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Alaealiste poolt toimepandud õigusrikkumiste hulk kasvab juba alates 2016 aastast 

(Justiitsministeerium, 2021). 2020. aastal see küll langes, aga selle võib seostada üldise 

kuritegevuse hulga langemisega seoses eriolukorraga (Ahven et al., 2021; Ahven & Sööt, 

2021). Õigusrikkumiste ja hälbiva käitumine vahel on tugev seos. Nii hälbiva käitumise 

kui ka kuritegevuse alla kuuluvad agressiivsus, varastamine ja mõnuainete tarvitamine. 

Agressiivsuse alla liigituvad kuritegevuses nii kehaline väärkohtlemine kui ka 

ähvardamine ja vaimne vägivald. Mõnuainete all mõeldakse alkoholi ja narkootikume. 

(Justiitsministeerium, 2021.; Markina & Žarkovski, 2014, lk 15) Kuna noored veedavad 

lapsepõlves kodus palju aega ning vanematel on suur roll laste kasvatamises ja arengus, 

siis võib noore hälbiva käitumise põhjuseks olla lapsevanemate vähene aeg ja tähelepanu 

lapsele tema lapsepõlves, valed kasvatusvõtted või ka vastupidi ülehoolitsemine ning 

liigne iseseisvuse piiramine. 2014. aastal läbi viidud uuringu tulemused näitasid, et noorte 

seas kuritegevuse kasvamise riskifaktoriteks on vanemate poolt mõnuainete 

kuritarvitamine, laste füüsiline karistamine, vanemate välismaal töötamine või 

omavaheline usaldamatus (Markina & Žarkovski, 2014, lk 37–53). 

Eelnevast tulenevalt on käesoleva töö uurimisprobleemiks koduse kasvatuse ja eeskuju 

vähene efektiivsus noorte õigusrikkumiste hulga vähenemiseks. 

Lõputöö eesmärk on tuua välja peamised perekondlikud riskid, mis põhjustavad 

Harjumaa noorte seas hälbivat käitumist ning pakkuda kohaliku omavalitsuse 

sotsiaalosakonnale lahendusi perekonna toetamiseks. 

Eesmärgi täitmiseks püstitati uurimisküsimused: 

 Millised kasvatusmeetodid põhjustavad noorte seas hälbivat käitumist? 

 Millised kodused keskkonnad põhjustavad noorte seas hälbivat käitumist? 

Uuringu eesmärgi saavutamiseks koostas lõputöö autor järgmised uurimisülesanded: 

SISSEJUHATUS 
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 selgitada hälbivat käitumist ja kasvatusmeetodeid ning tuua välja nende erinevad 

vormid; 

 anda teoreetiline ülevaade erinevatest kodustest keskkondadest, hälbivast käitumisest 

ja vanemlikest kasvatusmeetoditest, seal hulgas ka ala- ja ülehoolitsemise mõjudest; 

 kavandada ja viia läbi Harjumaa täisealiste elanike seas uuring, teada saamaks, 

milliseid hälbivaid käitumisi ja kasvatusmeetodeid esineb; 

 analüüsida ja anda ülevaade lähtuvalt uurimistulemustest, milliseid seoseid hälbiva 

käitumise ja vanemlike kasvatusmeetodite vahel tekkis. 

Töö koosneb kahest peatükist ja seitsmest alapeatükist ning lõpeb kokkuvõttega. 

Esimeses peatükis kirjeldab autor teoreetilist ülevaadet vanemate loodud koduse 

keskkonna ja noorte hälbelise käitumise vahelistest seostest. Esimeses alapeatükis 

tuuakse välja erinevad kodused keskkonnad, kus noored elada võivad. Teises alapeatükis 

tuuakse välja erinevad kasvatusmeetodid. Kolmas alapeatükk annab ülevaate noorte seas 

esinevatest hälbelistest käitumisetest. Teises peatükis kirjeldab autor uuringu meetodeid, 

valimit, uurimistulemusi ja nende põhjal toob välja peamised järeldused ja ettepanekud. 
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1.1. Hälbiv käitumine noorte seas 

Lõputöös keskendub autor õigusrikkumistele ning alkoholi ja narkootikumide 

tarvitamisele noorte seas. Õigusrikkumiste all keskendub autor agressiivsusele ja selle 

väljendamisele erinevates olukordades. Lisaks on Markina ja Žarkovski (2014, lk 14) 

laste hälbiva käitumise uuring välja toonud, vargused, külmrelva kasutamise, vandalismi, 

uimastite müümise ja vahendamise ning graffitite joonistamise. Nooreks peetakse 

vastavalt noorsootöö seadusele (2010) „seitsme kuni kahekümne kuue aastane füüsiline 

isik“. Selles peatükis tuuakse välja erinevad uurimused noorte hälbivatest käitumisest. 

Esimeseks hälbivaks käitumiseks toob autor välja argessiivsuse. Üsna tihedalt tekivad 

inimesel, kelle peal kasutatakse füüsilist vägivalda, negatiivsed emotsioonid, mille ta 

hiljem kellegi teise peal välja elab. Enamasti ei osata isegi selgitada, miks kellelegi teisele 

haiget tehti, sest tegelikult elatakse välja enda sisse jäänud negatiivseid emotsioone. 

Samamoodi kujuneb ka karistada saanud lastel negatiivne eneseväljendus. Nad lähevad 

ja elavad end välja nooremate või väiksemate peal. Lisaks sellele väheneb nende enda 

analüüsi ja eneseväljenduse oskused. (Liivamägi-Hitrov & Kask, 2016, lk 49) 

Teiseks hälbivaks käitumiseks on sõltuvused. Täpsemalt varajane alkoholi tarvitamine. 

2016. aasta Tervise Arengu Instituudi uuringu (Vorobjov & Salekešin, 2016, lk 8) 

tulemused näitavad, et umbes kolmandik vastajatest noortest on proovinud alkoholi 

ennem kaheteistkümnendat eluaastat ja 87% vastanutest vähemalt korra elu jooksul. 31% 

vastanud poistest ja 20% tüdrukutest olid suitsetanud enne üheteistkümnendat 

eluaastat.  Huang jt (2012) uurisid noorte seas riskikäitumisi ja nende omavahelisi 

seoseid. Noored, kelle alkoholi tarvitamine hulk oli kasvav, oli ka suure tõenäosusega 

1. TEOREETILINE ÜLEVAADE VANEMATE LOODUD 

KODUSE KESKKONNA JA HÄLBIVA KÄITUMISE 

SEOSEST 
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noorelt seksuaalse riskikäitumise ja kõrgelt (35%) ning keskmiselt (43%) kriminaalse 

käitumisega gruppi. Suurenenud alkoholi tarvitamine noorte seas oli 72% seotud ka 

suurenenud kanepi tarbimisega. Madala alkoholi tarbimisega noortest 82% kuulusid ka 

madala kriminaalse käitumisega gruppi.  (Huang et al., 2012, lk 251–254) Alkoholi 

tarvitamine toob kaasa ka probleemid politseiga, omavahelised tülitsemised, õnnetused. 

Poiste puhul toodi välja kaklused ja probleemid liikluses ning tüdrukutel pigem 

enesevigastused ja seksuaalselt ohvriks sattumise. (Vorobjov & Salekešin, 2016, lk 12) 

Alkoholi tagajärjel teevad noored palju tegusid, mis võivad viia probleemide ja 

kriminaalse käitumiseni. 

Üks hälbiva käitumise tunnus on narkootiliste ainete tarvitamine. Vorobjov ja Salekešini 

uuringust (2016, lk 14–16) selgus, et noorte seas on narkootikumide proovimine iga aasta 

kasvanud. Tüdrukutest oli narkootikume korra elus tarvitanud 38% ning poistest 39%. 

Kõige levinum narkootikum õpilaste seas oli selle uuringu põhjal kanep. Huangi jt (2012) 

uuringust tuli välja, et 76% noortest, kes liigitusid kanepi tarvitajate gruppidesse kuulusid 

ka noorelt seksuaalse riskikäitumise gruppi. Ehk igasugune kanepi tarvitamine võib viia 

juba seksuaalse riskikäitumiseni. Samamoodi on ka kanepi tarvitajate grupis olevatel 

noortel suurem tõenäosus kuuluda madala (76%), keskmise (57%) ja tiheda (72%) 

kriminaalse käitumisega gruppidesse. Ka vastupidiselt tuli välja tugev seos. 59% 

vähenenud kanepi suitsetajatest olid seotud ka vähese kriminaalse käitumisega. (Huang 

et al., 2012, lk 251–254) Nendest uuringutest võib järeldada, et noorte seas on 

narkootikumide proovimine ja tarvitamine suhteliselt sage tegevus ning on väga suur 

võimalus, et need noored satuvad ka erinevatesse riskigruppidesse. 

Tähtis on vanemate poolt õigel hetkel tähele panna, kuidas laps ja noor käitub. Noores 

eas kergema tõsidusega hälbelised käitumised võivad lapse kasvades ka tõsisemaks 

muutuda. Hälbiva käitumise alla käivad mõnuainete tarvitamine, agressiivsus, ja erinev 

kriminaalne käitumine. Uuringute tulemustel on näha ka, et kui noor on ühes hälbiva 

käitumisega grupis, siis on suur oht, et ta satub ka mõnesse teise. 

1.2. Ülevaade erinevatest perekondlikest riskiteguritest 

Kuigi riskitegureid on erinevaid, siis selles peatükis keskendub autor perekonnaga seotud 

riskiteguritele. Esmalt selgitatakse, kuidas negatiivne kodune keskkond mõjutab lapse 
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oskuste kujunemist. Perekondlikest riskiteguritest tuuakse välja purunenud perekonnad 

ja lahku kasvamine, vanemate sõltuvused, majanduslikud raskused ning religiooni 

olemasolu. 

Riskikäitumist tekitavad tegurid jaotatakse individuaalseteks ning perekonna ja 

ümbritseva koduse keskkonnaga seotuks. Individuaalsete riskitegurite alla kuuluvad 

vähene haritus ja emotsioonidel põhinev ning ilma pikemalt mõtlemata tegutsemine. 

Keskkondlikud tegurid jagunevad sõprussuheteks, elu- ja koolikeskkonnaks. Nagu 

eelnevalt mainitud, siis autor keskendub perekonnaga seotud riskiteguritele. Perega 

seotud riskiteguriteks on seadusevastase või erakliku käitumisega vanemad,  puudulik 

kontroll vanemate poolt ning perekonna siseselt mitte läbisaamine ja vähene suhtlus. 

(Aaben et al., 2018, lk 10) Lapse õiguste konventsioonist (1996) artikkel 19 tulenevalt: 

Osalisriigid rakendavad kõiki / ... / abinõusid, et kaitsta last igasuguse füüsilise ja 

vaimse vägivalla, ülekohtu või kuritarvituse, hooletusse jätmise, hooletu või julma 

kohtlemise või ekspluateerimise, / ... / eest, kui laps viibib vanema(te), seadusliku 

hooldaja või seaduslike hooldajate või mõne teise lapse eest hoolitseva isiku hoole 

all. 

See tähendab, et last tuleb kaitsta kõikide selles mainitud negatiivsete kogemuste eest. 

Perekondlikud riskitegurid on seotud Lapse õiguste konventsioonis välja toodud 

ohtudega. 

Inimesed omavad kognitiivseid ja mittekognitiivseid oskuseid. Kognitiivsete oskuste alla 

käib igasugune informatsiooni töötlemine ja probleemide lahendamise oskus. 

Mittekognitiivsed oskused on näiteks isiksus, suhtlemine ja emotsioonid. Kognitiivseid 

oskusi saab kasvatamise ja suunamisega mõjutada ning arendada. (Valk, 2017, lk 1–2) 

Väiksem stressitase lapsel on koduses keskkonnas seotud vanemate ja lapse paremate 

kognitiivsete oskustega. Kui vanemad ei oska probleeme lahendada, siis see tekitab nii 

perekonnas terviklikult kui ka lapsel äreva keskkonna ja tõstab lapses stressitaset, sest 

vanemad ei suuda lapsele stabiilset kodust keskkonda luua. Sama ka informatsiooni 

vastuvõtlikkuse ja töötlemisega. (Glowacz et al., 2013, lk 326) Stabiilselt agressiivsetel 

lastel on vähem kognitiivseid oskusi. Kognitiivsete oskuste puudumine või selle vähesus 

võib avalduda proaktiivses vägivaldsuses. Selline noor ei vaja provokatsiooni, et 

https://booksc.xyz/g/Lee,%20E.%20H.
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vägivaldne olla, vaid proovib läbi vägivalla saavutada kontrolli või võimu olukorra üle. 

(Aaben et al., 2018, lk 8–9) Samuti ka on seotud mittekognitiivsete oskuste langus lühema 

haridusteega ja sellega võib ka kaasneda kuritegevuslik käitumine noorte seas (Valk, 

2017, lk 5). Ehk vanemad suudavad kasvatuse ja suunamisega mõjutada noore arengut 

mõjutada ja sellega ka otseselt nende käitumist. Eelnevalt välja toodud perekondlikud 

riskikäitumised aga vähendavad noore oskuste arengut ning sellega ka tekib oht, et 

suunab neid hälbiva käitumise suunas. 

Üheks riskiteguriks on katkised peresuhted ja selle tagajärjel vanematest eemaldumine. 

Uuringud on tõestanud, et lahutatud vanematega perede laste seas esineb tihedamalt 

kriminaalset käitumist kui koos elavate vanemate lastel. Abielus või koos elavate 

vanemate laste seas on väiksem võimalus kriminaalsel tegevusel ja sellega ka väheneb 

võimalus täiskasvanueas kriminaalse käitumise kujunemine. Laste seas, kes elavad ainult 

ühe vanemaga oli ka märgatav seos vanemate lahutuse ja kriminaalse käitumise 

vahel.  (Bartol & Bartol, 2017, lk 60–61; Boccio & Beaver, 2019, lk 95–96) Vorobjov ja 

Salekešini (2016, lk 26) uuringu järgi elas 2015. aastal 20% uuringus osalenud 15–16-

aastastest noortest  üksikvanemaga ja 16% ema ja tema elukaaslasega. Ühe vanemaga 

peres võivad lapsel käitumisprobleemid esile kerkida, sest perel on suurem risk sattuda 

majanduslikesse raskustesse. Samuti on vanemal keerulisem tööd leida ja pereelu 

tasakaalustada ning tal võib olla  psühholoogiliselt ja emotsionaalselt raskem toime tulla 

(Tiganik, 2013, lk 86). Mitmed uurimused on tõestanud, et kuritegevus esineb pigem 

peredes, kus vanemad on lahutanud või elavad eraldi ning sellega võib lahutust ja 

üksikvanemaga kasvamist pidada üheks riskifaktoriks. Lisaks võib see mõjutada ka 

majanduslikku olukorda. 

Nagu eelnevas lõigus välja tuli, võivad erinevad riskifaktorid omavahel seotud olla. 

Lapsepõlves kogetud vaesus mõjutab lapse arengut ja sellega ka edasist elu. Vaesuse ja 

majanduslike raskuste tagajärgedeks võivad olla madal enesehinnang, keerulised 

inimsuhted ja terviseprobleemid. Lapsepõlves kogetud vaesuse tulemuseks võib olla 

vähene töötahe ja mittetöötamine täiskasvanu eas, mis võib viia uuesti vaesuseni, 

sõltuvuseni ja kriminaalsuse ohu kasvamiseni. (Lasteombudsman, 2011, lk 21–30) Ka 

Ausna (2010, lk 106) uuringust tuli välja, et vaesemast kodusest keskkonnast välja 

kasvanud laste enesehinnang võib olla madalam ning see võib viia olukorrani, kus noor 
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isegi ei soovi enda heaolu nimel enam pingutada, sest on sellega juba harjunud. On ka 

tõestatud, et vaesest perest kahe vanemaga perekonna lastel esineb vähem 

käitumisprobleeme ja hüperaktiivsust kui ühe vanemaga peres. Kahe vanemaga peres 

elavatel tüdrukutel on vähem hüperaktiivsust ja väljapoole elavat käitumist kui ühe 

vanemaga peres. Samas ei tulnud välja erinevust käitumisprobleemide ilmnemisel ainult 

isaga või ilma vanemateta elamisel. Poiste seas, kes elavad mõlema vanemaga või ainult 

emaga avaldus vähem käitumisprobleeme kui poistel, kes elavad ainult isaga või ilma 

vanemateta. (Mokrue et al., 2012, lk 133–135) Sellest võib järeldada, et on erinevus 

vaesuse mõjul ainult emaga või ainult isaga elamisel lapse käitumisprobleemide 

tekkimises. 

Järgmiseks riskifaktoriks on mõnuainete tarbimine ja sõltuvus. Noorte alkoholi tarbimine 

on tugevalt seotud vanemate alkoholi tarbimise harjumusega. Vanemate joomine on 

tugevas seoses noore joomisharjumuste kujunemisega ning selle tagajärjel ka üheks 

suureks riskiteguriks. Randolphi jt (2018, lk 104) uurimus näitas ka, et 14-aastane on 

kõige kõrgemas riskigrupis ning kõige vastuvõtlikum vanemate käitumisele. Eelnevalt on 

välja toodud, et lahutatud vanematega pered on riskigrupis, siis vanema 

sõltuvusprobleemiga väideti vastupidist, et noore jaoks on pigem parem eemalduda 

sellest vanemat kui jääda tema juurde. Probleemsetest vanematest eemaldumine näitab 

pigem positiivseid tulemusi. Noored, kes eemaldusid probleemsetest vanematest on 

vähem depressiivsed, agressiivsed ja parema enesehinnanguga, kui noored, kes on jäänud 

probleemsete vanematega lähedaseks. Nende seas esineb ka vähem probleemset 

käitumist. (Ingoglia et al., 2011, lk 279) Ausna (2010, lk 51–52) tõi välja, et negatiivne 

eeskuju vanemate poolt on pannud noored rohkem pingutama, et ise samasuguseid vigu 

enam mitte teha. Probleemsetest vanematest eemaldumine võib mõjuda paremini ka 

olukorra üle järelduste tegemisel. Kui noor jääb probleemsesse keskkonda, võivad tal 

tekkida hälbivad harjumused vanemate halvast eeskujust. 

Tiganiki (2013) uurimuses on välja toodud mõjutused, mille puhul vanemate poolne õige 

käitumine ja kasvatamine saaks noore elu käiku parandada. Lahutused või tülid võivad 

tekitada noores ebakindluse, mille ta kannab edasi ka teistesse suhetesse. Samas 

perekonna ühtsus ja stabiilsus tekitavad noores turvatunde. Kuritegelikku käitumist 

noores võib õhutada perekonnas esinevad sõltuvused ja ebastabiilne õhkkond. Vanemate 



11 

ebakindlad juhised, kuidas käituda ning mis on õige või vale ja nende enda käitumine 

loovad lapses ebaselgeid väärtushinnanguid. Viimaseks on välja toodud liiga varajane 

lapsepõlve lõpp. Hälbelise käitumise ärahoidmiseks on vajalik märgata lapse käitumist 

juba noores eas, ära tunda sealt vale käitumine ning lapsele ka sellest teada anda või 

vajadusel isegi karistada. Lapse käitumise tähele panemiseks on lapsevanemal vaja 

stabiilselt pöörata enda lapsele tähelepanu ning mitte olla tema suhtes ükskõikne. 

(Tiganik, 2013, lk 94–95)  

Koduse keskkonna juurde käib ka usu olemasolu või vastupidi selle puudumine. 

Traditsiooniline religioon väärtustab ka traditsioonilisi perekonnaväärtuseid ning nende 

edasi andmist järgnevatele põlvkondadele. Usk toetab noore kasvatust täpselt samamoodi 

nagu ilma religioonita kasvatus, aga läbi oma uskumuste ja väärtuste ning oma reeglitega 

võib tunduda agressiivsem ja kindlate piiridega. Lapsevanemad peavad olema eeskujuks, 

edasi andma oskust oma emotsioonidega toime tulla ning õpetama, kuidas negatiivsete 

emotsioonide korral õigesti käituda. Toodi ka välja, et religiooni olemasolu vähendab 

lahutuste hulka. (Tiganik, 2013, lk 89–93) Sellest võib järeldada, et religioon võib 

vähendada eeltoodud riske kriminaalse ja hälbiva käitumise tekkimiseks. 

Esimeseks suureks riskiteguriks kriminaalsuse ja agressiivsuse tekkimisel on lahutatud 

või pinnapealsete suhetega perekonnad. Üksikvanemad on ka suuremas riskis vaesuse 

tekkimisel. Toodi välja ka, et lapsepõlves vanemate poolt õpetatud kognitiivsed ja 

mittekognitiivsed oskustele tuleb juba noores eas tähelepanu pöörata, et vähendada noorte 

seas hälbivat käitumist. Suureks riskiks võib pidada ka vanemate sõltuvusi, mis eeskujuna 

noortele edasi kanduvad. Viimaseks toodi välja usu olemasolu perekonnas, mis võib palju 

laste suunamisel abiks olla. 

1.3. Vanemlikud kasvatusmeetodid 

Lapse areng ja tulevikuvaated kujunevad suuresti tulenevalt lapsevanema toetusest, 

mõjutusest ja kasvatamisest. Lapsevanem kujundab lapse eluvaated, kogemused, 

väärtused, hinnangud ja teadmised, mille põhjal laps tuleviku otsuseid vastu hakkab 

võtma. Laps õpib lapsevanemate eeskujust ning sellega kinnistuvad tal juba noorelt 

erinevad arusaamised, mustrid maailmast ja suhtlemisest. Lapse või noore käitumist aitab 

analüüsida peremudel, kust laps tuleb. Perekonna käitumismustrid tekivad erinevate 
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põlvkondade väärtushinnangutest, lapsesse suhtumisest ja eluviisidest. (Liivamägi-

Hitrov & Kask, 2016, lk 19–21) 

On nelja tüüpi kasvatusmeetodit. Nendeks on autoritaarne, lubav, autoriteetne ja hooletu 

(Bartol & Bartol, 2017, lk 60–61; Karu et al., 2012, lk 62). Autoriteetset lapsevanemaks 

olemist iseloomustab lähedus ja aktsepteerimine ning järelevalve, aga ka noorukile 

piisava iseseisvuse andmine, et ta ise enda soove avastaks. Tänapäeva noored taotlevad 

suuremat iseseisvust ning toetavad noorte ja vanemate eesmärkide tasakaalu, mis on 

kõige paremini täidetav lähisuhteid edendavates autoriteetsetes majapidamistes. Seevastu 

lubavate vanemate vähene soojus ja järelevalve, mida võib tõlgendada vastutustundetuna, 

võib takistada ühtsete suhete loomist. Hooletud ja autoritaarsed vanemad pakuvad oma 

lastele kas piiratud suuniseid või piiratud tuge. (Bi et al., 2018, lk 10) Autoritaarne vanem 

näitab üles väga tugevat reaktsiooni noore vigadele, teda peetakse jõuliseks, 

korrigeerivaks ja ta usub, et laps peaks kinni pidama tööeetikast ja olema kuulekas. See 

piirab last oma võimete ja sotsiaalse suhtlemise uurimisel, mille tulemuseks on lõpuks 

lapse sõltuvus vanemate juhendamisest ja suunamisest. Lubav lapsevanem ei ole seotud 

oma laste iseloomu kujundamisega, sest võimaldavad oma lastel aktiivselt osaleda kõiges, 

tundmata nende tegevuse pärast muret (Sarwar, 2016, lk 238–241).  

Eensaar (2016) tõi välja erinevate väljaannete nõuanded kasvatusstiilide kasutamise 

kohta ja kuidas need Eestis muutunud on. Aastatel 1980–1981 propageeriti kolmandik 

väljaannetes autoritaarset ehk rangete reeglite ja piiridega kasvatusstiili, siis aastatel 

2004–2005 tõid ainult 5% väljaandeid seda esile. Vastupidiselt autoritaarsele 

kasvatusstiilile autoriteetne ehk toetav, kuid samas kindlate piiridega kasvatusstiil jäi läbi 

aastate umbes sama populaarseks. Kui perioodi alguses 88% artiklitest kajastas 

autoriteetset kasvatusstiili, siis vaadeldava perioodi lõpus oli see hulk langenud 72% 

peale. Lubava kasvatusstiili osakaal tõusis märgatavalt läbi aastate. Vaatluse alguses oli 

17% ning lõpuks oli tõusnud 42% peale. See kasvatusstiil näeb ette, et last tuleks toetada 

100%. Hooletu kasvatusstiili hulk on ka tõusnud. Kui 1980 ei kajastatud seda kusagil, siis 

2005. aastal oli seda mainitud juba 5% väljaannetes. (Eensaar, 2016, lk 35–38) 

Kasvatusmeetodid viitavad vanema ja lapse suhtlemisele, mida iseloomustavad vanemate 

suhtumine lapsesse ning vanema ja lapse suhte emotsionaalne õhkkond näiteks žestid, 

hääletoon või emotsioonide spontaanne väljendamine. Uuringud näitavad, et autoriteetne 
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ja lubav vanemlik stiil viib sageli sotsiaalse pädevuse, eakaaslaste aktsepteerimise ja 

vähem asotsiaalse käitumiseni. (Bartol & Bartol, 2017, lk 60–61) Tõhus kasvatusmeetod 

hoiab lastel silma peal, samas proovib ka noori ning nende tegevust mõista (Sarwar, 2016, 

lk 243). Ausna (2010, lk 107) uuringust toodi välja, et toetav ja ühtehoidev kodune 

keskkond seab noorele paremad tulevikuvaated isegi kui perekond on majanduslikult 

halvemas olukorras. Vorobjov ja Salekešini (2016, lk 27) uuringu järgi vanemate toetus 

ja hoolitsus vähendas noorte seas uimastite tarvitamist ja suitsetamist. 

Bi jt (2018) uurimuse tulemused näitasid, et autoriteetsete vanemate ootused iseseisva 

käitumise osas on madalamad kui hooletute, lubavate ja autoritaarsete vanemate 

noorukite puhul. Autoriteetsete vanemate noorukid kinnitasid, et nemad saavad kõige 

suuremat toetust oma vanema vanemlikust võimust, samas hooletute vanemate noorukid 

kinnitasid nende vanemate kõige madalamat vanemliku võimu ja sellega ka kõige 

madalamat toetust. Hooletute ja autoritaarsete vanemate noorukid teatasid 

intensiivsematest konfliktidest kui teisi kasvatusmeetodeid kasutavate vanemate 

noorukid, samas konfliktide sageduses ei tulnud suuri erinevusi välja. Uuringus leiti, et 

autoriteetses ja autoritaarses vanemlikus stiilis kasvanud noorukid teatasid vanematega 

sarnase konflikti intensiivsust. See ei ole kooskõlas varasemate uuringute järeldustega, 

mis näitasid, et autoritaarsete vanemate poolt kasvatatud noorukid kogesid 

intensiivsemaid vanemate ja noorukite konflikte kui autoriteetsetes vanematega. (Bi et 

al., 2018, lk 6–10) 

Perekonnal on noorte tervisliku keskkonna pakkumisel kriitiliselt oluline roll. Perekondi 

uurides on suur tähelepanu läinud vastumeelsete sündmuste tuvastamisele, näiteks 

väärkohtlemine, kriitika, solvangud ning sunniviisilised suhted vanemate ja laste vahel. 

(Bartol & Bartol, 2017, lk 60–61) Stabiilne agressiivsus kujuneb välja vanemlikest 

puudujääkidest. Nendeks on: „kritiseerimine, alandamine, ähvardamine, karm distsipliin, 

armastuse ja positiivsete tunnete mitte välja näitamine, struktureeritud päevakava ja 

järelevalve puudumine ning füüsiline karistamine” (Aaben et al., 2018, lk 9). Selline 

negatiivne keskkond võib tekitada lapses agressiivsust, mille ta mingil perioodil või 

olukorras teiste peal välja elab. 
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Vanemate kasvatusmeetodid on suureks teguriks noore kasvamisel ja kujunemisel. Igal 

kasvatusmeetodil on enda tugevused ja nõrkused. Kõige tähtsam on pakkuda lapsele ja 

noorele stabiilset elukeskkonda, kus ta end turvaliselt ja hoitud tunneb. 

1.4. Vanemate loodud koduse keskkonna ja kasvatusmeetodite 

seosed noorte hälbiva käitumisega 

Eelnevad uuringud on näidanud, et vanematega mitte läbisaamine on tugevalt seotud 

kriminaalsuse, vandalismi ja vara rikkumisega. Toodi ka välja, et kooli pooleli jätmine 

on seotud kriminaalse käitumisega. Õigust rikkuva käitumisega noored veedavad rohkem 

aega sõpradega, samas mitte kriminaalse käitumisega noored on rohkem perega.  (Junger-

Tas et al., 2010, lk 3)  

On leitud seos ema negatiivse suhtumise ja lapse käitumisprobleemide vahel. Kui ema ei 

ole rahul lapse tulemuste ja käitumisega, siis tema negatiivne hoiak lapse suhtes on seotud 

lapse agressiivses käitumises ja käitumisprobleemide tekkimises. Sellega muutuvad lapse 

ja vanema omavahelised suhted juba varajases eas kaugemaks ja pinnapealsemaks. 

Uuring näitas, et ema rahulolematus kaheaastase lapse suhtes võib viia varajase 

agressiivsuseni, mis võib kujuneda vale kasvatusega juba kümnendaks eluaastaks 

sotsiaalse ja füüsilise agressiivsuseni. Vanemate positiivne hoiak, tähelepanu pööramine 

ja käitumise suunamine on lapse käitumise kujunemisel suureks rolliks juba varajases eas. 

Uuring viitab sellele, et noorukite agressiooni ennetamise oluline sihtmärk oleks aidata 

vanematel oma lapsest juba varakult positiivseid arvamusi kujundada. (Glowacz et al., 

2013, lk 326–328). Kokkuhoidvamas ja toetavamas perekonnas esineb vähemal 

määral  noorte seas kontrollimatul hulgal alkoholi tarbimist (Markina &  Kask, 2013, lk 

61–62). 

On uuritud noorte agressiivsuse tekkimise ja vanemate hooletuse ja karmi distsipliini 

vahelisi seoseid nii noormeestel kui ka neidudel vanuses 5–13 aastat. Noormeeste seas 

suurenes agressiivse käitumise avaldumine vanemate poolt hooletusse jätmise ja 

sunniviisilise distsipliini tagajärjel. Noore vale käitumise või vea korral avaldus vanemate 

ükskõikne ja külm suhtumine, mida väljendasid näiteks karjudes või kasutades 

ebaviisakat kõneviisi. Neidudel avaldus suurem agressiivsus kui vanemad kasutasid 

sundivat distsipliini vanemas eas. Selle tagajärjel tähelepanu vajaduse suurenemine 

https://booksc.xyz/g/Lee,%20E.%20H.
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suurendas riski agressiivse käitumise avaldumisele. Vanemas eas oli noormeeste seas 

heaolu ja karm distsipliin agressiivsuse tekkimise riskiteguriks ning neidudel muutusid 

need veel hiljem riskiteguriks. (Reingle et al., 2011, lk 367–370) Ilves (2018, lk 28–29) 

tõi uuringus välja, et vanemate suur kontroll ja vähene osavõtlikus noore elus suurendab 

noores soovi kuulata rohkem enda eakaaslasi kui vanemaid, mille tagajärjel võib noor 

hakata hälbivalt käituma. 

On tõestatud, et vanemate kasvatusstiili ja noore temperamendi vahel on 

seos.  Autoritaarne kasvatusstiil on seotud noore viha ja frustratsiooni tekkimisega. Samal 

ajal autoriteetse kasvatusstiili ja temperamendi vahelist seost ei leitud.  (Lee et al., 2013, 

lk 63–64) Lisaks on uuringu tulemused on näidanud, et autoritaarne kasvatus ja sellega 

koos ka erakordne rangus muudab lapsed mässumeelsemaks ning võib põhjustada noorte 

kuritegevust (Sarwar, 2016, lk 243). Lisaks võib lapses ka vägivalda ajendada. 

Kontrollivat õhkkonda tekitab vanem, kes arvab, et tal on õigus otsustada terve lapse elu 

üle. Näiteks, mida ta õppima hakkab või millele tulevikus spetsialiseerub. Selleks 

kasutatakse enamasti manipuleerimist, et panna laps tegema vanemate tahtmise järgi. Nii 

vaimse kui ka füüsilise vägivallaga kasvades ei tee lapsed enam vahet, milline on tervislik 

suhtlus. Selle teadmatusega kujuneb ka nende täisealiseks saamise saades elu 

keerulisemaks, viies vägivaldsed teadmised ka enda lähisuhetesse. (Soo & Strömpl, 2011, 

lk 26) Ilvese (2018, lk 29) uuringus toodi välja, et vanemate suur kontroll suurendab 

noores soovi kuulata rohkem enda eakaaslasi kui vanemaid. 

Haritumad vanemad suudavad oma lapsi paremini suunata ja sellega vähendavad 

agressiivsuse tekke riski. Lapse eakohase käitumise ja kasvatamise teave võib aidata 

vanematel oma lapse tugevusi ja nõrkusi objektiivsemalt tuvastada, mis omakorda 

võimaldaks neil abi otsida tõeliselt problemaatilistest arengualadest. Samal ajal peaksid 

normatiivset arengut paremini tundvad vanemad paremini tundma oma lapse tugevusi ja 

tundma uhkust oma lapse ainulaadse isiksuse üle.  (Glowacz et al., 2013, lk 328) Tiganiku 

(2013, lk 160–162) uurimuses toodi välja, et ka religioonil on agressiivsele käitumisele 

positiivne mõju. Autor viitas mitmetele uurimustele, kus toodi välja, et religioon 

vähendab tapmisi, vägivalda, vägistamisi ja teisi vägivallaga seotud kuritegusid. 

Lapse hälbelise ja agressiivse käitumise ja vanemate psühholoogilise kontrolli kohta on 

tehtud palju uurimusi. Akcinar & Baydar (2014, lk 122–125) tõestasid enda uurimuses, 
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et ema poolt leebe ja soe käitumine on tugevalt seoses lapse vähese välispidise 

käitumisega. Liiga karmilt ja vastupidiselt liiga leebelt lapse käitumise kontrollimine 

suurendas lapse mässumeelsust juba noores eas. Suur kontroll ja vähene emalik soojus 

tõid lastele kaasa suuremad käitumisprobleemid. Yaban jt (2014, lk 553–555) tõid oma 

uuringus välja, et ema ja isa psühholoogiline kontroll on seotud poja ja tema kalduvusega 

endale hälbelisi sõpru leida. Samas tütre jaoks suur ema ja isa poolne psühholoogiline 

kontroll võib viia noore suurema üksinduse tundeni ning selle tagajärjel võib teha valesid 

sõprade valikuid. 

Noores eas alkoholi tarbimisel või mitte tarbimisel on välja toodud mitmeid põhjuseid. 

Eri riikides on põhjused ja tulemused olnud erinevad. 2013. aastal koostatud uuringus 

selgus, et Eestis ega Ungaris ei leitud perekonna struktuuril ja noorte alkoholi tarbimise 

vahel seoseid, samas Tšehhis oli üksikvanematega peres suurem alkoholi tarbimine 

noorte seas.  15–16-aastased puutusid rohkem alkoholiga kokku kui nooremas eas 

noored. Lisaks selles vanuses oli suurem hulk noormehi kui neidusid alkoholi tarbimisega 

kokku puutunud. Seos perekonna jõukusel ja alkoholi tarbimisel leiti seos ainult Tšehhis. 

Jõukamast perekonnast pärit noorte seas oli alkoholi tarbimine väiksem. Eestis ja Ungaris 

sellist seost ei tekkinud. (Markina &  Kask, 2013, lk 61–62) Samas on Vorobjov ja 

Salekešini (2016, lk 28) uuringust ilmnenud, et suuremat taskuraha saavate laste seas on 

rohkem narkootikumide ja alkoholi tarvitajaid ning suitsetajaid. Tiganik  (2013, lk 158–

160) tõi oma uuringus välja, et ka religioonil ja usul on alkoholi ja narkootikumide 

tarbimisele ning kriminaalsele käitumisele pärssiv mõju. Sellest võib järeldada, et 

religioon suunab ja hoiab noori õigusrikkumistest eemal. 

Käitumisprobleemide põhjus ei pea alati olema pahatahtlik. Põhjuseks võib ka olla 

vanemate tervise- ja psüühikaprobleemid. Vanemate probleemid võivad põhjustada ka 

kasvatusmeetodeid, mis tekitavad lastes arusaamatusi. Samuti ei ole sellistes tingimustes 

kasvatus koguaeg ühesugune ja stabiilne. See võib tekitada lapses turvatunde ja läheduse 

vähenemise või üldse puudumise. Lisaks võib tekitada lapse põhivajaduste rahuldamata 

jätmise. Käitumisprobleemid ilmnevad lastes erinevalt. Mõnes võib areneda ja kinnistuda 

kriminaalne käitumine või ka üldise vastuolu ümbruse vastu. Riskiteguriteks on loetletud 

vanemaid, kes käituvad emotsioonide ajendil, on agressiivsed või vastupidi 

ülehoolitsevad, nii vanemate haridustee katkemine, antisotsiaalsus, lapses tekkinud 
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rahulolematus ja ebastabiilsus, mõjuainete tarvitamine, lapse järelevalveta jätmine ja 

halvad sõpruskonnad. Mida rohkem riskitegureid ühe lapse elus on, seda suurem on 

tõenäosus, et temas tekib käitumisprobleem. (Meos et al., 2014, lk 23–26) 

Kokk’a (2015, lk 55) uurimus on välja toonud, et uute õigusrikkumiste põhjused on 

lapsevanemate tähelepanu puudus ja oskamatus lapsi õigesti suunata ja kasvatada. Lisaks 

on ka välja toodud mõnuainete tarvitamine ja suitsetamine, üksikvanematega pere ning 

majanduslikud raskused. Kõva (2014, lk 28) lisas sellesse nimekirja kriminaalsed 

vanemad, kes on enda lastele halvaks eeskujuks. Kõik need põhjused on välja toodud ka 

eelnevas tekstis. Nii vanemate poolt ala- kui ka ülehoolitsemine võib noores esile kutsuda 

hälbelist käitumist. On ka palju olukordi ja meetmeid, mis oleksid õpitavad ja välditavad. 
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2.1. Ülevaade Harjumaast ja uuringu metoodikast 

Uurimuse läbi viimise kohaks valiti Harjumaa, sest  see on Eesti üldise kuritegevuse 

statistikas esimeste seas. 2020. aastal oli Tallinn alaealiste kuritegevusega Eestis teisel 

kohal ja Harjumaa neljandal. 24% terve Eesti kuritegevustest ja 21% väärtegudest, mis 

oli toime pandud alaealiste poolt toimusid Tallinnas. Hälbiv käitumine ja 

õigusrikkumised on omavahel seotud. Noorte kuritegevusest levinumad on kehaline 

väärkohtlemine, vargus, narkootikumid, avaliku korra rikkumine, ähvardamine, 

suitsetamine ja joomine. Nendest kuuluvad ka hälbiva käitumise alla. 

(Justiitsministeerium, 2021) 

Autor kasutas uurimuse koostamisel kvantitatiivset andmete kogumist, sest Harjumaal 

elab 2021. aasta Rahvastikuregistri andmetel 487 356 täisealist inimest (Eesti Linnade ja 

Valdade Liit, 2021) ning see annab suure valimi puhul kõige parema ja täpsema ülevaate. 

Lisaks on uuring koostatud eelnevalt läbiviidud uuringu põhjal ning ka see oli 

kvantitatiivne (Markina & Žarkovski, 2014). Uurimismeetodiks oli põhjuslik-võrdlev 

uuring, kus uuriti seoseid vanemate kasvatusmeetodi ja noorte hälbiva käitumise vahel.   

Andmete kogumismeetodiks kasutati küsitlust ja vahendiks küsimustik, mis koosnes 

valikvastustega küsimustest (Õunapuu, 2014, lk 55, 60, 159). Ankeetküsimustiku 

koostamisel tugineti 2014. aastal läbiviidud uuringule (Markina & Žarkovski, 2014, lk 

84–104) ja koostati Limesurveys. Küsimustik oli avatud 12.03.2021–12.04.2021. 

Interneti küsimustik sobis antud töö jaoks kuna seda on lihtsam elanike seas levitada ja 

kättesaadavaks teha. Küsimustik oli jaotatud kolme osasse (vt lisa 1). Esimeses osas olid 

demograafilised tunnused ehk elukoht, vanus ja sugu. Teises osas küsimused vanemate 

2. UURIMUS VANEMATE LOODUD KODUSE 

KESKKONNA JA NOORTE HÄLBIVA KÄITUMISE 

VAHELISTEST SEOSTEST 
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ja kasvatuse kohta vastaja lapsepõlvest. Kolmas osa kuulus küsimustele vastaja enda 

käitumise kohta lapsepõlves. Küsimustiku levitamisel tehti koostööd Harjumaa 

noortekeskuste ja erinevate kutse- ja ülikoolidega.  

Uurimuse andmete kogumise jaoks kasutati ettekavatsetud valimit kindlate kriteeriumite 

alusel (Õunapuu, 2014, lk 143). Alguses oli kriteeriumiteks Harjumaa elanikud ja 

vanuseliseks piiriks 18–26-aastased. Kuna aja möödudes oli näha, et nende 

kriteeriumitega ei saa soovitud valimi hulka täis, siis muudeti neid. Valimi kriteeriumiks 

jäi Harjumaal elavad inimesed ning eemaldati vanus.  Arvestades Harjumaal elavate 

täisealiste hulka, milleks on 487 356 (Eesti Linnade ja Valdade Liit, 2021) siis 

valimikalkulaatori alusel peab valimi suurus olema vähemalt 384 inimest. Andmed 

analüüsiti korrelatiivsuse alusel mitmemõõtmelise analüüsi abil, sest sellega tulevad välja 

mitme erineva tunnuse vahelised seosed (Õunapuu, 2014, lk 191) ning töödeldi Excelis. 

Andmete omavahelisi seoseid analüüsiti lineaarse korrelatsioonikordaja abil. Lineaarse 

korrelatsioonikordaja väärtust tõlgendati, et väärtus 0,1 on nõrk seos, 0,3 on keskmise 

tugevusega seos ja 0,5 on tugev seos (Price et al., 2017, lk 266).  

Ankeetküsitluse esimeseks osaks oli demograafilised tunnused ehk sugu, vanus ja elukoht 

(vt. Joonis 1, lk 20). Ankeedile vastas kokku 221 inimest, nende seas 84 pooleli jätnud ja 

137 lõpetatud ankeeti. Lõplikult sai arvestada 129 ankeeti. Välja jäeti 23 ankeeti, sest 

vanuseliselt olid vastajad alla kaheksateistkümne eluaasta ja 69 pooleli jäetud ankeeti, 

sest need polnud piisavalt informatiivsed.  

Kuna ankeedile vastanute arv erineb etteantud valimi suurusest palju, siis väheste 

andmete pärast on keeruline kõiki etteantud teemasid tõestada. Valimikalkulaator andis 

valimi suuruseks 384 inimest. Ankeedile vastanud 129 inimesest 94 olid naised ja 35 

mehed. Esialgsete kriteeriumite jaoks oli ankeedis ka vanuseline küsimus, et hiljem 

sobivad vastajad välja filtreerida. Vastajatest 51 ehk 40% olid 18–26-aastased ja 

ülejäänud 78 ehk 60% vanemad kui 26.  
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Joonis 1. Vastanute demograafilised tunnused 

Vastajaid tuli erinevatest valdadest väga erinevalt. Autor arvab, et see tuleneb sellest, et 

ankeedid saadeti noortekeskustesse, noorte volikogudesse, kutse- ja ülikoolidesse. Kuigi 

noortekeskused ja volikogud asuvad erinevates Harjumaa valdades, siis koolid on kõik 

Tallinna piires ja sellest ka laekus Tallinnast rohkem täidetud ankeete. Muu elukoha alla 

liigitusid kõik vallad, mille vastajate hulk oli neli või vähem vastajat. 

2.2. Uurimistulemused 

2.2.1. Perekondlikud tegurid hälbiva käitumise mõjutajatena 

Teiseks küsimustiku osaks oli perekonnaga seotud küsimused. Selles rühmas oli kümme 

küsimust perekonna, sõltuvuse, hariduse, usu, töötuse ja omavaheliste suhete kohta. 

Perekonnaga seotud küsimustele saabus kokku 129 ankeeti. 

Vastajatest 48 (37%) vastasid, et nende vanemad elasid koos ning 87 puhul kasvatasid 

neid mõlemad vanemad ühiselt. Ühe vanemaga kasvas 21 vastanut ning kolm ainult 

vanavanematega. Uuringus osalenutest 16 vastasid, et nende vanemad olid usklikud. 

Nendest pooled elavad koos. 113 vastaja vanemad ei olnud usklikud ning nende seas koos 

elavate vanemate hulk oli suurem. 73 mitte usklike vanemate poolt kasvatatud vastaja ehk 

65% vanemad elasid koos. 
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Kasvatanud vanemate ja vanavanemate hariduse kohta tuli vastuseid väga erinevates 

kogustes. Vanemate hariduse puhul tuli ema kohta 121 vastust, isa kohta 90, kasuvanema 

kohta üheksa ja vanavanema kohta 10 (vt tabel 1). Noort kasvatanud vanemate ja 

vanavanemate  haridustasemed olid suhteliselt ühtlased. 51 (42%) ehk enim vastanute 

emadest olid kõrgharidusega ja 32 (36%)  isadest keskeri haridusega. Neli (44%) 

kasuvanemat ehk üheksast peaaegu pooled omasid keskharidust. Sarnaselt 

kasuvanematele oli kolmel (30%) vanavanemal ka keskharidus ja sama paljutel ka 

kõrgharidus. 

Tabel 1. Vanemate haridus 

 
Ema Isa Kasuvanem Vanavanem 

Algharidus 3% 1% 0% 10% 

Põhiharidus 2% 8% 0% 10% 

Keskharidus 23% 21% 44% 30% 

Keskeri haridus 23% 36% 0% 10% 

Lõpetamata kõrgharidus 2% 1% 0% 0% 

Kõrgharidus 42% 32% 33% 30% 

Täpsustus puudub 3% 1% 22% 10% 

24 (19%) vastaja vanemad olid nende alaealise eas või mingi osa sellest töötud, kellest 

10 lisasid, et vanemate töötus mõjutas nende elukvaliteeti. Täpsustusena toodi välja, et 

vanemad ei saanud alati kõike lubada, noorelt pidi ise tööle minema ning sellega lükkus 

gümnaasiumi lõpetamine edasi, poldud kindel, kas kokkuhoid tuleb rahalistest raskustest 

või ajastu eripärast. Samal ajal sõltuvuse olemasolule perekonnas vastas jaatavalt 48 

inimest, kellest 15 vastasid ka eelnevalt töötuse küsimusele jaatavalt.  

Nagu eelnevalt mainiti, siis 10 vastaja vanemad olid töötud ning see mõjutas nende 

elukvaliteeti. Nendest pooled mainisid eelnevalt ära ka, et vanemad ei elanud koos. 

Elukvaliteedi muutumise kohta toodi välja erinevaid selgitusi. Kaks vastajat tõi põhjuseks 

ainult ühe pereliikme tööl käimise. Vastuste seas olid selgitusteks : „Emal ei olnud mulle 

võimalik alati kõike lubada, kasuisa on oma loomult kokkuhoidlik ning leidis, et ei pea 

kõiki mu kulusid kinni maksma, sest mul on oma isa. Pärisisa aga mind ei toetanud 

rahaliselt.“ ja „Probleeme põhjustas see, et tööl käis vaid tädi. Lapsi kokku oli kolm. 

Riided olid kehvemad, toidulaud oli kehvem, paljusid asju ei saanud endale lubada, mida 

teised minuvanused said.“ 
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Omavahelise suhtlemise kohta oli välja toodud negatiivsetest omadustest, ebaviisakas 

kõneviis, füüsiline karistamine, negatiivne suhtumine, kontrollimine, karjumine, liigne 

kaitsmine ja valveta jätmine. Positiivsetest omadustest tähelepanu pööramine, mure ja 

uhkuse tundmine. Vastajad hindasid suhtumist skaalal mitte kunagi kuni koguaeg. 

Tulemused on välja toodud allpool oleval joonisel 2. Autor hindab tulemusi pigem 

positiivselt, sest üle poole vanematest ei käitunud mitte kunagi või käitusid harva 

vastajatega halvasti ja samal ajal käitusid tihti või koguaeg hästi 

 

Joonis 2. Vanemate suhtumine nooresse kogu aeg 

Täpsemalt tooks autor välja, et  45 (35%) vastanut vastas, et neid ei jäetud noorena kunagi 

järelevalveta. Peaaegu poolte ehk 59 (46%) vastaja vanemad karjusid nende peale harva 

ja samamoodi  ebaviisakat kõneviisi ei kasutanud mitte kunagi 57 (44%) vanematest. 72 

(56%) vastaja puhul olid vanemad harva rahulolematud nende suhtes. Positiivse 

tulemusena ei kogenud negatiivset suhtumist kunagi 41 (32%) vastajat ja 60 (47%) 

vastajat ei saanud kunagi füüsiliselt karistada. Igal vastusevariandil oli ka äärmuslike 

vastuseid. Vastanute seas oli kaks vastanut (2%), kes ütlesid, et nende vanemad ei tunne 

kunagi uhkust nende üle ja kolm (2%), kes märkisid, et vanemad ei tunne kunagi muret 
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nende pärast. Üks vastanu märkis, et tema peale karjuti koguaeg ja kahe vastu kasutati ka 

ebaviisakat kõneviisi. Nelja vastanu vanemad olid koguaeg rahulolematud nende suhtes. 

Vanematega läbi saamise puhul olid vastajad enamasti positiivsed. Üldiselt kui joonist 3 

vaadata, siis kõik vastused olid 50% ja üle hea ja väga hea. Erandina toob autor välja, et 

kaks vastajat märkisid, et vanematega koos veedetud aeg oli väga halb. Vanemate poolne 

kiitus ja vabadus ise otsustada oli viiel vastajal väga halb. Kaheksa vastanu vanemate 

oskus probleeme lahendada läbi rääkimise oli väga halb. 

 

Joonis 3. Lapsevanemaga läbi saamine 

Kõikide küsimuste puhul olid vastajate vastused suhtelised sarnased. Väga vähestel 

vastanutel, kelle vanemad olid lahutatud, oli peres kasuvanem või vanavanem. 

Samamoodi ka kasvatanud vanemate ja vanavanemate haridustase oli üldiselt sarnane. 

Tootust esines vastajate seas vähe ning ka vanemate ning noorte vahelisi suhteid hinnati 

enamasti ikka keskmisest paremaks. 

2.2.2. Vanemlike kasvatusmeetodite iseloomustus 

128 vastajat määrasid küsimustikus vanemate kasvatusmeetodi. Ülevaade vastajate poolt 

määratud kasvatusmeetoditest näeb järgnevast tabelist 2. Kõige levinumaks 

kasvatusmeetodiks mõlemas vanuse grupis on autoriteetne ning kõige vähem levinud on 

hooletu kasvatusmeetod. Samas toob autor välja, et kuigi hooletu kasvatusmeetod on 
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kõige vähem levinud, siis on see ainukene neljast, mille levik on ühiskonnas aja jooksul 

kasvanud. Kui vanemate kui 26-aastaste seas ei olnud ühtegi hooletu kasvatusmeetodiga 

lapsevanemat, siis hetkel 18–26-aastaste seas on juba viis inimest, keda on selle järgi 

kasvatatud. Kõige suuremat langust näitab autoriteetse kasvatusmeetodi kasutamine. Kui 

vanemas grupis on 49 vastajat, kelle vanemad olid autoriteetsed, siis nooremas grupis on 

neid 25.  

Tabel 2. Kasvatusmeetodite ülevaade 

 18–26 Vanem kui 26 Kokku vastajaid 

Autoriteetne 25 (34%) 49 (66%) 74 

Autoritaarne 12 (46%) 14 (54%) 26 

Lubav 9 (39%) 14 (61%) 23 

Hooletu 5 (100%) 0 (0%) 5 

Kokku 51 (39%) 77 (61%) 128 

Autoriteetsete vanemate kohta tõid vastajad välja, et nad olid usaldavad ja samal ajal 

toetavad. Oli küll järelevalve, aga otseselt midagi ei keelatud. Vanemad olid hoolivad, 

kuid samas ka igale teole järgnes tagajärg. Autoritaarsete vanemate kohta põhilisteks 

kommentaarideks said füüsiline karistamine, vanemate soov ja tahtmine oli põhiline ning 

märgati ainult vigasid. Tsiteerides ühte kommentaari, mis võttis kokku ka kõik teised : 

„Huviringid ainult vanemate poolt valitud, enda soov ei mänginud rolli. 

Nii kaua kui kodutööd olid tehtud oli kõik hästi, kui ei siis olid tagajärjed. 

Kui mingi jamaga hakkama said, siis füüsiliselt sai selgeks tehtud, et nii ei tohi.“. 

Lubavate vanemate kohta toodi välja, et vanemad usaldasid, toetasid ja armastasid ning 

andsid vabad käed kõikides noore tegemistes. Hooletute vanemate kohta ei lisatud ühtegi 

kommentaari. Vanemate kasvatusmeetod on seoses nende käitumise ja suhtumisega 

nooresse. 

Vastanute seas oli kõige rohkem autoriteetsete vanemate poolt kasvatatud inimesi, 

täpsemalt 74 (58%) vastanuid ütlesid, et nende vanemad on autoriteetsed. Vastused 

iseloomustavad vastajate arvamust ja tunnetust enda vanemate kohta ning need on viidud 

seosesse autoriteetse kasvatusstiiliga. Autoriteetsete vanemate käitumine noore suhtes on 

välja toodud joonisel 4 ja vanemate ning noore vaheline läbisaamine joonisel 5 .  
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Joonis 4. Autoriteetsete vanemate käitumine noore suhtes 

Autoriteetsete vanemate kohta toodi välja, et negatiivset käitumist noore vastu on neil 

enamasti harva või mitte kunagi. Samas positiivset hoiakut näitavad nad koguaeg või tihti 

välja. Liigne kaitsmine nende puhul oli ainukene omadus, mille puhul nad kaldusid 

keskme poole. Täpsemalt toob autor esile, et füüsilist karistamist ei kasutanud 42 (57%) 

vastanu autoriteetsed vanemad mitte kunagi enda noore peal. 37 (50%) vastajat märkisid, 

et vanem karjus harva nende peale. Uhkuse ja mure tundmise ning tähelepanu pööramise 

puhul ei vastanud ükski vastaja, et nende vanem ei väljendanud neid emotsioone mitte 

kunagi nende vastu. 13 autoriteetset vanemat tundsid enda noore üle uhkust ja 22 muret 

koguaeg ning tähelepanu pöörasid koguaeg 26% (19) vanematest. 

Autoriteetsete vanematega läbisaamine oli vastajate sõnul ka enamasti hea või väga hea. 

Vastajad tundsid, et nad saavad vanemalt piisavalt kiitust ning neisse suhtutakse hästi või 

väga hästi. 69% (51) vastanutest tundis, et vanem oskab nendega suhelda ning usaldab 

neid iseseisvalt otsuseid vastu võtma. 
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Joonis 5. Autoriteetsete vanematega läbisaamine 

Vastajate hulga järgi oli järgmiseks kasvatusstiiliks autoritaarne kasvatusstiil. 26 (20%) 

vastanut märkisid, et neid kasvatas autoritaarse kasvatusstiiliga vanemad. Ülevaade 

autoritaatsete vanemate käitumisest noore suhtes on joonisel 6. 

Autoritaarsed vanemad hinnati pigem keskmiselt. Autor soovib välja tuua, et enamus 

(54%) autoritaarsetest vanematest jätavad enda noori järelevalveta harva või mitte 

kunagi. Samamoodi paistab silma ja füüsiline karistamine, mida 17 (65%) vastajat 

kogesid harva või mitte kunagi. Negatiivse poolena peab välja tooma, et ainult kolm 

vastajat tundsid, et nende vanemad on uhked nende üle. Samas suurem hulk vastajaid 

märkisid vanemate käitumiseks rahulolematu (11) ja kontrolliv (12).  

Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et autoritaarsete vanemaid iseloomustab tugev kontroll, 

järelevalveta jätmine ja rahulolematus, samas pigem füüsilist karistamist kasutatakse 

harva või mitte kunagi. Vastajate seas oli ka mõned, keda jäeti koguaeg järelevalveta ning 

kelle suhtes oldi koguaeg rahulolematud, negatiivsed ja ebaviisakad. Viis vastajat (19%) 

tundsid oma vanemate puhul kogu aeg kontrollivat käitumist. 
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Joonis 6. Autoritaarsete vanemate käitumine noore suhtes 

Järgnevalt tuleb autoritaarsete vanematega läbi saamine nooruspõlves läbi vastajate 

tunnetuse (vt joonis 7). Sellel joonisel on näha, et enamus tunnuseid hinnati pigem 

keskmiselt või keskmisest halvemalt. Vastanute seas oli vähem inimesi, kes tundsid, et 

nende läbisaamine autoritaarse vanemaga on hea või väga hea. 

11 vastajat tundsid, et autoritaarsete vanemate poolne kiitus oli halb või lausa väga halb. 

11 vastajat tundsid ka, et neil puudub või on vähene vabadus ise otsuseid vastu võtta, mis 

toetab ka autoritaarsete vanemate kontrollivat käitumist. 54% tundsid, et nende vanemate 

nõrgemaks küljeks on probleemide lahendamine läbi suhtlemise. Seda toetas ka eelmiste 

tulemuste karjumise hulk. Samas ei ole kooskõlas füüsilise karistamise hulgaga. 

Negatiivse näitajana võib veel välja, et väga vähesed vastajad tundsid, et lapsevanem 

suhtub nendesse väga hästi ja usaldab. 
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Joonis 7. Autoritaarsete vanematega läbisaamine 

Kolmandana toodi välja lubavad vanemad. Lubavate vanemate poolt oli üles kasvatatud 

23 (18%) vastajat. Lubavate vanemate käitumise ülevaade, mis on väga sarnane 

autoriteetsete vanemate ülevaatega on järgneval joonisel 8.  

Enamus vastajaid hindasid enda lubava kasvatusmeetodiga vanemaid keskmiselt 

kõrgemalt ning äärmuslikke vastuseid oli väga vähe. Üle poolte vastajatest kogesid 

kontrollivat käitumist, karjumist, rahulolematust, negatiivset suhtumist, füüsilist 

karistamist, ebaviisakat kõneviisi ja liigset kaitsmist harva või mitte kunagi. Samamoodi 

hinnati ka lubava kasvatusmeetodiga vanemaga läbisaamist. Vastajad tundsid, et neil on 

vabadus ise otsuseid vastu võtta ja neid usaldatakse. 21 (91%) vastanut tundsid, et 

lapsevanem suhtub nendesse hästi. 

Negatiivsete omadustena vastas kaheksa (35%) vastajat, et neid jäeti tihti järelevalveta 

ning kaks vastajat kogesid tihti karjumist ja rahulolematust. Kaks vastajat tõdesid, et 

nende lubav vanem on tihti rahulolematu nende suhtes ja suhtleb karjudes. Üks vastaja 

lisas, et tema vanem on koguaeg liiga kaitsev tema suhtes. Mõne vastaja vastustest tuli 

veel välja, et vanem on harva uhke nende üle, tunneb muret või pöörab tähelepanu neile. 
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Joonis 8. Lubavate vanemate käitumine noore suhtes 

Viimaseks kasvatusstiiliks on hooletu. Hooletuid vanemaid oli vastajate seas viis. Kõik 

nad olid 18–26 aastaste vastajate vanemad. Kolm (60%) vastajat tundsid, et vanemad 

tundsid nende üle uhkust ja pöörasid tähelepanu harva ning karjusid keskmise sagedusega 

nende peale. Vastajate vähesuse tõttu ei saa kõikides küsimuse punktides järeldusi teha. 

Sama on ka hooletute vanematega läbisaamise puhul. Kuna vastajaid oli vähe, siis ei saa 

kindlaid järeldusi teha. Ainukene tugev järeldus, mida saab vastajate tulemustest teha on, 

et 100% vastasid, et nende lapsevanema suhtumine neisse on keskmine. Kuna vastajate 

seas oli vähe inimesi, keda kasvatas hooletu kasvatusmeetodiga vanem, siis ei saa ka 

tõestada teoorias välja toodud iseloomustust hooletule vanemale. 

Kuna erinevaid kasvatusstiile tuli vastajate seas välja väga ebaühtlaselt, siis võib eeldada, 

et ka palju seoseid ei saa tuua, sest andmeid on analüüsimiseks liiga vähe. Käesolev 

uuring  kinnitas, et hooletu kasvatusmeetodi osakaal ühiskonnas on ajaga tõusnud. Kui 

vanemate kui 26 aastaste seas ei olnud ühtegi vastajat, kelle vanemad oleksid lubavad, 

siis 18–26-aastaste seas oli neid juba viis. Käesoleva uuringu järgi on autoritaarse 

kasvatusmeetodi osakaal üheskonnas jäänud suhteliselt samale tasemele. Vanem kui 26 
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aastaste seas oli 14 vastajat ning 18–26 aastaste seas 12. Nii lubava kui ka autoriteetse 

kasvatusmeetodi osakaal langenud vastavalt 61%-lt 39%-le ja 66%-lt 34%-le. Samas 

tuleb analüüsil arvesse võtta, et mõlemas vanusegrupis ei olnud sama palju vastajaid. 18–

26-aastaseid oli kokku 51 ehk 39% ja vanemaid kui 26 oli 77 ehk 61%. 

2.2.3. Noore käitumise ülevaade erinevates keskkondades 

Kolmas osa küsitlusest käis noore enda elu kohta, milleni jõudis 124 vastajat. See hõlmas 

küsimusi hariduse, töökoha, käitumise ja usu kohta. 90 vastajat märkisid enda hariduseks 

keskharidusest kõrgema hariduse ja 34 vastajat keskhariduse ning sellest madalama. 

Nendest 21 (17%) vastajat ei oma stabiilset töökohta.  

Autor jagas noore käitumise usu olemasolu järgi kaheks. Joonis number 9 toob välja 

noore käitumise ilma usklike vanemateta üles kasvades. Joonis number 10 on vastajate 

kohta, kes märkisid, et nende vanemad on usklikud. Usuga seotud vastajaid oli 14 ja ilma 

usuta kasvanud vastajaid oli kokku 109. 

 

Joonis 9. Noore käitumine alaealisena ilma usklike vanemateta 
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Kui võrrelda usuga ja ilma usuta noorte käitumist, siis joonised on väga sarnased. 

Protsendiliselt alkoholi tarvitajate hulk kasvas usu olemasolul, samas narkootikumide 

tarvitamine kahanes. Usu olemasolul kasvas ka argessiivsus, hulkumine ja vargused. 

Vandalismi olemasolu vähenes. Samas vähenes ka karskus ja seadusekuulekus. Peaaegu 

samale tasemele jäi viha ja frustratsiooni olemasolu ning eneseväljenduse ja suhtlemise 

probleemid. Äärmusena võib välja tuua, et kuigi suurenes alkoholi tarvitajate hulk, siis 

samal ajal suurenes ka mitte kunagi liigselt alkoholi osa. 

14 vastajat kasvasid usklike vanematega. Pooled neist tõdesid, et nad ise ei ole enam 

usklikud. Kolm vastajat kirjutasid, et nad ei ole religiooni mõistes usklikud, vaid usuvad 

pigem saatusesse ja, et kui suhtuda teistesse hästi, siis vastatakse samaga. Ülejäänud 

kinnitasid, et usk suunas neid õigele teele, õpetas, mis elus on hea või halb ja suurendanud 

andestamist, eneseusku ja enesega hakkama saamist.  

 

Joonis 10. Noore käitumine religiooni olemasolul 

71 vastajat vastasid 124-st ehk 52% soovisid enda elu muuta ning väidavad, et nende elu 

erineb nende vanemate omast. Vastusteks tuli näiteks: „Usaldan oma lapsi, kuulan neid 

ja arutan erinevatel teemadel. Olen nende üle uhke!“, „Hindan omavahelisi suhteid 

8

10

7

6

12

6

5

4

2

1

2

3

5

3

2

3

7

6

3

1

1

3

3

1

4

3

2

1

2

1

1

2

2

1

4

1

1

1

1

4

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Liigne alkohol

Narkootikumid

Agressiivsus

Hulkumine

Vandalism

Vargus

Suur viha ja frustratsioon

Eneseväljenduse ja suhtlemise probleemid

Karsklus

Seaduse kuulekus

Mitte kunagi Vahel Keskmiselt Tihti Väga tihti



32 

perekonnas kõrgemalt. Rääkimine/suhtlemine on teineteisemõistmise alus.“ ja Pööran 

rohkem tähelepanu oma haridusele“ 

Ankeedi lõppu oli lisatud vaba kommentaari väli, kuhu vastajad said lisada kõike, mis 

eelpool mainimata jäi või mida juurde lisada. Sealt tuli välja palju erinevaid tahke, mida 

teoorias välja ei tulnud. Üks vastaja lisas kommentaari „Tunnen,  et enamiku ajast ilma 

isata kasvamine on mu enesekindlust palju vähendanud, eriti kui olin u 13–17-aastane. 

Täpselt ei tea kas ja miks, aga tundub, et seal on mingis seos.“. Üks vastaja kirjutas, et 

„Minu lapsepõlve mõjutasid rohkem mu vanavanemad, kelle terviseriketest tulenevad 

probleemid dikteerisid pere dünaamikat ja seda kuidas kriisiolukordasid lahendada.“. 

Nendest vaba välja kommentaaridest tuli välja, et noore elu kujundavad palju rohkemad 

aspektid perekonnast kui ainult vanemate negatiivne käitumine. 

Üldiselt oli vastajate seas vähe noorena probleemse või hälbelise käitumisega inimesi. 

See võib ka analüüsimise käigus saada takistuseks hälbelise käitumisega seoste 

leidmiseks. Samamoodi oli usuga üles kasvanud vastajaid vähe ning selle tagajärjel ei saa 

tuua seoseid usu ja käitumise vahel, sest nii väheste vastajate hulgaga ei tule seosed välja. 

2.3. Peamised järeldused ja ettepanekud 

Kui üldiselt kokku võtta, siis autoriteetsete vanemate suhtumine nooresse on läbi 

vastanute vastuste keskmiselt kõrgem ja madalaid hinnanguid ehk halb ja väga halb oli 

vastanute seas 14 (vt joonis 7). Teooria poolt oli vastajatele üldiselt ette antud, et 

autoriteetne vanem on kontrolliv, aga samas annab piisavalt noorele vabadust, et ise 

vastutada ja enda otsuseid vastu võtta (Bi et al., 2018, lk 10). Vanemate 

iseloomustamisest eraldiseisvate küsimuste põhjal iseloomustasid vastajad oma vanemat 

sarnaselt. Esile saab tõsta, et 36 (49%) vastajat tundsid, et lapsevanem suhtus nendesse 

väga hästi. Üle poolte vastajatest tundis, et nende vaheline usaldus ja suhtlus on hea või 

väga hea. Lisaks 70 vastanut (95%) väitsid, et autoriteetne vanem ei kasuta 

kasvatusmeetodina füüsilist karistamist või kasutab seda väga harva. Samamoodi vastasid 

ka 92%, et autoriteetne vanem ei kasuta kunagi või kasutab väga harva ebaviisakat 

kõneviisi, et end arusaadavaks teha või õpetust jagada. 
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Autoritaarsete vanemate puhul olid vastajate vastused rohkem varieeruvad. Teooria poolt 

sai autoritaarne vanem iseloomustuseks karmid kasvatusmeetodid ja rangete reeglite 

olemasolu (Bi et al., 2018, lk 10). Eraldiseisva iseloomustuse põhjal sai see ka tõestust. 

Vanematega läbisaamise puhul tundsid vastajad end enamasti keskmiselt halvemalt. 

Vastajad tundsid end lapsevanema suhtumise, suhtlemise ja käitumise puhul keskmiselt 

halvemalt. Samas 65% vastasid ikka, et nende autoritaarne vanem ei kasutanud või 

kasutas harva kasvatusmeetodina füüsilist karistamist. Seda on vähem kui autoriteetse 

vanema puhul. Vastustest võib järeldada, et autoritaarsed vanemad on küll karmimad, aga 

kõik ei kasuta ikka füüsilist vägivalda, et õppetunde selgeks teha. Kasutavad küll vähem 

kiitust kasvatusmeetodina, aga pööravad ikka tähelepanu ja tunnevad vajadusel ka muret 

ning uhkust. 

Lubavate vanemate puhul tõi teooria välja, et nad võivad olla hooletud kuna ei osale 

piisavalt noore suunamises ja kasvatamises, lubades noorel iseseisvalt otsuseid vastu 

võtta ning areneda (Bi et al., 2018, lk 10). Eraldiseisvalt iseloomustasid vastajad enda 

lubavat vanemat sarnaselt. Erinevus tuli sisse mure tundmises ja tähelepanu pööramises, 

kus vastajad ei iseloomustanud enda vanemat ükskõikse ega hooletuna. 

Reingle jt (2011, lk 367–370) kirjutasid enda artiklis uuringust, mis tõestas, et karmi 

distsipliini, karjumise ja ebaviisaka kõneviisi tagajärjel avaldub noorel agressiivne 

käitumine. Kui leida korrelatsioon kasvatusmeetodi ja agressiivsuse vahel, siis 

korrelatsioonikordaja on 0,091 ehk käesoleva uurimuse tulemustele toetudes 

kasvatusmeetodi ja agressiivsuse vahel on väga nõrk positiivne seos. Kui täpsemalt 

vaadata, siis käesolev uuring tõestas, et karm distsipliin, ebaviisakas kõneviis, armastuse 

ja positiivsete tunnete mitte välja näitamine, füüsiline karistamine ja karjumine on kõik 

tulid välja autoritaarse kasvatusmeetodi tunnusteks. Autoritaarset kasvatusmeetodit 

mainis 25 vastajat. Nende seas vastas 15 inimest, et nad ei olnud mitte kunagi agressiivne, 

kuus, et oldi vahel, kolm, et oldi keskmiselt ja üks, et oli tihti agressiivne. Ka nende 

tulemuste põhjal ei ole autoritaarsete kasvatusmeetodiga vanemate ja agressiivsuse tekkel 

seost. 

Teine uurimus väitis, et autoritaarse kasvatusstiili kasutamine on eelduseks, noore viha ja 

frustratsiooni tekkimisele (Lee et al., 2013, lk 63–64). Kokku vastas 124 inimest nii 

vanemate kasvatusmeetodi kui ka enda viha ja frustratsiooni tekkimise küsimustele. 
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Uurimuses osalenud vastajate vastuste järgi on korrelatsioonikordaja -0,0618. Selle järgi 

on kasvatusmeetodi ning viha ja frustratsiooni vahel väga nõrk negatiivne seos ehk pigem 

viha ja frustratsioon väheneb ja ei kasva. Kui vaadata eraldi autoritaarset 

kasvatusmeetodit, siis seda kasutas 25 vastaja vanemad. 28% vastasid, et neil ei ole 

kunagi viha ja frustratsiooni tekkinud. 36%, et vahel on tekkinud, 16% vastasid, et 

keskmiselt või tihti tundsid neid emotsioone. 4% tõdesid, et neil oli väga tihti viha ja 

frustratsioon. Neid protsente vaadates autoritaarsete vanemate poolt kasvatatud noortel 

on ka pigem ülekaalus vähene viha ja frustratsiooni teke.  

Nii vaimse kui ka füüsilise vägivallaga kasvades ei tee lapsed enam vahet, milline on 

tervislik suhtlus (Soo & Strömpl, 2011, lk 26). Eelpool tuli välja, et kasvatusmeetodi ja 

agressiivsuse vahel on väga nõrk seos. Kasvatusmeetodi ning eneseväljenduse ja 

suhtlemise probleemide vahel ei ole seost (0,0198). Kui keskenduda eraldi vanema 

poolsele füüsilisele karistamisele ja noore agressiivsuse ning eneseväljenduse 

probleemidele, siis füüsilise karistamise ja agressiivsuse vahel on nõrk seos (0,2054) ja 

füüsilise karistamise ja eneseväljendusprobleemide vahel on samamoodi nõrk seos 

(0,2807). Ehk füüsiline karistamine on riskiks agressiivsuse ja 

eneseväljendusprobleemide tekkel, samas teiste teguritega on võimalik nende tekkimise 

võimalust vähendada. Eneseväljendusprobleemide ja agressiivsuse vahel on juba veidi 

tugevam seos (0,3514), aga korrelatsioonikordaja järgi jääb seose tugevus ikka 

keskmiseks. Ehk eneseväljendusprobleemide tekkimisel on juba suurem tõenäosus, et 

tekib ka agressiivsus. 

Teoorias toodi välja, et noore eneseväljendusoskust aitab kujundada vanemate 

probleemide lahendamise oskus (Liivamägi-Hitrov & Kask, 2016, lk 49). Selle jaoks on 

pandud tabelisse 3 vanemate probleemide lahendamise oskus läbi suhtluse ja noore 

eneseväljendusoskuse vahelised seosed. Korrelatsioonikordaja vanemate probleemide 

lahendamise oskus läbi suhtluse ja noore eneseväljendusoskuse vahel tuli 0,44, mis on 

juba päris tugev seos. See tähendab, et vanemate probleemide lahendamise oskus läbi 

suhtlemise õpetab noorele ka eneseväljenduse ja suhtlemise oskust. Tabeli järgi on ka 

näha, et kui vanemate probleemide lahendamise oskus läbi suhtlemise on väga hea või 

hea, siis noorel on pigem harva või mitte kunagi eneseväljenduse ja suhtlemise 
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probleeme. Kui vanema probleemide lahendamise oskus on väga halb, siis noorel on 

pigem tihti eneseväljendamise ja suhtlemise probleeme. 

Tabel 3. Vanemate probleemide lahendamise oskus läbi suhtluse ja noore 

eneseväljendusoskuse vahelised seosed 

Noore 

eneseväljendus 

ja suhtlemise 

probleem 

Vanemate probleemide lahendamine läbi suhtluse  

Väga hea Hea Keskmine Halb Väga halb 

Väga tihti   2 2  

Tihti  3 2 4 5 

Keskmiselt 2 7 9 3 1 

Harva 7 23 11 7 2 

Mitte kunagi 9 17 11 1  

Stabiilne agressiivsus kujuneb välja veel järelevalve puudumisest.(Aaben et al., 2018, lk 

9). Küsimustikus oli küsimus vanema poolt järelevalveta jätmise ja noore agressiivsuse 

kohta. Mõlemale küsimusele vastas 124 inimest. Nendest vastustest tuli korrelatsiooni 

kordaja 0,133 ehk järelevalveta jätmise ja agressiivsuse vahel on nõrk positiivne seos. 

Järelevalve puudumise esinemistiheduse kasvamisel kasvab ka stabiilne agressiivsuse 

kujunemise võimalus vähesel määral. 

Vanema poolne liiga karm või liiga leebe kontrollimine suurendas lapse mässumeelsuse 

ja käitumisprobleemide avaldumise riski (Akcinar & Baydar, 2014, lk 122–125). Selle 

analüüsimiseks kasutas autor vanemate käitumisest kontrollivat käitumist ja noore 

käitumisest hulkumine, vandalism ja vargus. Saadud korrelatsioonikordaja on allpool (vt. 

Tabel 4., lk 34) Vanemate kontrolliva käitumise ülevaadet on näha joonisel 2 (vt Joonis 

2., lk 22) ja noore käitumist joonistel 9 ja 10 (vt Joonis 9., lk 30 ja Joonis 10., lk 31). 

Korrelatsioonikordajate järgi pole vanemate poolse kontrolliva käitumise ja noore 

hälbelise käitumise vahel seost või on väga nõrk seos. Kontrolliva käitumise ja hulkumise 

ning kontrolliva käitumise ja varguste vahel pole seost. Vanema poolse kontrolliva 

käitumise ja noore poolse vandalismi vahel on väga nõrk seos. Samas on näha, et 

erinevate hälbeliste käitumiste vahel on tugev seos. Kui noorel avaldub üks hälbelise 

käitumise vorme, siis on suur võimalus, et avaldub mingisugune teist sorti hälbeline 

käitumine. 
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Tabel 4. Kontrolliva käitumise, hulkumise, vandalismi ja varguse vahelised 

korrelatsioonikordaja 

 

 

Kontrolliv 

käitumine Hulkumine Vandalism Vargus 

Kontrolliv käitumine 1    
Hulkumine 0,0190 1   
Vandalism 0,1657 0,513 1  
Vargus 0,0504 0,422 0,529 1 

Teoorias toodi välja, et usu olemasolu vähendab lahutuste hulka (Tiganik, 2013, lk 89–

93). Käesolevas uuringus osales 16 vastajat, kelle vanemad olid usklikud. Tulemuste järgi 

50% usklikest vanematest elavad koos ja 50% lahus. Samas 113 vastaja vanemad ei olnud 

usklikud ning nende seas koos elavate vanemate hulk oli suurem. 73 vastaja ehk 65% 

vanemad elasid koos. Kuigi teoorias toodi välja, et usu olemasolu vähendab lahutuste 

hulka, siis selles uuringus seda väita ei saa. Vastajate vähesuse tõttu ei saa teha järeldusi, 

et usu ja kooselu vahel on seos. Teoorias toodi usu kohta veel välja, et see vähendab 

noortes hälbelist käitumist (Tiganik, 2013, lk 160–162). Käesolev uurimus ei kinnitanud 

seda teooriat. Usu olemasolu perekonnas tõstis noorte seas hälbelise käitumise ning 

langetas mitte kunagi hälbeliselt käitunud noorte hulka. Kuid ka selle teooria puhul ei saa 

vastajate vähesuse tõttu teha järeldusi, et usu ja hälbelise käitumise vähenemise vahel on 

seos. 

Varasemas uuringus (Lasteombudsman, 2011, lk 21–30) on välja toodud, et 

majanduslikes raskustes kasvanud noorel on eeldus sõltuvuse kujunemiseks. Käesoleva 

uurimuse küsimustikule vastas 129 inimest. Vanemate töötusele vastas jaatavalt 24 

vastajat. Samal ajal sõltuvuse olemasolule perekonnas vastas jaatavalt 48 inimest. Kuigi 

62,5% töötusele jah vastanud inimestest vastasid ka sõltuvusele jah, siis kõikide vastanute 

alusel tuleb sõltuvuse olemasolu ja töötuse vaheliseks korrelatsioonikordajaks 0,3 ehk 

vaesuses kasvanud noorel on 30% võimalus, et kujuneb välja ka sõltuvus. Tiganik (2013, 

lk 94–95) lisas enda magistritöös, et ka vanemate sõltuvus võib viia noore sõltuvuseni. 

Vanemate sõltuvuse ja noore tarbimisharjumuse juures oli vastajaid 123, sest paljud 

ankeetide täitjad täitsid ankeedist demograafilise ja perega seotud osad, aga ei täitnud osa 

enda harjumuste kohta. Lisaks oli ühel vastajal vastuseks, et tal polnud üldse vanemaid. 
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Korrelatsioonikordaja järgi on vanemate sõltuvuse ja noore liigse alkoholi tarvitamise (-

0,176) ning vanemate sõltuvuse ja narkootikumide tarvitamise (-0,136) vahel negatiivsed 

nõrgad seosed ehk vanemate poolt mõnuainete tarvitamine pigem vähendab noore 

tarvitamist. Uuringu tulemustest tuli aga välja, et noore enda käitumises oli alkoholi ja 

narkootikumide tarvitamise vahel tugev positiivne seos (0,51). See tähendab, et kui noorel 

kujuneb ühe mõnuaine vastu sõltuvus või liigne tarvitamine, siis on see ka riskiks mõne 

teise aine tarvitamise kujunemisel. 

Varasemas uuringus (Lasteombudsman, 2011, 21–30) toodi veel esile, et lapsepõlves 

kogetud vaesuse tulemuseks võib olla kriminaalsuse kasvamine (Lasteombudsman, 2011, 

lk 21–30). Nende vahelise seose välja selgitamiseks oli küsimustikus küsimused töötuse 

ja seadusekuulekuse kohta. Nende vahelist seost ei saa tõestada, sest vastajate seas oli 24 

vastajat, kes vastasid töötusele jah ja 29, kes hindasid enda seadusekuulekust keskmisest 

madalamaks ja 59, kes hindasid end väga seadusekuulekaks. Ehk vastajate vähesuse tõttu 

ei ole piisavalt andmeid, et nende seoseid analüüsida. 

Markina ja Kask  (2013, lk 61–62) tõid enda artiklis esile, et pere struktuuri ja alkoholi 

tarbimise vahel on seos. Kuigi Eestis seda seost ei tõestatud, siis üksikvanemaga 

perekonda loetakse hälbelise käitumise puhul riskiks. (Markina &  Kask, 2013, lk 61–62) 

Nagu eelnevalt uurimuse tulemustes välja toodi, siis selles uurimuses osalenutest elas 45 

lahutatud peredes ja 79 koos elavate vanematega. Selliste andmetega tuli 

korrelatsioonikordajaks 0,0689 ehk pere struktuuri ja alkoholi tarbimise vahel ei ole seost. 

Markina ja Kask (2013, lk 61) tõid enda artiklis ka esile, et seda seost Eesti näitel ei 

tõestatud. Kuna selles uurimuses lahus olevaid vanemaid on nii palju vähem, siis ei saa 

korrelatsiooni kindel olla, et tulemused on tõesed.  

Ingoglia artiklis (2011, lk 279) oli kirjas, et negatiivne eeskuju tekitab noores soovi oma 

elu teistmoodi elada. Käesolev uurimus tõestas seda väidet. 71 vastajat 124-st ütlesid, et 

neil on soov elada enda vanematest erinevalt. Vastused olid kõik seotud põhjusega, et 

pakkuda endale ja järeltulijatele paremat elukvaliteeti. Toodi välja, et lapsel peaks olema 

kaks vanemat või ei taheta üldse lapsi, ei soovita liialdada alkoholiga ja ka näiteks 

soovitakse omada positiivsemat ja erinevat maailmavaadet. Eesmärgiks seati 

terviklikumad suhted, parem karjäär ja haridus ning väiksem mõnuainete tarvitamine. 
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Autori poolsed ettepanekud probleemi parandamiseks on: 

 panna tähele probleemseid noori juba varakult ja pakkuda vanematele kasvatamises 

tuge; 

 arendada noorte suhtlemisoskust juba koolieas, et nende seas väheneks 

eneseväljenduse probleeme; 

 pakkuda vanematele erinevaid koolitusprogramme nii lapse kasvatamise kui ka enese 

arendamisega seoses; 

Autor arvab, et kui vanemad oskaksid enda käitumist paremini tähele panna ja suunata, 

siis see toetaks neid ka laste kasvatamises ja suunamises. Nagu uurimuses välja tuli, siis 

vanemate suhtlemise oskus enda lapsega on väga tähtis tegur lapse arengus. Lapsevanema 

suunamine paremini reageerima ja selgitama lapsele halba olukorda toetab ka lapse 

arengut ja oskust olukordadega toime tulema. Lapsevanemaid tuleks koolitada ja õpetada, 

kuidas juba lapse nooremas eas panna tähele käitumises riske ja teadliku tegevusega neid 

vähendada. Sellega ka vähendada probleemsete noorte hulka tulevikus. Samamoodi ka 

toetada vanemaid parema koduse keskkonna kujundamisel. Kodusest keskkonnast riskide 

maandamine maandab ka tulevikus riski hälbiva käitumise kujunemisel. 
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Autor tunneb, et lõputöö täitis enda eesmärki, aga mitte täielikult. Sissejuhatuses 

püstitatud uurimusülesannetest said täidetud kõik neli. Kuigi tuli välja seoseid ja kinnitati 

teooriat, siis ankeedile vastajate hulk ja nende seas probleemsete noorte hulk oli veidi 

väike. Autori poolsed ettepanekud olukorra parandamiseks on pakkuda juba noores eas 

noortele kui ka vanematele noore kasvatamises tuge ja koolitusi. 

Uurimuse jaoks jäi väheseks religioosses keskkonnas kasvanud noortest. Samamoodi oli 

ka erinevaid kasvatusmeetodeid vastajate seas vähe ning selle tagajärjel ei leidnud 

uurimistöö kasvatusmeetodite ja hälbiva käitumise ning usu ja hälbiva käitumise vahel 

seoseid. Ebapiisava valimi ja ankeedi vastuste tõttu ei leidnud kasvatusmeetodid ja noore 

hälbiv käitumine omavahel seost, aga teooria mahu tõttu võib autor väita, et see teema 

vajab kindlasti suuremat uurimist. Tagantjärgi tunneb autor, et uurimuses hälbiva 

käitumisega vastajate hulga tõstmiseks oleks võinud viia uurimuse küsimustik ka näiteks 

Tallinna Vanglasse või Tallinna Vangla Ida- ja Lääne-Harju 

Kriminaalhooldusosakondadesse. Lisaks oleks sealt saanud ka suurema hulga 18–26-

aastaseid vastajaid ning ei oleks olnud vajalik uurimuse alguses püstitatud kriteeriumeid 

muuta. 

Uuringus tõestati, et erinevate hälbivate käitumiste vahel on tugevad seosed. Kui noorel 

areneb üks hälbivatest ja kriminaalsetest käitumistest, siis on suur risk, et areneb ka mõni 

teine. Kodustest keskkondadest ja riskiteguritest said kinnitust, et majanduslikes 

raskustes on risk, et noor omandab hälbiva käitumise. Samamoodi leidis tõestust, et 

füüsilise karistamise ja agressiivsuse vahel, füüsilise karistamise ja 

eneseväljendusprobleemide vahel ning eneseväljendusprobleemide ja agressiivsuse vahel 

on seosed. Kui majanduslikke raskuseid on veidi keerulisem kontrollida, siis vanema 

poolne füüsiline karistamine ja enda väljendamine on kontrollitavad ja õpitavad 

tegevused. Vanema eneseväljenduse oskus on seoses ka noore eneseväljenduse oskusega.  

KOKKUVÕTE 
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Autor tunneb, et selle teema uurimine on tähtis. Ühiskond on muutumas ning sellega ka 

laste kasvatusnormid ja seadused. Kui vanemaid rohkem suunata ja toetada, siis saab selle 

uurimistöö teadmistega palju muuta. Autor arvab, et teemat tuleks täpsemalt ja paremini 

edasi uurida, et tugevamad seosed välja tuua ning sellega ka suunata spetsialiste. Lõputöö 

teema edasi arendamiseks ja uurimiseks oleks vaja viia ankeetküsimustik rohkemate 

hälbiva käitumisega inimesteni näiteks kriminaalhooldusesse või vanglasse. Kuigi 

lõputöös leiti vähe tugevaid seoseid, siis plaanib autor oma lõputööd jagada noorsootööd 

tegevate spetsialistidega, kes aitasid ka vastajate hulka kokku saada.  
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RELATIONSHIPS BETWEEN THE HOME ENVIRONMENT CREATED BY 

PARENTS AND THE DEVIANT BEHAVIOR OF A MINOR ON THE EXAMPLE 

OF HARJU COUNTY 

Ketter Reinesberg 

The number of offenses committed by minors has been growing since 2016. There is a 

strong link between offenses and deviant behavior. Both deviant behavior and crime 

include aggression, theft and substance abuse. Aggressive crime includes physical abuse 

as well as threats and mental violence. As young people spend a lot of time at home as 

children and parents play a big role in raising and developing children, the deviant 

behavior of a young person can be caused by parents' lack of time and attention to the 

child during their childhood, wrong parenting techniques or, conversely, over-care and 

excessive independence. The results of a survey showed that risk factors for the increase 

in crime among young people include parental substance abuse, corporal punishment of 

children, parents working abroad or mutual mistrust. Consequently, the research problem 

of the present work is the low effectiveness of home education and role models in 

reducing the number of juvenile delinquency. 

The aim of the dissertation is to point out the main family risks that cause deviant behavior 

among the youth of Harju County and to offer solutions to support the family to the local 

government social department. In order to fulfill the goal, research questions were asked: 

what parenting methods and home environments cause deviant behavior among young 

people? 

The first subchapter of the theory explains the existence of aggression and addictions 

among young people. The second subchapter consists of an overview of various family 

risk factors. Family risk factors include broken families and separation, parental 

dependencies, economic difficulties, and the existence of religion. The third subchapter 

SUMMARY 
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four different parenting methods-authoritarian, permissive, authoritative and careless. 

The last fourth subchapter of the theory points out the connections between the home 

environment and parenting methods created by the parents and the deviant behavior of 

the young person. 

The author used quantitative data collection, because according to the Population Register 

of 2021, 487356 adults live in Harju County and it provides the best and most accurate 

picture for a large sample. The research method was a causal-comparative study, which 

examined the connections between the parenting method and the deviant behavior of 

young people. 

Based on the questions separate from the characterization of the authoritative parents, the 

respondents characterized their parent is controlling, but at the same time gives the young 

person enough freedom to take responsibility and make their own decisions. It can be 

pointed out that 36 (49%) respondents felt that they were very well treated by their 

parents. More than half of the respondents felt that the trust and communication between 

them was good or very good. In addition, 70 respondents (95%) stated that an 

authoritative parent does not use physical punishment as a method of upbringing or uses 

it very rarely. Similarly, 92% answered that an authoritative parent never uses or very 

rarely uses rude language to make themselves understood or to share teaching. 

In the case of authoritarian parents, respondents' responses were more variable. 

Respondents felt worse on average in terms of parental attitudes, communication and 

behavior. However, 65% still said that their authoritarian parent did not use or rarely used 

corporal punishment as a method of upbringing. From the answers it can be concluded 

that authoritarian parents are tougher, but not everyone still uses physical violence to 

make the lessons clear. Although they use less praise as a method of education, they still 

pay attention and feel anxiety and pride when necessary. 

In the case of permissive parents, the theory pointed out that they may be careless because 

they do not participate enough in guiding and raising the young person, allowing the 

young person to make decisions and develop independently. Separately, the respondents 

characterized their promising parent in a similar way. The difference came in the feeling 
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of anxiety and attention, where the respondents did not describe their parent as indifferent 

or careless. 

The study proved that there are strong associations between different deviant behaviors. 

If a young person develops one of the deviant and criminal behaviors, there is a high risk 

that another will develop as well. Home environments and risk factors confirmed that 

there is a risk of young people acquiring deviant behavior in economic difficulties. 

Similarly, there was evidence of links between corporal punishment and aggression, 

between physical punishment and self-expression problems, and between self-expression 

problems and aggression. While financial difficulties are a little more difficult to control, 

parental punishment and self-expression are controllable and learnable activities. Parents' 

self-expression skills are also related to young people's self-expression skills. 

For the study, there were few young people who grew up in a religious environment. 

Similarly, there were few different educational methods among the respondents, and as a 

result, the research did not find any connections between educational methods and deviant 

behavior and religion and deviant behavior. Due to the insufficient sample and the 

answers to the questionnaire, the methods of upbringing and the deviant behavior of the 

young person were not related, but due to the volume of the theory, the author can state 

that this topic definitely needs more research 

The author thinks that if parents could better notice and guide their behavior, it would 

also support them in raising and guiding their children. Directing the parent to better 

respond and explain the child's bad situation also supports the child's development and 

ability to cope with the situation. Parents should be trained and taught how to notice 

behavioral risks at an early age and reduce them through conscious action. It will also 

reduce the number of problematic young people in the future. In the same way, support 

parents in creating a better home environment. Hedging risks from the home environment 

will also reduce the risk of developing deviant behavior in the future. 
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