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SISSEJUHATUS  
 
Käesoleva lõputöö teemaks on „Erikoolide roll alaealiste kuritegevuse edasisel ennetamisel“. 

Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kool (edaspidi: erikool) on Haridus- ja 

Teadusministeeriumi hallatav üldhariduskool kasvatuse eritingimusi vajavatele 10–18-aastastele 

õpilastele. Eestis on erivajadustega õpilaste kool keha-, kõne-, meele- ja vaimupuuetega ning 

psüühikahäiretega, samuti kasvatuse eritingimusi vajavatele õpilastele. Antud töö keskendub 

Eestis toimivatele kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste erikoolidele ja nendes õppivate 

õpilaste edasisele kuritegelikule karjäärile peale koolist lahkumist. Erikooli suunatakse õpilane 

alaealiste komisjoni taotlusel kohtumääruse alusel alaealise mõjutusvahendite seaduses 

sätestatud alustel ja korras. 

Alaealiste kuritegevuse määr ja ka retsidiivsus on Eestis väga kõrged, seega on üha enam 

hakatud tähelepanu pöörama alaealiste kuritegevuse ennetamisele. Riik on määratlenud alaealiste 

kuritegevuse vähendamise eesmärgid ja vahendid nende saavutamiseks. Oluline roll alaealiste 

õigusrikkujatega tegelemisel on alaealiste komisjonidel ja erikoolidel. 

Kuriteoga toimetulnud alaealine suunatakse kooli alaealiste komisjoni otsusega, mille kohta 

kohus teeb määruse. Alaealisi võib kooli suunata ka kohus kohtuotsuse alusel ( Lisa 5). Erikooli 

tegevuse eesmärk on võimaldada lastel täita koolikohustust ning kujundada toimetulev isiksus, 

kes peab kinni õigusnormidest ja ühiselu reeglitest. (Erikoolide põhimäärused, § 6; alaealise 

mõjutusvahendite seadus, § 7 lg 1) Erikooli suunamisele on seatud kaks eeldust: nooruk on 

sooritanud väär- või kuriteo ning tal pole tervise poolest vastunäidustusi. Õpe toimub põhikooli 

ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava järgi. 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on analüüsida erikoolide rolli alaealiste kuritegevuse edasisel 

ennetamisel Eesti erikoolide näitel. Selleks analüüsitakse erikoolide rolli kuritegevuse 

ennetamisel Eesti erikoolide lõpetanute lõikes ning uuritakse kui tulemuslikud on erikoolid 

alaealiste kuritegeliku karjääri ennetamisel. 

Antud uuringus vaadeldakse kuritegeliku karjääri all seda, kas isik on pärast erikoolist lahkumist 

uusi õigusrikkumisi (süütegusid) toime pannud ning selle teada saamiseks lähtutakse küsitlustest 

saadud andmetest 2011 aasta märtsi seisuga. 

Uurimustöö teema ja eesmärk on aktuaalsed, kuna alaealiste kuritegevus on valdkond, mis on 

viimastel aastatel teravdatud tähelepanu alla võetud nii Eestis kui ka teistes Euroopa riikides. 

Peamine suund on alaealiste kuritegevuse ennetamistegevusel. 
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Lõputöö eesmärgi täitmiseks püstitati järgmised ülesanded: 

• analüüsida erikoolide funktsionaalust ja tulemuslikkust;  

• viia läbi uuring kaardistamaks Eesti erikoolide lõpetanute kuritegevuslikku karjääri;  

• teha uuringutulemustest järeldused ja tuua välja autoripoolsed ettepanekud erikoolide töö 

tõhustamiseks kuritegevuse ennetamisel. 

Sarnasesisulisi uuringuid on Eestis läbi viidud kahel korral: Enn Kooskora (2005) „Kaagvere 

erikoolis aastatel 1995-2004 õppinud tüdrukute retsidivism“ ning Birgit Rits (2009) „Alaealiste 

kuritegevuse ennetamise tulemuslikkus Eesti erikoolide näitel“. Antud lõputöö eripära on 

analüüsida Eesti erikoolide lõpetanute kuritegelikku karjääri erikoolide lõikes, mis annab 

tulemusi lähtuvalt konkreetse kooli tõhususest edasise kuritegevuse ennetamisel. 

Antud lõputöö erineb Birgit Rits´i poolt samal teemal tehtud uurimusest selle poolest, et 

käesolev lõputöö uurib, miks alaealised sattuvad erikooli, Tapa ja Kaagvere  erikooli lõppetanud 

õpilaste elukäiku, analüüsib, kas alaealine peale erikooli lõpetamist paneb toime uue süüteo, ehk 

kas erikool parendas alaealiste arvamuse, kuidas on vaja elus õieti käituda. 

Käesolev lõputöö on ainulaadne, kuna varem ei ole keegi uurinud ühe lõputöö raames  mõlemate 

erikoolide lõpetanute retsidiivsust. Antud teema uurimisel, samuti keegi ei ole kasutanud 

anketküsitluse, ehk ei ole otseselt  vestelnud ning küsitluse läbi viinud mõlemates erikoolides. 

Kõik uuringud, mis olid varem tehtud sarnase teemaga lõputöödes, olid kas intervjuu või 

dokumentide analüüs, kus andmed olid pärit kas Justiitsministeeriumist või erikoolide arhiivist.  

Töö autor püstitab oma töös hüpoteesi:  

• erikooli suunamine ei enneta piisavalt tõhusal määral alaealiste õigusrikkumiste ja 

kuritegudega toimuvat kriminaalset karjääri. 

Töö ühe osana selgitab autor lõputöös välja, milline on erikoolide roll. Ühelt poolt on erikoolid 

karistusasutused, kuna laps suunatakse sinna, sõltumata tema enda nõusolekust, ning erikoolis 

viibimisega kaasnevad olulised põhiõiguste piirangud. Pigem on küsimus selles, kas erikoolis 

peaks valitsema karistuslik või rehabilitatsioonile ja resotsialiseerimisele suunatud tegevus. Kuna 

töötajate arusaam erikooli eesmärkidest on kohati puudulik, ei lähtu erikoolid oma töö 

korraldamisel alati lapse huvidest ning see võib olla üheks tingimuseks, mille tõttu nooruk peale 

erikooli oma kuritegelikku karjääri jätkab. Selline erikooli ametliku ja tegeliku rolli vastuolulisus 

annab põhjuse uurida, millist rolli täidavad erikoolid Eestis ning kui tulemuslikud nad selle rolli 

täitmisel on. 
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Lõputöö jaguneb ülesehituselt kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis tuuakse välja riigi alaealiste 

kriminaalpoliitika ja selle eesmärgid, võimalused alaealiste kuritegevusega võitlemisel, 

kirjeldatakse erikooli rolli, eesmärke ja vaadeldakse võimalusi selle tulemuslikkuse hindamiseks. 

Teine peatükk annab ülevaate läbiviidud empiirilise analüüsi tulemustest Eesti erikoolide 

õpilaste edasisest retsidiivsusest. Viimases peatükis analüüsitakse antud uuringu tulemusi ning 

tehakse järeldused ning ettepanekud. 
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1. TEOREETILINE TAUST 
 
1.1. Alaealiste kuritegevus 
 

1.1.1. Alaealiste kuritegevuse iseloomustus 

 

Alaealised on kriminaalselt üks aktiivsemaid vanuserühmi. Kuigi politseistatistika näitab, et 

alaealiste osakaal kuritegusid toime pannud isikute seas on viimastel aastatel Eestis 

stabiliseerumas, on alaealiste kuritegevuse tase alaealiste õigusrikkujate ja kuritegude 

absoluutarve ning noorte osakaalu vähenemist elanikkonnas arvestades siiski muret tekitav. 

Ohumärkideks tuleb pidada nii seda, et alaealised õigusrikkujad on aina nooremad kui ka 

alaealiste suurenevat retsidiivsust. Vägivaldsuse kasvu üks põhjusest alaealiste kuritegevuses, 

miks alaealiste kuritegevus on viimastel aastatel muutunud palju vägivaldsemaks ja julmemaks, 

on alkoholi tarvitamine. Alkoholijoobes noor kaotab oma käitumise üle kontrolli ja paneb toime 

kuriteo, mida hiljem kahetseb. ( Ginter, J., Saarsoo, H. ja Sootak, J. 2000:65 ) 

 

Alkohol on muutunud noortele palju kättesaadavamaks – müügikohti on rohkem ja täiskasvanud 

müüvad ning ostavad noortele alkoholi ( 2007 a karistati 103, 2008 a 216 ja 2009 a 199 

täiskasvanut väärteoprotokolliga alaealise kaasamise eest alkoholi tarvitamisele ). Järjest 

suuremaks probleemiks muutuvad alaealiste seas narkootikumid, mis hakkavad asendama 

alkoholi. 

 
Alaealiste kuritegevuse temaatikat on ühiselt oluliseks pidanud justiits- ja siseminister, kes 2005. 

aasta augustis leppisid kokku prokuratuuri ja politsei ühistes prioriteetides. Üheks 

ühisprioriteediks valiti ka võitlus alaealiste poolt ning alaealiste suhtes toime pandud 

kuritegevuse vastu. 

 

Laiem raamistik kuriteoennetuse kavandamiseks tuleneb „Kriminaalpoliitika arengusuundadest 

aastani 2010“ ning lastekaitse arendamiseks „Lapse õiguste tagamise strateegiast aastani 2008“. 

Lisaks on koostatud mitmeid strateegiadokumente laste kasvukeskkonna ja noorsootöö 

edendamiseks, mis on kaasa aidanud ka alaealiste õigusrikkumiste ennetamisele.  

 

Käesolev arengukava hõlmab eri tasandite ennetustegevusi, sh astmelist sekkumist eelkõige 

riskirühma ja juba õigusrikkumisi toime pannud alaealiste puhul. Arengukava ei sisalda kõiki 

kõnealust valdkonda käsitlevaid tegevusi ( nt huviharidus, laiem noorsootöö, mis on suunatud 
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kõikidele noortele ), vaid keskendub lähiaastatel kõige enam lahendamist vajavatele 

probleemidele. 

Töö alaealise õigusrikkujaga on oluliselt komplitseeritum kui töö täiskasvanuga. Seepärast on 

arengukavas kavandatud tegevuste elluviimisel oluline lähtuda sellistest lastekaitse 

üldprintsiipidest nagu subsidiaarsus, teenuste astmelisus, perepartnerlus, võrgustikutöö. Kindlasti 

on kavas poliitika kujundamisel arvestada uuringute ja analüüside tulemustega - välisriikides on 

juba kujunenud kuriteoennetuse üheks keskseks printsiibiks hinnata eelnevalt poliitika ja 

tegevusmeetmete sobivust uuringute abil.( Justiitsministeerium 2008 ) 

 

Alaealiste kuritegevust iseloomustab vägivaldsus. Alaealiste poolt toime pandud kuritegude arv 

on pidevalt kasvanud, kusjuures nad panevad toime üha rohkem isikuvastaseid ja raskeid 

kuritegusid.  

 

Kuritegusid, ja isegi raskeid, panevad toime aina nooremad alaealised. Kriminaalvastutuse ikka ( 

KarS §33 Süüvõime isik on süüvõimeline, kui ta on teo toimepanemise ajal süüdiv ja vähemalt 

neljateistaastane) mittejõudnud laste kuritegusid ei käsitata kuritegude, vaid õigusrikkumistena, 

seetõttu politsei ametlik statistika neid ei kajasta.( Karistusseadustik § 33, 06.06.2001 ). 

Probleemist võime rääkida üksnes tänu sellele, et politsei aruandluses on fikseeritud 

kriminaalmenetluse mittealustamised. Kuritegusid pandud toime alaealiste tegelik arv on 

ametlikus statistikas näidatust umbes 20–30% suurem: 2007a keelduti kriminaalasja algatamisest 

694, 2008 a 650, 2009 a 524 alaealise suhtes. Kusjuures 49–62% õigusvastastest tegudest panid 

toime neil puhkudel kuni 12-aastased lapsed. Alaealiste suhtes kriminaalmenetluste lõpetamisi, 

mittealustamisi kuriteo koosseisu puudumise ( s.h. subjekti vanuse ) tõttu. 

 

1.1.2. Perekond- esmane sotsialiseerumise allikas 

 

Lapse kujunemine isiksuseks toimub kahe teguri – kaasasündinud pärilike omaduste ja teda 

ümbritseva keskkonna koosmõjul ( Soonets 1997:48 ).  

Kuritegevuse ennetamise, vähendamise ja ühiskonna üldise tervise huvides on püüda 

maksimaalselt rahuldada alaealiste vajadust adekvaatse sotsialiseerumise järele. Adekvaatseks 

sotsialiseerumiseks peab laps õppima ära vajalikud prosotsiaalsed oskused ja looma 

emotsionaalsed ja sotsiaalsed sidemed. ( Laane & Laane 1999:44 ) 

 



9 
 

Sotsialiseerumine on isiksuse kujunemise protsess, mille käigus omandatakse ühiskonnale või 

grupile omaseid väärtusi ja norme, hoiakuid ja käitumisstandardeid ning kujuneb individuaalne 

sotsiaalne kogemus ( Aimre 2005:127 ). Eristatakse sotsialiseerumist ja sotsialiseerimist. 

Sotsialiseerumine on inimese kujunemine ühiskonna liikmeks ja sotsialiseerimine on inimese 

kujundamine ühiskonna liikmeks. ( Aimre 2005:127 ). Sotsialiseerumiskeskkonnaks on 

sotsialiseerumisinstitutsioonid, nendest põhilisteks on lapsele ja noorukile perekond, kool, 

eakaaslaste seltskonnad/subkultuurid ( Strömpl 1999:7 ).  

 

Perekond on sotsialiseerimise esmane tegur. Perekonna ülesanne on vahendada oma olulist rolli 

ning ühendada ühiskonna ja pereliikmete vajadused. Perekonnal tervikuna on suur osa lapse 

sotsialiseerimisel ja tema vajaduste rahuldamisel, väliskeskkonna mõju vahendamisel ning 

perekondliku keskkonna loomisel. Vanemate olemasolu on lapse sotsialiseerimiseks eriti oluline. 

( Aimre 2005:144 ).  

 

Riskiperekondade tunnusjooned on: 

• vanema(te) alkoholi-, tubaka-, või muu uimastisõltuvus, 

• laste kuritarvitamine või hooletussejätmine vanemate poolt; 

• kõrge stressitase perekonnas, majanduslik kitsikus; 

• paljuliikmeline pere; 

• töötud või tööga ülekoormatud vanemad; 

• madala haridustasemega vanemad; 

• sotsiaalselt isoleeritud vanemad; 

• pere/teiste toetuseta jäänud üksikema; 

• perekonna ebastabiilsus; 

• abielu- ja perekonfliktide ja/või perevägivalla kõrge tase; 

• vanemate puudumine – eraldatus, abielulahutus, surm; 

• traditsioonide puudumine perekonnas; 

• puudulikud vanemlikud oskused ja vanemate ning last nõrk kontakt; sagedane kolimine 

(Laane & Laane 1999:20) 

 

Lähtudes eelpoolöeldust ja tabelist nr 8 on autori arvates erikooli sattunud ning hiljem retsidiivse 

kuriteo sooritanud õpilaste peredel rohkem kui üks riskipere tunnus. 
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1.1.3. Alaealiste toime pandud õigusrikkumised 

 
Näiteks 2007a. I poolaasta statistika näitab, et alla 14.aastaste laste poolt on toime pandud 

kuritegudest on lõpetatud või keeldutud kriminaalmenetluse alustamisest 81 lapse osas kelle 

poolt pandi toime 92 kuriteo koosseisule vastavat tegu. Neist 18,5 % olid tütarlapsed. Ühe 

13.aastase poisi poolt pandi toime 5 tegu, mille koosseis vastas kuriteole kuid seoses süüvõime 

puudumisega menetlus lõpetati ja materjalid edastati alaealiste komisjonile mõjutusvahendite 

kohaldamiseks. 4 alaealise poolt pandi toime 3 kuritegu, 8 alaealise poolt pandi toime 2 kuritegu 

ning ülejäänud on pandud toime ühe kuriteo. Noorim kuriteo toimepanija oli teo toimepanemise 

momendil 7.aastane ning tegemist oli koolikaaslasele kehavigastuste tekitamisega. 

 

Alaealiste toime pandud isikuvastastest süütegudest, mis on registreeritud, on enamus kehalise 

väärkohtlemise juhtumid. Kuid nende süütegude sagenemise üheks põhjuseks on ka asjaolu, et 

kuivõrd enne kriminaalmenetluse seadustiku jõustumist alustas kehalise väärkohtlemise korral 

menetluse kohus erasüüdistusmenetluses kannatanu või tema esindaja taotluse alusel, siis ei 

kajastunud see politseistatistikas. Politsei on registreerinud aastas keskmiselt kümmekond 

alaealiste poolt toime pandud eluvastast süütegu (nt tapmine, mõrv). Täpsem ülevaade alaealiste 

kuritegevuse struktuurist on esitatud ka joonisel 1. 

 

48%

14%

12%

10%
5% 4% 2%4% 1%

varavastased

muud

isikuvastased

avaliku korra vastased
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Joonis 1. Alaealiste kuritegevuse struktuur karistusseadustiku peatükkide kaupa 2008a 

Allikas: Justiitsministeerium, kriminaalmenetlusregister. 

 

Karistusseadustiku järgi saab isikut karistada tema õigusvastase teo eest vaid tema süü korral. 

Kuna alla 14-aastaseid lapsi ei loeta süüvõimelisteks, siis ei saa nad ka karistusseadustiku mõttes 

olla süüdi ning seega ei saa neid karistusseadustiku järgi karistada. Kui selgub, et kuriteo 

tunnustega teo on toime pannud alla 14-aastane isik, siis menetlust ei alustata või see lõpetatakse 

ning seda puudutavad materjalid edastatakse alaealiste komisjonile. Ka 14-aastastele või 
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vanematele alaealistele on kriminaalmenetluses ette nähtud erisusi, näiteks kui prokuratuur leiab, 

et alaealist saab mõjutada karistust või mõjutusvahendit kohaldamata, on kriminaalmenetluse 

seadustiku alusel samuti võimalik menetlus lõpetada ja toimik saata alaealiste komisjonile. Seega 

on allpool alaealiste poolt toime pandud süütegude statistikast rääkides silmas peetud 

vanusevahemikku 14–18 jäävaid noori. Alaealiste kohtueelset menetlust on täpsemalt käsitletud 

kuritegevuse kontrollimist puudutavas peatükis ning seetõttu siin seda teemat ei puudutata. 

(Kriminaalmenetluse seadustik § 201, 12.02.2003). 

 
2007a selgitati välja 2114 kuritegudes kahtlustatavat alaealist, kes moodustasid 13 % kõigist 

kuritegudest kahtlustatavatest isikutest. Võrreldes 2006 aastaga oli 2007. aastal kuritegudes 

kahtlustatavaid alaealisi 58 võrra rohkem, kuid alaealiste poolt toime pandud kuritegude arv 

vähenes 446 võrra. Sellega jätkus varasematel aastatel alguse saanud trend, mis osaliselt on tänu 

võlgu õiguskaitseorganite efektiivsele tööle õigusrikkujate tabamisel, osaliselt aga ka 

dekriminaliseeritud süütegude välja jäämisest kuriteostatistikast ( näiteks kuni 1000-kroonise 

kahjuga varguste muutmine väärteoks ). Kahtlustatavate arvu tõus seevastu viitab vajadusele 

parandada ja aktiviseerida ennetustööd. Ka 2006. aastal oli võrreldes varasema aastaga kuriteo 

toime pannud alaealisi mõnevõrra enam, kuid nende poolt sooritatud kuritegusid vähem, 

väärtegude registreerimise arv seevastu kasvas. Kokku registreeriti 2867 alaealiste poolt 

sooritatud kuritegu, millest 7% ( 212 ) olid esimese astme kuriteod. Kahtlustatavate alaealiste 

väiksem arv võrreldes kuritegude arvuga annab märku sellest, et osa alaealisi sooritab aasta 

jooksul mitu kuritegu. Alaealiste poolt toime pandud registreeritud süütegudest moodustavad 

enamuse väärteod.  

Politsei registreeris 2007. aastal 28 730 alaealiste poolt toime pandud väärtegu, millest 38% (10 

920) moodustasid alkoholiseaduse rikkumised ( alkohoolse joogi tarbimine alaealise poolt, 

alkohoolse joogi tarbimine avalikus kohas ning alkohoolse joogi ostmine alaealise poolt ). 

Karistusseadustiku järgi registreeriti 2889 alaealiste poolt toime pandud väärtegu, millest 48% 

(1380) olid varavastased ( KarS § 218 lg 1 ) ning 52% (1498) avaliku rahu vastased süüteod. 

Viimastest suurema osa ehk 83% (1236) moodustasid avaliku korra rikkumised (KarS § 262). 

Alaealiste poolt toime pandud kuritegudest (1440) on pooled vara vastu suunatud, neist 

omakorda 57% (822) moodustasid vargused, 15% (220) asja omavolilised kasutamised ning 10% 

(150) röövimised. 22% (644) alaealiste poolt toime pandud kuritegudest oli suunatud avaliku 

rahu vastu, neist 60% (390) moodustasid avaliku korra rasked rikkumised ning 31% (200) 

omavolilised sissetungid. 13% (384) alaealiste poolt toime pandud kuritegudest olid 
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isikuvastased kuriteod. Valdav osa neist ehk 85% (328) olid kehalise väärkohtlemise juhtumid. 

(Justiitsministeerium, kriminaalmenetlusregister 2007 ). 

2010. aastal pandi alaealiste poolt toime ka 8 vägistamist, 5 tapmist, 3 mõrva ning 2 surma 

põhjustamist ettevaatamatusest. 28% alaealiste poolt toime pandud kuritegudest moodustasid 

vargused, 14% avaliku korra rasked rikkumised ning 11% kehalise väärkohtlemise juhtumid. 

Võrreldes täisealistega panid alaealised märgatavalt enam toime avaliku usalduse vastaseid 

kuritegusid. Kuigi kõigist alaealiste sooritatud kuritegudest moodustasid nimetatud vaid umbes 

9%, on nende arv kuritegevuse üldarve vaadeldes siiski märkimisväärne. 258-st alaealiste toime 

pandud avaliku usalduse vastasest kuriteost oli 220 seotud täitsa isikliku dokumendi 

kuritarvitamisega. ( Justiitsministeerium, kriminaalmenetlusregister. 2010 ) 

 
Kokku (olenemata rikkuja vanusest) registreeriti 2007. aastal selliseid kuritegusid 408, st tervelt 

54% neist olid toime pannud alaealised. üheski teises kuriteoliigis ei olnud alaealiste rikkujate 

osakaal nii suur. Dokumendi kuritarvitamise juhtumite suur arv alaealiste seas näitab, et ööklubis 

või alkoholipoes võltsitud dokumendi esitamisega toime pandud süüteo raskusastmest ei 

pruugita aru saada. 

 

Narkootikumidega seotud kuritegusid (narkootilise ja psühhotroopse aine ebaseaduslik 

käitlemine – KarS § 183 ja § 184) panid alaealised 2007. aastal toime 51, mis oli umbes 2% 

kõigist alaealiste poolt toime pandud kuritegudest ning ligi 4% narkokuritegudest. Täpsem 

ülevaade alaealiste poolt toime pandud kuritegude andmed on esitatud joonisel 2. 
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Joonis 2. Alaealiste poolt toime pandud kuriteod 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeeriumi koondandmed alaealiste komisjonide 2007 kohta 
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Alaealiste toime pandud õigusvastaseid tegusid arutatakse ka alaealiste komisjonides. 2007. 

aastal toimus 4169 alaealiste õigusrikkumiste arutelu ligi 60 alaealiste komisjonis üle Eesti. 

Komisjonides arutati veidi enam kui kolme neljandiku osas alaealiste süütegudega seotud asju ja 

veidi alla veerandi koolikohustuse mittetäitmisega seotud asju. Komisjonidesse suunatutest ligi 

70% olid poisid. Alaealiste komisjonid määrasid 2007. aastal 4615 mõjutusvahendit. Kõige 

sagedamini kohaldati mõjutusvahendina hoiatust (46%), üldkasulikku tööd (20%) ja spetsialisti 

juurde vestlusele suunamist (17%). Võrreldes 2000. aastate algusega on tõusnud hoiatuse ja 

üldkasuliku töö osatähtsus ning vähenenud koolikorralduslike mõjutusvahendite osatähtsus 

(Haridus- ja Teadusministeeriumi koondandmed alaealiste komisjonide 2007 kohta). 

 

Alaealisi puudutavate uuringute tulemusena selgub, et vägivalla kasutamine ja tervistkahjustav 

käitumine on probleemiks ka koolikeskkonnas. Näiteks Tallinna Ülikooli küsitletud õpilastest 

kaks kolmandikku (67%) tunnistas, et on viimase kuue kalendrikuu jooksul kedagi narrinud või 

kiusanud ning 25% tunnistas, et leiab akadeemilise ebaedu korral lohutust alkoholist, 22% 

suitsetab, narkootikumide tarbimist tunnistas pisut üle 3% õpilastest.( Roman Kallas, Tiiu 

Kuurme, Mare Leino, Karin Lukk, Loone Ots, Linda Pallas, Viive-Riina Ruus, Ene-Silvia Sarv 

ja Marika Veisson 2007:45 ) 

1.2. Alaealiste poolt toime pandud väärtegude dünaamika ja struktuur 

 

Valdav osa alaealisi õigusrikkujaid ei pane toime suuri ja raskeid kuritegusid, vaid pigem 

varavastaseid ja nn staatusega seonduvaid rikkumisi (koolikohustuse mittetäitmine, suitsetamine, 

alkoholitarbimine, avaliku korra rikkumine jms). Alaealiste väärtegudest moodustavad ligi 70% 

alkoholi- ja tubakaseaduse rikkumised.  

Alaealiste toime pandud varavastastest süütegudest moodustavad suurima osa vargused. 

Viimastel aastatel on suurenenud eeskätt vargused kaubandusettevõtetest ja sõidukitest, samuti 

ka sõidukite omavoliline kasutamine. 

 

2008. aastal registreeriti kokku 32 717 alaealiste toime pandud väärtegu, mida on 3984 väärteo 

võrra rohkem kui 2007. aastal (28 730) ja 8642 väärteo võrra rohkem kui 2006. aastal (24 075). 

Seega kasvas alaealiste väärtegude arv võrreldes 2007. aastaga 14%. 

Väärtegude struktuuri osas tervikuna pole olulisi muutusi toimunud, endiselt on sagedasemad 

alaealiste väärteod seotud alkoholiseaduse, tubakaseaduse ning liiklusseaduse rikkumistega. 

(Justiitsministeerium,Kuritegevus Eestis 2008) üksikute väärteoliikide lõikes registreeriti kõige 
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enam alaealiste alkohoolse joogi tarbimist (12 583), tubakatoodete tarvitamist (5001), 

liiklusnõuete rikkumist jalakäijana või muu liiklejana (4562), tubakatoote omandamist ja 

omamist (2222). 

Võrreldes eelmise aastaga kasvas 2008. aastal kõige enam (ligi veerandi jagu) alkoholiseaduse 

rikkumiste hulk ennekõike alkohoolse joogi tarbimise osas. Nende andmete põhjal ei saa aga 

väita, et alaealised oleks hakanud järsult rohkem alkoholi tarbima, pigem oli kasv tingitud 

sellest, et politsei pööras suuremat tähelepanu joobes alaealiste tabamisele. Nimelt oli 2008. 

aastal üheks politsei prioriteediks tegeleda alkoholiseaduse rikkumistega alla 16-aastaste poolt 

eesmärgiga mõjutada neid õiguskuulekalt käituma ja teadvustada alkoholi negatiivset mõju ning 

hoida ära raskemaid õigusrikkumisi, mida alkoholijoobes võidakse toime panna. Politsei 

kogemus suurüritustel nagu Rabarock ja Õllesummer näitas, et alaealistele on alkohol üsna 

kergesti kättesaadav. Samuti esineb probleeme sellega, et ei täideta alaealiste suhtes kehtestatud 

müügipiiranguid. Tabelist 1 võib näha 2007 ja 2008 aastate võrdlust alaealiste poolt panndud 

väärtegude osas.  

Tabel 1. Alaealiste toime pandud väärteod 

 

 2007 2008 

Alkoholiseaduse rikkumised 10922 13593 

Liiklusseaduse rikkumised 6788 7580 

Tubakaseaduse rikkumised 7166 7404 

Karistusseadustiku rikkumised 2889 3459 

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete seaduse 

rikkumised 

308 289 

Muud väärteod 151 103 

Liikluskindlustuse seaduse rikkumised 509 289 

Kokku 28733 32717 

Allikas: Justiitsministeerium 

 

Alaealiste väärtegude osakaalu suur langus on tingitud muutustest väärtegude üldstruktuuris – 

liiklusseaduse rikkumiste ja varavastaste (KarS §218) väärtegude olulisest kasvust.  

Põhja Prefektuuri territooriumil ehk Harju maakonnas pandi toime 10 000 alaealise kohta 376 

väärtegu. Kui vaadata Tallinna linna, siis 10 000 alaealise kohta on toime pandud alaealiste poolt 

366 väärtegu. 
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Kui lähtuda statistikast, siis võib öelda, et alla 14.aastaste suhtes ei alustatud 2007.aastal 97 

korral väärteomenetlust ning ei lõpetatud ühtegi väärteomenetlust, kus rikkuja oli alla 14.aastane. 

Samas analüüsides isikute andmeid, selgub, et siiski on ka selliseid juhtumeid, kus menetlus oli 

alustatud kuid hiljem lõpetati kuna laps oli alla 14.aastane. Samuti ei saa olla tõene see, et 

politseiosakondadest mõned pole ühtki alla 14.aastase toime pandud juhtumit alustamata jätnud 

seoses vanusega. Joonisel 3 on välja toodud väärtugude võrdlus Tallinnas, Harjumaal ja 

maapiirkonnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Väärtegude osakaal Tallinnas, Harjumaal ja maapiirkonnas. 

Allikas: Justiitsministeerium 

 

2009. aastal tehti kindlaks 1845 isikut, kes kuriteo toimepanemise ajal olid alaealised ehk 14–17-

aastased. Võrreldes 2008. aastaga vähenes alaealiste kahtlustatavate arv 19%. Seda võis 

mõjutada nii alaealiste kuritegude arvu vähenemine kui ka selles vanuses elanikkonna 

mõningane vähenemine. Alaealiste kurjategijate arv oli viimase nelja aasta väikseim ning 2009. 

aastal vähenes ka nende osakaal samaealisest elanikkonnast. Kui 2008. aastal oli 10 000 14–17-

aastase elaniku kohta 324 alaealist kurjategijat, siis 2009. aastal 299 ehk ligi 8% vähem.  2009. 

aastal registreeriti politsei andmetel 2042 alaealiste kuritegu ehk üle kolmandiku vähem kui 

eelmisel aastal. See on märkimisväärne muutus. Alaealiste süütegude(kuritegude ja väärtegude) 

arv tervikuna on viimastel aastatel siiski suurenenud, kasvanud on väärtegude arv.  

Levinumad alaealiste kuriteod olid nagu varemgi vargus ja kehaline väärkohtlemine; järgnesid 

avaliku korra raske rikkumine ja asja omavoliline kasutamine, millest veidi enam kui pooltel 

juhtudel oli tegu sõiduki omavolilise kasutamisega. Kui alaealiste vägivallakuritegude 

vähenemine oli kooskõlas kuritegevuse üldise langustrendiga, siis varavastastes kuritegudes oli 

oluline erinevus: üldiselt nende arv suurenes (eelkõige poevargused), ent alaealiste puhul see 

vähenes. Tabelis 2 on välja toodud levinumad kuriteod toime pandud alaealiste poolt.  
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Tabel 2. Alaealiste toime pandud kuriteod (üldarv ja valik enam levinud kuritegudest) 

 

 2008 2009  Muutus N Muutus % 

Alaealiste toime pandud kuritegude arv 3105 2042 -1043 -34,2 

Vargus 943 640 -303 -32,1 

Kehaline väärkohtlemine 562 479 -83 -14,8 

Avaliku korra raske rikkumine 289 119 -170 -58,8 

Asja omavoliline kasutamine 168 86 -82 -48,8 

Kelmused 110 136 26 23,6 

Röövimine 87 59 -28 -32,2 

Narkootikumidega seotud kuriteod 154 34 -120 -77,9 

Omastamine 48 33 -15 -31,3 

Mootorsõiduki joobes juhtimine 55 17 -38 -69,1 

Vägistamine 14 2 -12 -85,7 

 

Allikas: politsei- ja piirivalveamet 

 

Alaealiste varavastastest kuritegudest on aastaga kõigee enam vähenenud sõidukivargused ( 

57%) ja vargused eluruumidest (-44%), poevargusi registreeriti 10 võrra rohkem, mis on 

kooskõlas üldise trendiga. Alaealiste vägivallakuritegevuse analüüsist selgus, et kõige rohkem 

kasutavad Eesti alaealised vägivalda tänavatel ja muudes avalikes kohtades. Juhtumid tänavatel 

moodustavad 43% registreeritud juhtumitest, veidi enam kui iga kolmas vägivallajuhtum toimus 

koolis või muus lasteasutuses. ( Justiitsministeerium „Kuritegevus Eestis“ ). 

1.3. Alaealiste kriminaalpoliitika ja selle eesmärgid 

Riik teostab kuritegevuse vastast võitlust läbi kriminaalpoliitika, mis püstitab kuritegevuse vastu 

võitlemise eesmärgid ning määratleb kriminaalseadusandlusega nende saavutamise vahendid. 

(Sootak 1997: 28) Kriminaalpoliitika peamisteks eesmärkideks on kuritegevuse ennetamine ning 

õigusrikkumistele reageerimine. 

Kuriteoennetus tähendab püüet vähendada kuritegevuse põhjuseid ja võimalusi kuritegelikuks 

käitumiseks, samuti hoida ära või raskendada kuritegude toimepanemist riiklike institutsioonide, 

kohalike omavalitsuste ja elanikkonna koostöös. 
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Õigusrikkumistele reageerimine tähendab õigusrikkujate karistamist ja kontrolli. Ka karistustel 

võib olla preventiivne funktsioon. ( Sootak 1997: 64 ). Kaks karistamist uurivat koolkonda 

vastanduvad teineteisele, taandades karistuse mõtte kättemaksu ja ennetamise dilemmale. 

Kättemaksul põhineva lähenemise alusel pole ühiskonnal mitte ainult õigus, vaid ka kohustus 

kriminaalselt käitunud isikut karistada. Seejuures karistuse määr peab olema võrdväärne 

õigusrikkumise astmega ( silm-silma, hammashamba vastu ). Samas utilitaristid näevad 

karistamist õigustatult vaid siis, kui sellega kaasneb mingi tulu (Kadish 1983) ning karistamise 

positiivseks kõrvalmõjuks on peamiselt preventsioon. See tähendab, et ühe inimese karistamine 

on samal ajal teiste hirmutamise vahendiks. Utilitaristid usuvad, et karistamine suurendab üldist 

moraali ja seaduskuulekust ( Laine 1997: 99 ). 

Karistuse tuludeks on ohvrile tehtud kahju hüvitamine ja uute õigusrikkumiste suhtes kurjategija 

teovõimetuks muutmine. Karistuse kandmise käigus antakse neile haridust, õpetatakse elus 

hakkama saama ja proovitakse muuta nende elustiili. Ühiskonnas toimib psühholoogiline surve, 

kus ühe inimese reaalne karistamine on teistele hoiatuseks sama karistuse eest – seda 

nimetatakse üldpreventsiooniks. Selle kõrval on ka eripreventsioon, mis peab mõjutama 

konkreetset seaduserikkujat, et hoida ära tema poolt uue õigusrikkumise toimepanekut ( Sootak 

1997: 60-69 ). 

 

1.4 Erikoolide missioon 
 
Missioon – vähendada väärkäitumise levikut ühiskonnas, andes lastele parimad teadmised ja 

oskused, millega jätkata õpinguid või alustada tööelu. 

 

Erikool kui: 

• haridusasutus, mis pakub alternatiivõpet - aitab omandada põhiharidust neil õpilastel, 

kellega tavakool toime ei tule; 

• sotsialiseerimisasutus, mis aitab kaasa elus toimetulekule - kui perekond ei tule toime 

lapse kasvatamisega, siis erikool aitab selles vanemaid. Kool ei asenda perekonda, vaid 

aitab kaasa lapse erikoolis õppimise ajal raskustesse sattunud perekonda 

• rehabiliteerimisasutus, mis aitab kaasa ühiskonda sisseelamisel ja oma koha leidmisel 

 
1.4.1 Erikooli õpilased 
 
Erikool on pideva kasvatusliku järelvalvega riigikool kuni17 aastastele lastele, kes tavakoolis 

õppimisega, kodus elamisega ja seadusi järgiva käitumisega toime ei tule: 
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1. on korduvalt rikkunud õiguskorda (väärteod/kuriteod) ja tema käitumise mõjutamine tavalistes 

kasvutingimustes ei ole andnud tulemusi 

 

2. vajab arengu kindlustamiseks ja õiguskorra, kõlbluse ning tervise kaitseks kasvatuse 

eritingimusi pideva kasvatusliku järelevalve ja sotsiaalsete piirangute tingimustes: 

• liikumises - loaga kooli territooriumilt lahkumine, eraldusruumi paigutamine; 

• omamises - lubatud ja keelatud esemed, ained; 

• suhtlemises - posti- ja muude saadetiste avamine, sõpradega kohtumine 

 

3. vajab pidevalt juhendamist oma kohustuste täitmisel ühiskonna, vanemate ja kaasinimeste ees: 

• õppimisel; 

• avaliku korra ja õpikoha reeglite järgimisel; 

• eakohase töö tegemisel; 

• oma õiguste kasutamisel kahjustamata teiste laste ega täiskasvanute seaduslikke huve ja 

õigusi; 

• kultuuriväärtuste ja elukeskkonna hoidmisel; 

• tervise hoidmisel, et olla kord ise täisväärtuslik elujätkaja. 

 

Ühiskonna reegleid eirav käitumine on pidev ja eelkõige lapse enda arengut kahjustav. 

Kõlbeliste normide puudumine avaldub piirangutest ja sotsiaalsetest sidemetest vabas 

käitumises, mis tahtlikult rikub või ohustab tütarlapse enda või teiste moraali, tervist ja vara.  

 

Delinkventse käitumise tunnused: 

• normatiivsete käitumisviiside madal areng; 

• puudulikud suhtlemisoskused; 

• vähene impulsside kontrollimine; 

• ebaadekvaatne enese- ja reaalsustaju; 

• probleemilahendusoskuste vähesus; 

• positiivse mõtlemisoskuse puudulikkus; 

• emotsioonide pidurdamatus; 

• sõltuvusprobleemid. 

 

Erikoolis õppijaid võib gruppidesse jagada selle järgi, kuidas nad reageerivad allutamisele: 



19 
 

• allumatud-protestivad avalikult surve vastu ja viibivad pidevas konfrontatsioonis erikooli 

personali suhtes 

• näiliselt kohanenud –nad saavad aru, missugustkäitumist nendelt kooli personal ootab, 

ning seda, et kui nad vastavad teatud ootustele , siis nad saavad selle eest vastavat 

hüvitust; 

• sotsialiseerimata lapsed – nende perekondlik taust on negatiivne, nendel puuduvad 

ettekujutused väärtustest ja normidest. 

 
 

1.5. Erikooli roll, selle eesmärgid ja tulemuslikkus 
 
Erikasvatusasutuse funktsioonideks peaksid olema noortest õigusrikkujatest ühiskonnale 

kasulike kodanike vormimine ( Chen 2000: 338 ), teadmiste andmine, oskuste arendamine viha, 

depressiooni ja probleemidega hakkama saamisel ning õpilaste motiveerimine omandatud 

teadmiste kasutamiseks ( Hollin ja Palmer 2006: 131 ). Samuti on erikooli eesmärgiks pikaajalise 

turvalise keskkonna pakkumine, iseenda tunnete ja ümbritseva keskkonnaga kohanemine ja uute 

negatiivsete mõjude ärahoidmine juba niigi kannatavate noorte eludes ( Council of Europe 1974: 

92 ). Eestis on hetkel kaks kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli: Tapa erikoolid poistele 

ning Kaagvere erikool tüdrukutele. Seoses erikoolide madala tulemuslikkusega ja Puiatu erikooli 

kõige kehvemate õppe- ja olmetingimustega, otsustas haridus- ja teadusminister Puiatu erikooli 

2009 õppeaasta lõpus sulgeda.  

 

Erikoolide puhul on tegemist väga kalli haridusasutusega – keskmine õpilaskoha maksumus 

2009.aastal on 302 231 krooni ( teistes riigikoolides õpilaskoha maksumus maksimaalselt 192 

220 krooni ). ( Haridus- ja Teadusministeerium ). 

Kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli ametlikeks eesmärkideks Eestis on 

kasvatusraskustega lastele põhihariduse omandamise võimaldamine ning läbi resotsialiseerimise 

neist seaduskuulekate ja edukalt toimetulevate isiksuste kujundamine.( Tapa erikooli 

põhimäärus, 17.02.2003 nr 8 ). 2008. aastal haridus- ja teadusministri kinnitatud kasvatuse 

eritingimusi vajavate koolide kontseptuaalsed alused kohustavad erikooli käsitlema kui 

haridusasutust, kus kõikvõimalike meetmetega toetatakse õpilaste arengut positiivses suunas. 

Erikooli õpetajate ja kasvatajate hinnangul on lisaks formaalsetele ülesannetele erikooli 

mitteametlikeks funktsioonideks ka karistamine ja kaitsmine ( Kõiv 2002; 2007 ). Antud 
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lisafunktsioone pidas tähtsaks 80% vastanud personalist ( Kõiv 2002: 45 ). Kaitsmise 

funktsioonis nägi erikooli personal kahte tahku: esiteks on tähtis kaaslaste kaitsmine alaealise 

vägivaldse käitumise eest ning teiseks rõhutati kaitsmist sõprade halva mõju eest (Kõiv 2002: 

44). Karistamise all mõeldakse nii erikoolis viibimise karistavat olemust kui ka erikoolis 

toimivat karistuste süsteemi, mis seisneb privileegide äravõtmises ning lisaülesannete 

määramises õpilastele( Kõiv 2002: 44 ), samuti erikooli võimalust isoleerida õpilane 

eraldusruumi, mida on lubatud kasutada AMS §6² alusel. Eraldusruumi võib õpilase paigutada, 

kui ta on endale või teistele ohtlik ja vajab kohta maha rahunemiseks. Tihti paigutatakse nooruk 

eraldusruumi aga valel põhjusel – karistusena erinevate probleemide korral ( Salla ja Tamm 

2008: 52 ). 

 

Erikooli karistav funktsioon on üha enam süvenenud ( Kõiv 2007: 33 ). Kui personal peab 

kasvatusasutust karistusasutuseks, mõistavad ka õpilased töötajate rolli kaheti. Ühelt poolt peab 

personal kehastama abistajat ja kaitsjat ning teiselt poolt on just erikooli töötaja roll hoida last 

kinniste uste taga, teda valvata ning karistada. Selline rollide vastandumine muudab erikooli 

sisekeskkonna väga pingeliseks ja pärsib kasvatus- ning õppetöö edukust ning mõjutab 

erikoolide tulemuslikkust alaealiste kuritegevuse ennetamisel. ( Strömpl,. 2008:47 ). 

Erikoolide tulemuslikkust hinnatakse tavaliselt läbi erikooli õpilaste hilisema retsidiivsuse 

(hilisema õigusrikkumiste toimepanemise), töökoha olemasolu või haridustee jätkamise alusel. 

Samas on sellistel hindamiskriteeriumidel ka probleeme, kuna ei eksisteeri universaalset 

arusaama retsidiivsuse olemusest ning retsidiivsuse mõõtmiseks kasutatakse erinevaid meetodeid 

ja indikaatoreid. Eesti erinevate uuringute põhjal on erikoolide retsidiivsuse näitajad 35-90%. 

(Tiko, T. 2008:33 ). 

Kuigi retsidiivsusmäär on siiani levinuim kriteerium erikasvatusasutuste edukuse hindamisel, on 

olulisteks näitajateks ka institutsiooniline ja psühholoogiline kohanemine, hilisem kogukonnaga 

kohandumise määr ning ka akadeemilised saavutused. Erikasvatusasutuse tulemuslikkust tuleks 

hinnata õpetamise teooriat ja selle efektiivsust, institutsiooni struktuuri ja õpilase individuaalsete 

ja sotsiaalsete indikaatorite arengut silmas pidades. Üheks võimaluseks hinnata erikooli 

tulemuslikkust on läbi personali ja õigusrikkuja enda tagasiside. Samas antud meetodil läbi 

viidud uuringu tulemusel selgus, et koolitöötajad nägid institutsioonil pigem positiivset mõju 

noorele ja õpilane pidas enamikke uuringus toodud faktoreid mõjult ebasoodsateks ( Eynon, 

Allen ja Reckless 1971: 93-97 ). Retsidiivsuse kui tulemuskriteeriumi kasuks räägib selle lihtsus 

ning andmete kättesaadavus ja nende kontrollitavus. 
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2004. aastal analüüsis Riigikontroll Eesti erikoolide efektiivsust. Tulemuslikkuse mõõdikuteks 

oli õppijate ja töötajate hulk erikoolist lahkunute seas ning nende hilisem retsidiivsus. 

Resultaadid olid negatiivsed: 59% erikooli kasvandikest ei õppinud ega olnud omandanud 

põhiharidust, 79% ei töötanud ja 66% oli pärast erikoolist lahkumist uuesti karistatud. Ebaedu 

põhjustena toodi välja erikooli suunamise protsessi aeganõudvust ja kohmakust. Pikaajalise 

protsessi tagajärjel ei tunne noor õigusrikkuja enam seost oma teo ja tagajärje vahel. Samuti 

nimetati ebaedukuse põhjuseks erikooli väga erineva taustaga noorte suunamist, kellest mõni on 

juba paadunud kurjategija ja teine vaid koolikohustuse mittetäitja. Lisaks tõi audit välja, et lapse 

individuaalsete vajadustega ei arvestata õppe- ja kasvatustöös, erikoolides puuduvad 

sotsiaaltöötajad ja napib psühholooge ning järelhoolduse faas ei toimi.( Justiitsministeerium, 
Erikoolide funktsioon ja tulemuslikkus, 2004 ). 

 

Õiguskantsleri kontrollkäigu ajal Puiatu erikooli 2007. aasta novembris heideti ette eraldusruumi 

seadusevastast kasutamist: eraldusruumi tingimused ja kasutamise eesmärk ei vastanud nõuetele. 

Lisaks oli piiratud õpilaste suhtlemine vanematega, täitmata oli psühholoogi ametikoht ja 

tuvastati nii õpilaste omavahelist kui personalipoolset vägivalda. 

Õiguskantsler avaldas sarnaselt Riigikontrolli auditile muret ka järelhoolduse puudumise üle. 

Järgmisel aastal tehtud järelkontrollidest ilmnes, et oli suudetud küll parandada eraldusruumi 

kasutamise meetodeid, kuid siiski esines vägivalda ja puudus erikoolile vajalik personal. Lisaks 

avastati, et erikoolis oli moodustatud liitklass väga erineva vanuse ja teadmistega õpilastest, mis 

ei taga kõigile õpilastele õiglast ligipääsu haridusele. Oma sõnavõtus nimetas õiguskantsler 

erikooli “kriminaalset tegevust soodustavaks kasvulavaks“. ( BNS. 20.11.2008. ). 

 

Erikoolide ebaedukust kinnitatakse uurimuses aastatel 1995-2004 Kaagvere erikoolis õppinud 

tüdrukute seas, kellest 54% oli sooritanud uue väärteo ja 35% uue kuriteo ( Kooskora 2006 ). 

Järelduseks uuringus alaealiste kriminaalsetest karjääridest, et just erikooli suunamine põhjustab 

kõige sagedamini pikaajalist kuritegelikku karjääri. Uuringu valimist oli erikoolis viibinud 55 

isikut ja 15 aasta möödudes oli vaid üks neist kriminaalselt karistamata. Kõiki mõjutusvahendeid 

tulemuslikkuse alusel reastades on selgunud, et erikool on neist kõige vähem efektiivsem. 

(Rannala, I-E., Tiko, A. ja Rohtla, A. 2006:134). Erinevate osapoolte hinnangud erikoolide 

toimimise kohta on kokku võetud analüüsi tulemusel ja nimetatakse “kuritegevuse 

ametikoolideks”.( Markina, A. ja Märtson, M. 2008:35 ). 

 

Justiitsministeeriumi tellitud uuringus erikoolide mõjutusvahendite süsteemi kohta leiti, et kuigi 

erikoolides on tehtud edusamme õppe- ja kasvatustöö parandamise nimel, puutuvad Eesti kolm 
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erikooli endiselt kokku mitmete probleemidega. Erikoolides ei arvestata erineva vanuse- ja 

arengutasemega õpilaste vajadustega ega tegeleta süvitsi õpilaste probleemidega, seega 

individuaalne lähenemine õpilastele on puudulik. Erikooli personali seas puudub meeskondlik 

koostöö ja töötajate erinev reageerimine õpilaste õigusrikkumistele annab õpilastele võimaluse 

töötajatega manipuleerimiseks. Lisaks pärsib erikooli efektiivsust füüsiline keskkond ja 

ülerahvastatus, kus on raske õpilast suunata, jälgida ja kontrollida. Noortele ei ole tagatud ka 

privaatset ega turvalist olemist. (Salla ja Tamm 2008) 

1.5.1. Probleemid Eesti erikoolides 

Erikoolide probleemid on seotud nii organisatsiooni siseste ( nt personalitöö, õpilastega 

suhtlemine ) kui ka organisatsiooni väliste ( nt infrastruktuur ) teguritega. Erikoolide 

tulemuslikkust mõjutavad personaliprobleemid, nii on puudu näiteks sotsiaaltöötajatest ja 

psühholoogidest. Erikasvatusasutusest edukalt ellu astunud noored on rõhutanud nõustamise 

olulisust kasvatusprotsessis. Tapa erikoolis on terve kooli peale vaid üks sotsiaalpedagoog ja 

psühholoog ning Kaagveres täidetud üks kolmest tugiisiku ametikohast. 2008. aastal tehtud 

erikoolide mõjutusvahendite süsteemi uuringust ilmnes, et töötajatel puudub motivatsioon, nad 

on negatiivselt ja lootusetult meelestatud. ( Salla ja Tamm 2008 ). 

Kasvatusraskustega lapsele on pidev emotsionaalne tugi väga tähtis. Õpilase ja kasvataja 

vaheliste suhete olemuse uuringust selgus, et kõige edukamaks suhtevormiks on rahulolu, 

toimetuleku ja läheduse koosmõjul tekkiv tasakaalukas suhtetüüp. Selline suhe loob noorele 

inimesele usaldusisiku, kes pakub lähedust ja samas aitab teda probleemide ja õppeülesannete 

lahendamisel.Suhted, kus toimetulek või lähedus teistest komponentidest madalam oli, ei viinud 

eduka lõpptulemini ja seega ka pärssisid asutuse positiivset mõju lapsele. Eesti erikoolide 

personal tunnetab aga, et õpilastega usaldussuhete loomine on raske. Karistuste ja preemiate 

süsteemi küll püütakse rakendada, kuid seda ei tehta järjepidevalt ega süsteemselt. 

Tulemuslikkust vähendab ka töötajate vähene koostöö ning see, et õpilaste 

käitumisprobleemidele reageeritakse erinevalt kas kaastundest, mugavusest või koguni hirmust 

õpilase ees. Selline käitumine on eeskätt aga tingitud töötajate ebaühtlastest teadmistest erikooli 

reeglite kohta ning erinevustest nende eeskirjade täitmisel.(Salla, K.A. ja Tamm, K. 2008:56-63). 

Kasvatusasutuse edukaks toimimiseks on vajalik säilitada noore sotsiaalsed sidemed ja 

suhtevõrgustik. Edukalt erikasvatusasutusest lahkunud noored on rõhutanud nõustamisteenuse 

kõrval teise tähtsama komponendina perekonna ja sõprade toetust. Noored, kellel sellises 

asutuses viibimise ajal olid tugevamad perekondlikud sidemed, olid vähem tõenäolisemad 

tavaellu naasmisel uusi õigusrikkumisi sooritama. Praeguse süsteemi juures on Eestis aga 
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võimatu vanemaid erikooli programmi kaasata. Õpilastel on võimalik oma vanematele helistada 

vaid kord nädalas väga lühikese aja vältel. Sellised piirangud pärsivad nii õpilaste motivatsiooni 

kui lõhuvad perekondlikke sidemeid. Kuigi vanemate kaasamine on oluline komponent 

erikoolide edukal toimimisel, ei ole see Eestis erikasvatuse loomulik osa. ( Kokkuvõte 

õiguskantsleri kontrollkäigust Puiatu erikooli 22.11.2007 ). 

Kasvatusasutuses on oluline võimalikult väikeste ja haridustasemelt sarnaste kasvatus- ja 

õppeklasside moodustamine, et iga laps saaks personalilt võimalikult palju tähelepanu ja 

vajadusel abi. Näiteks Soomes, mis on uuringute põhjal kõige madalama alaealiste kuritegevuse 

ja vangistuse määraga riik Euroopas, on väiksemas erikasvatusasutuses vaid 15 ja suurimas 57 

õpilast. Eesti erikoolides on kohti tunduvalt rohkem (vt eespool) ning neist on praeguse seisuga 

(mai 2009) täidetud vastavalt 36, 39 ja 29 kohta (EHIS). Reaalselt on lapsi erikoolides veelgi 

vähem kohal, sest tihti on õpilasi põgenenud, eeluurimisel vahi all või arsti hoole all. Õppe- ja 

kasvatusrühmad on meie erikoolides samuti suured (kuni 12 õpilast) ja nende eest vastutab 

reeglina vaid üks täiskasvanu. Eestis puudub individuaalne lähenemine erikoolide õpilastele: 

arvestatakse vähesel määral individuaalsete huvide ja võimetega, vähese personali tõttu ei jätku 

kõigile õpilastele võrdselt tähelepanu ega juhendamist. Ka tundide atmosfäär ei soosi õppimist, 

enamik õppetunnist kulub korrarikkumiste lahendamisele, seda eriti poiste puhul. ( Salla, K.A. ja 

Tamm, K. 2008:64 ). 

Ülerahvastatuse ja erikooli karmi süsteemi tõttu on õpilasel võimatu leida aega ja kohta omaette 

olemiseks. Lisaks on koolihooned niivõrd amortiseerunud, et ei suuda tagada laste õigusi 

inimväärsele elukeskkonnale. Koolihooned on külmad, lagunenud ja vajavad kapitaalremonti. 

Selleks puuduvad riigil aga praegu ressursid. Vahendite ja ressursside puudus on üheks 

põhjuseks ka erikoolisisese mõjutusvahendite süsteemi ebaefektiivses toimimises.( Kokkuvõte 

õiguskantsleri kontrollkäigust Puiatu erikooli 22.11.2007 ). 

Erikoolide tulemuslikkuse tagamiseks on oluline hästi toimiv järelhoolduse etapp, kus kooli, 

perekonna, kohaliku omavalitsuse, alaealiste komisjoni ja politsei koostööl aidatakse noorel 

laiemas sotsiaalses keskkonnas edukalt hakkama saada. ( Tiko, T. 2008:35 ). Eestis on 

peamisteks puudusteks erikooli ja kohaliku omavalitsuse koostöö puudumine ning erikooli 

täielik teadmatus oma kasvandike edasisest käekäigust. Põhjusteks on peetud sotsiaaltöötajate 

vähesust ja ka järelhoolduse läbiviimiseks vajalike juhiste puudumist. ( Erikoolide funktsioon ja 

tulemuslikkus. Riigikontroll. 2004:20-21 ). 
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Aastal 2007 Õiguskantsleri nõunikud kontrollised omal initsiatiivil Tapa erikooli. 23.11.2007.a. 

toimunud kontrollkäigu raames kontrollis õiguskantsler, kas kooli dokumentatsioon vastab 

nõuetele , kas koolis järgitakse tervisekaitsenõudeid, kuidas on tagatud erikoolis õppivate 

asenduskodu laste õiguste kaitse, milline on õpilaste toimetulek pärast erikoolist lahkumist ning 

kas koolis on kõik vajalikud ametikohad täidetud. 

Kontrollimisel selgus, et Tapa Erikoolil puudus nõuetekohaselt kinnitatud arengukava, kooli 

õppetöökoja ruumid ei olnud vastavuses sotsiaalministri 29.08.2003. a. määrusega nr 109 

kinnitatud „ Tervisekaitse nõuded koolidele“. Samuti puudus koolil võimla. Samuti märkis, et 

asenduskodudest pärinavate laste vastu ei tunne kõik asenduskodud huvi. 

Õiguskantsler märkis, et Tapa Erikoolil on äärmiselt vähe teavet selle kohta, kuidas tulevad 

nende õpilased toime pärast erikoolist lahkumist. ( Õiguskantsleri kontrollkäik Tapa Erikooli 23. 

november 2007 ). 

 

Aastal 2006 õigiskantsler kontrollis Kaagvere erikooli. Kontrollimisel selgus, et Kaagvere 

Erikooli õppenõukogu ei ole kooli kodukorda kehtestanud, puudub kinnitatud arengukava. 

Kontrollimisel selgus, et Kaagvere Erikoolis paigutatakse distsipliini rikkunud õpilane 

karistuseks R-osakonda. R-osakonda paigutatakse ka kõik esmakordselt kooli saabunud õpilased. 

Nimetatud osakonnas piiratakse oluliselt PS § 20 lg-s 1 sätestatud põhiõigust vabadusele ja 

isikupuutumatusele.( Põhiseadus § 20, 28.06.1992 ). Nimelt on R-osakonnas viibivad õpilased 

lukustatud oma tuppa. Oma toast tohib õpilane väljuda üksnes koolitöötaja juuresolekul. 

Kontrollimisel selgus, et lapsed viibivad R-osakonnas kauem kui 24 tundi. Samuti ei ole 

lukustatud toas viibivad lapsed koolitöötaja pideva järelevalve all. Ühtlasi selgus, et R-osakonna 

tubades ei ole tualettruume. Õiguskantsleri nõuniku vastuvõtul käinud laste sõnul on seetõttu 

tualettruumi kasutamisega probleeme, kuna koolitöötaja ei pruugi õpilase hüüdmist läbi ukse 

kuulda. R-osakonna ruumid ei vasta sotsiaalministri 08.02.2002 määrusega nr 33 „Eraldusruumi 

ja selle sisustuse tervisekaitse- ning ohutusnõuded” kehtestanud nõuetele. Eeltoodust lähtudes ja 

arvestades, et laste oma tuppa lukustamisel ei järgita ka AMVS § 62 lg-s 2 sätestatud nõudeid, ei 

saa oma tuppa lukustamist käsitleda lapse eraldusruumi paigutamisena AMVS § 62 lg 1 mõttes. 

Ka kooli direktor kinnitas, et lapse oma tuppa lukustamist ei käsitleta eraldusruumi 

paigutamisena. ( Õiguskantsleri kontrollkäik Kaagvere Erikooli 29.november 2006 ). 
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1.5.2. Soome erikoolid 

 

Kooli eesmärgid on küll samad, mis Eesti erikoolidel, kuid kooli ja kasvatustöö ülesehitus ja 

toimemehhanismid teistsugused. Muutused on nähtavad juba ka riigitasandil nt ei suunata lapsi 

erikooli läbi kohtu, erikoolis elamine on korraldatud peresüsteemidena. Soomes suunab õpilasi 

nn erikooli kohalik omavalitsus. Esmalt saadab KOV sotsiaaltöötaja õpilase kohta käiva 

informatsiooni väljavalitud erikooli. Kooli töötajad tutvuvad sellega ning otsustavad, kas nad on 

võimelised konkreetset õpilast aitama. Järgmise sammuna külastab potentsiaalne õpilane ja tema 

pere valitud erikooli. Ühiselt võetakse vastu otsus koolivaliku suhtes. Lauste 

Rehabilitasioonikeskus ei nõustu õpilasi vastu võtma kui neil on tugevad sõltuvus või 

psühholoogilised probleemid, mis vajavad arsti/haigla sekkumist. Sellisel juhul käib õpilane 

eelnevalt ravil ning alles siis võetakse ta vastu nn erikooli. Lauste Rehabilitasioonikeskuses käib 

töö peresüsteemi alusel.  

Õpilased elavad eraldi majakestes (nn kasvatusrühmades), kus on igal õpilasel oma tuba, ühine 

rühmatuba, pesuruumid ja kööginurk. Viimati valminud osakonnas asub keldrikorrusel saun 

koos puhkeruumiga (mis on turvatud kaameraga). Ruumid on avarad, valged, värvilised ning 

toataimerohked. Kasvatusrühmas on peresüsteem, ühes rühmas seitse õpilast ja seitse 

täiskasvanut, lisaks üks sotsiaaltöötaja. Igal õpilasel personaalne tugiisik, kes teda kõige 

paremini tunneb, toetab ja abistab (ühel personaalsel tugiisikul võib olla maksimum 2 last). 

Kasvatusrühmas on korraga tööl 2-3 täiskasvanut. Koolipäev kestab kella kaheni, seejärel 

tulevad kasvatajad õpilastele kooli vastu ja lähevad koos „koju“ ehk kasvatusrühma. Ühes 

rühmas on nii poisse kui tüdrukuid. Kasvatusrühmas on peamiseks põhimõtteks toetada laste 

integreerumist tavaühiskonda. Oluline on individuaalne lähenemine. Kasvatusrühmas elatakse 

võimalikult sarnaselt tavalisele pereelule. Kõiki igapäevatöid ja ka huvitegevusi teevad õpilased 

koos täiskasvanuga (õpilased on täiskasvanu pideva järelevalve all), oluliseks peetakse 

täiskasvanu eeskuju ja õppimist ühistest tegevustest.  

Peamiseks mõjutusvahendiks on vestlemine ja harjutamine. Peale kooli valmistatakse söök, 

puhatakse ja tegeletakse huvitegevustega. Kehtib päevakava, mis seab kindlaks söögiajad, 

kooliajad ja magama minemise ajad. Igal õpilasel on kohustus hoida korras enda tuba ja 

korrapidamisõpilaste kaudu ka rühma üldkasutatavad ruumid. Söök valmistatakse rühmas 

kasvataja juhendamisel. Vaba aja tegevused ei ole õpilasele kindlaks määratud, nad ise valivad 

endale sobiliku tegevuse. Õhtustest ja nädalavahetuse tegevustest saab valida mitmeid: 

sportimine (olemas suur spordisaal vahenditega, maadlemine, ujumine, jõusaal, välised tali ja 

suvespordivahendid), laulmine, musitseerimine, käsitöö, matkamine. Kasvatusrühmas on 
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õpilaste kasutuses televiisor ja arvutid, muud tegevuskohad on kas siis kooli õppehoones või 

selle läheduses.  

Õppetöö on võimalikult suures osas individualiseeritud. Tavapäraselt on klassis põhiõpetaja ja 

abiõpetaja, õpilaste arv klassis väga väike (maksimum 8 õpilast). Õppetöös pannakse rõhku 

põhiteadmistele ning arendatakse õpilaste juures nende tugevaid külgi. Enamikel õpilastel on 

individuaalõppekavad. Erinevad võimalused ja tunnid koolis iseseisvat toimetulekut õpetavatest 

ainetest. Olemas kodundusklass, arvutiklass, käsitööklass, võimla, ujula, muusikaklass, 

puidutöökojad. Oluliseks peetakse tööd peredega. Kooli töötaja on käinud kõigi laste kodudes 

ning koolis toimuvad 4 korda aastas tugivõrgustiku kohtumised, kus osalevad kooli töötajad, 

laps, lapse pere, KOV-esindaja ja vajadusel veel mõned spetsialistid. Vanematega kohtumisi on 

aga sagedamini: nõupidamised, ühised laagrid, perepäevad, üritused koolis jms. Ajal kui laps on 

erikoolis, teevad perega tööd KOV-sotsiaaltöötaja ja perekeskused. Pere käib koolis lapsega 

kohtumas, toimuvad kodukülastused, laagrid (koos olid ühe osakonna pered, toimus ka peredele 

sotsiaalsete oskuste õpetamine nt käidi koos poes, tehti süüa), koolipeod (kevad- ja jõulupidu), 

koju helistamised toimusid üks kord nädalas, küsitluslehed peredele – milles vajavad enam abi. 

(Soomes tutvuti Lauste Peretugikeskuse ja Erikooli ning selle funktsioonidega ).  
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2. UURIMISMEETODI KIRJELDUS 

 

2.1. Uurimismeetod 
 
Töö eesmärgi saavutamiseks ja hüpoteesi kontrollimiseks viis autor läbi empiirilise uuringu. 

Uurimismeetodina kasutati formaliseeritud küsitlust 76-le erikooli õpilastele. Lisaks on autor läbi 

viinud küsitluse 76-le noorukitele, kes juba lõpetasid erikooli, eesmärgiga tuvastada erikoolide 

tulemuslikkust. Samuti on küsitluse eesmärk leida, mis süüteod panevad kõige sagedamini 

alaealised, mille eest nad sattuvad erikooli ja miks peale erikooli lõpetamist nad panevad toime 

uued süüteod. 

Nii esimeses, kui ka teises etapis autor ei kasuta politsei andmebaasid vaid iseseisvalt analüüsib 

vastuseid. 

Esimeses etapis küsitluses osales 76 erikooli õpilast, kellest 52 ( 68,4%) olid poisid ja 24 

(31,5%) tüdrukud. Tapa erikoolis õpib 62 õpilast, küsitluse ajal 10 olid jooksus. Kaagvere 

erikoolis õpib 26 õpilast ja kaks nendest olid jooksus. Küsitlus toimus anonüümselt, aga mõned 

vastajad soovisid oma nime kirja panna. Töö autor ise käis nii Tapa erikooli, kui Kaagvere 

erikooli. Enne koolide minekut küsitlus oli saadetud e-maili peale koolide direktoritele 

tutvumiseks. Kokku oli 18 küsimust. Küsimused puudutavad üldpildist, kuidas erikooli 

kasvandikud elasid enne erikooli sattumist. Küsitluslehed olid täidetud käsitsi. Küsitlus viidi läbi 

veebruaris-märtsis 2011. 

 

Teises etapis olid küitletud 76. õpilast, kes juba lõpetasid erikooli eesmärgiga tuvastada 

erikoolide tulemuslikkust ja nende elu peale erikooli lõpetamist. Kokku olid 18 küsimust. Kõik 

õpilased olid Harjumaakonnast ( 52 poissi, kes õpisid Tapa ja Puiatu erikoolis ja 24 tüdrukut, kes 

õpisid Kaagvere erikoolis) ja lõpetasid erikooli aastas 2008-2010. Antud uuringus vaadeldi 

retsidiivsuse all seda, kas isik on pärast erikoolist lahkumist uusi õigusrikkumisi ( süütegusid ) 

toime pannud. Lisaks vaadeldi retsidiivsust eraldi kuri-ja väärtegude lõikes. Samuti on eristatud 

tüdrukute ja poiste retsidiivsusmäärad ning sooritatud kuri- ja väärteod. Küsitlus toimus 

anonüümselt ning täidetud käsitsi. Küsitlus viidi läbi märtsis 2011., Tallinnas. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 
 

3.1. Erikoolis õppinud õpilaste delinkventsuse analüüs 
 

Uurimistöö käigus Kaagvere ja Tapa erikooli õpilaste hulgas oli läbi viidud küsitlus. Küsitluse 

põhjal on tehtud põhjalik analüüs erikoolide õpilaste vanuse, rahvuse, elukoha, põhjuse erikooli 

suunamise, peretausta ning sõltuvuse keelatud ainete järgi.  

 

Küsitluse alusel Kaagvere erikoolis õppinud tüdrukute vanuse järgi mida võib jälgida tabelis 3. 

selgus, et keskmine erikoolis õppinud tüdruku vanus on 15,9 aastat. 

 

Tabel 3. Kaagvere erikoolis õppinud tüdruku vanus  

 

Vanus Arv % 

14 1 4,16% 

15 7 29,16% 

16 8 33,33% 

17 8 33,33% 

 

Allikas: Küsitlus Kaagvere erikooli õpilastega 

 

Tapa erikooli õppinud poiste keskmine vanus uurimistöö ajal on 14,6 aastat. Andmed on välja 

toodud ka tebelis 4. 

 

Tabel 4. Tapa erikoolis õppinud poiste vanus 

 

Vanus Arv % 

13 5 9,61% 

14 10 19,23% 

15 35 67,30% 

17 2 3,84% 

 

Allikas: Küsitlus Tapa erikooli õpilastega 
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Õpilaste võrdlus erikoolis õppinud õpilaste rahvuse järgi on selgelt näha , et rahvus ei mängi 

kuriteo sooritamisel mingit rolli. Joonise 4 ja 5 on välja toodud  erikooli õpilaste võrdlus. 
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Joonis 4. Tapa Erikoolis õppinud õpilaste rahvuse suhe. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 5. Kaagvere Erikoolis õppinud õpilaste rahvuse suhe. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
 

Erikooli suunatud õpilaste võrdlus elukoha järgi toob välja asjaolu, et elukoht ei mängi 

delinkventsel käitumisel ja erikooli suunamisel olulist rolli. Tabelist 5 on näha, et mida suurem 

haldusüksus, seda suurem on ka sealt suunatute protsent. Tabelit juhivad Tallinn 29% , siis tuleb 

Narva 25%, edasi Pärnu 13%, jne. 

 

Tabel 5 Erikoolis õppinud õpilaste elukohad enne erikooli suunamist. 

 

Linn/ Maakond Arv % valimist 

Tallinn 22 29% 

Pärnu 10 13,2% 

Tartu 16 21% 

Tartumaa 2 2,6% 

Narva 19 25% 
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Ida-Virumaa 3 4% 

Pärnumaa 1 1,3% 

Sillamäe 2 2,6% 

Viljandi 1 1,3% 

Kokku 76 100% 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Enamuses erikooli suunatud õpilastest oli mitu põhjust. Vargused on esmased põhjused 32%, siis 

tuleb vägivalda kasutamine 27,6%, edasi alkoholi tarvitamine 20% jne. Tihedalt koosoleva 

seosena olid omavahel narkootikumide tarvitamine ja varguste sooritamine. Joonisel 5, 6 ja  7 ja 

on välja toodud suunamise põhjused.  
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Joonis 6. Erikooli suunamise põhjused. 

Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 7. Tapa Erikooli suunamise põhjused. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
 

 

 



31 
 

1

5

5

5

8

koolikohustuste mitte täitmine

vargused

narkootikumide tarvitamine

vägivalda kasutamine

alkoholi tarvitamine

 
Joonis 8. Kaagvere Erikooli suunamise põhjused. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
 

Perekonna koosseisu joonisest 9, 10 ja 11 selgub eespool käsitletud teooria kinnituseks asjaolu, 

et nö ” terve perekonna” puudumine on delinkventsuse üks otsesemaid põhjustajaid. Uurimuses 

76 vastanute õpilaste hulgast 71 õpilastesl puudus täisväärtuslik ( mõlema vanematega) pere.  
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Joonis 9. Erikooli suunatud õpilaste vanemate/perekonna olemasolu. 

Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 10. Tapa Erikooli suunatud õpilaste vanemate/perekonna olemasolu. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 11. Kaagvere Erikooli suunatud õpilaste vanemate/perekonna olemasolu. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
 

Joonisel 12, 13 ja 14 on näha, et sõltuvus ainetest oli kogu valimist 47 õpilastel, mis teeb 61,8 % 

kogu valimist.  
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Joonis 12. Erikoolis õppinud õpilaste sõltuvus keelatud ainetest. 

Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 13. Tapa Erikoolis õppinud õpilaste sõltuvus keelatud ainetest. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 14. Kaagvere Erikoolis õppinud õpilaste sõltuvus keelatud ainetest. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
 

 

Küsitluse raames 55 erikooli õpilast vastasid, et erikoolid ei ole efektiivsed ning erikool ei 

parandanud nende arvamuse, kuidas on vaja õieti käituda. See teeb 72% kogu valimist mida 

võime näha joonisel 15, 16 ja 17.  
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Joonis 15 .Erikoolis õppinud õpilaste arvamus erikooli efiktiivsusest. 

Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 16 . Tapa Erikoolis õppinud õpilaste arvamus erikooli efiktiivsusest. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 17 . Kaagvere Erikoolis õppinud õpilaste arvamus erikooli efiktiivsusest. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 
 

3.1.1. Korduskuritegevuse ehk retsidiivsuse analüüs 

 

Teises etapis olid küitletud 76 õpilast, kes juba lõpetasid erikooli eesmärgiga tuvastada 

erikoolide tulemuslikkust ja nende elu peale erikooli lõpetamist. Tabelis 6 võime jälgida erikooli 

lõpetanute keskmist vanust uurimistöö ajal ning selleks on 16 aastat.  

 

Tabel 6. Erikooli lõpetajate vanus 

 

Vanus Arv % valim 

16 ja vanem 68 89% 

15-16 8 11% 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonisel 18 on näha, et 76-st pärast erikooli retsidiivse kuriteo sooritanud õpilastest on 61-el 

sõltuvus erinevates ainetest, so kogu valimist 80%.  
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Joonis 18. Pärast erikooli lahkumist korduskuriteo sooritanud õpilaste sõltuvus keelatud ainetest. 

Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Joonisel 19 on näha, et 76-st pärast erikooli retsidiivse kuriteo sooritanud õpilastest on 45-el 

poisil ja 16-el tüdrukul on olemas sõltuvus erinevates ainetest 
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Joonis 19. Pärast erikooli lahkumist korduskuriteo sooritanud õpilaste sõltuvus keelatud ainetest. 

Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Uurimusest ja analüüsist selgus, et 74 õpilastest puudus täisväärtuslik ( mõlema vanemaga) pere. 

Jooniselt nr 22 näeme, et pärast erikooli korduskuriteo sooritanud õpilastel ainult kahel õpilastel 

mõlemad vanemad. Ülejäänutel, so 97% hilisema kuriteo sooritanud õpilastel puudub nn “terve” 

ehk mõlema vanemaga perekond. Nimetatud näitaja kinnitab seda, et pärast erikoolist lahkumist 

puudub noorukil teda toetav ja edasi aitav keskkond - perekond. Selline suur perekonna 

puudumise protsent kinnitab selgelt uurimustöö esimeses osas käsitletud teoreetilisi lähtekohti 

perekonnas valitsevate sidemete ja suhete väga olulisest rollist tütarlaste sotsialiseerumises ja 

mittedelinkventsel käitumisel. 
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Joonis 20. Pärast erikoolist lahkumist kuriteo sooritanud õpilaste perekonna koosseis. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Jooniselt nr 21 näeme, et pärast erikooli korduskuriteo sooritanud poistel ainult ühel poisil 

mõlemad vanemad. 
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Joonis 21. Pärast erikoolist lahkumist kuriteo sooritanud poiste perekonna koosseis. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Jooniselt nr 22 näeme, et pärast erikooli korduskuriteo sooritanud tüdrukutel ainult ühel tüdrukul 

mõlemad vanemad. 
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Joonis 22. Pärast erikoolist lahkumist kuriteo sooritanud tüdrukute perekonna koosseis. 
 
Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Ainult 5 õpilast peale erikoolist lahkumist ei ole toime pannud mitte ühtegi väärtegu. Kogu 

vaadeldavast valimist teeb see 6,5%. Üle poole õpilast on pärast erikoolist lahkumist pannud 

toime mingi väärteo. Enamlevinud väärteod olid alaealisena suitsetamine ja alkoholi tarvitamine, 

nö pisivargused ja narkootiliste ainete tarvitamine. 

 

Väärtegude toimepanemine ei tähenda veel retsidiivsust, küll aga autori arvates näitab 

väärtegude sooritamine jätkuvat delinkventsust. Andmed selle kohta toodud tabelis 7, 8 ja 9.  

Tabel 7. Pärast erikoolist lahkumist toimepandud väärtegude arv. 

 

Väärteod Õpilast % valimist 

0 5 6,5% 

5 38 50% 

7 11 14% 

9 12 16% 

15 10 13% 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Tabel 8. Pärast erikoolist lahkumist poiste poolt toimepandud väärtegude arv. 

 

Väärteod Õpilast % valimist 

0 1 6,5% 

5 25 33% 

7 7 9% 

9 4 5% 

15 7 9% 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Tabel 9. Pärast erikoolist lahkumist tüdrukute poolt toimepandud väärtegude arv. 
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Väärteod Õpilast % valimist 

0 4 5% 

5 13 17% 

7 4 5% 

9 8 11% 

15 3 4 % 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

 

Pärast erikoolist lahkumist on 66 endist õpilast toime pannud kriminaalkorras karistatava teo. 

Kogu vaadeldavast valimist (76-st) teeb see retsidiivsuse protsendiks 87%. Autor on käesolevas 

lõputöös lugenud retsidiivse ehk korduskuriteo sooritanuks õpilase, kes pärast erikoolist 

lahkumist on sooritanud vähemalt ühe kriminaalkorras karistatava teo andmed toimepandud 

kuritegude osas toodud tabelis 10, 11 ja 12. 

 

Kuritegevuse mõõtmisel ei saa lähtuda tulemustest kui absoluutsetest. Kuritegevuse ja 

kurjategijate statistikale avaldavad mõju ka veel sellised näitajad nagu avastamata kuriteod 

(kurjategija pole teada) ja latentne kuritegevus, mis on alaealiste õiguserikkujate puhul üldiselt 

kõrge. ( Kooskora 2006:39). 

 

Tabel 10. Pärast erikoolist lahkumist toimepandud kuritegude arv. 

 

Kuriteod Õpilast % valimist 

0 10 13% 

2 45 59% 

4 12 16% 

7 9 12% 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega  

 

Tabel 11. Pärast erikoolist lahkumist poiste poolt toimepandud kuritegude arv. 

 

Kuriteod Õpilast % valimist 
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0 2 3% 

2 30 39% 

4 8 11% 

7 5 7% 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega  

 

 

 

 

Tabel 12. Pärast erikoolist lahkumist tüdrukute poolt toimepandud kuritegude arv. 

 

Kuriteod Õpilast % valimist 

0 8 11% 

2 15 20% 

4 4 5% 

7 4 5% 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega  

 

Analüüsides ja võrreldes erikooli suunamise põhjuseid ja hilisemat retsidiivset kuritegevust 

võime teha järgmised järeldused. Omavahel on tihedalt seotud erikooli saatmise põhjusena 

vargused, vägivalda kasutamine ning alkoholi tarvitamine andmed selle kohta kajastatud joonisel 

23, 24 ja 25 
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Joonis 23. Erikooli saatmise põhjus õpilastel, kes pärast erikoolist lahkudes panid toime 

retsidiivse kuriteo. 
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Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

3

15

6

12

10

koolikohustuste mitte täitmine

vargused ja narkootikumide tarvitamine

narkootikumide tarvitamine

vägivalda kasutamine

alkoholi tarvitamine

 

 

Joonis 24. Erikooli saatmise põhjus poistel, kes pärast erikoolist lahkudes panid toime retsidiivse 

kuriteo. 

Allikas: Küsitlus õpilastega 
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Joonis 25. Erikooli saatmise põhjus tüdrukutel, kes pärast erikoolist lahkudes panid toime 

retsidiivse kuriteo. 

Allikas: Küsitlus õpilastega 

 

Antud tabelist 13 on näha, et 62% pärast erikoolist lahkumist hilisema uue kuriteo sooritanutest 

oli ka erikooli saadetud kuriteo (vargused ja vägivalda kasutamine) toimepanemise eest. 

Varguste ja vägivalda kasutamis toimepanemiste tõttu erikooli suunatud õpilased panevad 

suurema tõenäosusega pärast erikoolist lahkumist toime uue kuriteo. 

Tabel 13: Hilisema retsidiivse kuriteo sooritanud õpilaste võrdlus erikooli saatmise põhjuste 

alusel. 
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Erikooli suunamise põhjus Arv % valimist 

Koolikohustuste mitte täitmine 4 5% 

Vargused 29 38% 

Narkootikumide tarvitamine 10 13% 

Vägivalda kasutamine 18 24% 

Alkoholi tarvitamine 15 20% 

 

Allikas: Küsitlus õpilastega 
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3.2. Järeldused erikoolide rollist nende töö tulemuslikkuse kohta 
 
Analüüsides uurimuse tulemusi ja vesteldes erikooli direktoritega jõudis autor järeldusele, et 

Eesti ühiskond vajaks praegu vähemalt kahte tüüpi erikoole.  

 

Ühte tüüpi erikoolis õpiksid ja sotsialiseeruksid lapsed, kes oma kodudes on sattunud erinevat 

liiki perevägivalla ohvriteks või vanematel puuduvad lihtsalt tahtmine ning oskused lapsi 

kasvatada. Seal õpiksid lapsed, kes jäänud mingitel põhjustel ilma kasvatusest. Elukohajärgne 

sotsiaalamet peab tegema efektiivset sotsiaal- ja koolitustööd kodus oleva perega, valmistamaks 

kodu ette lapse tulekuks koju tagasi.  

 

Teist tüüpi erikool oleks range kasvatusliku ja käitumise järelvalvega. Õppeklassid alluvad 

Haridus-ja Teadusministeeriumile, ja õpilaste elu peale tundidest alluvad Justiitsministeeriumile, 

kus on range kodukord. Selles koolis õpiksid süvenenud delinkventse käitumisega ja raskeid 

õiguserikkumisi toime pannud noorukid.  

 

Olen arvamusel, et erikoolide reformimisel võiks olla noortevangla loomine, kuhu paigutatakse 

kuritegusid sooritanud isikud. Need kes on toime pannud pisemaid huligaansusi ja lapsed 

kasvatusraskustega õpiksid eriklassides ning mis toimiks oma olemuselt peres hooldamisel 

põhineva hoolekandeasutusena. Seega võiks olla noorukite esimeseks erikoolide reformeerimise 

võtmesõnaks eraldada vanglakogemustega noored esmakordselt erikooli sattunutest, sest nende 

kokku paigutamine toob kaasa  järjekordsetele kriminaalsetele karjääridele. 

 

Erikool peaks ideaalis olema alaealiste kuritegevust ennetav erikasvatusasutus, mis aitab kaasa 

noorte resotsialiseerimisele pakkudes neile võimalust põhiharidust ja kutseoskusi omandada. 

Riigipoolne kuritegevuse ennetamine on kasulikum kui õigusrikkumistele reageerimine, sest 

aitab kokku hoida riigi ressursse ja on ideaalis tulemuslikum (vähendab retsidiivsust). Eesti 

erikoolid vajavad sellise rolli omandamiseks põhjalikku reformimist. Esiteks vajavad 

kapitaalremonti erikoolide hooned või tuleb rajada uued hoonekompleksid. Tõsiselt tuleks 

tegeleda personali motivatsiooniküsimustega ja luua võimalused individuaalse lähenemise 

rakendamiseks (vähendada kasvatus- ja õpperühmade mahtu, palgata juurde sotsiaaltöötajaid ja 

psühholooge). Peale õiguskantsleri kontrollkäiku, koolides oli loodud sotsiaaltöötaja ametikoht, 

kuid seisuga 2011 nii Tapa kui Kaagvere erikoolides on ta vaba. Selliste muudatuste sisseviimine 

Eesti erikoolide süsteemis võimaldaks riigil tõsta nende asutuste tulemuslikkust ning olla seeläbi 

edukam alaealiste kuritegevuse ennetamisel. 
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Võttes eelöeldut kokku, peab mainima, et autori poolt välja pakutud reform nõuab ressursse. 

Samas aga, peame me hoidma iga Eestis sündinud last, maksku see kui tahes palju. Peab 

rõhutama, et laste kaitsmine ja kuritegevuse ennetamine ei ole kunagi liiga kallis ja lootusetu kui 

kinnipeetavate ülalpidamine. Esimesel juhul teevad kulutused end tasa, kui kaitstud lapsest saab 

väärikas ühiskonnaliige ja maksumaksja, seevastu kinnipeetavatele kulutatu on mahavisatud 

raha. Kokkuvõttes peab kodu ja kooli kasvatustöö olema selline, et oleks tagatud iga lapse ellu 

astumine selliselt, et ta suudaks ja oskaks vastu panna halbadele mõjudele. 

 

Inimest saab parandada ja ümber kasvatada. Eriti kehtib see alaealiste suhtes, kes pole lõplikult 

välja kujunenud, kelle tahteomadused on kinnistumata. Isiksuse muutumisvõime ja vanus on 

pöördvõrdelises seoses – mida noorem on inimene, seda kergemini saab tema arengut mõjutada. 

Erikooli kasvandikud on noored, veel on võimalik neid mõjutada. 

 

Positiivne on, et Haridus- ja Teadusministeerium kavandab ümberkorraldusi erikoolides. Alates 

2009. a on Eestis senise kolme erikooli asemel kaks erikooli: Tapa erikool poistele ja Kaagvere 

erikool tüdrukutele. 

Kinnitatud on erikoolide kontseptsioon, mis määratleb erikoolide eesmärgid, õppe-kasvatustöö 

põhimõtted ning nõudmised infrastruktuurile. Kontseptisooni sisuliseks rakendamiseks valmis 

tegevuskava erikoolide infrastruktuuri ümberkorraldamiseks ning õppe-kasvatustöö 

arendamiseks. Samuti on välja töötatud tegevuskava noorte toimetuleku toetamiseks, sealhulgas 

alaealiste õigusrikkumiste ennetamiseks ja vähendamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumi 

haldusalas 2009–2011, mille peamisteks sihtrühmadeks on erikooliõpilased ning alaealiste 

komisjoni suunatud noored. 

 

Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukava 2007-2009 näeb ette, et erikoolide töö 

tõhustamiseks on vaja luua erikoolides turvaline koolikeskkond, korrastada õpilaste erikooli 

suunamise süsteem, arendada erikoolide õppe- ja kasvatustööd ning luua järelhooldussüsteem 

erikoolist lahkujatele. 

 

Praegu aasta 2011, ning siiani puudub erikooli lõpetanutel järelhooldus ning andmeid erikooli 

õpilaste käekäigu kohta süsteemselt ei koguta (v.a üksikud uuringud, mida teevad tudengid, ent 

need on tehtud erineva metoodikaga). Samuti ei tegele keegi süsteemselt nende vanematega, 

kelle lapsed erikoolis õpivad. On olnud ka juhtumeid, kus vanemad aitavad erikoolist põgenenud 

noort varjata.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli analüüsida erikoolide rolli alaealiste kuritegevuse edasisel 

ennetamisel Eesti erikoolide näitel. .Selleks analüüsis töö autor erikoolide rolli kuritegevuse 

ennetamisel Eesti erikoolide lõpetanute lõikes ning uuris kui tulemuslikud on erikoolid alaealiste 

kuritegeliku karjääri ennetamisel. Uurimustöö teema ja eesmärk on aktuaalsed, kuna alaealiste 

kuritegevus on valdkond, mis on viimastel aastatel teravdatud tähelepanu alla võetud nii Eestis 

kui ka teistes Euroopa riikides. Peamine suund on alaealiste kuritegevuse ennetamistegevusel. 

 

Alaealiste kuritegevuse määr ja ka retsidiivsus on Eestis väga kõrged, nii on üha enam hakatud 

tähelepanu pöörama alaealiste kuritegevuse ennetamisele. Riik on määratlenud alaealiste 

kuritegevuse vähendamise eesmärgid ja vahendid nende saavutamiseks. Oluline roll alaealiste 

õigusrikkujatega tegelemisel on alaealiste komisjonidel ja erikoolidel. 

Lõputöö jaguneb ülesehituselt kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis tuuakse välja riigi alaealiste 

kriminaalpoliitika ja selle eesmärgid, võimalused alaealiste kuritegevusega võitlemisel, 

kirjeldatakse erikooli rolli, eesmärke ja vaadeldakse võimalusi selle tulemuslikkuse hindamiseks. 

Teine peatükk annab ülevaate läbiviidud empiirilise analüüsi tulemustest Eesti erikoolide 

õpilaste edasisest retsidiivsusest. Viimases peatükis analüüsitakse antud uuringu tulemusi ning 

tehakse järeldused ning ettepanekud. 

 Püstitautd hüpotees leidis kinnitust. Uurimustulemustest ilmnes, et keskmine erikoolis õppinud 

tüdruku vanus on 15,9 ja poiste vanus on 14,6 aastat. Vargused, vägivalda kasutamine ja alkoholi 

tarvitamine on esmased põhjused, miks alaealised sattuvad erikooli. Lõputöö uurimuslikus osas 

leidis kinnitust, et 93% erikooli suunatud õpilastel puudus täisväärtuslik (mõlema vanemaga) 

pere. Pärast erikooli retsidiivse kuriteo sooritanud õpilastest puudus 97 % mõlema vanemaga 

perekond Sõltuvust ainetest oli kogu valimist 47 õpilastel, mis teeb 61,8 % kogu valimist. 76-st 

pärast erikooli retsidiivse kuriteo sooritanud õpilastest on 61-el sõltuvus erinevates ainetest, so 

kogu valimist 80%.  

 

55 erikooli õpilast vastasid, et erikoolid ei ole efektiivsed ning erikool ei parandanud nende 

arvamuse, kuidas on vaja õieti käituda. See teeb 72% kogu valimist. Ainult 5 õpilast peale 

erikoolist lahkumist ei ole toime pannud mitte ühtegi väärtegu. Kogu vaadeldavast valimist teeb 

see 6,5%. Üle poole õpilast on pärast erikoolist lahkumist pannud toime mingi väärteo. 

Enamlevinud väärteod olid alaealisena suitsetamine ja alkoholi tarvitamine, nö pisivargused ja 
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narkootiliste ainete tarvitamine. Pärast erikoolist lahkumist on 66 endist õpilast toime pannud 

kriminaalkorras karistatava teo. Kogu vaadeldavast valimist (76-st) teeb see retsidiivsuse 

protsendiks 87%. 

 

Eesti erikoole on nimetatud kuritegevuse kasvulavaks. Nende madal tulemuslikkus, mis on 

põhjustatud kehvadest olmetingimustest, professionaalse personali puudusest, töötajate vähesest 

koostööst ja madalast motiveeritusest, kehvast infrastruktuurist ning puudulikust järelhooldusest, 

viitab vajadusele erikoolide süsteemi uuendada.  

 

Erikooli kasvandike kõrget retsidiivsust silmas pidades võib väita, et Eesti erikoolid ei ole 

alaealiste kuritegevuse ennetamisel edukad olnud. Kui 87% endistest erikooli õpilastest sooritab 

jätkuvalt õigusrikkumisi, on erikoolid väga ebaefektiivsed. Pigem on erikoolide rolliks juba 

olemasolevate õigusrikkujate karistamine ja isoleerimine ühiskonnast. Kuivõrd ideaalis peaks 

erikool olema siiski alaealiste kuritegevust ennetav haridusasutus, vajab Eesti erikoolide süsteem 

selle rolli omandamiseks põhjalikke ümberkorraldusi. See võimaldaks riigil tõsta alaealiste 

kuritegevuse ennetamise tulemuslikkust. 

 

Alaealistele suunatud sekkumiste kohta võib öelda, et seni arendatud varase sekkumise ja 

juhtumikorralduse töö mudel, mida oma ennetustegevuses soosivad ka teised Euroopa riigid, 

vajab meil veel arendamist. Vajalikud on nii lastega töötavate spetsialistide ja lastevanemate 

koolitamine kui ka ühtlase regionaalse võrgustikutöö väljaarendamine. 

 

Korrastamist vajab alaealiste mõjutusvahendite teenusepakkujate süsteem (sh alaealiste 

komisjonide juhtimise süsteem, mõjutusvahendite tulemuslikkuse mõju), samuti kasvatuse 

eritingimusi vajavate õpilaste koolide töö. 

 

Kogu eelnevalt väljatoodud probleemistik on viinud alaealiste kuritegevuse vähendamise 

arengukava aastateks 2007–2009aa. koostamiseni ning arengukava üldeesmärgiks on vähendada 

alaealiste kuritegevust, sh alaealiste korduvõigusrikkumisi, ning parandada alaealiste suhtes 

rakendatavat ennetustööd. 

 

Analüüsides arengukava aastateks 2007-2009., asun seisukohale, et antud arengukava ei ole 

olukorda muutunud. Erikoolide töö tõhustamiseks oli arengukavas ette nähtud neli meedet: 

turvalise koolikeskkonna loomine, erikooli suunamise korrastamine, erikoolide õppe- ja 

kasvatustöö arendamine ning järelhooldussüsteemi loomine erikoolist lahkujatele. Kui ikka 
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toimvad koolist ära jooksmised, ( uurimise ajal Tapa erikoolis olid 10 õpilast jooksus ja 

Kaagvere erikoolis kaks), kaklused, õpilased korraldavad mässu. Samuti puudub kindel 

järelhooldussüsteem. Autor võib järeldada, et senised arengukavad ei ole toonud positiivseid 

muudatusi kuna riigil puudub piisav rahaline ressurss riigile on odavam suunata alaealisi erikooli 

ning „ probleem on lahendatud „ seeniks kuna laps asub erikoolis. Paraku see ei ole nii 

lapsevanematega, kelle laps asub erikoolis ei tee keegi sotsiaaltööd ning kui laps erikoolist tuleb 

tagasi koju probleemid jäävad samal tasemel. Riigil puudub tahtlus põhjalikumalt tegeleda 

alaealistega seotud probleemidega seega Eesti riik ja kõik meie peame veel palju tööd tegema 

selleks, et meie noored astuksid õigele teele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

РЕЗЮМЕ 

 

Тема дипломной работы « Роль спецшкол для дальнейшего предотвращения преступности 

среди несовершеннолетних. Работа написана на эстонском языке. Всего 72 страница, 52 

страниц состовляет основная часть работы и 20 страниц приложения. В работе 25 диограм 

и 13 таблиц. Для написания работы был использован 31 источник и 6 нормативных 

документов. Дипломная работа состоит из вступления, 3 глав и заключения.  

Цель дипломной работы анализировать роль спецшкол для дальнейшего предотвращения 

преступности среди несовершеннолетних, на примере существуевшихся спецшкол в 

Эстонии. Исследовательским объектом являются ученики, которые закончили спецшколу. 

При состовлении дипломной работы был использован исследовательский метод-анкетный 

опрос.  

Тема дипломной работы актуальная, так как приступления несовершеннолетних 

находится под большим надзором как в Эстонии, так и в других странах Европы.  Работа 

имеет практическое значение, так как важно исследовать, сколько несовершеннолетних 

совершают приступления, после спецшколы. Этот метод дает возможность оценить 

эффективносто спецшкол. В дипломной работе приводятся предложения по улучшению 

эффективности работы спецшкол. 
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LISAD 
 
Lisa 1. Küsitlus erikooli õpilastega 
 
 

 

Formaliseeritud küsitlus 

 

Alaealiste kuritegevus on valdkond, mis on viimastel aastatel teravdatud tähelepanu alla võetud 

nii Eestis kui ka teistes riikides. Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik on alaealiste 

kuriteoennetuse seadnud üheks oma tegevuse prioriteediks ning ka Eestis on nii õigus- kui ka 

haridus- ja sotsiaalsüsteemi esmatähtsaks valdkonnaks alaealistega tegelemine ning nende 

õigusrikkumiste ennetamine. Alaealisi võib mitmete andmete põhjal pidada kriminaalselt kõige 

aktiivsemaks vanusegrupiks, moodustades viimastel aastatel 13-17% kuritegudes 

kahtlustatavatest. 1980.-1993. aastatel oli alaealiste õigusrikkujate osakaal 15-20% kõigist 

õigusrikkujatest. 30 aastat on alaealiste kuritegevus olnud stabiilselt kõrge. Alaealiste 

kuritegevust iseloomustab see, et poisid sooritavad rohkem kuritegusid kui tüdrukud, vastavalt 

83% ja 17% – sarnane tendents peegeldub ka täiskasvanute kuritegevuses, kus 90% kuritegudest 

panevad toime mehed kuid viimaste aastate andmed näitavad ka sagenevat kokkupuudet 

tütarlastega. Alaealiste komisjonide hinnangul on üldjuhul tütarlaste probleemid oma olemuselt 

tõsisemad. 

On märgata, et alaealiste kuritegevus kasvas pidevalt. Iseloomulikeks suundadeks on 

vägivaldsus, kuriteo toimepanijate noorenemine, mittekodanike suurem kriminaalne aktiivsus 

ning alkoholi ja narkootikumide tarbimise suurenemine.  

 

Viimastel aastatel toimunud peamised muutused alaealiste kuritegevuses, see tähendab, et 

alaealised õigusrikkujad on muutunud aina nooremaks ja tõusutendentsi näitab ka alaealiste 

õigusrikkujate retsidiivsus. Alaealiste kuritegevus vähenes 2005a. veidi, samas on noored 

muutunud vägivaldsemaks, selgub politseiameti statistikast. 2009.a aastal on Põhja Prefektuuri 

teenindaval territooriumil avastatud kuritegudest toime pandud alaealiste poolt või osavõtul 506 

kuritegu. Samas 2008.a avastatud kuritegudest panid toime 895 kuritegu alaealised. 2007.a 

avastatud kuritegudest 989 oli alaealiste poolt toime pandud.  
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Alaealiste osakaal on keskmisest kõrgem röövimiste, sõiduki-varguste ja ärandamiste, avaliku 

korra raskete rikkumiste korral ja avaliku usalduse vastaste kuritegude korral. Alaealiste seas on 

kõrge korduvkuritegevuse määr – veidi rohkem kui viiendik alaealistest kurjategijatest on juba 

varem kokku puutunud õigussüsteemiga. Eestis läbi viidud uuringu raames selgus, et 166-st 

Eesti vanglates karistust kandnud 16-24 aastastest noormeestest oli 86% varem 3-7 korda 

kriminaalkorras karistatud ja 41% kandsid vanglakaristust juba kolmandat või enam korda. 

Vanglakaristust kandvate poiste hulgas oli ka 36 poissi, kellele oli varem kohaldatud 

mõjutusvahendina kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis nn. erikoolis viibimist. 

Kaagvere erikooli tüdrukutest oli koolist lahkudes uue kuriteo sooritanud 35% ja väärteo 54% 

kasvandikest. 

 

Käesoleva uurimuse peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, milline alaealiste seas vanuserühm 

on kõige aktiivsem ja mis süüteod nad pannevad toime. 

 

Eesmärgist lähtuvalt püütakse leida vastus järgmistele küsimustele: 

• mis süüteod panevad kõige sagedamini alaealised 

• mille eest alaealised sattuvad erikooli 

• miks peale erikooli lõpetamist nad panevad toime uued süüteod. 

Käesolev uuring on teadusliku eesmärgiga ning oma olemuselt on tegemist anonüümse 

ankeetküsitlusega, milles on kokku 18 küsimust. Küsimusi on kahte liiki - valikvastustega 

küsimused ja lahtised küsimused. Lahtiste küsimustega antakse vastajatele võimalus väljendada 

oma subjektiivseid eelistusi.  

Valim moodustatakse õpilastest, kes õppivad erikoolides. Tegemist on ühekordse uurimusega. 

Küsitlus planeeritakse läbi viia kahe nädala jooksul, alates 14. veebruarist 2011. 

Ankeetide levitamine ja kogumine toimub elektronposti teel küsitluse koostaja poolt. 

Ankeetidele vastamine toimub iseseisvalt.  
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Ankeetküsitlus 

ERIKOOLIDE ROLL ALAEALISTE KURITEGUDE EDASISEL 
ENNETAMISEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tallinn 2011 
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Hea vastaja! 

Palun Teie abi uurimuse „ Erikoolide roll alaealiste kuritegevuse edasisel ennetamisel“ 

läbiviimisel, millega soovitakse saada ülevaade  alaealiste kuritegevusest. Uurimuse peamiseks 

eesmärgiks on välja selgitada, milline alaealiste seas vanuserühm on kõige aktiivsem ja mis 

süüteod nad pannevad toime. 

Ankeedile vastamine ei ole keeruline. Teie jaoks sobivale vastusevariandile tuleb ring ümber 

tõmmata.  

Käesoleval uurimusel on ainult teaduslikud eesmärgid. Küsimustik on anonüümne ning 

ankeetidele antud vastuseid ei seota ega avaldata kuskil seoses Teie nimega ja personaalsete 

isikuandmetega.  

 

Ette tänades, 

Vjatseslav Šatalov 
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Ankeetküsitlus 

1. Kas sa oled: 
a. poiss 
b. tüdruk 

 
2. Teie vanus 

Märkige aastad.......................................................... 
 
3. Kui kaua oled erikoolis? 
 
.......................................................................................... 
 
4. Kus maakonnas sa elasid enne erikooli sattumist? 
............................................................................... 
 
5. Kui vana sa olid, kui sattusid erikooli?. 
  a.  14-15 
  b.  16-17 
 
6. Kas sa elad oma ema ja isaga? 
  a. jah, ma elan koos oma ema ja isaga 
  b. elan koos oma emaga 
  c. elan koos isaga 
  d. ema ja kasuisaga 
  e. isa ja kasuemaga 
  f. elan oma sugulaste peres ( nt. vanavanemad, tädi, õde, vend). 
  g. elan hooldusperes 
  h. elan koos kellegi teisega, täpsemalt...................................... 
 
7. Mis on sinu kodune keel? 
  a. eesti keeles 
  b. vene keeles 
 
8. Kas sinu vanematel on töökoht? 
  a. tal on püsiv töökoht 
  b. aeg-ajalt töötab 
  c. ei tööta 
  d. pensionil 
 
9. Kuidas Sa saad läbi sinuga koos elavate vanematega? 
  a. saame hästi läbi 
  b. saame üsna hästi läbi 
  c. ma ei saa eriti hästi läbi 
  d. meie suhted on halvad 
 
10. Kui sageli Sa võtad ette midagi koos oma vanemate või teiste täiskasvanud pereliikmetega ( 
nt. käite kinos, jalutate, matkate, külastate sugulasi). 
  a. sagedamini kui kord nädalas 
  b. umbes kord nädalas 
  c. umbes kord kuus 
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  d. peaegu mitte kunagi 
11. Mitu korda nädalas Sa käid õhtuti väljas ( nt peol, diskol). 
   a.  ei käi üldse ’htuti väljas 
   b. üks kord 
   c. kaks korda 
   d. iga päev 
 
12. Kui vanad on sinu sõbrad? 
  a. 14-16 
  b. 16-18 
  c. 18 ja vanem 
 
13. Kas Teie grupis tehakse ka tegelikult koos midagi keelatut ( ebaseaduslikku) ? 
  a. ei 
  b. jah 
 
14. Kas erikool parandas sinu arvamust, kuidas õieti käituda 

a. jah 
b. ei 

 
15. Alkoholi tarvitamine: 

a. õlu, siidri joomine 
b. kange alkoholi joomione 
 

16. Narkootikumide tarvitamine: 
  a. kanepi tarvitamine 
  b. ecstasy või amfetamiini tarvitamine 
  c.  LSD, heroiini või kokaiini tarvitamine 
 
17. Mille eest sa sattusi erikooli? 

1. varavastased õigusrikkumised 
 

  a. vargused poest 
  b. sissemurdmine varguse eesmärgil 
   c. jalgratta, mopeedi või motorolleri vargus 
  d. auto või motoratta ärandamine 
  e. autoosade või vargus autost 
  f. rahakoti, käekoti või muu eseme vägisi äravõtmine 

2. Vägivalda kasutamine: 
 

  a. relva või jõuga ähvardades raha või esemete nüudmine 
  b. kambakakluses osalemine 
  c. peksmine või noaga löömine 
 
18. Kui Te soovite küsimustikku kommenteerida või midagi lisada, siis saate oma mõtteid 

avaldada siin. 

.......................................................................................................................................................... 

See oli kõik, mida tahtsin Sinu käest küsida. 
Suur tänu vastamise eest! 
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Lisa 2. Küsitlus õpilastega, kes lõpetasid erikooli 
 
 
 

Formaliseeritud küsitlus 

 

Alaealiste kuritegevus on valdkond, mis on viimastel aastatel teravdatud tähelepanu alla võetud 

nii Eestis kui ka teistes riikides. Euroopa kriminaalpreventsiooni võrgustik on alaealiste 

kuriteoennetuse seadnud üheks oma tegevuse prioriteediks ning ka Eestis on nii õigus- kui ka 

haridus- ja sotsiaalsüsteemi esmatähtsaks valdkonnaks alaealistega tegelemine ning nende 

õigusrikkumiste ennetamine. Alaealisi võib mitmete andmete põhjal pidada kriminaalselt kõige 

aktiivsemaks vanusegrupiks, moodustades viimastel aastatel 13-17% kuritegudes 

kahtlustatavatest. 1980.-1993. aastatel oli alaealiste õigusrikkujate osakaal 15-20% kõigist 

õigusrikkujatest. 30 aastat on alaealiste kuritegevus olnud stabiilselt kõrge. Alaealiste 

kuritegevust iseloomustab see, et poisid sooritavad rohkem kuritegusid kui tüdrukud, vastavalt 

83% ja 17% – sarnane tendents peegeldub ka täiskasvanute kuritegevuses, kus 90% kuritegudest 

panevad toime mehed kuid viimaste aastate andmed näitavad ka sagenevat kokkupuudet 

tütarlastega. Alaealiste komisjonide hinnangul on üldjuhul tütarlaste probleemid oma olemuselt 

tõsisemad. 

On märgata, et alaealiste kuritegevus kasvas pidevalt. Iseloomulikeks suundadeks on 

vägivaldsus, kuriteo toimepanijate noorenemine, mittekodanike suurem kriminaalne aktiivsus 

ning alkoholi ja narkootikumide tarbimise suurenemine.  

 

 

Viimastel aastatel toimunud peamised muutused alaealiste kuritegevuses, see tähendab, et 

alaealised õigusrikkujad on muutunud aina nooremaks ja tõusutendentsi näitab ka alaealiste 

õigusrikkujate retsidiivsus. Alaealiste kuritegevus vähenes 2005a. veidi, samas on noored 

muutunud vägivaldsemaks, selgub politseiameti statistikast. 2009.a aastal on Põhja Prefektuuri 

teenindaval territooriumil avastatud kuritegudest toime pandud alaealiste poolt või osavõtul 506 

kuritegu. Samas 2008.a avastatud kuritegudest panid toime 895 kuritegu alaealised. 2007.a 

avastatud kuritegudest 989 oli alaealiste poolt toime pandud.  

Alaealiste osakaal on keskmisest kõrgem röövimiste, sõiduki-varguste ja ärandamiste, avaliku 

korra raskete rikkumiste korral ja avaliku usalduse vastaste kuritegude korral.  

Alaealiste seas on kõrge korduvkuritegevuse määr – veidi rohkem kui viiendik alaealistest 

kurjategijatest on juba varem kokku puutunud õigussüsteemiga. Eestis läbi viidud uuringu 

raames selgus, et 166-st Eesti vanglates karistust kandnud 16-24 aastastest noormeestest oli 86% 
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varem 3-7 korda kriminaalkorras karistatud ja 41% kandsid vanglakaristust juba kolmandat või 

enam korda. Vanglakaristust kandvate poiste hulgas oli ka 36 poissi, kellele oli varem 

kohaldatud mõjutusvahendina kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis nn. erikoolis 

viibimist. Kaagvere erikooli tüdrukutest oli koolist lahkudes uue kuriteo sooritanud 35% ja 

väärteo 54% kasvandikest. 

 

Käesoleva uurimuse peamiseks eesmärgiks on välja selgitada, milline alaealiste seas vanuserühm 

on kõige aktiivsem ja mis süüteod nad pannevad toime. 

 

Eesmärgist lähtuvalt püütakse leida vastus järgmistele küsimustele: 

• mis süüteod panevad kõige sagedamini erikooli lõpetajad 

• kas erikoolid on efektiivsed 

• miks peale erikooli lõpetamist nad panevad toime uued süüteod. 

Käesolev uuring on teadusliku eesmärgiga ning oma olemuselt on tegemist anonüümse 

ankeetküsitlusega, milles on kokku 16 küsimust. Küsimusi on kahte liiki - valikvastustega 

küsimused ja lahtised küsimused. Lahtiste küsimustega antakse vastajatele võimalus väljendada 

oma subjektiivseid eelistusi.  

 

Valim moodustatakse õpilastest, kes õppivad erikoolides. Tegemist on ühekordse uurimusega. 

Küsitlus planeeritakse läbi viia kahe nädala jooksul, alates 07. märtsist 2011.    

Ankeetide levitamine ja kogumine toimub elektronposti teel küsitluse koostaja poolt. 

Ankeetidele vastamine toimub iseseisvalt.  
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Ankeetküsitlus 

ERIKOOLIDE ROLL ALAEALISTE KURITEGUDE EDASISEL 
ENNETAMISEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinn 2011 
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Hea vastaja! 

Palun Teie abi uurimuse „ Erikoolide roll alaealiste kuritegevuse edasisel ennetamisel“ 

läbiviimisel, millega soovitakse saada ülevaade  alaealiste kuritegevusest. Uurimuse peamiseks 

eesmärgiks on välja selgitada, milline alaealiste seas vanuserühm on kõige aktiivsem ja mis 

süüteod nad pannevad toime. 

Ankeedile vastamine ei ole keeruline. Teie jaoks sobivale vastusevariandile tuleb ring ümber 

tõmmata.  

Käesoleval uurimusel on ainult teaduslikud eesmärgid. Küsimustik on anonüümne ning 

ankeetidele antud vastuseid ei seota ega avaldata kuskil seoses Teie nimega ja personaalsete 

isikuandmetega.  

 

Ette tänades, 

Vjatseslav Šatalov 
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1. Teie sugu 
a. poiss 
b. tüdruk 
 
2. Kui vana sa oled 
a.14-15 
b.15-16 
c.16 ja vanem 
 
3. Mis keeles sa räägid 
a.vene 
b.eesti 
 
4. Kus sa elasid enne erikooli saabumist 
 
.................................................................................... 
 
5. Mille eest sa sattusid erikooli 
a. varavastased süüteod 
b. isikuvastased süüteod 
c. koolikohustuste mitte täitmine 
d. suitsetamine, alkoholi tarvitamine, narkootikumide tarvitamine 
 
6. Kui kaua sa olid erikoolis 
 
------------------------------------------------------------ 
 
7. Kas erikool parandas sinu arvamust, kuidas õieti käituda 
c. jah 
d. ei 
 
8. Kas sa praegu õpid 
a. ei 
b. jah keskkoolis 
c. jah gümnaasiumis 
d. kutsekoolis 
e. ülikoolis 
 
9. Kas sul on töökoht 
a. mul on püsiv töökoht 
b. aeg-ajalt töötan 
c. ei tööta 
 
10. Kas sinu grupis tehakse ka tegelikult koos midagi keelatult ( ebaseaduslikku) 
a. ei 
b. jah 
 
11. Kas sa hetkel tarvitad alkoholi 
a. õlu, siidri joomine 
b. kange alkoholi joomine 
 
12. narkootikumide tarvitamine 
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a. kanepi tarvitamine 
b. ecstasy või amfetamiini tarvitamine 
c. LSD, heroini või kokaini tarvitamine 
 
13. Kas peale erikooli oled toime pannud süütegusid 
a. varavastased 
b. isikuvastased 
c. vägivalda kasutamine 
d. narkootikumide tarvitamine 
e. alkoholi tarvitamine 
 
14. Kas sul on sõltuvus keelatud ainetest. 
a. ei ole 
b. jah, alkoholi sõltuvus 
c. jah, narkootikumide sõltuvus 
 
15. Kas sa oled karistada saanud peale erikooli 
a. jah krim.korras 
b. jah väärteo korras 
c. ei ole 
 
16. Kas suhted peres on muutunud peale erikooli 
a. jah 
b. ei 

 
 
 
See oli kõik, mida tahtsin Sinu käest küsida. 
Suur tänu vastamise eest 
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Lisa 3. Fotod Kaagvere erikoolist 
 

 
Foto 1. Kaagvere erikooli vana õppehoone 
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Foto 2. Kaagvere erikooli õppekompleks 
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Lisa 4. Foto Tapa erikoolist 
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Lisa 5. Riigikohtu kohtuotsus 
 

RIIGIKOHUS 

KRIMINAALKOLLEEGIUM 

KOHTUOTSUS 

Eesti Vabariigi nimel 

Kohtuasja number 3-1-2-1-10 

Määruse tegemise koht ja 
kuupäev 

Tartu, 7. aprill 2010 

Kohtukoosseis Eesistuja Jüri Ilvest, liikmed Eerik Kergandberg ja Priit 
Pikamäe 

Kohtuasi Viljandi maakonna alaealiste komisjoni taotlus alaealise K. A. 
saatmiseks kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli 

Vaidlustatud kohtulahend Tartu Ringkonnakohtu 1. detsembri 2009. a määrus 
kriminaalasjas nr 1-09-17802 

Kaebuse esitaja ja kaebuse liik Alaealise K. A. kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Pille Toomi 
teistmisavaldus 

Asja läbivaatamise kuupäev 17. veebruar 2010, kirjalik menetlus 

  

RESOLUTSIOON 

Jätta K. A. kaitsja teistmisavaldus rahuldamata. 

ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 

1. Viljandi maakonna alaealiste komisjon esitas 30. septembril 2009 maakohtule taotluse 

alaealise K. A. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamiseks tähtajaga kuni 

2009/2010 õppeaasta lõpuni, s.o 31. augustini 2010. Komisjon märkis, et K. A.-l on koolis olnud 

pidevalt probleeme käitumisega ja koolikohustuse täitmisega. Probleemid alkoholiga ilmnesid 

K. A.-l juba 2005. aastal. Teda on karistatud 15 korral (peamiselt alkoholiseaduse alusel) 

väärtegude toimepanemise eest. K. A. probleemide lahendamisega on palju tegelenud ka 

Viljandi linna sotsiaalamet, kuid kokkulepitu on jäänud täitmata, sest alaealine ei kuuletu 

vanemale. Alaealiste komisjon arutas K. A. poolt toimepandud õiguserikkumisi korduvalt, 

määrates talle 19. detsembril 2008 mõjutusvahendina kohustuse käia psühhiaatri konsultatsioonil 

ja otsustades 10. märtsil 2009 kohustada K. A.-d kasutama rehabilitatsiooniteenust. 

Rehabilitatsioonikeskusesse keeldus K. A. minemast.  



69 
 

2. Tartu Maakohtu 5. novembri 2009. a määrusega anti luba K. A. paigutamiseks kasvatuse 

eritingimusi vajavate õpilaste kooli tähtajaga kuni 31. august 2010. Määruse kohaselt on 

alaealiste komisjon K. A. kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutamise vajadust 

usaldusväärselt põhjendanud taotluses esitatud faktiliste asjaoludega, mida kinnitavad lisatud 

materjalid. Neist nähtuvalt on K. A. õiguserikkumisi alaealiste komisjonis korduvalt arutatud, 

mis ei ole aga tulemusi andnud.  

3. Alaealise K. A. seaduslik esindaja M. K. esitas maakohtu määruse peale Tartu 

Ringkonnakohtule määruskaebuse, milles palus maakohtu määruse tühistada ning jätta Viljandi 

maakonna alaealiste komisjoni taotlus K. A. paigutamiseks kasvatuse eritingimusi vajavate 

õpilaste kooli rahuldamata. Kaebuses leitakse, et kohtumäärus on põhjendamata. K. A.-le jäeti 

tagamata kaitsja vaatamata sellele, et tegemist on alaealisega ning tulenevalt KrMS § 45 lg 2 p 1 

on kaitsja osavõtt kohustuslik. Maakohus eiras KrMS § 406 lg 2 p 1, lg 4 ja 5 nõudeid. Kaebaja 

hinnangul ei nähtu maakohtu määrusest põhjendusi kohtu järeldusele, et K. A.-le 

mõjutusvahendina määratud kohustus käia psühhiaatri konsultatsioonidel pole andnud tulemusi. 

Ka ei selgu alaealiste komisjoni 10. märtsi 2009. a otsusest, milliseid K. A. õiguserikkumisi 

arutati. Alaealiste komisjoni 19. detsembri 2008 otsusega oli K. A.-le määratud ka katseaeg kuni 

30. jaanuarini 2009, kuid mida see sisuliselt tähendab talle määratud mõjutusvahendi 

kohaldamisel (psühhiaatri juurde vestlusele saatmine), ei ole arusaadav. AMVS § 3 ei sätesta 

mõjutusvahendina katseaja määramist. Alaealiste komisjon eiras nõuet selgitada alaealisele ja 

tema esindajale nende õigusi ja kohustusi. Kaebaja märkis, et alaealiste komisjon ei väljastanud 

K. A. seaduslikule esindajale nõuetekohast saatekirja psühhiaatrile, milles olnuks märgitud 

alaealise vestlusele saatmise põhjused ning küsimused, millele alaealiste komisjon soovib 

spetsialisti vastust saada. Kaebaja märkis, et kohtumäärusest pidanuks nähtuma, millisesse 

erikooli alaealine kohtumääruse alusel paigutatakse, seda aga määrusest teada ei saa. K. A. on 

psühhiaatri poolt suunatud õppima erivajadustega õpilaste kooli. Põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse § 17 lg 1 kohaselt on õpilane koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni 

või 17-aastaseks saamiseni. K.A. saab 17-aastaseks 10. veebruaril 2009. Ka seda asjaolu ei ole 

K. A. erikooli suunamisel arvestatud. 

4. Tartu Ringkonnakohtu 1. detsembri 2009. a määrusega jäeti maakohtu määrus muutmata ja 

määruskaebus rahuldamata. 

4.1 Ringkonnakohus märkis, et K. A. pani korduvalt toime õiguserikkumisi ja Viljandi 

maakonna alaealiste komisjonis arutati tema käitumist korduvalt. 30. septembril 2009 arutas 

alaealiste komisjon taas K. A. alkoholitarvitamist. Istungil leiti, et kuna K. A. ei ole suutnud 
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õiguskuulekalt käituda ning keeldus rehabilitatsiooniteenusest, tuleb taotleda tema suunamist 

kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli. Ringkonnakohus ei nõustunud kaebaja väitega, 

nagu oleks K. A. suhtes tehtud kohtumäärus kohtuistungil kaitsja puudumise tõttu ebaseaduslik. 

KrMS § 45 lg 2 p 1 reguleerib kaitsja osavõttu alaealise kriminaalasjades. Käesoleval juhul ei 

arutanud aga maakohus mitte K. A. kriminaalasja, vaid tema suunamist kasvatuse eritingimusi 

vajavate õpilaste kooli. Nimetatud küsimust reguleeriv KrMS § 406 lg 2 ei näe ette kaitsja 

osavõttu.  

4.2 Ringkonnakohtu arvates ei ole põhjendatud kaebaja väide, nagu oleks K. A. suhtes tehtud 

kohtumäärus põhistamata. Samuti luges ringkonnakohus paljasõnaliseks kaebaja väite, nagu ei 

oleks alaealiste asjade komisjoni istungil K. A.-le ja tema esindajale selgitatud nende õigusi ning 

kohustusi. K. A. seaduslik esindaja on andnud allkirja selle kohta, et talle on õigusi selgitatud. 

4.3 Ringkonnakohus ei nõustunud ka kaebaja selle väitega, et Tartu Maakohtule ei olnud teada, 

millisesse erikooli K. A. suunamist alaealiste komisjon taotleb. Määruskaebuse materjalidest 

nähtuvalt on Haridus-ja Teadusministeerium 13. oktoobril 2009 teatanud, et K. A.-le on 

broneeritud õppekoht Tapa erikoolis. 

MENETLUSOSALISTE SEISUKOHAD 

5. K. A. kaitsja vandeadvokaadi vanemabi Pille Toom esitas Riigikohtule teistmisavalduse, 

taotledes ringkonnakohtu määruse tühistamist ja asjas menetluse uuendamist. Kaitsja märkis 

teistmisaluseks KrMS § 366 p 5, s.o muu asja õigeks lahendamiseks olulise asjaolu, mis oli 

lahendi tegemise ajal kohtule teadmata. Kaitsja hinnangul tuleb menetlus uuendada põhjusel, et 

ringkonnakohus on lahendit tehes jätnud arvesse võtmata, et K. A. saab 10. veebruaril 2010. a 

17-aastaseks. Haridusseaduse § 8 kohaselt ei ole aga selles vanuses põhihariduse omandamine 

enam kohustuslik. Kuna K. A. ei ole alates nimetatud kuupäevast enam koolikohuslane, on tema 

erikooli paigutamine kuni 2009/2010 õppeaasta lõpuni seadusevastane. 

KOLLEEGIUMI SEISUKOHT 

6. Kriminaalkolleegium leiab, et K. A. kaitsja teistmisavaldusest ei nähtu teistmisalust 

KrMS § 366 p 5 mõttes. Nii Tartu Maakohtu 5. novembri 2009. a kui ka Tartu Ringkonnakohtu 

1. detsembri 2009. a määruses on muuhulgas märgitud ka K. A. isikukood. Seega ei saa K. A. 

vanus olla selliseks uueks asjaoluks, mis ei olnud lahendite tegemise ajal kohtutel teada ja mis 

seetõttu tingiks menetluse uuendamist KrMS § 366 lg 5 alusel. 
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7. Õiguse ühetaolise kohaldamise eesmärgil peab kolleegium siiski vajalikuks selgitada 

järgnevat. 

7.1 Riigikohtu üldkogu 17. märtsil 2003. a kohtuotsuses nr 3-1-3-10-02 märgitust lähtuvalt ei saa 

Riigikohus teatud erandjuhtudel keelduda menetlemisest pelgalt vaid viitega korralise 

kohtukaebevõimaluse või teistmisaluse puudumisele. Selliste erandjuhtuga on tegemist siis, kui 

Riigikohtule esitatavast kaebusest või avaldusest nähtub isiku põhiõiguste võimalik rikkumine. 

Kui sellises olukorras puuduvad muud menetluslikud võimalused põhiõiguste rikkumise 

kõrvaldamiseks, on Riigikohus põhiõiguste tagamiseks seda kaebust või avaldust siiski ise 

kohustatud menetlema. Riigikohtu üldkogu eelnimetatud otsuses toonitatakse eriti Riigikohtu 

kõnealust kohustust juhtudel, mil võib tegemist olla PS §-s 20 sätestatud vabaduspõhiõiguse 

rikkumisega.  

7.2 K. A.-le määrati Tartu Maakohtu 5. novembri 2009. a määrusega mõjutusvahendiks tema 

paigutamine Tapa kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli kuni 2009/2010 õppeaasta 

lõpuni s.o 31. augustini 2010. Sellist meedet tuleb käsitada isikuvabaduse lubatava piiramisena 

PS § 20 lg 2 p 4 tähenduses. Põhiseaduse selle sätte kohaselt on lubatud seaduses sätestatud 

alusel ja korras võtta alaealiselt vabadus, kui see on vajalik tema üle kasvatusliku järelevalve 

sisseseadmiseks. Seaduses sätestatud alus ja kord alaealise üle isikuvabadust piirava kasvatusliku 

järelevalve sisseseadmiseks sisaldub eeskätt AMVS § 6 lg-tes 2 ja 4. Neist sätetest esimesena 

nimetatus on märgitud, et alaealiste komisjonil on õigus taotleda kohtult alaealise kasvatuse 

eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamist, kui alaealine on toime pannud AMVS § 1 lg-s 2 

sätestatud teo, mille eest kohaldatud mõjutusvahendid ei ole andnud tulemust ja kui kasvatuse 

eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamine toimub alaealise kasvatusliku järelevalve huvides. 

AVMS § 6 lg 4 kohaselt aga paigutatakse alaealine kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli 

kuni kaheks aastaks, arvestades seejuures õppeaasta lõpuga. Eelmärgitu pinnalt leiab kolleegium, 

et K. A. paigutamisel Tapa kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli on tema isikuvabadust 

piiratud põhiseadusega kooskõlas oleval seaduslikul alusel. Ka on kohtud veenvalt põhjendanud 

kaalutlusõigusest lähtuvat valikut, miks on K. A. senine käitumine tinginud tema isikuvabadust 

piiramise kasvatuslike eesmärkide saavutamiseks. 

7.3 Käesoleva kohtuasja puhul ei saa aga piirduda tõdemusega, et kuna K. A. paigutamisel 

kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli riivati tema vabadusõigust seaduslikult, siis tema 

põhiõigusi ei rikuta. Täiendavalt tuleb kaaluda, kas K. A. vabadusõiguse riive tema erikoolis 

viibimise näol on kestvalt seaduslik ka pärast tema 17-aastaseks saamist. Kaalumisvajadus 

lähtub asjaolust, et kui AMVS § 2 mõttes loetakse alaealiseks kuni 18-aastast isikut, siis 
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haridusseaduse (HaS) § 8 lg 2 teise lause, samuti põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse (PGS) § 17 

lg 1 teise lause kohaselt on laps koolikohustuslik vaid kuni põhihariduse omandamiseni või kuni 

17-aastaseks saamiseni. Lahendamist vajav küsimus eelmärgitu pinnalt kõlab selliselt, et kas 

seaduslikult kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli paigutatud, kuid enam mitte 

koolikohustusliku alaealise isikuvabadust tohib tema selles koolis viibimisega riivata? 

7.4 Kolleegiumi arvates tuleb sellele küsimusele vastata jaatavalt seetõttu, et AMVS § 6 lg-tes 2 

ja 4 sätestatu on käsitatav erinormidena (lex specialis) HaS § 8 lg 2 teises lauses, samuti PGS 

§ 17 lg 1 teises lauses sätestatu suhtes. Haridusseaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse 

ülesanne on haridussüsteemi korraldamine. Seega kuuluvad need seadused põhiseaduse §-s 37 

sätestatud hariduspõhiõiguse tagamise toimealasse. Alaealise mõjutusvahendite seadus aga, nii 

nagu on eelnevalt märgitud ka p-s 7. 2, ei kuulu mitte hariduspõhiõiguse tagamise toimealasse, 

vaid PS §-s 20 sätestatud vabadusõiguse lubatavate riivete toimealasse. Selline järeldus tuleneb 

ka PGS § 4 lg-s 21 ja § 21 lg-s 2 sätestatust, mille kohaselt ei laiene haridusseaduse ning 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse regulatsioon täies mahus kasvatuse eritingimusi vajavatele 

alaealistele, kes täidavad koolikohustust kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste koolis, kuhu 

nad saadetakse kohtumääruse alusel alaealise mõjutusvahendite seaduses sätestatud alustel ja 

korras. Kuna kasvatuse eritingimusi vajavate õpilaste kooli suunamisel lähtutakse nimelt 

kasvatuse eritingimuste vältimatust vajalikkusest ja kuna PS § 20 lg 2 p-s 4 ning AMVS §-s 2 

sätestatu mõtte kohaselt on võimalik kasvatuse eritingimusi kohaldada kuni 18-aastastele 

alaealistele, siis võib selliste kasvatuse eritingimuste kohaldamine jätkuda ka 17-aastaseks 

saanud alaealise suhtes - seega isiku suhtes, kellele koolikohustus ei laiene. 

7.5 Kooskõlas eelmärgituga puudub kolleegiumi arvates käesoleva kohtuasja puhul teistmisaluse 

puudumise sedastamise järgselt vajadus kohtuasja menetlemiseks K. A. põhiõiguste rikkumise 

motiivil. 

8. Juhindudes KrMS §-st 373 lg-st 1 jätab Riigikohtu kriminaalkolleegium K. A. kaitsja 

teistmisavalduse rahuldamata. 

Jüri Ilvest, Eerik Kergandberg, Priit Pikamäe 


