiat pakuvad vastava väljaõppe ja kogemusega 
spetsialistid. 

• Teenusele suunatud lapsele, kes on kannatanu või tunnistaja, on ette nähtud vaimse 
tervise hindamine ja teraapia. 

• Sekkumisega alustatakse nii lapse kui ka pere/hooldaja/tugiisiku korral niipea kui 
võimalik. 

9. nõue: Võimekuse suurendamine 
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• Töötajad saavad regulaarselt individuaalset ja rühmakoolitust. 

• Töötajatele pakutakse kogemusnõustamist ja supervisioonil osalemist. 

• Töötajad täiendavad regulaarselt oma pädevust ning neil on erinevaid koolitusvõimalusi: 
juhendamine, nõustamine, supervisioon, õppereisid, infopäevad, loengud. 

• Jälgitakse edasiminekut: paigas on süsteem teenuse hindamiseks ja läbivaatamiseks. 

10. nõue: Ennetamine: Teabe jagamine, teadlikkuse suurendamine ja välise pädevuse 
tõstmine 

• Välise abiga pädevuse parandamine: laste heaks ja lastega töötavatele 
spetsialistidele pakutakse suunatud tegevusi pädevuse ja teadmiste parandamiseks. 
Näiteks toimub õppereise, infopäevi, loenguid ja koostatakse kirjalikke 
õppematerjale. 

• Teenus panustab andmete kogumisse ja infovahetusse: kogutakse liigiti ja 
koondandmeid (statistika) ning seda edastatakse vastavatele huvirühmadele, sh 
otsustajatele, teadlastele, lastekaitsespetsialistidele ja üldsusele. 

Lastemaja teenus Eestis 

Lastemaja103 104 on lapsesõbralik, erialadevaheline ja mitme asutuse koostööl toimiv tasuta riiklik 
teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lastele ja nende peredele. Lastemajas 
seisavad lapse huvide eest üheskoos erinevad spetsialistid: lastemajatöötajad, politsei, 
lastekatisetöötaja, arstid ja psühholoogid. Seksuaalselt väärkoheldud lapsed ja nende vanemad 
(juhul kui ei ole kuriteo toimepanijad) saavad sõbralikus keskkonnas menetleda juhtumit, lapsi 
kuulatakse ära või üle spetsiaalse väljaõppe saanud spetsialistide poolt, kes arvestavad lapse 
vajaduste ja eripäradega. Lapse ära/ülekuulamisel, läbivaatusel, nõustamisel lähtutakse lapse 
parimatest huvidest ning püütakse vältida taastraumeerimist.  

Eestis pakub lastemaja teenust Sotsiaalkindluastusamet. Esimene lastemaja avati 2017 aasta 
jaanuaris Tallinnas BADEVI (Barnahus Developmant) pilootprojektina. Olulisena nähti teenuse 
laienemist ka teistesse piirkondadesse ning juba aasta hiljem avati lõuna lastemaja Tartus ning 
2020 aastal ida lastemaja Jõhvis105. Käesoleva aasta teisel poolel avatakse ka lääne lastemaja 
Pärnus. Teenust võivad taotleda kõik lapsed üle Eesti.  

 
103 https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/lastemajadest-viie-aastaga-abi-saanud-ule-1700-lapse 

104 https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-
editors/Projektid/BADEV/guidelines_how_to_use_barnahus_model_est_and_ru.pdf 

 
105 https://lapsesobralikmenetlus.just.ee/et/uudised/koik-uudised/johvis-avati-lastemaja 

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/lastemajadest-viie-aastaga-abi-saanud-ule-1700-lapse
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Projektid/BADEV/guidelines_how_to_use_barnahus_model_est_and_ru.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Projektid/BADEV/guidelines_how_to_use_barnahus_model_est_and_ru.pdf
https://lapsesobralikmenetlus.just.ee/et/uudised/koik-uudised/johvis-avati-lastemaja
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Lastemaja töötajad näevad tulevikus oma klientidena peale seksuaalselt väärkohtldud laste ka 
alaealisi seksuaalkuritegude toimepanijaid. 

Arvestades tundlikku teemat ning soovi tagada lastele privaatsust on lastemajade asukoht 
salastatud.  

 

Arutelu: Kuivõrd vastab lastemaja või lõimitud teenuste süsteem Eestis Barnahusi 
kvaliteedistandardile? (Võtke kõik standardid grupiga läbi.) Millist rolli mängib lastemaja juures 
traumateadlik kohtlemine? 

 

3. päev: Teadmiste rakendamine –  võtmeoskused, ametialane rahulolu 
ja juhtumiuuringud 

1. osa. Sissejuhatus 

Koolituse 3. päeval (ehk 3. osas) tahame rakendada eelnevate koolitusosade jooksul omandatud 
teadmisi. Päeva (sektsiooni) alustuseks kordame üle traumateadliku kohtlemise põhiprintsiibid. 
Seejärel tutvustame vägivalla ohvriks langenud laste ja noortega suhtlemisel vajalikke põhioskusi. 
Nende oskuste hulgas on võime edendada säilenõtkust ja pakkuda noorele inimesele 
"emotsionaalset konteinerit". Samuti tahame arutada nii füüsilise kui ka emotsionaalse 
turvalisuse edendamise strateegiaid. Lõpuks käsitleme meie enda ametialast rahulolu ja heaolu. 
Töö ebasoodsate lapsepõlvekogemustega laste ja noortega võib olla spetsialistidele keeruline ja 
kohati üle jõu käiv ning võib põhjustada sekundaarset traumaatilist stressi ja kaastundeväsimuse 
sümptomeid. Traumateadliku kohtlemise põhimõtted ei kehti mitte ainult sellele, kuidas me 
klientidega/patsientidega töötame, vaid ka sellele, kuidas meie spetsialistidena, meeskonnana ja 
võrgustikena end hoiame. 

2. osa. Põhioskused 

Vägivalda kogenud 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 arendamiseks oleks vaja eraldi koolitust – see 
ei ole käesoleva käsiraamatu eesmärk – kuid soovime tutvustada mõnda sobivat allikat ja 
materjali, mis võib teid selles protsessis toetada. 
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Spetsialistina saate kasutada erimaterjale ja omandada olulisi teadmisi-oskusi, nt käitumise 
normaliseerimise tähtsust ja n-ö tunnete hoidjaks olemist, kui puutute kokku düsreguleeritud 
lapsega.  

Tutvustame viit olulisemat kontseptsiooni: 

Säilenõtkus  

Säilenõtkus on ajas muutuv positiivne kohanemine märkimisväärsete eluraskustega või neile 
vaatamata. Säilenõtkus on keeruline nähtus, mida kujundavad bioloogilised, psühholoogilised ja 
keskkonnategurid. Vastupidavus ei tähenda ainult "toimetulekut", vaid võib aidata mõnel lapsel 
ka "areneda", kas hoolimata või tänu sellele, mis temaga on juhtunud. Vastupidavust saab 
edendada kaitsvate tegurite kaudu, mis võivad olla seotud lapse isiksuse, ühe või mitme 
usaldusväärse täiskasvanu või toetava sotsiaalse keskkonnaga. Lastel sõltub säilenõtkuse 
saavutamine106: 

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

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

Nagu eespool öeldud, ei reageeri kõik lapsed traumasündmustele ühtemoodi. Traumakogemuse 
mõju lapsele sõltub paljudest seesmistest ja välistest teguritest, mis võivad riski suurendada (halb 
vanemlus, hooletussejätmine vm) või pakkuda kaitset (stabiilne kiindumussuhe, tugivõrgustik 
jm). 

Säilenõtkuse ja selle oluliste tegurite mõistmiseks peame kõigepealt teadma, mismoodi 
mõjutavad lapse arengut riski- ja kaitsetegurid. Lapse areng on nagu apteegikaal. Toksilist stressi 
tekitavad kogemused lisavad raskust kaalu miinuspoolele, nt korduv või pidev kokkupuude 
vägivallaga, vaesus, väärkohtlemine. Kõik hea, mis võib aidata ka märkimisväärse stressiga toime 
tulla, kallutab kaalukeelt teisele poole – toetavad suhted, võimalus uute oskuste omandamiseks, 
mõõduka raskusega probleemidega toime tulemise harjutamine jm. 

Kuid kaalul on veel üks oluline osa, mis mõjutab kaalukeele asendit – tugipunkt. Nii nagu kaalu 
või laudkiigega ikka – kui üks ots on lapse tugipunktist kaugemal, siis on seda raskem üles kaaluda. 
Selles illustreerivas näites tähistab tugipunkt eelsoodumusi, mis on igal lapsel erinevad107. 

 

 
106 Masten, A. S., & Reed, M. G. J. (2002). Resilience in development. Handbook of positive psychology, 74, 88 
107 Center on the Developing Child at Harvard University https://developingchild.harvard.edu 

https://developingchild.harvard.edu/
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Tugipunkti algne asukoht hakkab lapse arengukõverat küll varasest east mõjutama, aga teadus 
on leidnud, et tugipunkti asukohta saab muuta. Pealegi liigutab tugipunkti ka elukogemustest 
tekkiv kumulatiivne mõju, mis kallutab kaalukeele rohkem ühele või teisele poole. Teisisõnu – aja 
jooksul kogunevad head ja halvad kogemused mõjutavad lapse kehalist ja vaimset 
konstitutsiooni ja mõju on piisavalt tugev, et nihutada tugipunkti. Niisiis saame abistaja ja 
spetsialistina mõjutada lapse eelsoodumusi ja arengut, kui108 

• loome tingimused pingega toimetulekuks vajaliku võimekuse suurendamiseks. Siia alla 
käib keskendumisvõime, probleemide lahendamine, planeerimisoskus, uute asjaoludega 
kohanemine, käitumise reguleerimine ja impulsside kontrolli all hoidmine. Neid omadusi 
nimetatakse täidesaatvaks funktsiooniks ja eneseregulatsiooniks ning need on raske 
olukorraga hakkama saamiseks hädavajalikud; 

• pakume turvalist ja hoolivat suhet, mis aitab nimetatud oskusi omandada. Taas on meil 
kui täiskasvanul kaalukas ülesanne lapse säilenõtkuse toetamisel ja traumakogemuse 
mõju leevendamisel. 

 

Milles lapse säilenõtkus väljendub?109 

Pärast traumasündmust võib lapse säilenõtkusele viidata: 

• vähene ahastus või mõju igapäevasele toimimisele, 

 
108 Harvardi ülikooli laste arengu keskus https://developingchild.harvard.edu 
109 Resilience and Child Traumatic Stress. The National Child Traumatic Stress Network 

Positiivne 
tulemus 

Negatiivne 
tulemus 

https://developingchild.harvard.edu/
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• ajutine toimetuleku langus, millele järgneb kiire ja tõhus naasmine lapse tavapärase 
toimimise juurde. 

On lapsi, kellel tekivad probleemid ühes valdkonnas (nt koolis), kuid teises tuleb välja säilenõtkus 
(nt suhetes sõpradega). Perekond ja süsteem, teenused ja tugi võivad last aidata selles, mis talle 
raskusi valmistab, ning teisalt toetada ja edendada eluvaldkondi, milles lapsel hästi läheb. 

Kuidas lapse säilenõtkust toetada? 
 
Säilenõtkuse soodustamiseks on isiklikul ja süsteemi tasandil erinevaid viise. Siinkohal 
keskendume kolmele peamisele säilenõtkuse tugevdamise kontseptsioonile: turvatunne, seotus 
ja regulatsioon. 

• Turvatunne110 

Traumasündmus õõnestab lapse turvatunnet ja võimendab ohutunnet. Seepärast on vaimse 
turvatunde taastamine esimene asi lapse aitamise juures. Tulles tagasi meie 1. päeva harjutuse 
juurde, võib oletada, et traumeeritud lapsed kipuvad nägema igas "pulgas" "madu". Nende 
elulugu kujundab sageli tõsine turvatunde puudumine. Tervenemiseks vajab laps turvatunnet ja 
kindlust, et tema elus on täiskasvanuid, kes suudavad pakkuda kaitset ja turvalisust. Tähtis on 
selgitada lapsele vahet füüsilise ja vaimse turvalisuse vahel. Traumat kogenud laps ei tunne end 
oma kehas ja vaimus turvaliselt – trauma jääb kehasse justkui püsima ning laps võib tunda füüsilisi 
aistinguid, miski võib käivitada mälestusi, võib tekkida mõtteid, millega kaasneb tugev ohutunne. 
Näiteks võib seksuaalselt või kehaliselt väärkoheldud laps seda „mäletada“ kehaliste aistingute 
kaudu ja see tekitab negatiivseid või suitsiidseid mõtteid, viies välja selleni, et last valdab 
psüühiline ohutunne. Üks viis psüühilise turvatunde loomiseks on olla „tundehoidja“. See 
tähendab, et kui lapse käitumine on keeruline (jonnihood, karjumine, röökimine, nutmine), siis 
anname omalt poolt mõista, et tunneme tema peidetud emotsiooni ja hoolimata lapse 
reaktsioonist oleme tema jaoks olemas ning ohjeldame seda tunnet. On asju, mis pakuvad lapsele 
turvatunnet, näiteks kindel toit, privaatsus, piiride seadmine, julgustav hääletoon, mäng jm. 
Lapse emotsioonide hoidjaks olemine tähendab seda, et oskame lapse tundeid nimetada („ma 
arvan, et sa oled praegu suure pinge all“), valideerida („saan väga hästi aru, miks sa nii tunned“) 
ja normaliseerida („kõik tunneksid end sinu olukorras samamoodi“). 
 
 

 
110 Resource Parents Curriculum, NCTSN 
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• Seotus111 

Teadusuuringud ja andmed laste traumakogemuse kohta kinnitavad nagu ühest suust, et 
tervenemise jaoks on lapsel vaja turvalist, hoolivat ja etteaimatava käitumisega hooldajat. Ja kuigi 
me ei pruugi enda tööd tehes olla lapse hooldaja, siis saame ikkagi pakkuda hoolivat ja turvalist 
suhet. Teame, et traumakogemus mõjutab kolme valdkonda: 1) enesetaju: laps võib end 
väärtusetuks pidada, end juhtunus süüdistada jne; 2) teised: traumakogemusega lapsel võib olla 
raske usaldada täiskasvanut; ta võib olla veendunud, et täiskasvanud valetavad või et teda ei 
mõisteta; ning 3) tulevik: enamasti on traumakogemusega lapsel vähe usku tulevikku; ta tunneb 
end abitult ega arva, et suudaks tulevikku helgemaks muuta. Õnneks lapse aju alles areneb. Nii 
et saame aidata lapsel muuta enda minapilti, suhtumist teistesse ja maailma. On kolm võimalust 
lapse arusaama ja taju muutmiseks: tuleb tekitada tunne, et lapsel on turvaline olla, ta on 
võimekas ja armastusväärne. Suutes olla lapse jaoks turvaline täiskasvanu, saame aidata tal 
maailma turvalisemana näha. Kui märkame lapse tugevusi, huvisid ja andeid ning õpetame uusi 
oskusi, siis tekib tal usk enda võimesse maailmas toime tulla. Kui suudame lapsele sisendada, et 
ta on armastusväärne ja minevikus juhtunu ei määratle teda, siis tekib lapsel tunne, et elu väärib 
elamist. 

• Regulatsioon112 

Traumat kogenud lapsel on raske oma tundeid ära tunda ja reguleerida. Regulatsioon tähendab 
võimet saadud kogemust turvaliselt ja tõhusalt juhtida nii vaimsel, kognitiivsel, füüsilisel kui ka 
käitumise tasandil. Regulatsioon on oskus saadud kogemus määratleda, sellega tegeleda, seda 
muuta ja kogemuse eri asjaoludest rääkida. Eneseregulatsioonil on kaks taset: määratlemine ja 
moduleerimine. Sellepärast on nii, et kõik emotsioonide reguleerimise võtted, mida lapsele 
õpetame, sisaldavad tunnete äratundmise ja moduleerimise või tunnete väljendamise oskust. 
Lastega saab kasutada paljusid praktilisi võtteid regulatsiooni õpetamiseks, sh ergutavad 
(füüsiline aktiivsus, liikumine, muusika jm) või rahustavad (teadveloleku harjutused, lõõgastavad 
tegevused, joonistamine jm). Kolm peamist viisi, kuidas täiskasvanu saab lapsel aidata tundeid ja 
käitumist reguleerida, on kinnitamine, harjumuslikud rutiinid ja regulatsioon. Lapsel on vaja 
teada, et tema ümber on turvalisi täiskasvanuid, nii et peame pakkuma järjepidevat kinnitust, et 
ta on kaitstud ja et tal on täiskasvanuid, kes tema eest hoolitsevad. Seda oskust saab õpetada 
lapse vanematele või pakkuda omalt poolt, sõltumata sellest, mis on meie ülesanne temaga 
töötamisel. Kinnitust saame lapsele pakkuda sellega, et oleme tema jaoks olemas, mõistvad ja 
etteaimatavad, näitame üles kiindumust ja sotsiaalset seotust, mis aitab ületada varem kogetust 
tingitud hirme. 

 
111 Forkey, H., Griffin, J. ja Szilagyi, M. (2021). Childhood Trauma and Resilience: A Practical Guide. American Academy 
of Pediatrics. ISBN-13: 978-1-61002-506-5. 
112 Ibid. 
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Last aitab rutiin ja struktureeritus. Harjumuspärane rutiin maandab lapse stressireaktsiooni ning 
tugevdab turva- ja kindlustunnet. Paljud traumat kogenud lapsed tulevad kaootilisest 
keskkonnast, kus ei ole selget arusaama võimuvahekorrast, kontrollist ja puudub etteaimatavus. 
Seepärast on esimene asi uute rutiinide ja struktuuri loomine nii pere sees kui ka selles, kuidas 
spetsialistid lapsega töötavad ja suhtlevad. Näiteks võib pere rutiiniks olla koolipäeva õhtu 
veetmine pereringis, unejutu lugemine, saavutuste tähistamine, uute traditsioonide loomine. 
Rutiini saab luua nii teraapiakohtumistel, klassis kui ka kodus. 

Tunnete hoidja113 

Mõistate neid käsitusi, kui meenutate traumakogemuse tähendust ja arusaama, et lapse 
käitumine on põhjendatud reaktsioon temaga juhtunule ning peegeldab lapse omandatud 
toimetuleku ja ellujäämise strateegiaid. Kuigi te ei ole terapeut, on tähtis mõista lapse käitumise 
põhjuseid ja vastavalt reageerida. Teisisõnu tuleb lapse käitumise – ja selle korrigeerida 
püüdmise – asemel mõelda tema tunnete ja emotsioonide äratundmisele ja valideerimisele.  

Üks võimalus luua psühholoogilise turvalisuse tunne on olla  "emotsionaalne konteiner", mis 
tähendab, et raske käitumisega lapse ees (tujurünnak, kisendamine, karjumine, nutmine) saame 
anda edasi tunnet, et tunneme selle all olevat emotsiooni ja et olenemata lapse reaktsioonist 
oleme me täiskasvanutena olemas, et seda emotsiooni "ohjeldada". Võivad olla teatud asjaolud, 
mis panevad lapsi end turvaliselt tundma, näiteks teatud toidu olemasolu, privaatsuse tunne, 
piirid, rahustav hääl, mäng jne. Emotsionaalseks konteineriks olemine tähendab, et jääda 
rahulikuks ja reguleerituks lapse reguleerimishäirega silmitsi seistes, olles samas võimeline lapse 
emotsioone määratlema ("Ma arvan, et sa oled praegu väga pettunud."), valideerima nimetatud 
emotsioone ("Ma saan täiesti aru, miks sa nii tunned.") ja normaliseerima emotsiooni ("Igaüks 
sinu juures tunneks niimoodi"). 

Teie rahulik olek, lapse kogemuse märkamine ning tunnete ja kogetu valideerimine mõjub lapsele 
rahustavalt, sest tunnete hoidjana annate talle võimaluse end väljendada ja seejuures turvaliselt 
tunda. 

Pakkudes lapsele nn emotsionaalset konteinerit annate märku, et "hoiate" tema emotsioone. Kui 
lapsed otsustavad avaneda oma traumaatilistest kogemustest, öelge talle: "sa oled nii julge, et 
mulle sellest räägid". See meetod võimaldab teil olla lapse suhtes avatud ja valideeriv, ilma et 
julgustaksite emotsioonide ülevoolu. See vahend võib lisaks luua eeldused lapse suunamiseks 
traumapõhiste teenustele, kui see on vajalik. Võimalik sissejuhatus lapse või noore 
julgustamiseks täiendava abi otsimiseks võiks olla järgmine: "See on nii oluline ja ma tahan, et sa 

 
113 Parents Curriculum, National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) 
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räägiksid sellest ka eksperdiga". Samuti võiks selgitada, et iga laps on kohustatud abi saama  ja 
tervenema. 

Harjutus: Moodustage kahe- või kolmeliikmelised rühmad. Laske kõigil mõelda millelegi 
ärritavale ja sellest rühmakaaslasele rääkida. Emotsionaalset sisaldava osa toetuseks näidati  
Saksamaal filmi treilerit SYSTEMSPRENGER Trailer Deutsch German (2019) Exklusiv - Bing video, pärast 
kaheminutilist treileri vaatamist paluti osalejatel jaguneda kahte gruppi järgmise harjutusega: 
kuulaja peab teise tunded enda „hoida“ võtma, st ära tundma, valideerima ja normaliseerima. 
Kõik peaksid saama olla nii kuulaja kui ka kõneleja rollis. 

Võtke kogu grupp taas kokku ja arutage, mis tundeid harjutus tekitas. Mida saadud vastukajast 
arvati? Kuidas see nende emotsionaalsele seisundile mõjus? Mida saaks või peaks teisiti tegema? 

 

3. osa. Sekundaarne traumajärgne  stress, kaastundeväsimus ja enesehoid 

Selle koolituse eelmistes osades on teil olnud võimalus tutvuda lapsepõlvetrauma ja 
väärkohtlemise teemaga ning mõelda selle üle, kuidas spetsialistid, teenused ja süsteemid 
saavad traumale kõige paremini reageerida, keskenduda integreeritud traumateadlikele 
süsteemidele.  
Üheks traumateadliku kohtlemise põhiprintsiibiks on töötajate koolitus ja tööjõu arendamise 
tähtsus. Arvestades spetsialistide sagedast kokkupuudet keeruliste vaimse tervise probleemide 
ja emotsionaalsete vajadustega, kannatavad nad sageli suure stressi, läbipõlemise, 
kaastundeväsimuse ja asendustrauma all114.  Hiljutises uuringus leidsid Schmid jt, et 
kokkupuude TIC-praktikatega ja organisatsiooni koolitus mõjutab positiivselt nii töötajate kui ka 
klientide emotsionaalse koormuse vähendamist115.  Töötajad kogevad suuremat rahulolu tänu 
kliendi paremale kaasamisele ja saavad kasu sellest, et nad on paremini teadlikud klientide ja 
patsientide (tahtmatu) uuesti traumeerimise ja tagasilöögi põhjustamise riskidest. 116. 

Töö ebasoodsate lapsepõlvekogemustega laste ja noortega võib olla spetsialistidele keeruline ja 
kohati üle jõu käiv ning võib põhjustada sekundaarset traumaatilist stressi ja kaastundeväsimuse 
sümptomeid. Traumateadliku kohtlemise põhimõtted ei kehti mitte ainult sellele, kuidas me 
klientidega/patsientidega töötame, vaid ka sellele, kuidas meie spetsialistidena ning meie 
meeskonnana ja võrgustikele end hoiame. 

 
114 Levy-Carrick Nomi C. et al. (2019) 
115 Schmid, M., et al (2020) Effect of trauma-informed care on hair cortisol concentration in youth welfare staff and 
client physical aggression towards staff: results of a longitudinal study, in: BMC Public Health, p. 1-11. 
116 Levy-Carrick, Nomi C. et al. (2019) 
 

https://www.bing.com/videos/search?q=Systemsprenger+Trailer+Englisch+subtitles&&view=detail&mid=57B89237AC1095FABA0657B89237AC1095FABA06&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3DSystemsprenger%2520Trailer%2520Englisch%2520subtitles%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26%3D%2525eIhren%2520Suchverlauf%2520verwalten%2525E%26sp%3D-1%26pq%3Dsystemsprenger%2520trailer%2520englisch%2520subtitles%26sc%3D0-41%26sk%3D%26cvid%3D866FC685DF444BB69CF301E934AF1871%26ghsh%3D0%26ghacc%3D0%26ghpl%3D
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Rühmatöö: Osalejad täidavad internetis küsimustiku, mis hindab vastaja tööelu kvaliteeti, ning arutlevad 
tulemuste üle: https://www.macmh.org/wp-content/uploads/2016/05/Wkshp22_handout.pdf. 
 

 
Eelnimetatud sümptomitega tegelemiseks on oluline spetsialistide enesehoid. Sotsiaalteenuste 
valdkonnas on enesehoiu alane teadlikkus rohkem levinud kui politsei, kohtunike või 
prokuröride seas. Suur töökoormus, ajapiirangud ja erapooletuse nõuded jätavad vähem aega 
enesehoiustrateegiatele keskendumiseks. Enesehoid ei peaks olema keeruline ega kujutama 
endast järjekordset "ülesannet", vaid peaks keskenduma järgmisele: 1) suunata oma 
tähelepanu oma sisemisele minale, võtta aega teadlikuks enesehoiuks ja kontrollida oma 
stressitaset; 2) leida tasakaalu isikliku ja tööelu vahel ning 3) säilitada enda jaoks olulised 
sidemed. 
 

Grupitegevus: Millised hetked ja ülesanded teevad teid tööl õnnelikuks? Kas olete teadlik 
kolleegide "punastest lipukestest" ja kui jah, siis mida teete?  Millised on 
enesehooldusstrateegiad, mis teie jaoks hästi toimivad ja mida võiksite teistele soovitada? 

 

4. osa. Juhtumianalüüs  

Koolituse viimases osas keskendume kahele juhtumiuuringule (LISA 2 lk 70), et koos analüüsida 
trauma tunnuseid ja vallandajaid ning hinnata, milline on kõige sobivam süsteemne vastus 
integreeritud traumateadliku lähenemise rakendamisel ja kuidas integreerida juhtumi puhul 
kaasatud erinevate asutuste ja spetsialistide tööd. 

1. Juhtumiuuring:  Anna ja Maria lugu (LISA 2, lk 62) 
2. Juhtumiuuring: Samuele lugu (LISA 2, lk 69) 

Rühmatöö: juhtumiuuringud 

Juhtumite analüüsimiseks moodustage 3- kuni 5-liikmelised väiksemad rühmad. Igas rühmas 
võiks olla eri ametkondade inimesi, nii et esindatud oleks võimalikult lai teenuste skaala (nt 
politseiametnik, sotsiaaltöötaja, tervishoiutöötaja, psühholoog). 

Enne ühist suure ringi arutelu töötatakse väikses rühmas läbi mõlemad juhtumid. Rühmatöö 
peaks keskenduma järgmistele küsimustele: 

https://www.macmh.org/wp-content/uploads/2016/05/Wkshp22_handout.pdf
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• Millist traumat laps koges? 
• Millised traumasümptomid on ilmsed? 
• Tooge välja päästiksündmused ja riskitegurid. 
• Kas on märke säilenõtkusest ja kaitseteguritest? 
• Milline oleks vajadusepõhine reaktsioon? Millised teenused või ametkonnad peaksid 

olema kaasatud? Mida saab teha, et lapse osalemine kriminaalmenetluses ei tekitaks 
talle täiendavat kahju? 

• Kas midagi tuleks veel arvesse võtta? 

Laske osalejatel igat juhtumit väikestes gruppides 30 minutit analüüsida. Seejärel peaksid 
rühmad andma tagasisidet.  Oma tulemuste struktureerimiseks kasutatage laiali jagatud 
tabelit. Osalejad peaksid rühmaarutelu käigus arutama oma mõtteid ülaltoodud küsimustele 
ja mõtisklema, mil määral on koolitus aidanud neil nende traumaga seotud küsimuste 
lahendamisel. Seejärel peaks iga grupp esitama oma kokkuvõtte ja suures ringis tuleks arutleda 
tulemuste sarnasuste ja erinevuste üle. Jälgige, et osalejad oleksid võimalikult aktiivsed ja 
julgustage grupi kõiki liikmeid sõna võtma. 

 

3. osa. Koolitajaks – ja traumateadlikuks saamine  

Koolitusega ei soovita pakkuda pelgalt uusi teadmisi, vaid tähtis on suuta teadmisi kolleegidele 
ja teistele spetsialistidele edasi anda. Seepärast peab osaleja materjalis hästi orienteeruma, et 
oleks mõnus teadmisi ka teistega jagada. Viimase ülesandena saab iga osaleja ühe koolituse lõigu, 
mida ta kolmandal päeval kaaslastele „õpetab“. Sõltuvalt osalejate arvust võiks lõigu 
tutvustamiseks kuluda 10–15 minutit. 

Harjutus tuleks üles ehitada, kasutades traumateadlikku perspektiivi, kus nad on osa 
organisatsioonist, mis püüab rakendada traumateadlikku teenust. Olge teadlik koostöö, 
vastastikkuse, võimestamise, eakaaslaste, võrdsuse, soolise võrdõiguslikkuse ja austuse 
küsimustest. Esitatud kommentaarid tuleks teha "psühholoogilise ohutuse" seisukohast, tagades, 
et need on konstruktiivsed ja mitte destruktiivsed.  

Paluge osalejatel peegeldada, kuidas tajuti omavahelist suhtlust ja ühiseid tegevusi ning kas võib 
öelda, et grupp kui organisatsioon oli traumateadlik. Siduge eelnev teenuste lõimimisega ja 
rõhutage traumateadlikkuse tähtsust mitme asutuse vahelise koostöö juures, et tagada kõigi 
teenuste ja spetsialistide võrdne kaal ühise laua ümber. 
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4. osa. Lõpphindamine 

Koolitust arendatakse pidevalt ja seepärast vajame teie tagasisidet sisu, formaadi ja üldise 
kogemuse kohta, et koolitus saaks üha paremaks. 

Küsimused 

• Kuidas teha koolitus osalejatele tõhusamaks ja asjakohasemaks? 
• Mis oli kõige kasulikum? Miks? 
• Mis oli kõige ebaolulisem? Miks? 
• Mida saaks teha kogemuse parandamiseks? 

 

Grupi enesehindamine  

Tekitage arutelu tagasiside saamiseks ja laske täita tagasisidelehed. 

Kas grupp suutis olla traumateadlik? 

Kui jah, siis miks? 
Kui ei, siis mis meil hästi välja ei tulnud? 
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LISA 1 Näited koolikeskkonna ja õigussüsteemi jõudnud noorte kohtlemise kontekstis 
 

Traumateadlik kohtlemine koolis 
 

Turvalisus. Koolis on loodud turvaline ja kutsuv õhkkond ning füüsiline keskkond. Inimestevahelised 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. 
Kategooriad    
Turvatunde loomine  Tagatud on füüsiline turvalisus; turvalisust ja 

juurdepääsetavust peetakse ühtviisi oluliseks. 
Füüsiliste turvameetmete karmistamise korral 
jälgitakse, et need ei takistaks 
juurdepääsetavust. Füüsilist turvalisust ei 
suurendata vähem kaasava ja kutsuva õhkkonna 
arvelt. 

 

Tervitamine ja vastuvõtt  Kooli saabuvate pereliikmete tervitamine on osa 
igapäevasest rutiinist. 
 
Kooli ruumides on mitu kohta/võimalust, kust 
pereliikmed saavad abi ja juhendamist küsida. 

 

Kaasav keskkond 
 

Seintel on õpilaste ja kogukonnaliikmete 
joonistusi ja kunstitöid. 

 

 

Usaldusväärsus ja selgus. Organisatsiooni tegevust ja inimesi puudutavaid otsuseid tutvustatakse kooliperele, et 
säiliks pikaajaline ühine arusaam ja kõik teaksid, kes mille eest vastutab. 
Kategooriad  
Otsustamine  Kaasake ja kutsuge kohtumistele 

lapsevanemad, et nad saaksid tähtsate 
otsuste kohta oma arvamust avaldada. 
Pidage koosolekuid, tehke küsitlusi ja 
uurimusi, mille kaudu lapsevanemad 
saaksid otsustusprotsessis osaleda. 

 

Suhtlemine, kontakt Seadke sisse erinevad 
suhtlemisvõimalused (helistamine, 
vestlusrakendused jne) ja veenduge, et 
KÕIK pered saavad jooksvalt kogu info. 

 

Selguse osas eeskuju andmine Veenduge, et koolitöötajana suhtleksite 
vanematega selgelt ja siiralt, teie 
sõnum ja suhtlus oleksid selged ja 
arusaadavad. 
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Kogemuskaaslaste tugi ja vastastikune eneseabi. See, kuidas pered koostööd teha ja üksteist aidata saavad, 
otsustatakse ühiselt, mitte kool ei ütle, kuidas pered peavad kohtuma ja üksteist aitama. Korraldus võib olla nii 
formaalne kui ka mitteformaalne. Peaks olema süsteem, mille alusel sarnase olukorra läbi elanud inimesed 
saaksid teadmisi ja kogemusi jagada ning aidata kaasa tervenemisele, parandada säilenõtkust ja koostööd ning 
sisendada lootust. 
Kategooriad  
Otsustamine  Kaasake ja kutsuge kohtumistele 

lapsevanemad, et nad saaksid tähtsate 
otsuste kohta oma arvamust avaldada. 
Pidage koosolekuid, tehke küsitlusi ja 
uurimusi, mille kaudu lapsevanemad 
saaksid otsustusprotsessis osaleda. 

 

Suhtlemine, kontakt Seadke sisse erinevad 
suhtlemisvõimalused (helistamine, 
vestlusrakendused jne) ja veenduge, et 
KÕIK pered saavad jooksvalt kogu info. 

 

Selguse osas eeskuju andmine Veenduge, et koolitöötajana suhtleksite 
vanematega selgelt ja siiralt, teie 
sõnum ja suhtlus oleksid selged ja 
arusaadavad. 

 

 

Koostöö ja vastastikusus. Teada on, et tervenemine toimub suhetes teistega ning sisulise jagatud võimujaotuse 
ning ühise otsustamise kaudu. Ülitähtis on kollektiivne ja isiklik vastutuse võtmine koos võimuvahekorra 
ühtlustamisega töötajate ja õpilaste vahel ning kooli kõigi tasandite töötajate vahel. 
Kategooriad  
Hooldajate roll  Mõistke lapsevanemate tähtsat osa 

lapse elus. Mõistke, kuivõrd suurt mõju 
avaldab vanem lapse arengule ja 
haridusteele. Andke see sõnum 
hooldajatele selgelt edasi, tunnustage 
ja jõustage vanemat tema tähtsas 
rollis. 

 

Koostöine õppimine Kaasake lapsevanemaid õppekavasse, 
teemade valikusse ja tunnivälistesse 
tegevustesse. 

 

Kool osana suuremast kogukonnast Kajastage kogukonnas toimuvat; andke 
lapsevanematele võimalus tutvustada 
oma vaateid ja panustada sellesse, 
kuidas kool nende küsimustega 
tegeleb. Näiteks saab vanematelt 
küsida, kuidas kool võiks kogukonda 
koroonapandeemia ajal aidata. 
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Jõustamine, hääl ja valik. Kool püüab töötajatele ja pereliikmetele anda valikuvabaduse ning mõista, et iga inimese 
kogemus on ainulaadne ja eeldab isiklikku lähenemist. Koolis, õpilaste ja perede ringis nähakse ja tunnustatakse 
igaühe tugevaid külgi, neile toetutakse ning vajadusel arendatakse uusi oskusi. 
Kategooriad  
Seisukohtade kogumine Koguge lapsevanemate arvamusi 

küsitluste ja selleks välja pandud 
ettepanekute kogumise kastidega. Nii 
saate tagasisidet ja teate kogukonna 
seisukohti. 

 

Hääle kuuldavaks tegemine Kindlasti tõlkige info vajadusel 
lapsevanemate emakeelde ja määrake 
laps klassi vastavalt tema 
õpivajadustele. 

 

Distsipliin  Teavitage lapsevanemaid sellest, 
kuidas lapsi distsiplineeritakse ja kui 
nende last on distsiplineeritud. 

 

 

Kultuur, sugu ja korduvus. Kool lükkab ümber kultuurilisi stereotüüpe ja eelarvamusi (nt rassi, rahvuse, seksuaalse 
sättumuse, vanuse, piirkonna vm alusel) ning pakub sootundlikke teenuseid, kasutab ära tavapäraste 
kultuurisidemete tervendavat mõju, tunnetab ajaloolise ja rassilise trauma tagajärgi ning tegeleb nendega. 
Kategooriad  
Õiglus  Vaadake üle distsipliini ja kooli 

lõpetamise andmed ning tehke 
korrektiive ebaõigluse ja 
väljalangemise ärahoidmiseks. 

 

Kaasamine  Las perekonnad koos koolitöötajatega 
tutvustavad oma kultuuri ja 
väärtustage kultuurilist 
mitmekesisust. Looge võimalusi 
traditsioonide tutvustamiseks. 

 

Kõigi teadmiste- ja kompetentsiallikate 
väärtustamine 

Andke lapsevanematele, hooldajatele 
ja kogukonna liikmetele võimalus 
panustada kooli sõnumite 
edastamisse, üritustesse ja 
tegevustesse, kaasates neid 
planeerimise töörühmadesse. 

 

Allikas: Barker, A., Danna, L., Fitzpatrick, N., Foreman, C., Giroux, C., Graham, M., Grossman, H., Kane-Howse, G., 
Lanni, D., Merkel-Holguin, L., Packard, J., Seymour, M., & Simon-Roper, L. (2021). A Trauma-Informed Resource for 
Strengthening School Family-School Partnerships. 
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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). 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 

 

Allikas: Essential Elements of a Trauma-Informed Juvenile Justice System. NCTSN 

 

LISA 2 INTIT juhtumiuuringud 
Juhtumiuuring 1: Anna ja tema väikese õe Maria lugu 
  

Juhtumi alustamise põhjused? 

 

Anna ja tema väike õde Maria on lapsed vanuses 5 ja 2 aastat. Nad on väga noore, kerge kognitiivse 
häirega Susanna ja  täiskasvanud, jäätmeveoteenuse töötaja, Pietro tütred. Perekond elab Lõuna-Itaalias 
isoleeritud külas ja on väga madala sotsiaalkultuurilise taustaga.  

Justiitsasutused puutusid perega kokku, kui kahe tüdruku ema esitas oma abikaasa vastu avalduse, 
milles süüdistas teda korduvas füüsilises vägivallas oma alaealiste tütarde juuresolekul. 

Avaldus kinnitati ja prokuratuur alustas uurimist Pietro vastu. 

Kuna vägivaldsed teod Susanna vastu toimusid alaealiste tütarde juuresolekul, saadeti raport ka 
alaealiste kohtu prokuratuuri. 
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Sellega algas tsiviilkohtumenetlus Anna ja Maria kaitseks. 

Tsiviilkohtumenetlus kestis kaks aastat ja viis esmalt kahe tüdruku hoolduspere poolt hooldamisele ja 
nende ema Susanna toetamisele sotsiaalteenistuse poolt ning seejärel kahe tüdruku 
lapsendamiskõlblikku staatuse avamiseni. 

Kriminaalmenetlus kestis kolm aastat ja viis isa Pietro süüdimõistmiseni oma naise ja alaealiste tütarde 
väärkohtlemise eest. 

 

 Mida kohtunik teab? 

 

Prokuratuuri saabub alaealiste kohtusse avaldus alaealiste juuresolekul toimuva perevägivalla juhtumi 
kohta. Riigiprokurör saadab mulle toimiku ja ma kohe märkan, et aruandes on midagi  valesti. 

Võtan ühendust prokuratuuriga, et teha juhtumi kohta esimene analüüs. Vajalikuks peetakse sünergilist 
tööd ja me alustame põhjalikke uuringuid isafiguuri kohta.   

Kutsun vanemad koos tütardega esimesele eeluurimisele. Ruum, kus kohtumine toimub on spetsiaalselt 
lastele mõeldud, seal on olemas mänguasjad, värvid joonistamiseks ja kirjutamiseks jne. Juba esimesel 
kohtumisel märkan, et perekonna sotsiaalkultuuriline taust on väga madal. Hakkan esitama vanematele 
küsimusi, et hinnata nende võimet hoolitseda enda ja oma laste eest igapäevaelus. Sihtotstarbeliste 
küsimuste abil püüan koguda teavet nende harjumuste kohta (nt mida nad lõunaks söövad) ja milline on 
nende kontakt kooliga. Arvestades nende madalat sotsiaalkultuurilist tausta, uurin vanemate hoolsuse ja 
tähelepanu taset oma tütarde vastu, nt küsin, millise kaubamärgi mähkmeid noorim tüdrukule 
ostetakse. Mu küsimustele vastab ainult isa, kes kirjeldab teatraalselt rikkalikke kala- ja homaari lõunaid, 
samas ema tundub segaduses olevat ja oma vastustes ebakindel  (ta ei suuda selgelt vastata, mis 
kaubamärgi mähkmeid nad kasutavad). Kogu intervjuu jooksul tajun tugevat erinevust selle vahel, mida 
näidatakse, ja selle hooletusseisundi vahel, milles kaks õde on. Seetõttu pean vajalikuks vestlust 
tüdrukutega pidada vanemateta ning palun neil toast väljuda. 

 

 

Selleks, et luua usaldussuhet ja muuta intervjuu protsessi vähem traumeerivaks kasutan vahendina 
mängu. Kohe on selge, et noorimal tüdrukul ei ole mingit lihasjõudu, ta tundub 

nõrk ning ei loo minuga silmsidet. Niipea, kui ma talle lähenen, tõmbub ta tagasi, vältides igasugust 
füüsilist kontakti. Kui küsin nende toitumise kohta, vastavad tüdrukud, et nad söövad "brioche'i"(saia). 
Vanim tüdruk seevastu näib väga ärritunud, esialgu viskab ta esemeid mööda tuba laiali ja kui ma annan 
talle kaks nukku, mis kujutavad poissi ja tüdrukut, hakkab ta närviliselt mängima mängu, milles 
poissnukk lööb korduvalt tüdruknukku ja toob mänguautot, millele ta imiteerib kiirabiauto häält. Anna 
väljendab end segaselt, kasutades väga kehva murdekeelt. Kui küsin temalt, kes hoolitseb õe mähkmete 
vahetamise eest ja kes valmistab talle toitu, ütleb Anna: "Palju kordi oleme üksi ja mina olen see, kes 
Maria eest hoolitseb. Ma pean ka maja koristama, eriti kui ema ja isa jätavad kõik mustaks." Väike 
tüdruk ütleb segaduses ka murdekeeles: "Nad sõimasid mind, sest ma kasutasin ära kogu 
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pleegitusvahendi".  Kui ma küsin, keda tüdruk armastab, vastab ta kõhklematult ja väga tõsiselt ja 
kaitsvalt, et armastab oma õde. 

Intervjuu lõpus kirjutatakse ütlused üle, nad on väga väärtuslikud elemendid perekonna omaduste ja 
selle sisemise dünaamika tuvastamiseks, ja kantakse toimikusse ning isegi kui tõendeid ei ole veel 
võimalik saada, teavitatakse prokuratuuri sellest, mida on teada saadud.  

Eriti kriitilised elemendid ajendasid mind tegutsema. Nende hulka kuulusid laste hooletussejätmise 
seisund, vägivald, mida ema kannatas laste isa poolt, ning lahknevused selle vahel, mida teatati ja mida 
uurimisprotsessis tegelikult avastati. Arvestades vajadust ja kiireloomulisust eemaldada ema ja tütred 
edasise vägivallaohu eest, otsustasin nad paigutada varjupaika, kus neid saab kaitsta ja samal ajal on 
võimalik turvaliselt jälgida ema ja isa vanemlikke oskusi. Minu otsuse vastu on munitsipaalne 
sotsiaalteenistus, kes vastutab kahe tüdruku eest, sest nende arvates on vanemate intervjuudest 
ilmnenud tugev kiindumus isa ja kahe tütre vahel. Olen sunnitud sotsiaalteenistustele meelde tuletama, 
et tegemist on kohtuasutuste otsusega, mida tuleb täita, ja nii jõuavad tüdrukud varjupaika. Ema on 
vastu talle pakutud võimalusele minna koos tütardega varjupaika ja otsustab jääda koju. 

Olen igapäevaselt ühenduses varjupaiga töötajate ja prokuröriga ning saan mõlemalt üksikasjalikke 
aruandeid ja protokolle. Sotsiaaltöötajad teatavad, et Annal on sageli raskusi magama jäämisega ja ta 
ärkab öösel üles, karjudes ja nuttes, öeldes, et ta nägi "halba und". Lisaks tundub, et Anna ehmub 
kergesti, kui ta kuuleb konkreetseid helisid, näiteks uksekella või häirekella reageerib nendele helidele 
võpatades ja muutub silmnähtavalt murelikuks. Ühel korral palus üks töötajatest Annal mänguasju 
maast üles korjata ja oma kohale panna. Seepeale hakkas tüdruk karjuma, öeldes: "Ära ütle mulle, mida 
teha!" ja purustas ühe mänguasja vastu seina. Väike õde seevastu tundub olevat eemale tõmbunud, 
mängib sageli üksi ja kui keegi talle läheneb, muutub ärritunuks ja tõmbub tagasi.  

Vahepeal lugedes isa karistusregistrit selgub, et mees oli eelnevalt kolm korda abielus ning eelmisest 
abielust esimese tütrega on pooleli süüdistus seksuaalkuriteo eest. Seega otsustasin kutsuda tütred, kes 
on nüüdseks täiskasvanud tunnistusi andma oma isa ja talle esitatud kuriteo kohta. Nende esialgu 
tagasihoidlikud ja veidi sunnitud ütlused osutuvad väga oluliseks selleks, et paremini määratleda kahe 
tüdruku perekondlikku konteksti, ning tuua päevavalgele elemente, mis aitavad selgitada mõningaid 
esialgseid kahtlusi ning koguda teavet isafiguuri ja laiendatud pereüksuse kohta. 

Selleks hetkeks on mul piisavalt tõendeid väita, et mõlema vanema vanemlik autoriteet on langenud. Isa 
lasi tütred temalt ära võtta. See otsus tõi kaasa pikaajalise kriminaalse võitluse apellatsioonikohtus. 

Samuti jätkusid aruande alusel algatatud kriminaalmenetlused. Vajalikuks peeti vanema lapse Anna 
käest ütluste võtmist - kuigi ta oli alla neljateistkümne aasta vana -, kelle ütlusi pidasin minu käsutuses 
oleva teabe põhjal usaldusväärseks. Selleks, et vältida lapse edasist traumeerimist ja teistkordset ohvriks 
langemist, koguti tema ütlusi koos prokuröri ja psühholoogiga katseaja jooksul alaealiste kohtus selleks 
ettenähtud ruumis. 

Anna ütlused on segased, ta räägib palju ja segaselt. Segadusse ajades ennast, mäletades, kuid samas on 
selge tunne, mis on ühine kõigile tema katkendlikele lugudele, mis võimaldab rekonstrueerida pildi 
toimunust ning saada kinnitust isa poolt põhjustatud (seksuaalsele) kuritarvitamisele ja 
väärkohtlemisele. 
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Tänu Anna ütlustele koguti prokuröri poolt uusi tõendeid, mis võimaldasid uurimise jätkamist ning uute 
tõendite kogumist. Nii prokuratuuri kui varjupaiga töötajate põhjalikud aruanded viivad ühise otsuseni 
käivitada kahe õe jaoks hoolduspere menetlust. 

Hoolduspere otsimine oli väga keeruline, sest kuritarvitamise ja väärkohtlemise juhtumite puhul on väga 
raske leida paari, kes oleks nõus last (antud juhul kahte väga väikest õde) vastu võtma ja neid kogu 
kriminaalmenetluse jooksul saata, olla lastele toeks väga tundlikul emotsionaalsel hetkel. Antud juhul 
õnnestub meil väga lühikese aja jooksul leida perekond kuhu tüdrukud lähevad hooldusperre. Tüdrukud 
loovad kiiresti väga tiheda sideme hooldusperega. 

 

Mida prokurör teab? 

 

Alaealiste prokuratuuri jõuab perevägivalla teade. Kuna tegemist on peresisese vägivalla juhtumiga, 
võtan ühendust alaealiste kohtu kohtunikuga ja saadan talle toimiku koos teatega. 

Juhtum tundub kahtlane. Kaebusest võib järeldada, et vägivald oma naise vastu pandi toime nende kahe 
(väga noore) tütre juuresolekul. Seetõttu pean pärast kohtunikuga peetud arutelu mõistlikuks 
korraldada uurimise algatamist. Uurimise esimesed tulemused toovad isale kriminaalkaristuse. Pean 
vajalikuks uurida juhtumit põhjalikult ja käivitada ümbruskonna uurimine. Politsei peitis majas 
mikrofonid ja avastas, et kahe tüdruku ema „võttis kodus vastu“ teisi mehi, isegi laste juuresolekul. 
Kindlasti ei ole teada, kas abikaasa oli nendest kohtumistest teadlik või mitte. Selge on aga see, et 
abikaasa peksab oma naist regulaarselt. Kui tüdrukute isa mõistis, et teda kuulatakse pealt, eemaldas ta 
pealtkuulamisaparaadid ja otsene info majast, kus väidetavalt vägivald toimus lõppes.  

Ma kogun kogu uurimise käigus saadud teavet ja täiendan toimikut jätkates otsekontakti kohtunikuga, 
kes jälgib kahte tüdrukut lähemalt. 

Samal ajal kui kriminaalmenetlus kaebuse alusel jätkub, kutsume kohtunik ja mina vanema tüdruku 
tunnistama. Esinesid killustatud lood alaealiste poolt kannatatud väärkohtlemisest ja vägivallast, mis 
viisid kohtuniku selleni, et ta kuulutas mõlema vanema vanemlikud õigused lõppenuks ja eemaldas isa 
kahest tütrest. 

Kui kaks tüdrukut olid määratud hooldusperre, pidasin oluliseks, et kriminaalmenetluses kasutatava 
elemendina lisataks toimikusse kõik tüdrukute paigutamise raames täheldatud ja kogutud elemendid 
(vanema tüdruku tehtud joonistused, tema poolt kirjutatud sõnumid oma kasuvanemale kui ta veel 
perekodus viibis).  

Nii isegi üks intervjuu lapsega võimaldas jätkata kriminaalmenetlust, mis viis tema isa Pietro 
süüdimõistmiseni seksuaalse kuritarvitamise ja koduvägivalla eest. 

 

Mida teab kogukonna personal (sotsiaaltöötajad, psühhiaatrid, pedagoogid)? 
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Saame sotsiaalteenistuselt ja alaealiste kohtu kohtunikult taotluse võtta vastu ema koos oma kahe 
väikese tütrega. Turvakodusse tuleb ainult kaks tütart, kuna ema ei soovi kodust lahkuda.  

Mida me kohe märkame, on see, et kahe õe jaoks on väga raske varjupaika jääda. Anna igatseb oma isa, 
nutab tihti ja tahab oma voodi kõrvale panna isa pilti, mille ta tütrele ühel kohtumisel kinkis. 

Turvakodus täheldame, et vanem õde on oma noorema õe suhtes äärmiselt kaitsev ja hooliv. Tüdrukule 
ei meeldi loominguline või õppetegevus, samuti ei meeldi mängida, kuid palub korduvalt, et tal lubataks 
koristustöid teha, ja jääb alati prügikastide lähedusse.  

Mõlema lapse puhul on täheldatud emotsionaalset ja füüsilist hooletussejätmist ning mitmekordse 
traumeerimise märke. Perekodu töötajad teatasid ühest episoodist, mille käigus üks laps lükkas tüdrukut 
ja Anna selle ajal jäi paigale, vaatas tühja pilguga ning kiigutades oma keha edasi-tagasi. Ta jäi sellesse 
seisundisse mitmeks minutiks ja kui personal küsis, mis temaga juhtus, vastas ta: "Ma ei mäleta midagi". 
Lapse meeleolu muutub kergesti, ta nutab palju, eriti kui ei saa seda, mida ta tahab. Kohati on ta eriti 
avatud ja valmis teistega mängima ja kasvatajatega suhtlema, kuid sageli juhtub, et tema suhtumine 
muutub järsult ning laps võib äkitselt muutuda vihaseks ja ärritunuks ning kõiki tõrjudes hüüda: "Ma 
vihkan kõiki, ma ei taha siin olla!". Sellistel hetkedel, kui keegi läheneb tema nooremale õele, muutub 
Anna ülipüüdlikuks. 

Lisaks on mõlemal tüdrukul raskusi uue teabe ja oskuste õppimisega, nad ei suuda loov- ja õppetegevuse 
ajal keskenduda ning seetõttu peame vajalikuks taotleda tüdrukute paigutamist õppekeskusesse. 
Kohtumised kogenud lastespetsialistidega näitavad puudujääke mõnes motoorses ja intellektuaalses 
oskuses, raskusi emotsioonide väljendamisel ja reguleerimisel ning Anna puhul raskusi meeldejätmisel 
koos opositsioonilis-detaileeriva häirega.  

Mängutegevuste ajal joonistab Anna sageli seksualiseeritud pilte.  

Kui isa külastab teda, istub Anna tema süles, tihedas kontaktis enda ja isa privaatse piirkonnaga ja 
suudleb teda kaelale. Ta tundub isale väga lähedane. 

Ema Susanna seevastu tundub hajameelne, delegeeriv, emotsionaalselt ebastabiilne. Tal on 
psühhiaatriline seisund. Isegi suhtlemine tütardega koosneb kehvast sisust. Susanna väljendab 
kohtumiste lõpus tütardest lahusoleku ajal ebamugavustunnet, et ta peab tütreid maha jätma ja kaotab 
oma emarolli. Enam kui ühel korral hüppas noorim laps emast lahutades ema sülle, klammerdudes tema 
külge, et takistada ema lahkumist. Mitmel korral keeldus Maria pärast ema nägemist õhtul üksi magama 
minemast. Anna seevastu on pärast emast lahusolekut väga närviline ja murelik ning kord ütles ta, et tal 
on kujutluspilt emast, kes lamab põrandal verisena ja kedagi pole juures, kes teda aitaks. 

 

Mida sotsiaaltöötaja teab?  

Noorte kohtust saabub juhtum kahe noorema õe väidetava kuritarvitamise ja väärkohtlemise kohta. 

Eestkostjakohtunik nõuab psühhosotsiaalse uurimise alustamist, et selgitada välja tingimused, milles 
kaks alaealist elavad, ja hinnata, kas neil esinevad psühho-füüsilist arengut ohustavad või kahjustavad 
riskid. 
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Kodukülastuste ja intervjuude kaudu nii alaealiste kui ka nende vanematega leidsin, et vanema tüdruku 
ja tema isa vahel on tugev emotsionaalne side.  

Kohtule esitatud sotsiaalaruandes väljendan, et perekonnaga toimunud kohtumiste käigus kogutu ei ole 
piisav selleks, et käivitada menetlus isa vanemliku võimu peatamiseks ja ema ja tütarde perekodusse 
paigutamiseks. 

Kohtunik leiab siiski, et tõendid on piisavad, et jätkata ja ma töötan koos territooriumi teenustega, et 
selgitada välja, milline perekodu on sobivam ja kättesaadavam ema ja tütarde vastuvõtmiseks. 

Praeguseks jätkame kahe õe hoolduse jälgimist, säilitades otsekontakti nii hooldusperega kui ka 
justiitsministeeriumi sotsiaalteenistustega, kes vastutavad isa Pietro eest, ning oleme aktiveerinud 
teenused ema toetamiseks, kes näib olevat haavatud. 

 

Mida hooldusperekond teab? 

 

Kaks tüdrukut anti üle hooldusperekonda, kuuekümnendates paarile. Abikaasad Francesco ja Silvia pole 
kunagi lapsi saanud ja otsustasid hakata hoolduspereks, et aidata lapsi raskel ajal. Ühel päeval läks Anna 
elutoas mängides Francesco juurde, kes istus köögis televiisorit vaadates. Tüdruk puges mehele sülle ja 
hakkas end tema jalgade vastu hõõruma. Francesco, kes oli sellest käitumisest šokeeritud, tõusis järsult 
püsti, lükkas väikese tüdruku eemale ja karjus talle peale: "Mida sa teed, kas sa ei häbene?" Tüdruk 
tõusis püsti, pisarad silmis, ja lukustas end nuttes oma tuppa. Järgmisel päeval, pärast seda, kui 
abielupaar oli arutanud juhtumit oma naise Silviaga, helistas ta sotsiaaltöötajale ja palus, et tüdrukute 
üleviimist. 

 

Millised on kahe tüdruku 
traumad ja 
kaotuskogemused? 

Millised on nende 
traumaatilised 
reaktsioonid? 

Mis on nende 
käitumisviiside põhjused? 

Millised on säilenõtkuse 
tegurid? 

•  Vägivalla 
tunnistajaks 
olemine;  

•  seksuaalne 
kuritarvitamine 
isa poolt; 

•  lahusolek 
vanematest; 

•  perekodus 
viibimine; 

•  ema võtab 
vastu teisi mehi; 

•  jne. 

•  Väike tüdruk, 
kes istub oma 
isa süles 

• Anna tunneb 
kohustust oma 
väikese õe eest 
hoolitseda; 

• opositsiooniline 
ja agressiivne 
käitumine; 

• dissotsiatsioon;  
• hüperaktiivsus; 
• jne. 

•  Isa poolt 
toimepandud 
seksuaalne 
väärkohtlemine 
kutsub ühes 
tüdrukus esile 
seksualiseeritud 
käitumist;  

•  ema 
emotsionaalne 
puudumine ja 
hooletussejätmine 
paneb tüdrukud 
tunduma 
eemalviibivalt ja 
distantseerunult; 

• jne. 

•  Anna on väga 
vastutustundlik 
laps, kes teab, 
kuidas teiste 
eest 
hoolitseda;  

•  Kognitiivne, 
sotsiaalne ja 
emotsionaale 
areng paraneb, 
kui nad viiakse 
turvalisse 
keskkonda; 

• jne. 
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Juhtumiuuring 2: Samuele lugu  
 

Alaealiste õigusemõistmise süsteemi sattumise põhjus?  

 

Samuele on 17-aastane noormees Reggio Calabriast117. Kolm aastat tagasi paigutati ta 
tsiviilkohtumenetluse käigus asenduskodusse, mis asub väljaspool tema elukohapiirkonda. Menetlus 
algatati pärast seda kui poiss oli röövitud narkokaubitsejate grupi poolt. Kuna noormees oli 
narkokaubitsejate võrgustiku liige, süüdistas kuritegelik grupp teda nende laost narkootikumide 
varguses. Pantvangistuse ajal Samiele’i peksti korduvalt ja vabastati alles pärast seda, kui kuritegeliku 
rühmituse juhtiv liige maksis ära tema võla. 

 

Mida sotsiaaltöötaja teab? 

 

Samuele’il oli juba varases eas esinenud antisotsiaalset käitumist ja narkosõltuvust. Tema käitumist ei 
ole kunagi käsitlenud õigusasutused ega sotsiaaltöötajad, vaatamata tema düsfunktsionaalsest ja 
hooletust perekondlikust taustast. Poiss on pärit kaootilisest, lahutatud ja hooletust perekonnast, millest 
ta tahab lahkuda, kuid millega ta arusaadavalt tunneb end seotuna. Mõlemal vanemal oli olnud varem 
narkosõltuvus, ema oli vastutav arvukate perevägivallajuhtumite eest oma abikaasa ja laste vastu. Lisaks 
oli ema vägivalla ohver, mille pani toime mees, kellega ta alustas uut suhet abikaasa vanglakaristuse 
kandmise ajal. Samuele’i õed-vennad on olnud ja on otsese ja kaudse vägivalla ohvrid. Enne Samuele’i 
kohtuprotsessi algust kolis ema uus elukaaslaselane nende koju. Nii Samuele’i emal kui ta isal olid 
kehvad kasvatusoskused, nad ei hoolinud oma lastest ega polnud neile kunagi eeskujuks. Pärast naise 
partneri saabumist lahkus Samuele’i isa kodust ja elas mõnda aega tänaval. Samuele ja tema õed-vennad 
olid harjunud, et isa polnud kodus, sest ta kandis mitmeid vanglakaristusi. 

 

Ühel päeval nägi Samuele pealt, kuidas ema uus partner ema peksis, poiss viskas elukaaslast tooliga, et 
vägivalda lõpetada. Ema aga selle asemel, et olla pojale tänulik, viskas teda kodust välja. Samuele ööbis 
paar päeva tänaval, siis kohtus ta mehega, kes tutvustas talle narkokaubandust ja selgitas, kuidas 
kohalikud organiseeritud kuritegelikud rühmitused tegutsevad. Uus tuttav oli Samuele jaoks tugiisikuks, 
sest ta premeeris teda diilimisoskuste eest. Samuele’st sai narkodiileri. 11-12-aastaselt alustas ta 
narkootiliste ainete tarvitamist ja tal tekkis sõltuvus, mis viis selleni, et ta varastas kuritegelikust 
rühmitusest, kuhu ta kuulus, päris palju narkootikume. Kui vargus  avastati, rööviti ta ja hoiti mitu päeva 
pantvangis, sel ajal peksti teda ja tema elu oli ohus. 

 
117Reggio di Calabria on Lõuna-Itaalia sadamalinn, mis asub Itaalia poolsaare „varbal“ ja seda eraldab Sitsiilia 
saarest Messina väin. Vaata lähemalt:  https://en.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria 
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Pärast vabanemist polnud Samuele’l julgust sellest episoodist kellelegi teatada, kuni politsei mitu grupi 
liiget arreteeris. Alles siis otsustas ta avalikustada, mida ta pantvangistuse ajal oli kogenud, ja 
registreerus kaitseprogrammi, mis suunas teda üle teisse piirkonda. 

Kodukohast eraldamine oli Samuele jaoks väga traumeeriv, eriti sellepärast, et ta oli alati olnud väga 
kaitsev õdede-vendade suhtes. Pärast viimast hooletussejätmise juhtumit, mille käigus ema jättis lapsed 
rongijaama paigutati nad kahte erinevasse asenduskodusse. 

Pärast seda, kui algas kohtuprotsess Samuelet röövinud kuritegeliku rühmituse vastu, tegid kohtunikud 
ettepaneku paigutada nii Samuele vanemad kui ka õed-vennad teisse piirkonda, kuna arvasid, et nende 
elu on ohus. Samuele soovis, et tema õed-vennad viidaks üle asenduskodusse, kus ka tema elas, et olla 
neile lähemal. 

Samuele töötas nädal aega meelelahutajana teises piirkonnas asuvas suvelaagris, kus käisid ka tema 
õed-vennad. Tal oli hea meel veeta lastega aega ja olla neile eeskujuks mitte ainult emotsionaalses, vaid 
ka regulatiivses mõttes. 

 

Mida asenduskodu töötajad teavad? 

 

Samuele nuttis meeleheitlikult teel asenduskodusse ning saabudes hakkas salaja kanepit kuritarvitama, 
sest see aitas tal [halvale] "mitte mõelda". Kolme järgneva aasta jooksul tegi ta märkimisväärseid 
edusamme ja suutis end avada kogukonna töötajatele, kellega tal tekkis märkimisväärne emotsionaalne 
side ja usalduslik suhe. 

Kui kohtuprotsess tema röövijate vastu algas ja Samuele pidi nende vastu tunnistusi andma, hakkas ta 
näitama opositsioonilist käitumist ja tegi mitu põgenemiskatset. Ühel päeval pakkis Samuele oma asjad 
kokku ning tahtis asenduskodust lahkuda. Alguses õnnestus kasvatajatel teda veenda jääma, kuid öösel 
ronis rõdust alla ja põgenes koos kahe teise poisiga, kes paar tundi möödudes jõudsid tagasi 
asenduskodusse. Järgmisel päeval jõudis Samuele näljasena ja külmunud oma kodupiirkonda 
Calabriasse. Ta kartis, et kui ta kohtuprotsessil jõugu vastu tunnistusi annab, võivad nad ta perekonnale 
kätte maksta. Kaks päeva hiljem naasis ta asenduskodusse kohutavas psühholoogilises seisundis, 
ähvardades töötajaid edasiste põgenemiskatsetega.  

Mõne aja pärast said sotsiaalasutuse töötajad teada, et Samuelel olid võlad kohalike narkodiilerite 
juures, kes otsisid teda teiste asenduskodu elanike kaudu. Kuna Samuele ei saanud oma mobiiltelefoni 
kasutada, püüdis ta veenda mõnda asenduskodu poissi (sealhulgas 14aastast) tema asemel kokaiini 
ostma ja diileritele sõnumeid saatma.  
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Mida psühholoog teab? 

 

Samuele’i lugu on tulvil hooldaja poolt põhjustatud hooletussejätmise ja traumade kogemusi. 
Negatiivsed kogemused panid poissi uskuma, et ta ei vääri armastust ning turvalist kiindumussuhet vaid 
on ära teeninud väärkohtlemist ja hooletussejätmist, millega ta kokku puutus. Samuele nimetas oma 
nooremaid õdesid-vendi "lasteks", justkui oleks ta neile isa eest.  

Poiss koges tohutuid psühholoogilisi kannatusi, mida ta väljendas väliselt ja tunnistas avalikult. Tema 
ebasobiv käitumine, impulsiivsus ja uimastite kuritarvitamine on tema varajase lapsepõlve kasvatuse 
psühholoogilised tagajärjed. Samuele muutus teiste inimeste suhtes sageli kergesti ärrituvaks, eriti kui 
talle kehtestati reegleid või kui ta tajus ebaõiglust. Ühel korral palus üks poiss asenduskodu lõuna ajal tal 
pastat kana vastu vahetada ja kui Samuele talle oma taldriku andis, hakkas teine poiss tema üle naerma 
ja jättis nii pastat kui ka kana endale. Samuele kargas püsti, viskas teisele poisile tooli näkku ja hakkas 
teda peksma. Mõned töötajad sekkusid kohe, kuid Samuele lükkas vihaselt kõik eemale ning jätkas teise 
poisi löömist tekitades talle mitmeid vigastusi. Kui temalt (hiljem) küsiti, mis oli juhtunud, vastas ta: "Kui 
ta hakkas minu üle naerma, sain äkki nii vihaseks ja siis ei mäleta ma midagi, kuni personal mind eemale 
tõmbas." Pärast sarnaseid episoode tõmbub Samuele tavaliselt päevadeks oma tuppa tagasi, ei räägi 
kellegagi ja tahab, et teda jäetaks üksi. 

Samuele kirjeldas mitmeid episoode, kus teda ja tema õdesid-vendi jäeti hooletusse ja nad puutusid 
kokku oma vanemate psühholoogiliste probleemidega. Samuele meenutas, et lapsena jäeti ta sageli ilma 
toiduta: "Mu ema jäi peaaegu minestama diivanile ja ei suutnud tundide kaupa püsti tõusta". Nendel 
hetkedel tundis Samuele enda sõnul kohutavat hirmu, sest tundus, et tema ema sureb ja tema 
väikevend ei lõpetanud nutmist, kuna oli väga näljane. Ta otsis majas toitu ja hankis vennale kõike, mida 
parasjagu leidis. Samuele meenutas, et neil hetkedel ei ole olnud kedagi, kes oleks teda rahustanud ja 
kinnitanud, et kõik saab korda, nii et ta tõmbus öösel endasse ja fantaseerides paremast elust. Järgmisel 
hommikul muutusid tema vanemad taas "normaalseks" ja käitusid nii, nagu poleks midagi juhtunud.  

Samuele alustas kanepi tarbimist 12-aastaselt. Tema kuritarvitamine näib olevat teravnenud, sest poiss 
kasutab aineid nii oma pinge ja ärrituse reguleerimiseks kui ka raskest kontekstist "distantseerumiseks". 

Samuele isiklik haavatus ja töötlemata traumaatilised kogemused vallandavad deviantse käitumise. 
Samuele on impulsiivsem kui tema eakaaslased ja tal puudub võime oma viha reguleerida. Sellele 
vaatamata on noormees piisavalt teadlik oma kannatustest, et abi paluda. 

Vaatamata oma probleemidele on Samuelel olemas oskused ja hoiakud, mis võivad hästi rakendatuna 
soodustada tema paranemisprotsessi. Samuele tugevusi tuleb aga jälgida, aktiivselt toetada ja mitte 
jätta teda iseseisvalt juhtima (seetõttu vajab nooruk eespool nimetatud põhjustel ühte või mitut kindlat 
eeskuju). Lisaks soovile emantsipeeruda ja muuta oma senist eluviisi, on Samuelel terveid 
emotsionaalseid vajadusi, millega tuleb arvestada. Tegelikult väljendas ta korduvalt soovi oma õdede-
vendadega kokku kolida. 
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Mida Samuele väike õde teab? 

 

Diana on 13-aastane ja lõpetab põhikooli. Ta ütles, et ema jättis ta ja tema väikevenna pärast Samuelele 
külaskäiku rongijaama, sest tal polnud  tagasisõidu pileti jaoks piisavalt raha. Enne Diana paigutamist 
asenduskodusse ei valmistanud ema talle ja tema vendadele peaaegu kunagi sooja toitu ning andis neile 
sageli nii lõuna- kui ka õhtusöögiks McDonald'si toitu.  

Vaatamata ema survele lapsi kodus hoida tahab tüdruk meelsamini rühmakodus elada. 
Nädalavahetustel, kui ta kodus viibib tunneb tüdruk tunneb end kodus ebamugavalt. Kodus olles on ta 
sunnitud pealt vaatama oma vanemate vahelisi vägivaldseid tülisid. Ühel õhtul helistas ta väga hirmunult 
Samuelele, sest vanemad tülitsesid, ema "käitus hullumeelselt" ja peksis isa. Seejärel helistas ta 
politseile, kes jõudis peagi kohale, et tüli katkestada.  

Pärast seda, kui neiu alustas romantilist suhet kohaliku poisiga, on ta naasnud koju meelsamini ja 
püüdnud veeta temaga võimalikult palju aega, eemal oma vanematest. See on põhjus, miks ta teatas, et 
ei soovi, et teda eemaldataks tema perekonnast, ja ähvardas põgeneda, kui seda nõuab kohtuvõim. 

Ta kohtus Samuelega üle aasta hiljem suvelaagris, kus Samuele oli meelelahutaja. Ta imetles vanema 
venna autoriteeti tema õdede-vendade ees, tema pühendumust nende meelelahutamisele ja hellust, 
mida ta neile osutas. Vaatamata sellel, kui kaugel Samuele Dianast on, on vanem vend endiselt tema 
peamine tugipunkt. 

 

Mida Samuele vanemad teavad? 

 

Samuele vanemad olid väga mures poja narkosõltuvuse pärast. Siiski tunnistasid nad, et neil pole oskusi 
sellisele olukorrale adekvaatselt reageerida ja palusid sotsiaalteenistuste abi. Noormehe korduvate 
põgenemiste puhul märkasid vanemad, et ta oli naasnud oma vana tutvusringkonna juurde ning oli 
ilmselt taas alustanud ainete „diilimise“ ja kuritarvitamisega. Vanemate mure poja pärast ei suurenenud 
nende valmisolek mujale kolida ja endale sotsiaaltöötajate abiga tööd leida. Nad ei tea veel, kuidas nad 
suudavad Samuele'i koju naastes teda toetada, sellepärast suunasid selle vastutuse sotsiaalteenustele.  

 

Mida Samuele teab? 

 

Samuele ütleb, et tal on selged ettekujutused sellest, mida ta peab õigeks ja valeks, samuti sellest, mis 
on seaduslik ja mis ebaseaduslik. Noormees väljendab üldiselt negatiivset seisukohta organiseeritud 
kuritegevuse ja ebaseadusliku tegevuse kohta. Ta tunneb häbi sooritatud kuritegude pärast ning  
tunnistab, et tahab saada abi  neist lõplikult vabanemiseks. 

Samuele ütles, et ta on jätnud  toitlustuskolledži pooleli sest  sattus „halba seltskonda". Seejärel alustas 
noormees abikokkade kutsekursust, sest soovib töötada toitlustussektoris. Enne koolist lahkumist paistis 
poiss silma ajaloos ja külastas regulaarselt tunde. Samuele soovib jääda samasse asenduskodusse ka 
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pärast 18-aastaseks saamist, st pärast tsiviilmenetluse lõppu, kuni ta suudab leida vajaliku stabiilsuse, et 
kolida eraldi elama ja leida piirkonnas tööd. Ta on käinud ka tantsukoolis, kus ta läbis Kariibi mere tantsu 
kursuse. Ta ütles, et tantsimine tekitas temas hea enesetunde ja enne tantsutunde polnud tal vajadust 
narkootikumide järele, osaliselt seetõttu, et tal oli vaja oma keha kontrollida, et tantsida paarides, kuid 
peamiselt seetõttu, et tantsimine rahustas teda. Ta sõbrunes teiste kogukonna elanikega ja tegi neile 
sageli süüa.  

Kuigi mitmed tüdrukud näitasid tema vastu huvi, ütles Samuele, et ta ei tahtnud suhetesse astuda, sest 
"naised ei ole usaldusväärsed, nad jätavad sind kohe maha, kui leiavad teise mehe". 

 

Millised on selle juhtumi 
kõige olulisemad faktid? 

Milliseid hüpoteese saab 
teha? 

Millised oleksid järgmised 
sammud hüpoteeside 

kinnitamiseks/ eitamiseks? 

Mida me peame veel 
teadma ja õppima? 

•  17-aastane poiss 
•  Uimastite 

kuritarvitamine 
•  pärit Lõuna-Itaaliast 
•  Tema vanemad on 

narkomaanid 
•  Samuele on 

narkomaan 
•  Samuele üritas oma 

ema kaitsta, kes 
viskas teda selle eest  
kodust välja 

•  Ta puutus kokku 
narkodiileritega 

• Samuele kasutas 
oma 
emotsioonide 
intensiivsuse 
leevendamiseks 
narkootikume 

• Narkootikumidega 
kauplemine ja 
jõugus olemine 
võis olla soov 
kuhugi kuuluda.  

•  Tema 
vastutustunne 
oma õdede-
vendade eest sai 
alguse 
kohustusest, mida 
ta tundis, et peab 
nende eest 
kaitsjaks olema, 
arvestades nende 
hooldajate poolt 
pakutavat vähest 
kaitset ja 
stabiilsust.  

•  Intervjuu 
Samuele'ga 

• Lisateabe küsimine 
tema vendadelt ja 
õdedelt jne. 

•  Lapse trauma ja 
uimastitarbimine 
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Suggested videos 

Video Removed https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 

Fight/flight/freeze response: Video on how to explain the impact of the trauma on the brain: 
https://www.youtube.com/watch?v=py8deTlxNco 

Video on the brain architecture from the Centre for Developing Child at Harvard University 
https://www.youtube.com/watch?v=VNNsN9IJkws 

SYSTEMSPRENGER Trailer Deutsch German (2019) Exklusiv - Bing video 

For Further Information On Adverse Childhood Experiences 

ACE Interface, Understanding Adverse Childhood Experiences Building Self-Healing Communities, 
https://www.sos.wa.gov/_assets/library/libraries/projects/earlylearning/understanding-aces-
handout.pdf  

ACE'S by Vince Felitti, MD https://www.youtube.com/watch?v=Me07G3Erbw8  

Childhood Trauma and the Brain, UK Trauma Council, https://www.youtube.com/watch?v=xYBUY1kZpf8 

How childhood trauma affects health across a lifetime, Nadine Burke Harris: 
https://www.ted.com/talks/nadine_burke_harris_how_childhood_trauma_affects_health_across_a_life
time?language=de  

For Further information on Trauma Informed Principles an standards 

Trauma Informed Principles and Practices, Phoenix Trauma Centre, Dr Scott Giacomucci 
https://youtu.be/ANRlWfuWOGQ 

Trauma Informed Care: The 4 Rs, Phoenix Trauma Centre, Dr Scott Giacomucci 
https://youtu.be/vO9DJRd5b4k 

The Paradox of Trauma-informed care, Viky Kelly, TEDxWilmington https://youtu.be/jFdn9479U3s 
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