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Koostoimeline psühhoseksuaalse 

arengu teooria 

 

bioloogilised faktorid + 

 otsene ja kaudne õppimine (pere, 

kaaslased) +  

sotsiaal-kultuurilised faktorid (usk, riigikord, 

TV); 



Erivajadusega laste  

seksuaalteadmised  

 

• Lastel on vähesed teadmised 

•  92% informatsiooni saadakse 
eakaaslastelt, 

•  saadud informatsioon sageli 
ebaadekvaatne 

 (rasestumisest, rasedusvastastest 
vahendist, suguhaigustest  jne.)  



• laste teadmiste ülehindamine 

täiskasvanute poolt 

• täiskasvanutel hirmud („äkki saab liiga 

palju teada“)  

• vanemad ei oska alati lastega 

seksuaalsusest rääkida 

 

 

 



Müüdid erivajadustega noorte 

kohta 
• Nad on aseksuaalsed 

• Nad on üliseksuaalsed 

• Neil on suurem vajadus puudutuste ja 

kiindumuse suhtes 

• Puberteet saabub hiljem 

• Kestvad suhted pole võimalikud 

• Nad ei saa järglasi 

• Nad pole võimelised pereeluks 



• Erivajadustega lastel on samad 

vajadused, mis teistel lastel – huvi 

uurida ja teada saada, vajadus end 

väljendada. 

• Iga erivajadusega laps on erinev. 

• Lapsed veedavad rohkem aega 

eriõppeasutuses, kool-kodus. 

 

 



Erivajadusega lapse seksuaalset 

arengut mõjutavad tegurid 

• Emotsionaalset labiilisem 

• laps sõltub teistest inimestest, vähem 

privaatsust 

• teistsugune arusaamine peremudelist   

• muud spetsiifilised iseärasused (nägemis- ja 

kuulmispuue, liikumisraskused jm.)  

• kohanemisraskused 

 

 



Erivajadusega lapse (vaimupuue) 

seksuaalkäitumist  mõjutavad tegurid  

• kognitiivse arengu iseärasused (taju, 

mõtlemine) 

• raskused põhjus-tagajärg seoste 

mõistmisel, konkreetse mõtlemisega- 

probleeme lahendab “katse eksituse 

meetodil” 

• keeleline eneseväljendus vähem 

arenenud 

 



Ohustatud lapsed 

 

 Vaimupuudega lapsed 

 Suurema  tähelepanu ja tunnustuse 

vajadusega lapsed, väga uudishimulikud 

lapsed 

 Aktiivsus- tähelepanuhäirega ADHD ja 

autismispektriga lapsed 

 Lapsed, kellel puuduvad teadmised oma 

kehast ja arengust 

 Sõpradeta, üksikud lapsed 

 Väärkoheldud, hooletussejäetud lapsed 

 



Lapsed ja meedia 

 

• Mehe ja naise rollid meedias äärmuslikud 

• Seksuaalne informatsioon meedia mõjul 

moondunud (internet, filmid) 

• Vägivald ja seks ühendatud 



Lapsevanema roll lapsega 

seksuaalsusest rääkimisel 

Kes? Kus? Milal? Kuidas? 



Imikuiga 

• Bioloogiline paar, 

koosolemise tunde areng 

• Puute, rütmi ja imemise 

kogemus, silmkontakt 

• Kehataju areng erinevate 

meelorganite mõjul 

• Imikul oma suguelundite 

puudutamine  

 



3. – 5. eluaasta 

• Laps hakkab soost selgemini aru saama 

• Mängudes selgemalt sugu eristunud, 

tekivad seksuaalse sisuga rollimängud 

• Meeldib alasti olla, näitab ennast teistele 

paljalt 

Selle perioodi lõpus arusaamine- „seda 

sobib ja seda mitte“ 



Tüüpiline käitumine kuni 

4(5)eluaastani 

Uudishimu 

“Näita sina mulle, siis mina näitan sulle 

Soolised rollimängud (arstimäng, 

kodumäng) 

Ütleb vahel “rumalaid” sõnu 

Huvitub pereliikmete suguelunditest 

Meeldib vaadata täiskasvanute ja laste 

pesemist 

 



3-5.a. vanused lapsed tegelevad 

sagedamini eneserahuldamisega kui 

teised vanusgrupid. Selle põhjused on 

erinevad: 

Lastekollektiivi minek 

Emast eraldumine 

Ärevus ja hirm  

Muutused, vastutus, kohanemine 

 



6.aastane 

• Lapsel armumised 

• “Pruut ja peigmees” 

• Soost selgem 

arusaamine 

• Sooga seotud 

uudishimu 

• Küsimuste esitamine 

• Häbenemise 

tekkimine 

 



2. Rollimängud 

• Soolised rollimängud (arstimäng, kodumäng). 

Mängudes selgemalt sugu eristunud. Laps hakkab 

soost selgemini aru saama. 

• Mängimine vastassoo mänguasjadega, turvalisust 

pakkuva inimese (ema) riiete, ehete kandmine jne.  

• Abiellun sinuga“ („Armumine“ vastassoost 

vanemasse) 

• Selle perioodi lõpus arusaamine- „seda sobib ja seda 

mitte“ 

 

 



Mängude mõjul 

• nendel mängudel tulevasteks suheteks 

ettevalmistav roll (käitumismudelid, 

soorollid) 

• mängitakse läbi naljakad kohad 

täiskasvanute maailmas 

• kultuuriline mõju mängude iseloomule 

(jõud, vastaspool, üleolek/allumine) 

 



7.- 8. a.  

• Arusaamine et 
isa/ema kuuluvad 
kokku  

• Vajadus vastassoost 
vanema tunnustuse 
järele  

• Armumine 
vastassoost 
vanemasse väljaspool 
kodu 

 



Puberteediiga 

• Järsk hormoonide produktsiooni tõus 
(androgeenid, östrogeenid) 

• Seksuaalsed katsetused, huvi 

• Katsetused võivad olla suunatud 
mõlemale soole. Samale soole suunatud 
katsetused (W. Friedrich 25%-30% 13.a. 
P-st 1korral) 

• Masturbeerimise tõus 
(seksuaalfantaasiad) 



• Vastuolulisus, ebajärjekindlus, 
katsetamine, piiride otsimine 

• Imetlusobjekti otsimine, samastumine, 
kehakeele jäljendamine 

• Ootamatud erektsioonid; ropendamine kui 
muutustega toimetulemise viis 

 



Erivajadusega laps ja puberteet 

Suhtlemise märgid ja suhte loomise  

mängureeglid pole selged 

Keha muutused tekitavad segadust  

Näiteks: Puberteedi-eelses faasis esineb 

hooldusasutustes elavate vaimupuudega 

laste hulgas samale soole suunatud 

seksuaalseid mänge ja katsetusi  

sagedamini kui väljaspool asutust elavatel 

noortel (Simonds, J. F.1980) 

 

 



Mida saab teha lapsevanem 

Arvestada lapse vanust ja puudest 

tulenevaid iseärasusi 

Avatus lapsega ja loovus rääkimisel.  

Mitte lasta asjadel lihtsalt toimuda. 

Alusta läbi mängude lapsele heade 

kehatunnete andmist. 

 



Laps vajab positiivseid terveid 

kehatundeid 

Silitamise, patsutamismängud 

Laulu- ja liikumismängud 

Kiikumised, puhumised 

Ronimised, püüdmised 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=2A7IdBx928A 



 

     

https://www.youtube.com/watch?v=2A7IdB

x928A 



Laps vajab võimalusi teada 

saada ja uurida 

1. Uudishimu rahuldamine 

katsub ja uurib enda keha 

saab vaadata pilte ja anatoomilisi nukke 

teiste inimestega koos saunas käia 

2. Laps saab matkida ja jälgida teisi inimesi 



Inimesed on erinevad 

Õpeta lapsele, et inimesed erinevad oma 

välimuse, suuruse ja vanuse poolest. 

Mida võib ja sobib teha suure sõbraga ja 

mida väiksega. Mida ei tohi 



Lapse seksuaalkasvatus on nii teadmiste 

andmine kui ka turvatunde kujundamine 

läbi käitumisoskuste 







Anna lapsele sõnavara kehaosade 

kohta 

Too lapsele näiteid, et on mõned sõnad, mis on  

• Meditsiinilised sõnad (näit. arst ütleb peenis) 

• “Rumalad”sõnad ja sõnad, mis solvavad 

• Armsad (vanaema) sõnad 

• “Sõnad mida meie kasutame kehaosade 

kohta” 

 



Anna lapsele sõnavara 

• Kehaosade õpetamine: „selle kohta 

ütleme...“ 

• Mängud: „näita mulle“ (nukkudel, piltidel) 

• Kehaosade värvimine 

• Ole aus nimetuste suhtes. 

• Jää ise neutraalseks ja lõpeta positiivselt 

 



Erivajadusega lapse õpetamine 

 

• Vähene informatsiooni 
hulk korraga 

• Kordused 

• Konkreetsed, lihtsad 
sõnad 

• Pildimaterjal,  
piktogrammid, 
anatoomilised nukud 

• Näited erinevas 
kontekstis  

• Kordused ja kiitmine 

 



Tundekasvatus 

• Räägi lapsega tunnetest ja armastusest 

läbi mängude ja jutukeste, joonistuste.  

• Õpeta väljendama pereliikmete ja 
koduloomade peal armastust, kaastunnet, 
sõprust. 

• Peegelda lapse enda tundeid. 

 

 

 

 

 



Erivajadusega lapsele tunnete 

õpetamine 

Anna lapsele tunnete nimetusi 

Vaadates filme, raamatuid, nimetades 

pereliikmete tundeid 



Inimeste vahelised suhted 



Väikelastega aruta 

 

Õpeta: Mis on 

privaatne? Mis on 

isiklik, varjatud 

käitumine. 

Kallistamine ja 

puudutamine. 

 

 



Hügieen ja privaatsus 



Lapsega ohutusest rääkimine 

 

• Meeldivad ja 

mittemeeldivad 

puudutused. 

• Räägi teemal, et 

sinu keha on sinu 

oma. 

  

 



Lapsega ohutusest rääkimine 

• Kuidas käituda võõra 

inimesega. 

• Räägi lapsega kuidas 

öelda “ei” ja kelle 

käest abi otsida 



Lapsega ohutusest rääkimine 

• Mis tähendab 

meeldivad ja 

mittemeeldivad 

saladused? 

• Kas sul on keegi 

palunud halba 

saladust hoida? 



• Suhtlusoskused 

• Seo seksuaalkasvatus tunde- ja 

väärtuskasvatusega, lähedussuhtega 

laiemalt.  

• Räägi meedias nähtust, anna seletusi kui 

laps vaadanud interneti pornograafiat  (“kui 

täiskasvanute näitemäng raha 

teenimiseks”) 

 

 



Kust tulevad lapsed? 

• Hoia rõhk 

positiivsel 

seksuaalsel. 

• Räägi lihtsalt. 

• Kasuta lapse 

arengule vastavaid 

ja eakohaseid 

sõnu. 

 

 



Lapsega seksuaalsusest rääkimine 

•  Anna sõnavara. Nimeta õigeid sõnu. 

• Anna lapsele võimalus arutleda valikute 
plusside ja miinuste üle. 

• Seo seks ja füüsiline lähedus armastuse, 
hoolimise ja partneri austamisega. 



Õpetamise viisid 

Korduv üle rääkimine 

Pildid (vaatamine, värvimine, täiendamine) 

Joonistamine 

Filmid, arutlused 

Rollimängud 

Konkreetne oskuste õpetamine 

Tähelepanu juhtimine 

Positiivne tagasiside 



Vaimupuuetega laste seksuaalne areng 

puberteedieas 

• Vahel oma seksuaalsuse pärssimine. 

Moraalsete seisukohtade pealiskaudne 

korrutamine, õpitud fraasid 

• Muutuvad seksuaalselt üliaktiivseks, 

katsetused kuni seksuaalse 

agressiivuseni. 



Kas noored väärkohtlejad on ise olnud 

seksuaalse väärkohtlemise ohvrid? 

•N- 250 (2003-2012) 

•20% alla 18-aastastest lastest olid ise olnud 
seksuaalkäitumise ohvrid 

•60-80% lastest elasid perevägivallaga 
kodudes 

•2/3-l lastest oli neuropsühhiaatrilisi 
kõrvalekaldeid (hüperkineetilisi või 
autismispektri häireid, õpiraskusi, esines 
alaarengut. 
(Mimi Strange, Janus keskus, Taani) 
 
 

 



Juhtum 

13.a. poiss; õpib erikoolis, vaimse arengu 

mahajäämusega; kogenud perevägivalda 

Ühiselamus seksuaalsuhe omaealise poisiga ja 

seksuaalkatsed mõni aasta noorema tüdrukuga 

Kodus noorema õe katsumised intiimsetest 

kehaosadest 

Väga huvitatud interneti pornograafiast 

Naiivne, sõpru pole 

 



Vaimupuudega lapsed, kes 

seksuaalselt väärkohtlevad teisi 

lapsi 
Variandid: 

• Naiivne eksperimentaator, huvi 

• Sotsialiseerimata, õpetamata 

• Pinge langetamiseks (kompulsiivne ) 

• Seksuaalselt impulsiivne, mõtlematu- 

hüperaktiivsed lapsed (ADHD) 

• Homoseksuaalse kalduvusega noorukid 

• Seksuaalselt väärkoheldud lapsed 

(traumatiseeritud) 



 

Lasteasutuses abistavad reeglid 

 
Selged reeglid- privaatsus, pesemine, tubades käimine, 

riiete vahetamine 

Kogu personal lähtub sarnastest põhimõtetest 

Lapsed teavad et privaatsuse ja seksuaalsuse reeglite 

rikkumine on taunitav.  

Sinu keha on sinu oma ja piiride rikkumine on teise 

lapse kaitsmine. See pole kaebamine. 

Sa võid katsuda oma keha ja nautida seda, kuid 

ühiskonnas on viisaka käitumise reeglid. 

Lapsed julgevad küsida, rääkida. 



Väga oluline rääkida 

• Räägi privaatsetest tegevustest (aeg ja 

koht). Masturbeerimisest rääkimine 

• Puudutustel on erinev tähendus  

• Õpeta seksuaalse survega toimetuleku 
viise.  

• Head ja halvad saladused 

• Vestle nendel teemadel korduvalt. 

 



https://www.youtube.com/watch

?v=pF59vV973Yc 

Kust lapsed tulevad? 



Vaimse erivajadusega lapsega 

töötamisel: 

 
Vähene informatsiooni hulk korraga 

Korda… 

Konkreetsed, lihtsad sõnad 

Näite juurde pilte jne. 

Too lihtne näide  

Kontrolli, kas sai aru tähendusest (verbalismi oht) 

Kiida kolmeosalise sõnumiga, kasuta mina - teadet 

Korda, korda… 

Kiida 



Keskkonna mõju terve lapse 

seksuaalteadmistele ja käitumisele 

 

Laps näeb 

Laps kuuleb 

Laps katsetab 

Laps korrigeerib läbi 

tagasiside 



Kas eriavajadusega lapsed on 
võrreldes teiste lastega 
väärkohtlemisest rohkem 
ohustatud? 



Noorema kooliea laste käitumine, 

mis vajab konsulteerimist 
• Lõputud seksuaalse sisuga küsimused, jutud, 

joonistused  

• Vanusest suuremad seksuaalteadmised 

• Huvi seksuaalse sisuga mängude ees  

• Oma soo ja keha vihkamine, keha peitmine 

• Manipuleerimine katsumisega 

• Hirm lahtiriietumise või potil käimise ees 

• Agressiivne või hirmunud kui peab täiskasvanuga ruumi 
jääma 

• Masturbeerimine inimeste või piltide ees 

• Seksuaalse sisuga jutud, joonistused, kirjad 



Vaimupuudega lapse käitumise uurimine 

• Kas käitumine on seksuaalne või- korduv 

sarnaselt vallanduv, tekib analoogsetes  

olukordades? 

• Kuidas laps tunnetab ennast, teisi ja 

maailma, millised stiimulid tema käitumist 

juhivad (autistliku lapse käitumine) 

• Mida see laps veel vajab? 



https://www.youtube.com

/watch?v=TH0mCTVn8r

I 

Seksuaalse väärkohtlemise 

ennetusvideo 



Erivajadusega lapse seksuaalkäitumise 

hindamine 

• Küsi endalt:  Kas see, mida ma tõlgendan 

seksuaalkäitumisena, on seda ka 

tegelikult? 

• Millised teised põhjused võivad veel olla 

nimetatud käitumise põhjuseks?  

• Kui vana see laps on oma arengu 

tasemelt?  



Põhjused, mis kutsuvad esile häiriva 

seksuaalkäitumise erivajadusega lapsel 

 

• Enesestimulatsioon- lapsel on igav, 

puuduvad stimuleerivad aistingud. 

• Soovib, et temaga tegeldakse; tähelepanu 

saamise viis, igavus, läheduse puudumine 

• Ärevuse langetamiseks. 

• Nõudmistest põgenemine. 



 

• Seksuaalkäitumisega loob laps endale 

kindlust ja tasakaalu. 

• Vaimupuudega inimene õpib ära- „Kui ma 

nii teen, siis teised vastavad järgnevalt…“ 

• Häiriva seksuaalkäitumise preventsioon on 

seotud erivajadusega lapse motiivide 

mõistmisega. 

 



Juhtum 16.a. tüdruk 

E. võtab ennast sageli asenduskodus täiesti 

alasti, jookseb ringi ja teda on raske 

peatada. Personal on tõlgendanud sellist 

käitumist tüdruku seksuaalvajaduse 

väljendusvormi. E.  on arengult umbes 5.a. 

lapse tasemel. Talle meeldib enda ja teiste 

kehasid uurida. Käitumine vallandub 

põhiliselt siis, kui tal on igav ja keegi ei 

pööra talle tähelepanu. 



Seksuaalhariduse sisu 

Tunded 

Info 

Oskused 

Väärtused 

KÄITUMINE 


