
Perelepitajad: kohtusse pöörduvad vanemad vabastavad end vastutusest 

 

Lepitaja töö eeldab oskust tulla toime nii enda kui ka teiste inimeste keerukate emotsioonidega. 

Kahjuks peab tõdema, et Eestis on selliseid inimesi vähe, kirjutavad perelepitajad Ülla Visnapuu, 

Tarvo Tendal, Ingrid Tiido, Aila Rajasalu vastuses Urmas Arumäe arvamusloole «Perelepitus pole 

võluvits, kohus veel vähem» (PM 16.04). 

Jagame Urmas Arumäe seisukohta, et perelepitus pole võluvits. Kas seda maailmas üldse ühesel kujul 

olemas on? Olukorra muutmiseks ei ole piisav pillimeeste ümberasetamine orkestris, eriti kui 

viiulimängija panna trumme mängima. Tõsi küll, mingi tulemuse sellega saavutame, võibolla kaunima 

vaate – iseasi, kas see pakub lahenduse ka siis, kui oskuslikest pillimeestest on puudus või dirigenti 

pole ... 

Enne muutuste planeerimist ja kavandamist on oluline paika panna eesmärgid, mida loodame 

saavutada ja mõista, millised võimalused meil selleks olemas on. Konfliktid perekonnas ja nende 

lahendused on teema, mis puudutab kõiki. Seetõttu on tähtis, et kõik, kes soovivad, saaksid sõna, 

oleksid kaasatud, kuulatud ja mõistetud. 

Emotsioonidega hakkama saamine sõltub sellest, kuidas oleme juba varajasest east õppinud end 

korrale kutsuma ja emotsionaalsest pingest vabanema ning kuidas oleme kogenud ja näinud seda 

tehtavat – ehk siis kõik algab juba meie lapsepõlvest. 

Samuti mõjutab inimeste käitumist konfliktides see, kuidas üldse maailma ja teistesse inimestesse 

suhtutakse. Kui on juurdunud nn must-valge maailmapilt, siis ongi väga keeruline aktsepteerida seda, 

mis meie arvates on valge, samas kellegi teise jaoks must, roheline või punane.  

Emotsioonidega hakkama saamine sõltub sellest, kuidas oleme juba varajasest east õppinud end 

korrale kutsuma ja emotsionaalsest pingest vabanema. 

Kui nüüd tagasi tulla vanematevaheliste vaidluste juurde, siis tunded on seda tugevamad, mida 

sügavamad on suhted ja sidemed. Tavaliselt on pereasjades konfliktid väga tõsised, mistõttu 

lahendustele kaasa aitamisel ei olegi võimalik toetuda ainuüksi kohtu või advokaadi abile. Juriidilises 

kontekstis ei saa tegeleda ja arvestada kõigi osapoolte tunnetega, veel vähem pühendada suurel 

hulgal aega emotsioonidega tegelemisele. Aga just aeg on see, mida me tunnete ja pingete 

jahutamiseks vajame. 

Eestis on tekkinud olukord, kus vanemad pöörduvad perevaidluste tekkimisel eelkõige kohtusse või 

advokaadi poole. Alternatiiv on perelepituse näol olemas, samas on oluline, et laiem süsteem seda 

toetaks. Palju oleneb sellest, milline on inimeste teadlikkus valikuvariantidest, mis neil konfliktide 

lahendamiseks on. Kui palju aga hõlbustab suhete taastumist vanematena või üldse pereliikmena 

kellegi kolmanda isiku või institutsiooni käsk ja määrus? 

Mõnikord on kohus ainus võimalus, et jõuda kuidagigi mingile lahendusele. Samas võib juhtuda, et 

osapooled justkui vabastatakse vastutusest oma elu edaspidise toimise eest, sh nende laste heaolu ja 

vaimse tervise eest. Vaidlused lähevad aga teravamaks, sest kõigil on oma tõde ja õigus. Kohustustest 

ja vastutusest räägitakse ühiskonnas vähem ning kokkuleppimine ja teise osapoole aktsepteerimine 

on üha keerulisem ning mõneti ka harjumatu. 



Kõik praegu ühiskonnas toimuv soosib pigem võitlust, tugevama õigust ja kellegi kolmanda vastutust. 

Vähe toetatakse seda, et tegelikult on just läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimised need, mis on 

ausad, avatud, selged ja kõiki osapooli austavad. Austus samas algab kõigepealt iseendast. 

Lepitus ehk mediatsioon on professionaalne kriiside lahendamine ja konfliktide vahendamine, 

misläbi leiavad osapooled uue sihi ja eesmärgi ning toimub uus areng. 

Perelepituse eesmärk on leida kooselu lõppemise korral osapooltele sobivad lahendused lastesse 

ja/või varasse puutuvates küsimustes professionaalsete kriiside vahendaja ehk perelepitaja toetusel. 

Lepituse põhiprintsiibid on erapooletus, vahetu osalemine, konfidentsiaalsus ja usalduslik õhkkond, 

selgus ja läbipaistvus, tasakaalustatud suhtlemine, enesemääratlus – osapoolte endi vastutus, vaade 

tulevikku, orienteeritus lahendustele, vaba tahe lahenduste leidmisel. 

Selge on see, et tihtipeale on vajalik pingutada juba ainuüksi selleks, et arvestada kõikide 

printsiipidega ja mõista sügavamalt nende tähendust. Peame oluliseks, et kokkuleppele kaasa 

aitamisel on abiks kõigi osapoolte selgus ja teadlikkus sellest, mis lepituses toimub ja mida see pikas 

perspektiivis tähendab. 

Perelepitaja kannab tänases Eesti ühiskonnas üsna keerulist rolli. Perelepitus pakub alternatiivset 

võimalust sellele, mis on juurdunud meie kõigi arusaamadesse ja mis on siiani olnud lahendust 

pakkuv ehk siis alternatiivi juriidilisele vaidlusele. 

Perelepitaja on perelepitusalase koolituse läbinud erialase kõrgharidusega inimene, kellel on 

teadmised ja kogemused kriiside lahendamisest, konfliktide juhtimisest, sobivad eneseanalüüsi 

oskused ja isikuomadused. Lepitaja töö eeldab oskust tulla toime nii enda kui ka teiste inimeste 

keerukate emotsioonidega. Kahjuks peab tõdema, et Eestis on selliseid inimesi vähe. Lepitajatena 

oleme tundnud, et meil on vaja täiendada teadmisi ja kogemusi, et töötada kvaliteetsemalt ja 

sisukamalt. Ka lugejatel võib seetõttu olla erinevaid kogemusi lepitusprotsessidest. Lepitajad on 

teadlikud endi arengukohtadest. Lisaks vajame aga valdkonna arenguks ühiskonna huvi, vajadust ja 

toetust. Eestis on perelepitus riiklikul tasandil reguleerimata. 

Lepitaja töö eeldab oskust tulla toime nii enda kui ka teiste inimeste keerukate emotsioonidega. 

Kahjuks peab tõdema, et Eestis on selliseid inimesi vähe. 

Lepituse Instituut on alustanud uue väljaõppega perelepitajatele. Koolitust viiakse läbi koostöös 

Saksamaal, Venemaal, Leedus, Lätis ja mujal Euroopas tunnustatud AL-Institutega. Koolitus on 

suunatud eelkõige neile kõrgharidusega spetsialistidele, kel on olemas nõustamisalased teadmised ja 

kogemused. Väljaõpe on väga praktiline, pakkudes tehnikate harjutamise võimalusi ja teoreetilisi 

lähenemisi, mis toetavad lepitusprotsesse. Hetkel on koolitumas 18 inimest üle Eesti, sh kõik Tartus 

teenust pakkuvad ja väljaõppinud perelepitajad. Koolitust toetab sotsiaalministeerium 

hasartmängumaksu nõukogu kaudu. 

Seni Eestis pakutud perelepitusalane väljaõpe on olnud vähene ning rohkem juriidiliste kokkulepete 

ja kompromisside saavutamisele orienteeritud. Perelepitusalased koolitused on olulised ja väga 

vajalikud. Kohtunike ja teiste spetsialistide oskused ja teadmised lepitusest toetavad kindlasti eri 

vaidlusprotsessides osapooltevahelise koostöö tekkimist, mis on väga oluline perekonda 

puudutavates vaidlustes. 



Kogemused inimestega töötamisel ja perelepitusteenuse pakkumisel on juhtinud meid selleni, et 

Eestis on vajadus eelkõige sellise perelepitaja järele, kes on vaidluste vahendamisel pädev ja oskuslik 

inimesi toetama sügavamates emotsionaalsetes protsessides. 

Inimestena oleme kõik sarnased ja samas väga erinevad. Olulisim on õppida koos toimima üksteist 

austades. Kõigil peaks olema võimalus ennast turvaliselt ja hästi tunda, seda nii paarisuhtes, 

perekonnas, kogukonnas kui terves riigis. 

Tundkem ja kasutagem edasiliikumiseks eelkõige endi tugevusi ja seda nii, et teistel oleks võimalik 

samaga panustada. 
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