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Victim Support Europe

Partnerid & liikmed

o 60 liiget 31 riigist

o Euroopa Liit

o Euroopa Nõukogu

o ÜRO

o Maailmapank

o Euroopa Liidu Põhiõiguste
Amet (FRA)

Huvikaitse & 
Nõustamine

o Euroopa Parlament

o Euroopa Komisjon

o Euroopa Liidu ametid

o ÜRO

o ÜRO ekspertrühmad

o Valitsused

Teenused

o Koolituste läbiviimine

o Standardite väljatöötamine

o Ohvrite infosüsteemi arendus

o Reageerimine terrorismi-
rünnakutele

o Ohvrite kokku viimine
tugiteenuseid pakkuvate
asutustega (piiriülene koostöö)

Üleeuroopaline kuriteoohvreid kaitsev katuseorganisatsioon





Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring (2017)

o Üle 70% spetsialistidest pidas vajalikuks arendada oskusi kannatanute erinevate 
suhtlusviisidega kohandumiseks, nende rahustamiseks, toetamiseks.

o Oluliseks peetakse ka oskusi ohvri edasisuunamiseks (teiste) tugiteenuste juurde (sh 
psühholoogiline abi, õigusabi, varjupaik, tõlk jne).

o Ohvriabi ja lepitamisteenuse kasutamine on arenenud, meditsiinisüsteemiga saab 
koostööd parendada. 

Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring (2017)

https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/uuringute-andmestikud/kuriteoohvrite-kaitse-ja-kohtlemise-uuring-2017


Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring (2017)

o Ohvri kaitsevajaduste hindamine ei vasta vajadustele, tõsiste kuritegude ohvrid ei saa 
piisavalt teavet ega tuge.

o Ohvritele ei suudeta taastada kuriteoeelset olukorda, kannatanu ja tema lähedaste 
võimestamine on vähene.

o Lepitamine/vahendamine ei ole kriminaalmenetluses läbivalt kättesaadav.

o Politsei küll selgitab menetluses ohvrile tema õigusi, aga ohvrid ei tunne, et nad 
sellest aru saaksid. Vajalik on muuta keel lihtsamaks ning arendada spetsialistide 
suhtlemisoskusi ohvritega.

o Ohver ei ole menetluse käiguga kursis, ta ei saa alati menetlejaga kontakti.

o Raskete juhtumitega on menetlejatel psühholoogiliselt raske toime tulla.

Kuriteoohvrite kaitse ja kohtlemise uuring (2017)

https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/uuringute-andmestikud/kuriteoohvrite-kaitse-ja-kohtlemise-uuring-2017


Vägivalla ennetamise kokkulepe 2021-2025

OHVRISÕBRALIK MENETLUS

Menetlusasutuste praktikas vajab parandamist ohvrile toe pakkumine, ohvrisõbraliku suhtlemisoskuse 

arendamine ning ohvri õiguste tutvustamine. 

VÄGIVALLAOHVRITE PAREM KAITSE JA TUGI

Ohvrite toetamine peab lähtuma tema individuaalsetest vajadustest ning toetama ohvri 

toimetulekut. Pakutavad teenused peavad olema kvaliteetsed ja kättesaadavad kõigile abivajajatele

üle Eesti sõltumata ohvriks sattumise kohast ja vägivalla liigist ning ohvri vajadustest. Ohvreid abistav 

süsteem peab lähtuma enim abi vajavast ohvrist ja arvestama ohvri toimetulekuvõimega. Osa ohvrite 

sihtrühmi on saanud seni vähem tähelepanu: erivajadustega, eakad, vaenukuritegude ohvrid, 

lapsena vägivalda kogenud täiskasvanud. 



Vägivalla ennetamise kokkulepe 2021-2025

TERVISHOIU- JA SOTSIAALTEENUSTE OSUTAJATE SUUREM ROLL VÄGIVALLAENNETUSES

Füüsilise vägivalla ohver pöördub abistavatest asutustest sagedamini tervishoiuteenuse osutaja poole,  

enamasti vägivallast tingitud psühholoogiliste kaebuste või vigastuste tõttu. Sestap on 

tervishoiuvaldkonnal vägivallajuhtumite avastamisel ja takistamisel tähtis ja arvatust suurem roll. Et 

tervishoiuteenuse osutaja vaatevälja sattunud ohver ei jääks abita, on vaja tagada vägivalla varane 

tuvastamine ja lahendada teiste asutustega andmevahetuse, koostöö ja nii tervishoiuteenuse 

osutajate poolt kui väliselt toe pakkumise küsimused. Tervishoiuasutuste roll vägivallaennetuses vajab 

täpsemaid kokkuleppeid ning selgemat määratlemist.

Vägivalla ennetamise kokkulepe 2021-2025

https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/vagivallaennetuse_kokkulepe_2021-2025_0.pdf


Projekti eesmärgid

Suurendada ühiskonna
teadlikkust

Rakendada ohvrikeskset lähenemist

Parandada arusaamist ohvri ootustest ja vajadustest
Ennetada taasohvristumist
Parandada teabe edastamist ja tõsta rahulolu osutatud
teenuste osas

Suurendada osapoolte teadmisi üksteise
tegevuste ja teenuste osas

Tõsta tugiteenustele
suunamiste arvu

Tagada täpse, 
koordineeritud ja 
asjakohase teabe
edastamist

Kohandada lähenemist
vastavalt indiviidi
vajadustele



Sotsiaalteenused
Cоциальные услуги

Erasektor
Частный сектор

Õiguskaitsesüsteem
Правоохранительная
система

Üldised tugiteenused
Общая поддержка

Eriteenused
Специализированные
услуги



Kuriteoohvrite kaitse Eestis

https://www.just.ee/et/kurite
oohvrite-kaitse-Eestis

https://www.facebook.com/k
uriteoohvritekaitse

https://www.just.ee/et/kuriteoohvrite-kaitse-Eestis
https://www.facebook.com/kuriteoohvritekaitse


Tegevused

o Kogukonna vajaduste hindamine

o Ohvreid abistavate teenuste kaardistamine

o Teadmiste vahetamise seminarid 
(peamiselt politsei, ohvriabiteenused ja 
tervishoiusektor)

o Politsei poolt tugiteenustele suunamise 
parendamine

o Kriminaalmenetluses individuaalsete 
kaitsevajaduste hindamiseks vahendite 
väljatöötamine

o Spetsialistide suutlikkuse arendamine, 
kuidas tagada kaitse taasohvristamise, 
hirmutamise ja kättemaksu ohu eest

o Ohvriabi töötajate suutlikkuse arendamine 
kuriteoohvri vajaduste hindamiseks

o Tervishoiutöötajate märkamis-, 
dokumenteerimise- ja suunamisvahendite 
arendamine

o Tervishoiutöötajate suutlikkuse arendamine 
kuriteoohvritega tegelemiseks

o Uute töövahendite hindamine politsei, 
ohvriabi ja tervishoiu valdkonnas

o Teadlikkuse suurendamise kampaania, et 
teavitada elanikkonda ja samuti projektiga 
seotud  sihtrühmi

o Teabematerjalide väljatöötamine 
kuriteoohvrite ja üldsuse jaoks

o Projekti lõpukonverents



Ohvreid abistavate organisatsioonide kaardistamine Lääne- ja Ida-
Virumaal



Ajakava

Kogukonna vajaduste hindamine

Esmane 
analüüs 

Töövahendite 
väljatöötamine

Koolitused

Töövahendite 
testimine

Vahendite
kasutuselevõtt

Olemasolevate teenuste ja 
praktikate kaardistamine

Juuni 2021 - Veebruar 2022 Aprill 2022 -
Mai 2022

Juuni 2022 -
Sept 2022

Oktoober 2022 - Märts 2023Märts 2022

Konsultatsioonid

Hindamine 



Kannatanute tagasiside

https://kannatanute-tagasiside.just.ee/







Joonis 1. Üldine rahulolu (Küsimusele „Milline on Sinu üldhinnang

meie tööle?“ „ „jah“ vastanute osakaal asutuste kaupa)



Joonis 2. Rahulolu kannatanute hea kohtlemise kriteeriumide kaupa („jah“

vastanute osakaal kõigi asutuste kohta tagasiside andnutest)



Näiteid kannatanute tagasisidest I

Kohtule:
o Mingil määral oleks võinud olla natuke rohkem isiklikum ja veidi rohkem minu soove 

kuulata.
o Empaatiliselt küll, kuid korraks oli tunne, et äkki mina olen süüdi.
o Välja määratud kahju tasu pole kätte saanud, ca 15 kuud möödunud..
o Ainus, mida tehakse kiiresti, on see, et menetlustähtajad määratakse järjest lühemad
o Minu suhtes kuritegu puudus. Tunnen et lastele tehti liiga.
o Kogu vajalik info on leitav internetist. Ka vajalikud vormid ja blanketid, mida täita. 

Kohtu poolt küsitud lisaküsimused on selged ja mulle arusaadavad.



Näiteid kannatanute tagasisidest II

Ohvriabile:
o Soovin väga kiita Tartu ohvriabitöötajat Külli Oja, kes ääretult lahkelt ja asjalikult aitas 

mind minu murega. Ma ei ole kunagi kogenud nii sõbralikku suhtlemist ja kiiret 
asjaajamist ametniku poolt!

o Väga sõbralikud ja vastutulelikud
o Südamlik ja arusaav suhtumine, vastutulelikkus

Olid sõbralikud, toredad, leidsid võimalikult ruttu meie jaoks aega ning suutsid mind 
edasi suunata psühholoogi poole

o Mulle meeldis, kuidas osati mind suunata ja millest oli väga abi igatepidi tänuväärne 
töö, mis on tehtud minuga

o Ohvriabitöötaja Ülle võttis peale juhtunut minuga väga kiiresti ühendust. Kuulas, 
tutvustas ja selgitas võimalusi ning kogu võimalikku protsessi. Osalesin tema juhendusel 
psühholoogilisel nõustusel



Näiteid kannatanute tagasisidest III

Lastemajale:

Vastasin oma laste eest, kes käisid lasteaias töötanud pedofiili osas 
tunnistusi andmas. Väga positiivne kogemus nii mulle, kui ka lastele. 
Väga tore ja professionaalne personal, hubased ja hästi sisustatud 
ruumid. 



Kuriteoohvrite infoleht

https://www.just.ee/et/kuriteoohvri-infoleht
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