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26 - tingimisi karistus (KarS § 74) 
21 - reaalne vangistus  
19 - tingimisi karistus (KarS § 73) 
8 – osaliselt reaalne ja tingimisi (KarS § 73) 
7  - osaliselt reaalne ja tingimisi (KarS § 74) 
1 – tingimisi karistus, ÜKT;  
1 – rahaline karistus 

Lastevastastes 

seksuaalkuritegudes 

süüdimõistetud 2019 

24 kontaktsete seksuaaltegude 
toimepanemise eest; 6 mittekontaktsete 
seksuaalkuritegude toimepanemise eest 
14 isikut vabanesid karistuse täielikul 
ärakandmisel, sh 1 KJKK 
9 kandsid šokivangistust  
6 tingimisi ennetähtaegse vabastamisega  
(sh 2 EJ)  
1 kinnipeetavale kohaldati psühhiaatriline 
sundravi 

Vanglast vabanenud  lastevastastes 

seksuaalkuritegudes 

süüdimõistetud 2019 

111 Isiku suhtes jõustus süüdimõistev kohtuotsus 

seksuaalkuriteo toimepanemises 2019. aastal. 

643 
seksuaalkuritegu 

registreeriti 2019. aastal 

549 
lastevastast 

seksuaalkuritegu 

registreeriti 2019. aastal  

261 
kontaktset alaealise 

kannatanuga seksuaalkuritegu 

registreeriti 2019. aastal  

     30 
vanglast vabanenud lastevastase 

seksuaalkuriteo toimepanemise eest 

karistust kandnud isikut 2019. aastal 

81 
Isiku suhtes jõustus süüdimõistev kohtuotsus 

lastevastase seksuaalkuriteo toimepanemises 2019. 

aastal. 

1% 
2 aastat varem  

seksuaalkuriteos 

süüdimõistetud 

isikule määras kohus 

karistusjärgse 

käitumiskontrolli 

 

vabanesid kohustusteta 

karistuse täielikul 

kandmisel 

1 

49% kontaktsete seksuaalkuritegude toimepanemises (N= 54); 39% mittekontaktsete 

seksuaalkuritegude toimepanemises (N= 44); 12% (N= 13) mõlemat liiki SK toimepanemises 

33% 
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Järeldused 
 

1. Eestis on väärtegude ja kuritegude eest karistatute andmed karistusregistris1. Igaüks saab 

nii enda kui teiste isikute kohta iseseisvalt teha päringuid avalikus e-toimiku infosüsteemis 

või esitades kirjaliku taotluse karistusregistrile2. Karisturegistrisse kantud andmetega 

tutvumiseks on kaks võimalust:  

 Enda ja endaga seotud alaealise isiku või juriidilise isiku kohta saab andmeid pärida 

piiramatult ja tasuta. Sama kehtib ka siis, kui päring teise isiku kohta tehakse e-toimiku 

kaudu antud volituse alusel. 

 Teise isiku kohta tehtud volituseta päring on tasuline (4 eurot) ja selle eest tuleb tasuda 

päringu tegemise käigus e-toimiku süsteemis oleva pangalingi kaudu. Lasteasutusele 

on päring tasuta.  

2. Eestis kehtib alates 01.01.2016 lastega töötamise piirang karistatud isikutele. Lastega 

töötamise piirangu osas on tõstetud teadlikkust eriti viimastel aastatel3, kuid teadlikkus ei 

ole seni piisav – paljud asutused ei täida seadusest tulenevat kohustust. Alates 23.12.2013 

on lastega töötamise ebaseaduslik võimaldamine (KarS §179¹) ka karistatav. Seni ei ole 

tööandjaid lastega töötamise ebaseadusliku võimaldamise eest rahatrahviga karistatud.   

3. Mitmetes teistes riikides4 on seksuaalkuritegudes süüdimõistetute karistusandmed 

kantud registrisse, mille andmeid kasutatakse üksnes ametkondlikult ning registri 

väljavõtteid saavad teha lastega töötavad asutused järgimaks lastega töötamise piirangu 

nõuet.  

4. Uuringud avalike seksuaalkurjategijate registrite mõju hindamiseks lastevastaste 

seksuaalkuritegude ennetamisel järeldavad, et avalikud registrid5 ei aita vähendada 

seksuaalkurjategijate retsidiivsust.  

5. Valdav osa alaealise kannatanuga seksuaalkuritegudest pannakse Eestis toime 

pereliikmete, lähedaste või muude tuttavate poolt6. Kui karistusregistri andmed oleksid 

täiesti avalikud, siis võimaldaks see teo toimepanija isiku avalikustamise siduda 

kannatanute isikutega, mis oluliselt taasohvristaks kannatanuid ning põhjustaks neile 

erinevaid soovimatuid tagajärgi (sh vaimsele ja füüsilisele tervisele).  

6. Karistusregister moodustab ühe osa e-toimiku andmekogust, pakkudes sellega erinevaid 

võimalusi ametkondlikuks infovahetuseks. Lastega töötamise piirangu (LasteKS § 20) 

süsteemseks järgimiseks ning lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikute 

retsidiivsuse vähendamiseks on võimalik senisest paremini arendada karistusregistriga 

seotud teenuseid. Arenduspotentsiaal on järgmistes süsteemides, nende rakendamises 

ning kasutajamugavuses:  

 E-toimikus on andmed, mis ei pruugi erinevatel põhjustel jõuda vajalike osapoolteni 

(nt politseis kasutatavasse MISi) – klientsüsteemide kitsaskohad vajavad 

täpsemat analüüsi;  

                                                           
1 Karistusregister on riigi andmekogu, mis moodustab ühe osa e-toimiku infosüsteemist. Vt lähemalt ka päringu tegemise kohta: 

https://www.rik.ee/karistusregister.  
2 https://www.e-toimik.ee/ 
3 Koosatud on lastega töötamise piirangu juhend. 2018. ja 2019. aastal on toimunud kohtumised Spordikoolituse ja teabe 

Sihtasutusega (treenerite register), Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), Haridus- ja Teadusministeeriumi, 

kultuuriministeeriumi ning Kutsekoja kutseregistri pidajatega arutamaks võimalikku andmevahetust karistusregistriga või 

andmevahetuse kitsaskohti.  
4 Riikide näited on analüüsi ptk 2.3.   
5 Nt süüdimõistetu aadressi, pilti jms isikuandmeid piiranguteta ligipääsuta kuvavad registrid.  
6 https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/statistika-ja-uuringud/kuritegevus-eestis, erinevate aastate seksuaalvägivalla 

peatükkides.  

https://www.rik.ee/karistusregister
https://www.e-toimik.ee/
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/statistika-ja-uuringud/kuritegevus-eestis


 Puudulik KaRRi andmekvaliteet, kasutajamugavus ning puuduvad spetsiaalsed 

teenused;  

 E-toimikus ei ole selgelt struktureeritud andmed psühhiaatrilise sundravi 

määramise kohta7, mida Karistusregisterisse ei kanta, kuid mis võiksid 

potentsiaalselt aidata rakendada laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise 

meetmeid (sh LasteKS §20);  

 Lastega töötamise piiranguga seotud päringu tegemise hetkel toimiva lahenduse 

asemel lihtsustaks päringu tegemist andmevahetuskihi teenusena jah-ei  

vastusega faktipäringu olemasolu – faktipäringu lahenduse puudumine võib mõnel 

juhul pärssida LasteKS § 20 tuleneva kohustuse täitmist;  

 Hetkel puudub süsteemne teavitus e-toimiku ja osa asjassepuutuvate 

klientsüsteemide vahel, mis lihtsustaks seksuaalkuritegudes süüdimõistetute ja 

nendega seotud andmete muutmise kohta jooksvat infovahetust;  

 Infovahetus Euroopa Karistusregistriga (ECRIS) ei vasta registrite infovahetuse 

tegelikule potentsiaaline. Registrite ja infosüsteemide keskuse võimekus 

päringutele vastata ning päringuid edastada on puudulik. Suurem teadlikkus ECRIS 

päringu võimalusest lastega töötavate isikute tausta kontrollimiseks tõstaks RIKi 

töökoormust ning tingiks viivituse päringu vastuste laekumisel.  

7. Lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdimõistetutele ravi ja sekkumiste pakkumine 

vanglas lähtub Tartu vangla kinnitatud seksuaalkurjategijate kohtlemise kontseptsioonist. 

Kriminaalhooldusel seksuaalkurjategijatega tegelevad ametnikud on läbinud 

sekkumisprogrammi „Uus Suund“ läbiviimise koolituse.  Praktikas on vajalik täiendavalt 

panustada ametnike koolitusse, kasutavate meetmete (nt MAPPA8) praktika ja mõju 

analüüsi ning vanglakeskkonna muutmisesse (vt all) aktiivses sekkumises olevatel 

kinnipeetavatel, et lastevastaste seksuaalkuritegude toimepanijate retsidiivsust 

vähendada9:  

 seksuaalkuritegude toimepanemises süüdimõistetud kriminaalhooldusalustega 

töötavad kriminaalhooldusametnikud vajavad täiendavalt regulaarseid koolitusi 

seksuaalkäitumisprobleemide teemal;  

 kuni 2019. a oli vanglas karistust kandvatel kinnipeetavatel võimalik osaleda vaid 

individuaalses sekkumisprogrammis „Uus Suund“10, mida on võimalik pakkuda ka teo 

toimepanemise või seksuaalkäitumisprobleemi eitajatele. „Uus Suund“ on 

individuaalne sekkumisprogramm madala või keskmise riskiga 

seksuaalkurjategijatele. Sama programmi pakuti ka kõrge riskiga 

seksuaalkurjategijatele, kuna sihtrühma vajadustele vastav programm seni puudus. 

Seega seksuaalkurjategijatele mõeldud sekkumisprogrammide valik oli kuni 2019. 

aasta lõpuni vajadustele mittevastav.  

 alates 2019. aasta lõpust on Tartu vanglas kasutusel kõrge riskiga 

seksuaalkurjategijatele mõeldud intensiivsem ning mahukam grupiprogramm 

„Rockwood“– programmi on võimalik rakendada nii vanglasüsteemis kui kogukonnas 

(sh Viljandi haigla poolt pakutuna), kuid rakendatakse seni vaid vanglasüsteemis11. 

Programmi pakkumine vanglasüsteemi väliselt on harv – grupiprogrammi läbiviimine 

kogukonnas eeldaks suurema arvu teenusele pöördunud klientide olemasolu.   

                                                           
7 Psühhiaatrilise sundravi andmed, mis ei ole seotud karistusega. KarRS alusel kantakse karistustegistrisse ainult 

karistusandmed, mida psühhiaatriline sundravi ei ole.  
8 Ametkondade vaheline koostöö (Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAPPA) 
9 Võttes aluseks „Kriminaalpoliitika põhialustest aastani 2030“ eelnõu põhimõtetele,  Rahvusvahelise Seksuaalkurjategijate Ravi 

Assotsiatsiooni täiskasvanud seksuaalkurjategijate ravi ning kohtlemise juhendi põhimõtetele, ning Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja 

seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioonile (nn Lanzarote konventsioon).  
10 Juhul kui sotsiaalprogramm „Uus Suund“ on vangistuses läbitud, on kriminaalhooldusel olnud võimalik hooldusalusega pidada 

kinnistavaid vestlusi programmi ja laiemalt Hea Elu Mudeli („Good Lives Model“ tähenduses) teemadel. 
11 Esimene grupp lõpetab programmi 2020. aasta lõpus.  
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 hetkel paiknevad Tartu vanglas kõik seksuaalkurjategijad koos, programmis 
„Rockwood“ osalejate puhul aitaks samas kaasa motiveeritud seksuaalkurjategijate 
eraldi paigutamine vähem motiveeritutest, et luua programmi edukaks läbimiseks 
toetav keskkond. Programmis osalenutele eraldi (elu-)osakonna puudumine tähendab, 
et programmi läbijad võivad programmi läbimisel teada saadud infot levitada mujale 
eluosakondadesse, samas on programmi läbimise üheks edukriteeriumiks 
konfidentsiaalsus.  

 kriminaalhooldusametnikel, kes tegelevad seksuaalkuritegusid toimepannud 

klientidega, ei pruugi alati olla piisavat koormust „Uue Suuna“ läbiviimisel, mistõttu 

programmi läbiviimise praktika ühel ametnikul võib olla vähene; 

 pakutavate individuaal- ja grupisupervisioonide maht vanglasüsteemi töötajatele ei ole 

hetkel piisav: gurpisupervisioonide vajadus oleks kuni kolm korda aasas (hetkel üks 

kord aastas) ning individuaalsete supervisioonide pakkumine vastavalt vajadusele;    

8. Karistusjärgset käitumiskontrolli kohaldatakse lastevastaste seksuaalkuritegude 
toimepanijate puhul nende vanglast vabanemisel paaril korral aastas. Vanglast vabanes 30 

inimest, kes oli süüdi mõistetud lastevastaste seksuaalkuritegude eest, neist 14 täieliku 
ärakandmisega. Neist 

a. 1 isiku puhul määrati karistusjärgne käitumiskontroll (KJKK12) (sai 
vabaduses majutusteenust ja programmi, aga tänaseks on tagasi vanglas 
karistatuna lapseelise seksuaalses ahvatlemises, lapsporno valmistamises ja 
võimaldamises ning alaealise kallutamises alko.taritamisele, lisaks endal ka 
alkoprobleemid) 

b. 5 puhul kaaluti, kellest 4-l polnud elukohta ning 1 soovis minna välismaale  
c. 1 on salastatud 
d. 7 puhul pole alused täidetud (nt teod on toime pandud enne 2009 a enne sätte 

jõustumist, mõistetud karistus on väiksem, teod pole kontaktsed, on esimene 
kinnipidamine)13  

9. Kriminaalhooldusaluse MAPPA14 aktiivsesse nimekirja määramisest 

teavitab kriminaalhooldusametnik KOVi ja politseid. Teavitus peab 

muuhulgas sisaldama ka  kriminaalhooldusaluse elukoha aadressi15. 

Mõnel juhul on edastatud kriminaalhooldusaluse elukoha vahetamise 

info partneritele (sh politsei ja KOV) järgmisel MAPPA kohtumisel, mitte 

operatiivselt. Info edastamine spetsialistide vahel peaks olema kohene 

eriti olukorras, kus info edastamine ametkondade vahel ei ole 

automaatne.  

9. KarS § 75 lg 2 käitumiskontrolli kohustuste sõnastamise ning täitmise praktika on 

lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdimõistetu puhul kohati ebaühtlane. Nii 

seksuaalkäitumisega seotud ravi ja nõustamise kui sotsiaalprogrammi kohustus on 

kohtuotsustes sõnastatud erineva täpsusastmega, mis vastavalt kitsendab või laiendab 

seda, kuidas kohustust sisuliselt mõistetakse ning kuidas kohustust täidetakse. Kohustuse 

                                                           
12 2019. aastal jõustusid KJKK (KarS § 871)  muudatused, mille kohaselt kohus on kohustatud kohaldama tingimustele vastava 

isiku suhtes pärast vangistuse ärakandmist käitumiskontrolli, kui:  1) isikut on karistatud KarS 9. peatüki 1., 2., 6. või 7. jaos, 

11. peatüki 2. jaos või 22. peatüki 1. või 4. jaos sätestatud tahtliku esimese astme kuriteo eest või muus peatükis sätestatud 

tahtliku esimese astme kuriteo eest, mille koosseisutunnus on vägivalla kasutamine; 2) ta on ära kandnud mõistetud vangistuse 

täies ulatuses ja 3) teda on enne punktis 1 nimetatud kuriteo toimepanemist korduvalt karistatud samas punktis nimetatud 

kuriteo eest. Varem kehtinud sätte sõnastus andis kohtule võimaluse kohaldada KJKK-d, kuid muudatuse järgselt on see 

korduvalt raskeid kuritegusid toime pannud isikute osas kohustuslik ja  muude isikute osas võimalik.  
13 Ajavahemikul 01.01.2019 – 01.06.2020 määrati kokku karistusjärgne käitumiskontroll 17 isikule. Sel perioodil lastevastase 

seksuaalkuriteo toimepanemise eest karistust kandnutest ning vanglast vabanenutest, kellele karistusjärgne käitumiskontroll 

määrati, kolm isikut kandsid karistust kontaktse ning üks mittekontaktse lastevastase seksuaalkuriteo toimepanemise eest.  
14 Ametkondade vaheline koostöö (Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAPPA)) 
15 Alates 30.06.20 toimib uue elukoha andmete sisestamisel KIR-is (elektrooniline register) teavitus politseile automaatselt. 

KOVi peab kriminaalhooldusametnik ise teate saatma – mitteautomatiseeritud info edastamise kohustuse korral võib mõni 

teade jääda tähelpanuta, õigeaegselt edastamata. 



sõnastus tingib selle, kuidas kriminaalhooldusametnik kohustuse täitmist suunata ning 

kontrollida saab. Praktikas esineb näiteid, kus psühholoogi, psühhiaatri, seksuoloogi 

vastuvõtule, seksuaalsuunitlushäire või seksuaalkäitumisprobleemidega seotud ravile 

pöördumise ning vastavalt näidustusele ravile allumise kohustust täidetakse formaalselt, 

kuid mitte sisuliselt (nt õigusrikkumisega seotud käitumisprobleemide mitte käsitlemine 

visiitidel).  

10. Uue lastevastase seksuaalkuriteo toimepanemise ennetamiseks, käitumiskontrolli ajal 

kohtu poolt määratud või kriminaalhooldusaluse poolt lisakohustusena võetud 

seksuaalkäitumisprobleemide ravi- ja nõustamisteenuste kättesaadavus ei ole piisav, 

kuigi seksuaalkäitumisalast ravi ja nõustamist pakutakse üha suuremale sihtrühmale 

Viljandi haigla seksuaalkäitumisalase nõuandla poolt.  

 Kohtu poolt määratud ravikohustusega nõustamisele suunatud klientide puhul on 

motivatsiooni tekitamine aeganõudev ning keeruline paigutada kuluefektiivse 

haigekassa teenuse alla.  

 Teenusepakkuja võib olla kauge geograafiliselt ning logistiliselt või diginõustamise 

vähese kättesaadavuse (nt digivahendite olemasolu kliendil) tõttu. Praktikas esineb 

juhtumeid, kus ravi ja nõustamine katkeb või jääb alustamata elukoha ning 

teenusepakkuja suure vahemaa tõttu. 

 Hetkel ei ole seksuaalkäitumisega seotud ravi ja nõustamise teenusepakkujate loetelus 

ühtegi konkreetset teenusepakkujat Ida- ja Lääne-Virumaal16.  

11. Vanglast vabanenud isikute tugiisikuteenusele jõuavad üksikud seksuaalkuritegudes 

süüdimõistetud. 2015-2018. aastal vanglast vabanenute tugiisiku teenusel olnud 586 

isikust 11 olid karistust kandnud kontaktse seksuaalkuriteo eest17. Sealhulgas 3 isikut neist 

olid ka majutusteenusel. Erinevate lisakohustuste täitmisel, sh ravile ja nõustamisele 

pöördumisel oleks potentsiaalselt abi tugiisikust, kes toetaks mh vastuvõttudel käimist 

ning muu taasühiskonnastumisega seonduvaga.  

Ettepanekud 

1.Vajalikud IT-arendused - infoliikumine ja KaRR kvaliteet ning spetsiaalsed teenused ja nende 

kasutajamugavuse arendamine. Järgnev loetelu tegevustest annab esialgse arendusmahu 

hinnangu klientsüsteemide esindajate (KARR, KIR, PPA) poolt välja toodud  kitsaskohtade ja 

klientsüsteemides puuduolevate andmete pinnalt (vt lähemalt Lisa 3):  

 E-toimiku ja KIR18 süsteemide vahelise liidese ehitamine puuduolevate andmete 

edastamiseks.  

 E-toimiku ja karistusregistri teenuste re-analüüs puuduliku info vahetamiseks (k.a. 

psühhiaatrilise sundravi vajadusest tingitud andmete edastamine, muutmine, 

vastuvõtmine).  

 Karistusandmestiku re-analüüs, mille eesmärgiks on puudulike andmete lisamine 

ja olemasolevate andmete muutmine.  

 Universaalse andmevahetuse teenuse arendamine, mis võimaldaks andmeid 

vahetada karistusregistri ning teiste registrite (nt treenerite register) vahel, ning 

faktipäringu lahenduse arendamine. Faktipäring võimaldaks lihtsat ning 

kasutajasõbralikku lastega töös kokkupuutuvate spetsialistide taustakontrolli. 

Teenuse piloteerimine ning võimalusel laiendamine teistele registritele.  

 Uute E-toimiku süsteemsete teavituste realiseerimine, mis lähevad huvitatud 

klientsüsteemidele huvigruppi kuuluva isiku ja temaga seotud andmete muutmise 

kohta.  

                                                           
16 Põhimõtteline valmisolek on Ida-Viru keskhaiglal, kuid esmalt on vajalik täiendkoolituse pakkumine personalile. 
17 Vanglast vabanenute kuriteod raskeima § järgi.  
18 Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja  kriminaalhooldusaluste andmekogu.  

https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/seksuaalkaitumisega_seotud_ravi_noustamine.pdf
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 Infovahetus Euroopa Karistusregistriga – RIK võimekus päringutele vastata ning 

päringuid edastada.  

2. Lastega töötamise piirangu ning lastega ebaseadusliku töötamise võimaldamise keelu 

osas on vajalik järjepidevalt teadlikkuse tõstmine tööandjate, õigus- ja lastekaitse 

spetsialistide ning avalikkuse seas. Lastega töötamise piirangu taustakontrolli tegemise 

juhendi täiendamine ning jagamine selgitamaks, et tegemist on laste seksuaalset 

väärkohtlemist ennetava meetmega hoidmaks ära korduvate seksuaalkuritegude 

toimepanemist.19   

3. Vajalikud seadusemuudatused:  

 LasteKS täiendamine karistusandmete regulaarse kontrolli kohustusega ja 

isiku vastavuse kontrollimise õiguse andmine igaühele õigustatud huvi piires. 

 LasteKS lastega töötamise piirangu erisused (vt Lisa 2) lähtuvalt alaealiste 

õigusrikkujate erikohtlemise põhimõtetest, sh rahvusvahelistest suunistest. 

 Alalise ning ajutise lastega töötamise piirangu aluseks olevate kuritegude 

loetelu analüüs ning võimalik korrastamine.   

 KarS § 1791 koosseisu täpsustamine ja juriidilise isiku karistusmäära tõstmine. 

4. Riigil võib puududa ülevaade sellest, kus elab või töötab laste vastu suunatud kuriteo toime 

pannud isik, kes on karistuse täies ulatuses ära kandnud (või kes on tingimisi 

ennetähtaegselt vabanenud, kuid kelle katseaeg on läbi). Kuigi lihtsaks lahenduseks võiks 

olla teatud sihtrühmale kohustusliku karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamine, oleks 

see ilmselt ebaproportsionaalne, sest lisaks elu- ja töökohast teavitamisele kaasnevad 

sellega ka teised nõuded (nt loa saamine Eestist lahkumiseks, kohustus elada kindlas 

töökohas jmt). Kaaluda (osa) seksuaalkuritegude eest karistatud isikutele üksnes elu- ja 

töökohast teavitamise ehk endast teadaandmise kohustuse asetamist KJKK raames.  

5. Efektiivsemaks ja kiiremaks menetluseks Politsei- ja Piirivalveameti lastekaitsegruppide ja 

prefektuurides laste vastu toimepandud seksuaalkuritegusid menetlevate politseiametnike 

ressursi suurendamine ja omavahelise koostöö tõhustamine ning teabeanalüüsi 

võimekuse kasvatamine kuritegude avastamiseks ja ennetamiseks (vt lisaks ptk 3).  

6. Seksuaalkurjategijate retsidiivsuse vähendamise ning uute lastevastaste 

seksuaalkuritegude ennetamine vanglasüsteemis:  

 Paigutada programmis osalema motiveeritud sekusaalkurjategijad 

mittemotiveeritutest eraldi, et luua programmi läbiviimist ning mõju avaldamist 

toetav keskkond, eelkõige grupiprogrammi „Rockwood“, läbiviimise 

toetamiseks.  

 Grupisupervisioonide järjepidev pakkumine vanglasüsteemi töötajatele. 

Eesmärk oleks grupisupervisioone20 pakkuda kolmel korral aastas (seni kord 

aastas).  

 Individuaalsete supervisioonide sihtrühma vajadustele vastav, järjepidev ning 

süsteemne pakkumine vanglasüsteemitöötajatele. 

 Jätkata vajadustest lähtuvalt täiendavate koolituste korraldamine sekkumiste 

läbiviimiseks ning seksuaalkäitumisprobleemide teemal vanglasüsteemis nii 

vanglatöötajatele (nt koolitused inspektor-kontaktisikutele), - psühholoogidele 

kui kriminaalhooldusametnikele. 

 Analüüsida MAPPA rakendamise praktikat Eestis lähtuvalt MAPPA 

kontseptsioonist, Eesti vajadustest korduvate lastevastaste 

seksuaalkuritegude ennetamisel ning teiste riikide praktikast MAPPA 

rakendamisel.  

                                                           
19 Vt lähemalt Lisa 3.  
20 Keskmiselt on grupis 5-8 ametnikku igast vanglast.  



 Kriminaalhooldusel seksuaalkuritegusid toime pannud isikutele 

sekkumisprogrammide („Uus Suund“ vm) kvaliteetse läbiviimise tagamiseks 

korraldada vajadustest lähtuvalt koolitusi ja supervisioone. 

7. Täpsustada karistusjärgse käitumiskontrolli (KJKK) aluseid selliselt, et KJKK määramisel 

– kui isik on karistuse lõpuni kandnud ning ei ole tingimisi ennetähtaegselt vabanenud 

(TEV) – ei oleks takistuseks kindla elukoha puudumine ning selle asemel tuleks panna 

isikule elukoha leidmise kohustus KJKK ajal kriminaalhooldaja abi ning järelevalve all.  

8. TEV kaalumisel integreerida senisest tõhusamalt vanglast vabanenute tugiteenust: 1) 

majutuskeskust arvestataks elukohana, kui vang hakkab TEV raames vabanema; 2) 

tugiisikud oskaksid vabanejaid teenusele suunata. 

9. Karistusalternatiivide valikul, lisakohustuste taotlemisel, kriminaalhooldusaluste 

lisakohustuste sõnastuse (sh kohustus alluda ravile) ning täitmise osas tuleb kujundada 

ühtne praktika, kokkulepitud ühtse praktika põhimõtte järgimine21 ning tagada määratud 

kohustuste täitmine lähtuvalt seatud taasühiskonnastumise ja uute lastevastaste 

seksuaalkuritegude ennetamise eesmärkidest – heade praktikate vahetamine 

kriminaalhooldusosakondade vahel, sh ühiskoolitustel, vajadusel kitsaskohtade osas 

arutelu teenusepakkujatega ning prokuratuuriga.  

 Kohtueelse ettekandega teha vajadusel ettepanek ravivajaduse 

väljaselgitamiseks22, kriminaalhooldusametnikule teadaoleva ravivajaduse korral 

(nt isik on käinud omaalgatuslikult nõustamisel, on varem viibinud/käinud 

ravil/nõustamisel, isik avaldab, et sooviks saada ravi) käsitleda seda kohtueelses 

ettekandes ja selgitada välja ka inimese sotsiaal-majanduslik olukord.  

 Kriminaalhooldusalustele tuleb anda põhjalik info ravi- ja nõustamisvõimaluste 

kohta: nii üldiselt ravivõimalusi selgitades kui konkreetselt teenusepakkujaid, 

teenusele pöördumise võimalusi tutvustades ning teenusele pöördumist toetades, 

sh vajadusel vanglast vabanenute tugiisiku teenust kasutades. 

 Ravivõimalusi puudutavat infot tuleb isikule anda esimesest kokkupuutest 

kahtlustatavaga, sh ka prokuratuuri ja kohtu poolt, samuti vanglas, 

kriminaalhooldusel ning tugiteenusel viibides.  

10. Viljandi haigla seksuaalkäitumisalase nõustamise (SKAN) teenuse vajadustele vastav 

teenuse osutamine eeldab:  

 aktiivsemat arendus- ning teavitustegevust;  

 sihtrühmaga tegeleva psühhiaatri olemasolu Viljandi Haiglas;  

 seksuaalkäitumise nõuandla poolt pakutava teenuse täpsema kirjelduse 

koostamist.  

Teenuse arendustegevustega seotud ressursivajaduse osas on vaja jõuda kokkulepeteni 

sotsiaalministeeriumiga, et tagada kvaliteetse teenuse jõudmine sihtrühmani ennetamaks 

alaealise kannatanuga seksuaalkuritegude toimepanemist. Vajadusel tuleb sotsiaalministeeriumil 

lisavahendite saamiseks esitada RES taotlus. Käesolevast analüüsist selgunud vaimse tervisega 

seotud varajase märkamise, sekkumiste ning ravi planeerimise arendusvajadused on sisendiks 

sotsiaalministeeriumile vaimse tervise rohelise raamatu koostamisel. 

                                                           
21 Praktika kujundamisel lähtuda Riigiprokuratuuri (2017b) lastevastastes seksuaalkuritegudes kannatanute kaitse ning ühtse 

karistuspraktika põhimõtetest, Rahvusvahelisele Seksuaalkurjategijate Ravi Assotsiatsiooni 

täiskasvanud seksuaalkurjategijate ravi ning kohtlemise juhendist ja alaealiste seksuaalkurjategijate ravi ning kohtlemise 

juhendist, Tartu Vanglas ning seksuaalkurjategijate kohtlemiseks vangla poolt kinnitatud seksuaalkurjategijate kohtlemise 

mudelist (2017), kriminaalhoolduse standardist, ravijuhisest seksuaalkurjategijate menetlemiseks (2010).  
22 Kriminaalhooldajal on võimalik anda temale teadaolevat infot isiku varasema elukäigu kohta. Ametnik saab olla info 

edastaja ja anda teada, kas isik on võimeline füüsiliselt ravil käima (nt kas majanduslikud takistused, transpordiprobleem, 

arstiaegade olemasolu vms), saab võtta teenusepakkujaga ühendust, leppida kokku esmase visiidi aeg ning jagada 

psühholoogile/psühhiaatrile eelinfot, et oleks üldjoontes teada teenusele pöördumise põhjus/alused. 
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11. Seksuaalkäitumisprobleemidega klientide teenusele suunamiseks, teenuse osutamise 

tingimuste (sh käitumiskontrolli kohustuste täitmine) selgitamiseks, esmaseks 

diagnostikaks, vastuvõtuks, nõustamiseks vajalike teenuste pakkumiseks üle Eesti on 

vajalik korraldada koolitusi vaimse tervise õdedele, psühhiaatritele, psühholoogidele.  

 Olemasolevat teenusepakkujate loetelu tuleb täiendada lähtuvalt diagnostikaks ning 

ravi osutamiseks valmisolevate teenusepakkujate lisandumisest ning viia info 

maksimaalselt paljude võimalike teenusele suunajateni (õiguskaitseasutused, 

kohalikud omavalitsused, tervishoiuasutused, vanglad ning vanglast vabanenute 

tugiteenuse osutajad). Vägivallatsejatele mõeldud erinevad teenused, sh 2020 

käivitunud vägivallatsejate tugiliin, tuleb omavahel siduda, et kasutada kõiki ressursse 

vägivalla, sh laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.  

https://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/seksuaalkaitumisega_seotud_ravi_noustamine.pdf
https://www.palunabi.ee/tugiliin
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Sissejuhatus 
Vabariigi valitsuse tegevusprogramm 2019-2023 (p 2.5) seab prioriteediks võitluse raske 

isikuvastase kuritegevuse, lähisuhtevägivalla ja eriti laste vastu suunatud seksuaalkuritegudega. 

Selleks on VVTP kohaselt vajalik teostada analüüs karistusregistri arendamiseks seoses 

seksuaalkurjategijatega ning analüüsist23 lähtuvate ettepanekute tegemine.  

Kriminaalpoliitika muudatused peavad lähtuma „Kriminaalpoliitika põhialustest aastani 2030“ 

(eelnõust), mis seab kriminaalpoliitika  kujundamise ja rakendamise visioonid ning eesmärgid.24 

Põhialused rõhutavad kuritegevuse ennetamist, sh sõltuvusest ja vaimse tervise häiretest tingitud 

õigusrikkumisi, tõhustatakse karistuspoliitikat ja toetatakse kuritegevusest irdumist. Käesolev 

analüüs lähtub kriminaalpoliitika põhialuste dokumendi põhimõtetest, teadmisest ning väärtustest:  

 Väheneb vangistuses viibimise aeg ning suureneb kogukondlike karistuste, sh 

elektroonilise järelevalve  ning avavangla osakaal, tänu millele toetatakse õigusrikkujate 

õiguskuulekat elu, valmistatakse kinnipeetavaid vabanemiseks paremini ette ja väheneb 

kinnises vanglas viibimise aeg. Vanglast vabanenutele pakutakse vabanemisjärgset 

tugiteenust ja majutust. (p.11).  

 Vangla ja kriminaalhoolduse töös keskendutakse taasühiskonnastamisele ja 

kinnipeetavate inimväärikale kohtlemisele. Kinnipeetavaid valmistatakse vabanemiseks 

ette: neile pakutakse mõtestatud tegevust ja võimalikult paljudele tagatakse 

tõenduspõhised sotsiaalprogrammid  ning ühiskonna vajadustele vastavad õppimis- ja 

töötamisvõimalused. (p. 12.) 

 Tagatakse sõltlaste ja vaimse tervise häiretega õigusrikkujate ravi ja nõustamine, 

muuhulgas muudetakse ravi ja nõustamise karistuse lahutamatuks osaks. (p. 13.) 

 Hinnatakse õigusrikkuja vajadusi ja riske nii karistuse määramise eel kui selle kandmise 

ajal. (p. 14.) 

 Kaitstakse ühiskonda eriti ohtlike ja vägivaldsete kurjategijate eest, tagades muuhulgas 

nende vabanemisjärgse järelevalve. (p. 15.) 

 Koostöös kogukondade ja erasektoriga leitakse nutikaid lahendusi inimeste õiguskuuleka 

käitumise soodustamiseks. (p.16.) 

Kriminaalpoliitika põhialuste aastani 2030 kohaselt on kriminaalpoliitika prioriteetideks ühiskonda 

enim kahjustavate õigusrikkumiste ärahoidmine, sh laste vastu suunatud vägivalla ennetamine.   

Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020 on seadnud 4. alaeesmärgiks, et aastal 2020 

on vägivallatsejate kohtlemise viisid mõjusamad ja nende retsidiivsus on vähenenud. Strateegia 

lähtub muuhulgas järgmistest põhimõtetest, mis on ka käesoleva analüüsi lähtekohaks:  

                                                           
23 Analüüsi koostamisel on kasutatud analüüsi töörühma kohtumiste materjale. 
24 Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030 (eelnõu) seab kriminaalpoliitika visioonid ja eesmärgid, millest kriminaalpoliitika 

valikutes lähtuda:  

1. 2030. aastal on Eesti turvaline ja õiglane ühiskond, mille sõltumatu, tõhusa, nutika ja ohvreid abistava 

kriminaaljustiitssüsteemiga puutub kokku vähe lapsi ja noori.  Sõltlased ja vaimsete häiretega õigusrikkujad saavad 

vajalikku abi. Toimib õigusrikkumisi vähendav karistussüsteem koos karistusalternatiividega. Raske vägivallakuritegevus 

väheneb Euroopa kiireimas tempos.  

2. Kriminaalpoliitika roll on kujundada õiguskuulekat ühiskonda ja selleks vajalikke väärtusi. Kriminaalpoliitika  tugineb 

teadmistele ja analüüsile,  kasutades selleks andmeid ja tehnoloogiat. Kriminaalpoliitika arvestab tehnoloogiast ja 

globaalsetest suundumustest johtuvaid tulevikuriske ja -võimalusi. 

3. Kriminaalpoliitika eesmärk on ennetada õigusrikkumisi, neile reageerida ning vähendada neist johtuvat kahju koostöös 

haridus-, tervishoiu-, sotsiaal-, kultuuri- ja spordi- ja rahandusvaldkonnaga ning kogukondade, omavalitsuste, vaba- ja 

erasektoriga. Karistussüsteemi eesmärk on toetada õiguskuulekat eluviisi ja tagada seeläbi kindlustunne, et meie 

ühiskonna väärtustel põhinevad normid rakendatakse ellu, rikkumistele reageeritakse ja konfliktid lahendatakse õiglaselt. 

 



 Et ära hoida vägivallategude korduvat toimepanemist, on vaja muuta vägivallatsejate 

hoiakuid ja käitumismustreid, muu hulgas käsitleda vägivalla toimepanijaid kõigi 

kuriteoliikide puhul heterogeense rühmana. Kasutusele tuleb võtta tõenduspõhised 

programmid, individuaalnõustamine ja muud sekkumised. Programmid peavad olema 

kättesaadavad nii vanglas ja kriminaalhoolduses kui ka väljaspool neid, tähtis on pakkuda 

pärast vanglast vabanemist jätkutuge. Vajaduse korral tuleb vägivalla toimepanijale tagada 

vaimse tervise teenuseid ja sõltuvusravi. (p.70) 

 Sekkumiste valikul tuleb lähtuda parimast teadaolevast tõendusest ja tagada sekkumiste 

elluviijate professionaalsus. Kinnistes asutustes tehtav töö vägivallatsejatega peab olema 

keskendatud eelkõige retsidiivsuse vähendamisele ja taasühiskonnastamisele. (p.71.) 

 Kogukondlikud meetmed peavad muutma vägivallatsejate käitumist viisil, mis ei võõranda 

neid ühiskonnast, seejuures on esmatähtis kaitsta ohvrite turvalisust. Vanglakaristus 

suurendab riski, et vägivallatseja ei tule hiljem ühiskonnas õiguskuulekalt toime, ning see 

kasvatab omakorda uute kuritegude riski. (p.73.) 

 Kuna vanglasse ja kriminaalhoolduse alla sattunud seksuaalvägivalla ja perevägivalla 

toimepanijad erinevad riskitaseme, käitumismustri ja sotsiaalse tausta poolest väga palju, 

tuleb pakkuda selliseid programme, mis vastavad sihtrühma vajadusele ja rehabiliteerivad 

suurima tõenäosusega. (p. 76.)  

 Vangla ja kriminaalhoolduse peamine eesmärk vägivallatsejatega tehtavas töös on toetada 

neid kuritegelikust käitumisest loobumisel. Selleks tuleb riskipõhise lähenemise kõrval 

pöörata senisest enam tähelepanu süüdimõistetu kriminogeensetele vajadustele, 

individuaalsele klienditööle ja kuritegevusest irdumist soodustavatele teguritele. (p. 77)  

 Suure riskiga kriminaalhooldusaluste retsidiivsuse vähendamiseks tuleb koostada 

õigusrikkuja kohtlemise, ametiasutuste koostöö ja infovahetuse mudel. Asutuste ja 

spetsialistide pidev infovahetus tagab uue kuriteo riskitegurite varasema ja objektiivsema 

tuvastamise, mis võimaldab olukorra kontrollimiseks sekkuda varem ja tõhusamalt. 

Koostööraamistikku on eelkõige kaasatud vangla, kriminaalhooldus, politsei, omavalitsuse 

sotsiaal- või lastekaitsetöötajad ja ohvrit abistavad organisatsioonid. (p. 78) 

Eestis registreeritakse aastas kokku ligikaudu 550-650 seksuaalkuritegu, sh 500-550 laste vastu 

suunatud seksuaalkuritegu. Aastas mõistetakse kõigis seksuaalkuritegudes süüdi ligikaudu 100 

inimest. 2019. aastal registreeriti kokku 643 seksuaalkuritegu, sh alaealist kahjustavaid kuritegusid 

registreeriti 549 (sh kontaktseid alaealise kannatanuga seksuaalkuritegusid 261, mille puhul ka 

korduvaid kannatanuid)25. 2019. aastal mõisteti seksuaalkuritegude toimepanemises süüdi 111 

inimest, sh 81 mõisteti süüdi alaealise kannatanuga seksuaalkuriteo toimepanemises. Kõigist 

2019. aastal seksuaalkuriteos süüdimõistetutest 89 mõisteti süüdi üht liiki kuriteo, 14 kaht liiki 

kuriteo ning 8 kolme liiki seksuaalkuriteo toimepanemise eest. 49% (N=54)  mõisteti süüdi vaid 

kontaktsete seksuaalkuritegude eest, 12% (N=13) nii kontaktsete kui mittekontaktsete 

seksuaalkuritegude eest,  39% (N=44) vaid mittekontaktsete seksuaalkuritegude eest. Kõik 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetutest olid meessoost. 81-st 2019. aastal lastevastastes 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetutest ei olnud keegi olnud aasta varem (2018. aastal) 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetud, üks isik ehk 1% oli kaks aastat varem (2017. aastal) ning 

lisaks üks isik (kokku 2%) oli kolm aastat varem (2016. aastal) seksuaalkuritegude 

toimepanemises süüdimõistetud. 26 

                                                           
25 Kuritegevus Eestis 2019.  
26  Uuringutes on leitud, et 95% seksuaalkuritegusid on toime pandud isikute poolt, kes panevad seksuaalkuriteo toime 

esmakordselt. 2019. aastal lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdimõistetutest (N=81) oli 8 ehk10% varem süüdimõistetud 

seksuaalkuritegude toimepanemise eest (sh üks 2006. aastal, üks 2017. aastal, üks 2016.aastal, üks 2010. ja 2013. aastal, üks 

2015. aastal, üks 2014.aastal, üks 2012.aastal, üks 2003. aastal), sh kuus neist oli varem süüdimõistetud mittekontaktsete 

seksuaalkuritegude eest (nn pornograafiasüütegudes või lapsealise seksuaalses ahistamises).  



 

 

 1

3 

Eestis ja Soomes vanglast vabanenute retsidiivsuse uuringu27 alusel on 14% 

seksuaalkurjategijatest  kahe aasta jooksul pärast vanglast vabanemist saanud  karistuse  

samaliigilise teo eest (varavastaste puhul 45%). 

2020. aasta alguse seisuga vanglas lastevastaste seksuaalkuritegude toimepanemise eest 

karistust kandmas 47 isikut. Kokku on keskmiselt ühel ajahetkel seksuaalkuritegude eest 

vanglakaristust kandmas 100-120 isikut28.  

Igal aastal vabaneb vanglast 20-30 lastevastase seksuaalkuriteo toime pannud isikut (2018. aastal 

24 isikut), kes kandsid vanglakaristust seksuaalkuritegude toimepanemise eest, neist karistuse 

täieliku ärakandmisega ca 60% (2018. aastal 60%). 2019. aasta jooksul tuli kriminaalhooldusele 

arvele 49 laste vastu suunatud seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikut.  

 

 

  

                                                           
27 Ahven, A. (2019).  
28 2018/2019 aastavahetuse seisuga oli vanglas seksuaalkuritegude toimepanemise eest karistust kandmas 116, 2017. aastal 107 

isikut. (Tüllinen & Solodov 2018). 



1. Seksuaalkuritegude 

toimepanemise ennetamine – 

rahvusvaheliste 

organisatsioonide suunised 
Rahvusvaliste suuniste loetelus on siinkohal toodud välja sellised, mis keskenduvad otseselt varem 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikutele suunatud meetmetele uute lastevastaste 

seksuaalkuritegude ennetamiseks.  

 Lastega töötamise piirang 

Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa 

Nõukogu konventsioon (nn Lanzarote konventsioon), mille üheks eesmärgiks on laste seksuaalse 

ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise tõkestamine ja selle vastu võitlemine, ning mille Eesti 

ratifitseeris 2016. aastal29,  ei kohusta konventsiooni osalisi looma avalikke ega ametkondlikuks 

kasutamiseks mõeldud registreid laste seksuaalses ärakasutamises või seksuaalses 

kuritarvitamises süüdi mõistetud isikute andmete haldamiseks. Konventsiooni artikkel 5 kohustab 

konventsiooniosalisi võtma vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid, et suurendada 

teadlikkust lastekaitse ja laste õiguste kohta teiste isikute hulgas, kes korrapäraselt puutuvad 

lastega kokku haridus-, tervishoiu-, sotsiaalkaitse-, kohtu- ja õiguskaitsesektoris ning spordi-, 

kultuuri- ja vaba aja üritustel. Samuti näeb konventsioon ette (Artikkel 5 lg 3), et 

konventsiooniosaline võtab vajalikke seadusandlikke või muid meetmeid kooskõlas oma riigi 

õigusega, mis tagavad, et korrapäraseid kokkupuuteid lastega eeldavatele kutsealadele pääsemise 

tingimused kindlustavad, et sellistele kutsealadele kandideerivad isikud ei ole süüdi mõistetud 

laste seksuaalses ärakasutamises või seksuaalses kuritarvitamises.  

Samuti näeb Euroopa Parlamendi ja nõukogu laste seksuaalse kuritarvitamise ja ärakasutamise 

ning lasteporno vastast võitlust käsitleva direktiivi (2011/93/EL) artikkel 10 ette, et süüteo 

kordumise ohu ärahoidmiseks võtavad liikmesriigid ette vajalikud meetmed tagamaks, et mistahes 

direktiivi artiklites 3–7 osutatud süüteos süüdi mõistetud füüsilise isiku puhul võib ajutiselt või 

alaliselt tõkestada vähemalt tema kutsetegevust, mis eeldab otseseid ja korrapäraseid kontakte 

lastega30. „Kui tööandja värbab isikuid tööle, mis eeldab otseseid ja korrapäraseid kontakte lastega, 

on tal õigus saada teavet laste vastu toime pandud seksuaalkuritegude eest karistusregistrisse 

kantud kehtivate karistuste või õiguste äravõtmise kohta. Käesoleva direktiivi kohaldamisel peaks 

tööandja mõiste hõlmama ka isikuid, kes juhivad vabatahtliku tööga tegelevat organisatsiooni, mis 

on seotud laste järelevalve ja/või hooldusega ning eeldab otseseid ja korrapäraseid kontakte 

lastega.“ (p. 40) 

 Sekkumisprogrammide- või meetmete tagamine laste vastu toimepandavate korduvate 

tegude ennetamiseks 

                                                           
29 Eesti ratifitseeris Lanzarote konventsiooni 22. novembril 2016. aastal ning see jõustus 1. märtsil 2017. aastal. 
30 Artikkel 10, p. 2. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et kui tööandja värbab isiku selliseks kutsetegevuseks 

või korraldatud vabatahtlikuks tegevuseks, mis eeldab otseseid ja korrapäraseid kontakte lastega, on tal õigus nõuda teavet 

kooskõlas siseriikliku õigusega ja mis tahes sobival viisil, nagu otsene juurdepääs teabele kas taotluse esitamise või asjaomase 

isiku kaudu, artiklites 3–7 osutatud süütegude eest süüdimõistva kohtuotsuse olemasolu kohta, mis on kantud 

karistusregistrisse, või süüdimõistmisest tuleneva õiguste äravõtmise kohta seoses tegevusega, mis eeldab otseseid ja 

korrapäraseid kontakte lastega. 
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Lanzarote konventsiooni V peatükk käsitleb sekkumisprogramme või –meetmeid, mida 

konventsiooniosaline tagab kooskõlas oma riigi õigusega, et ära hoida ja võimalikult vähendada 

laste vastu toimepandavate korduvate seksuaalkuritegude ohtu. Need programmid või meetmed 

peavad olema alati kättesaadavad menetluse käigus, vanglas ja väljaspool vanglat riigi õiguses 

sätestatud tingimuste kohaselt. Konventsiooniosaline tagab kooskõlas oma riigi õigusega 

partnerluse või muude koostöövormide arendamise pädevate asutuste, eeskätt tervishoiu- ja 

sotsiaalteenuseid osutavate asutuste ning õigusasutuste ja artikli 16 lõigetes 1 ja 2 nimetatud 

isikute järelevalve eest vastutavate muude organite vahel või edendab partnerlust või muid 

koostöövorme (Artikkel 15 lg 2). Selleks et kindlaks määrata asjakohased programmid või 

meetmed, näeb konventsiooniosaline kooskõlas oma riigi õigusega ette, et tuleb hinnata 

konventsiooni kohaselt sätestatud kuritegude ohtlikkust ja võimalikke riske, et artikli 16 lõigetes 1 

ja 2 nimetatud isikud võivad selliseid kuritegusid uuesti toime panna (Artikkel 15 lg 3).  

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee soovitused seksuaalkurjategijate registrite teemal 

pärinevad 2010. ning 2013. aastast ei ole seksuaalkurjategijate31 (avalike) registrite küsimusega 

tegelenud32. Raportis “Reinforcing measures against sex offenders” käsitletakse näitena 

seksuaalkurjategijate registreid, mille puhul on seksuaalkuriteos süüdimõistetud isikutel endal 

kohustus registreerida enda nimi, sünniaeg ning aadress. Samas nenditakse raportis, et sellist 

tüüpi registrid on tulemuslikud, kui nendes sisalduvad andmed oleksid täpsed ja õiged ning 

regulaarselt uuendatud33.  

Lanzarote konventsiooni komitee kohtumisel Küprosel esitas ÜRO esindaja seisukohta34, et 

seksuaalkurjategijate registrite osas ei ole ühtset seisukohta: on lapse kui ohvri stigmatiseerimise, 

alaealiste ohvrikslangemise ning alaealise kui õigusrikkujana sildistamise oht. Alaealiselt 

seksuaalkuriteo toimepanijate puhul peaks toimuma alati automaatne nime eemaldamine 

kohtutoimikutest, tööandjate poolt taustakontrolli tegemisel – nii tööle kui vabatahtlikuks 

värbamisel – peaks ilmnema puhas taust. Samal seisukohal on olnud laste seksuaalse 

ekspluateerimise nõudluse vähendamise ÜRO inimõiguste komitee eriraportöör: „Tagada, et riiklik 

seadusandlus ei kriminaliseeri seksuaalse väärkohtlemise ning seksuaalse ekspluateerimise 

ohvreid ning tagab, et lapsi ei kantaks seksuaalkurjategijate registritesse.“35 Kriminaalpoliitika 

põhialused aastani 2030 toetavad kriminaaljustiitsüsteemi sattunud laste ja noorte kohtlemise 

osas samu põhimõtteid (p. 8-10)36.  

Euroopa Nõukogu (EN) resolutsiooni 1733(2010) Seksuaalkurjategijate vastaste meetmete 

tugevdamine (27.05.2010) kohaselt tunnistab EN registrite olulist rolli seksuaalkurjategijate 

järelevalves.  Registri teavet võib kasutada kurjategija poolt kogukonnale kujutava ohu 

hindamiseks ja riskide määratlemiseks. (p.5). Samas resolutsioonis juhtis Nõukogu tähelepanu 

seksuaalkurjategijate kohta käiva teabe ja jälitusteabe vahetamise puudulikkuse üle liikmesriikide 

vahel (p. 11) ning rõhutas, et oluline on riikidevaheline infovahetus nende õigusrikkujate kohta, kes 

ei ole sobivad töötama laste või vaimse puudega isikutega (p. 12).   

                                                           
31 Tegemist on seksuaalkuritegude toimepanemise süüdimõistetud isikute registriga, mitte nn pedofiilide registriga. Pedofiilia 

nagu teised seksuaalsuunitlushäired, on haiguste klassifikaatorisse kuuluv diagnoos. Hinnanguliselt on ühiskonnas pedofiile 

täisealistest meestest ca 0,3-2,6% (Eesti kontekstis tähendaks see 2100 – 20 000 meest). 
32 Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development. Euroopa Nõukogu. Meilivahetus sekretariaadi juhiga. 
33 Euroopa Nõukogu resolutsioon 1733(2010).  
34 Todorova, 2019.  
35 Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography.  
36 Lapsed ja noored ei satu kriminaaljustiitssüsteemi vaatevälja, noorte õigusrikkumised vähenevad ning tagatakse noorte 

õigusrikkujate vajadustele vastav kohtlemine.  

 



2. Seksuaalkurjategijate registrid  
2.1. Avaliku registri mõju seksuaalkuritegusid toime pannud isikute 

retsidiivsuse vähendamisel 
 

Neis üksikutes riikides37, kus avalikud seksuaalkurjategijate38 registrid on olnud kasutuses, on 

nende mõju seksuaalkurjategijate retsidiivsuse mõjutamisel erinevate uuringutega mõõdetud. 

Uuringute tulemustest ülevaate andmiseks on antud peatükki koondatud valik varasemaid 

uurimusi analüüsinud uurimuste tulemusi, mis viitavad erinevatele avalike seksuaalkurjategijate 

registritega seotud müütidele ning toovad välja selliste registrite poolt- ja vastuargumendid.  

Enim uuringuid ning publikatsioone seksuaalkurjategijate registri mõjust seksuaalkurjategijate 

retsidiivsusele on läbiviidud ning kättesaadavad Ameerika Ühendriikide näite põhjal. Ameerika 

Ühendriikides loodi avalikud seksuaalkurjategijate registrid 1990ndatel koos Megan’s Law’ga39. 

Avalike seksuaalkurjategijate registrite loomisega loodeti seksuaalkurjategijate retsidiivsuse 

langust. Ligi paarkümmend aastat hiljem läbiviidud metaanalüüsi põhjal näitas 10st uurimusest 

9, et avalike seksuaalkurjategijate registri mõjul retsidiivsus ei vähene. Kahes uurimuses 10st 

ilmnes, et vastupidiselt loodetule seksuaalkurjategijate retsidiivsus tõusis – kes süüdimõistetud 

seksuaalkurjategijatest enda asukoha ning muud nõutud andmed registreerisid, panid 

tõenäolisemalt toime uue kuriteo. Seejuures võis uueks kuriteoks, millega registrisse kantud isik 

vahele jäi, olla muu kuritegu, mitte seksuaalkuritegu. Kolmandad isikud ehk kõrvalseisjad andsid 

registrisse kantud isikute puhul sagedamini teada ka nende muudest kuritegudest.  

Üheksast uurimusest seksuaalkuritegude üldarvu muutuse kohta seoses avalike 

seksuaalkurjategijate registrite kui ennetavate meetmetega kolmes uurimuses ei leitud muutust, 

neljas uurimuses leiti, et üldine seksuaalkuritegude sagedus langes peale Sex Offender Registration 

and Notification’i (SORN) rakendamist. Kaks uurimust üheksast jõudsid vastukäivate tulemusteni: 

järeldati, et tänu registrile ning teavitamiskohustusele seksuaalkuritegude arv nii tõusis, kui ka 

langes mõne uurimuse kohaselt. Ühes uurimuses leiti, et 17 osariigis registreeritud 

seksuaalkuritegude arv langes, kuid 32-s osariigis registreerumine ei muutunud. Autorid jõudsid 

järelduseni, et ei saa väita, et langus oleks põhjuslikult seotud avalike registritega, kuna 

kuritegevuse üldise languse trendi oli märgata juba enne registrite ellurakendamist.  Sama 

metaanalüüsi tulemusel selgus, et elukoha registreerimise kohustuse eiramine ei mõjutanud uue 

seksuaalkuriteo toimepanemist. Retsidiivsuse vähenemist ei saanud seostada otseselt 

seksuaalkurjategijate registriga. See võis olla tingitud muudest põhjustest – näiteks politsei 

ressursside vähenemine, mis pidurdab menetlusvõimekust. Kokkuvõtvalt ei saa tuua üheselt 

põhjuslikke seoseid avalike seksuaalkurjategijate registrite ning retsidiivsuse languse osas. (Call 

2018) 

2.2. Eelarvamused ja müüdid 
Seksuaalkurjategijate retsidiivsuse ning avalike registrite kaudu nende inimeste elukoha 

piirangutega seoses on laialdaselt levinud mitmed eeldused ja müüdid, mis on eksitavad või 

otseselt valed (Bratina 2013):  

                                                           
37 Lisaks Ameerika Ühendriikidele on seksuaalkurjategijate avalik register Lääne-Austraalias, Poolas. Ühendkuningriigis on 

poolavalik register.  
38 Siin ja edaspidi mõeldud avalikkusele kättesaadavad – nt info seksuaalkuriteos süüdimõistetud isiku elukoha, nime, foto jm 

andmete kohta, sh temale seadusest tulenevatest või kohtuotsusega seatud piirangutest.  
39 https://en.wikipedia.org/wiki/Megan%27s_Law.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Megan%27s_Law
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Tabel 1 Seksuaalkuritegude toimepanemisega seotud müüdid 

Müüt Tegelikkus 
Seksuaalkuritegusid toime pannud isikud 
panevad sageli toime uue kuriteo.  

Tegelik vanglast vabanenud 
seksuaalkurjategijate tõenäosus panna uus 
kuritegu on 0,8 – 60% viie aasta jooksul peale 
vabanemist. 
Seksuaalkuriteo toimepannud vanglast 
vabanenu keskmine risk/tõenäosus panna uus 
seksuaalkuritegu toime aasta jooksul on 
umbes 17%.  
2,5% on madala riskiga seksuaalkurjategijate 
(riskihindamise tulemus) keskmine uue 
seksuaalkuriteo toime panemise osakaal.  

Suurem osa seksuaalkuritegudest pannakse 
toime võõraste poolt.  

Tegelikult pannakse valdav osa 
seksuaalkuritegudest ohvrile tuttava või 
lähedase inimese poolt. 

Suur osa seksuaalkuritegudest pannakse 
toime  korduva seksuaalkuriteona.  

Suurem osa seksuaalkuritegudest pannakse 
toime esmase teona, vaid 5-10% pannakse 
toime korduskuriteona. 

 

Siiamaani puuduvad tõendid, et seksuaalkurjategijatele seatud asukohapõhised keelud (nt keeld 

viibida teatud raadiuses lasteasutuste läheduses, parkide läheduses, kus mängivad lapsed) oleks 

kuidagi kasulikud nende retsidiivsuse vähendamisel -  pigem on need kahjulikud. (Bratina 2013) 

Avalik register võib tekitada avalikkusele võltsturvatunde: kodanikud otsivad registri abil neid, 

kes panevad võõra alaealise suhtes toime seksuaalkuriteo, samas kui valdav osa 

seksuaalkuritegusid pannakse toime tuttava või lähedase lapse suhtes. 1-4% kuritegudest laste 

vastu sooritatakse „kiskjalike“ seksuaalkurjategijate poolt. Valdavalt (umbes 90%) paneb teo toime 

keegi, keda laps tunneb. Enamikul juhtudest juhtub see lapse jaoks (varem) turvalises keskkonas 

(Levenson 2018). Sellega antakse vale signaal lastele ning lapsevanematele – jääb mulje, et ohtu 

tuleks karta võõrastest, aga seksuaalkuritegusid võivad toime panna pereliikmed, lähedased. 

Seega keskendub avalik seksuaalkurjategijate register väheolulisele probleemile, väiksele 

sihtrühmale, jättes tähelepanuta kannatanute lähedased ning tuttavad, kes valdava osa 

seksuaalkuritegusid laste suhtes toime panevad.  Sellise lähenemisega võib jääda fookusest välja 

vajalik ning tulemuslikum ennetustöö – tekib illusioon, et ühiskonna turvalisust on olulisem määral 

suurendatud (läbi registri loomise). 

Üldine avalik seksuaalkurjategijate register võib potentsiaalselt ära hoida esimese seksuaalkuriteo 

toimepanemise. Selle põhjuseks võib olla samuti inimeste kasvanud teadlikkus 

seksuaalkuritegude keelatusest, kuid otseset põhjuslikku seost avalike seksuaalkurjategijate 

registrite ning esimese seksuaalkuriteo toimepanemise vähenemise vahel on raske leida.  Vähem 

kui 4% korduskuritegude puhul olid kurjategijad leitavad registri alusel enne kuriteo toimepanemist. 

Kahe uuringu tulemusel oli märgata retsidiivsuses kerget langust, kuid enamikel juhtudel võib väita, 

et langus ei tulene registrist. Enamik inimesi registrit ei kasuta või kui kasutab, siis mitte 

sihipäraselt. Registriga kaasnevad sotsiaalsed kulud (nt valesti tajutud ohud ja turvatunne, 

oskamatus märgata väärkohtlemise ohtu lähedaste pool; õigusrikkuja ning tema lähedaste 

igapäevaelu piiramine (nt elukohavaliku muutmine, hariduse omandamise valikute vähenemine), 

vaimse ja füüsilise tervise probleemid) on suuremad saadavast tulust. (Levenson 2018)  

Ametkondlikuks kasutamiseks mõeldud registrid on uurimuste kohaselt retsidiivsust vähendanud, 

kuid seda vaid juhtudel, kui on kindlalt järgitud riskitaseme printsiipe ja seatud ajalised piirangud 

registris olemisele, s.o. maksimaalselt 10-15 aastat.  



Elanikkonna küsitluse tulemusel arvab 2/3 vastanutest, et nad peaksid teadma, kui nende elukoha 

läheduses elab seksuaalkurjategija. Samas vaid 14 % ütles, et nad arvavad, et registris olemine 

takistab uue teo sooritamist. Uurimused on näidanud, et kui inimeste ligiduses elab 

seksuaalkurjategija ja see info on avalik, siis inimeste tajutud turvatunne üldiselt sellest 

teadmisest ei muutu ja mõne uuringu kohaselt pigem väheneb. (Napier et al. 2018) 

Avalike seksuaalkurjategijate registri negatiivsed kõrvalmõjud, sh retsidiivsuse vähenemisele 
 

Negatiivsed avalikest seksuaalkurjategijate registritest tingitud kõrvalmõjud võivad avalduda 

seksuaalkuritegusid toime pannud inimestele (füüsilised ründed), varale (sh ümbruskonna 

kinnisvara hinna langus, mis on tingitud piirkonnas teadaolevalt registreeritud 

seksuaalkurjategijast) ning kogukonna turvatundele ehk tuua endaga kaasa kaudseid kulusid40 (vt 

ka eespool).  

Avalikku seksuaalkurjategijate registrisse kantud seksuaalkurjategijate seas läbiviidud küsitluse 

tulemusel oli 44% neist kogenud otsest ähvardamist, 16% pereliikmete ähvardamist, 8% füüsilist 

vägivalda, 14% kahju varale (Napier et al. 2018). Ühendkuningriigi registrisse kantud küsitletud 

seksuaalkurjategijatest 60% ei maininud negatiivset mõju enda elule, kuid neist ühegi vastanu 

kohta ei olnud registri kaudu päringuid tehtud (Whitting et al.2014).  

Austraalias on leitud, et avalik register võib olla efektiivne kõrge riskiga seksuaalkurjategijate puhul. 

Samas võivad tähtajatud piirangud mõjuda inimestele kurnavalt ning võivad tõugata inimesi neist 

mõjudest tingituna abi otsima. Lisaks on toodud välja, et registri ning selles sisalduva info 

haldamine on kulukaks. Austraalia praktikas on registreerimiskohustuse eiramist loetud ka uue 

seksuaalkuriteo toimepanemiseks, mis on mõjutanud uute kuritegude toimepanemise statistikat.  

Uurimustes on leitud, et kuni 25aastaseid noori ei peaks registrisse kandma.  

Lisaks on uurimustest püstitatud ka hüpotees, kas avalikku registrisse kandmine võib avaldada 

negatiivset mõju seksuaalkuriteo süüdi mõistetud isiku retsidiivsusele. Mõju avaldumise 

mehhanismid on seotud riskihindamise ning dünaamiliste riskiteguritega. Riskid on seotud näiteks 

sellega, et avalikku registrisse kantud inimesel on raskem leida elukaaslast, ta on sotsiaalset 

äratõugatud, tekivad liikumis- ning suhtlemispiirangud (nt liikumine öösel). Juhul kui inimesel ei ole 

ühtegi lähedast, kelle eest hoolitseda, kasvatab see temas hoolimatust, mis omakorda suurendab 

uue (seksuaal-)kuriteo toimepanemise riski. Uue kuriteo toimepanemise riski toidavad samuti 

negatiivsed emotsioonid, stress, pinge, mida mõjutab avalikus registris olemine. Avalik register 

sunnib inimest tegutsema n.ö põranda all, tekitab survestatuse olukorra. Negatiivsetel 

emotsioonidel on omakorda negatiivne mõju nii füüsilisele kui vaimsele tervisele. See võib tingida 

töökohakaotuse, raskusi uue töökoha leidmisel ning mõjutada olemasolevaid sotsiaalseid suhteid.  

Kõik loetletud pingeallikad mõjutavad omakorda riskipunkte, mille alusel uue kuriteo 

toimepanemise risk suureneb. Seksuaalkurjategijate puhul on keskmine uue kuriteo 

toimepanemise risk ca 20%. Avalik register ei võta arvesse süüdimõistetute üldist retsidiivsuse 

taset ning takistab seega olemuslikult süüdimõistetud seksuaalkurjategijate rehabiliteerimist: 

tööpuudus, elukoha puudumine, sotsiaalse toe vähenemine. Samuti tekitab avalik register survet 

inimestele, kellel on veel säilinud suhe kurjategijaga, samuti takistab uute, prosotsiaalsete suhete 

tekkimist. (Whitting et al.2014) 

                                                           
40 On leitud, et kinnisvara, mis asus kuni paarisaja meetri kaugusel seksuaalkurjategija elukohast, müüdi 17,4% madalama 

hinnaga kui sarnane kinnisvara, mis asus seksuaalkurjategija asukohast kaugemal. Kinnisvara väärtus langeb 

seksuaalkurjategija elukoha läheduses 2-8% ja müügiks kuluv aeg suureneb 84% (raadius 200-500; kurjategijad, kes elanud 

kohal kauem kui 6 kuud). Hinnalangus algab, kui on elanud u kuus kuud ja on kasvava trendiga, maksimaalne hinnalangus 

umbes 2 aastaga. Kinnisvara hind normaliseerub, kui seksuaalkurjategija kolib ära – põhjuslik seos. (Napier et al. 2018) 
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Üheski uurimuses ei ole leidnud kinnitust, et keeld elada teatud kohtade ligidal vähendaks 

korduvkuritegevust. Samas on leidnud kinnitust, et see kahjustab oluliselt seksuaalkurjategijate 

teenuste kättesaadavust ja elukvaliteeti, samuti kõiki nende ümber – nii suhtumist, äritegevust 

(läheduses tegutsevad ettevõtete puhul) kui elukoha hinda. Tagajärjed võivad hoopis suurendada 

uue kuriteo tõenäosust. (Levenson 2018) 

Olulise aspektina tuleb arvestada, et seksuaalkuriteos süüdimõistmisega seotud stigma puudutab 

suurel määral teo toimepanija lähedasi, pereliikmeid, lapsi ning vanemaid. Seejuures arvestades, 

et kolmveerandil juhtudel on kannatanu teo toimepanija tuttav ning toimepanija avalikustamine 

seob isikuga ka kannatanud, kes seeläbi täiendavalt kannatavad.  Tuleb ka arvestada Eesti riigi 

väiksusega ning sellega, et nt võrreldes USA-ga ei ole meie ühiskonnas võimalik säilitada 

anonüümsust. Kui teha süüdimõistetud seksuaalkurjategijate fotodega register, on Eesti-suuruses 

riigis äärmiselt suur oht, et foto ja/või nime järgi tuntakse ära kellegi isa/kasuisa/onu/elukaaslane 

vmt. Ka Eestis on suur osa seksuaalkuritegusid toime pandud lähedase isiku vastu. Seega – lisaks 

asjaolule, et (avalikus) registris ei nähta rahvusvahelise kogemuse pinnalt lahendust 

seksuaalkuritegude vastases võitluses, võib see rikkuda ohvrite õigusi ning põhjustada 

taasohvristamist, ohvrite/süüdimõistetu lähedaste häbistamist ning nende eraelu põhjendamatut 

riivet. 

Seksuaalkuritegudes süüdimõistetute, kes on enda riskitasemele vastava sekkumise läbinud, 

riskitase väheneb kaks korda, s.o. 5-7%-le. Kui inimene on mõistnud, et tema poolt toime pandud 

tegu on väär, on tal raske ennast panna uut kuritegu sooritama. Uue kuriteo panevad toime need, 

kel on psühhopaatlikud jooned. Psühhopaatlike kalduvustega seksuaalkuritegusid toime pannud 

isikute puhul ei mõju ka karistus uue teo toimepanemist ennetavalt. Enda tegu kordavad 

tõenäolisemalt need, kes on impulsiivsed – nende puhul avalikus seksuaalkurjategijate registris 

olemise fakt impulsiivsust ehk uue kuriteo toimepanemise riski ei vähenda. Seejuures tuleb 

arvestada, et enamik seksuaalkurjategijaid on madala riskiga ning nende puhul eriti puudub 

avalikku registrisse kandmise mõttekus, kuna uue kuriteo toimepanemise risk on väike ning liigselt 

intensiivne sekkumine võib uue teo toimepanemise riski vastupidiselt ootusele kasvatada 

(Levenson 2018). Avalik register mõjutab neid faktoreid, mis suurendavad riske: elukoha olemasolu 

ja asukoht, suhted lähedastega, lähedaste mõjutamine, negatiivne stress. Madala riskiga 

seksuaalkurjategijate risk sooritada sekskuritegu on sama, kui teistel „tavalistel“ kurjategijatel. 

Mõõduka riskiga seksuaalkurjategijatel on see sama 10 aastat vabaduses olemist ja kõrge riskiga 

peale 16 aastat vabaduses olemist.41  

Avalikul registril võib olla positiivne mõju üksnes väga kõrge riski puhul: Eestis on ühel ajahetkel 

(2019 lõpu seisuga) hinnanguliselt 20 sellist seksuaalkuriteos vanglakaristust kandvat isikut42. 

Mõjusamaks võib pidada sekkumiste arendamist vanglakeskkonnas – õige, riskide, vajaduste 

ning reageerimise (inglise keeles Risk-Need-Reposivity, edaspidi RNR) põhimõttele vastav 

sekkumine vähendab riski ca poole võrra43.  

2.3. Seksuaalkurjategijate registrid teistes riikides 

Enamiks ELi riikides ei ole eraldi seksuaalkurjategijate registreid, avalikke või avalikkusele mõeldud 

seksuaalkurjategijate registreid on üksikuid. Euroopa Nõukogu Laste seksuaalse väärkohtlemise 

ning ärakasutamise konventsiooni (nn Lanzarote konventsiooni) komitees ei ole eraldiseisva 

teemana (avalike) seksuaalkurjategijate registri kui seksuaalkuritegusid toime pannud isikute 

retsidiivsuse vähendamise meedet viimastel aastatel käsitletud. Samas on ekspertide 

                                                           
41 Vanglapsühholoogi hinnang.  
42 Samas.  
43 Samas.   



ettekannetes välja toodud, et avalikke seksuaalkurjategijate registrite puhul ei ole nende positiivne 

mõju leidnud tõendust44.  

Nn seksuaalkurjategijate registri üldnimetaja all võidakse sisuliselt ja formaalselt hõlmata 

erinevate eesmärkide, funktsioonide, ligipääsetavuse, kasutajaskonna, õiguslike aluste ning 

mõjuulatusega registreid. Seetõttu on oluline erinevate riikide „seksuaalkurjategijate registrite“ 

puhul omada täpset teadmist ning arusaama järgmiste iseloomulike elementide kohta:  

 milliseid andmeid hoitakse registris, milliste tingimuste alusel saab politsei registrist 

andmeid otsida (nt kas eesmärgiks on hoida esmaste või korduvate seksuaalkuritegude 

toimepanemist);  

 kas eesmärgiks on lihtsustada õiguskaitseasutuste tööd juhtumite uurimisel;  

 kas otsingut saab teostada märksõnadega või saab otsingusse lisada vaid konkreetse 

teadaoleva isiku – nt nime või isikukoodiga;  

 kas registriga on seotud ning kasutusel näo äratundmise või muud biomeetrilised andmed;  

 kuidas on tagatud registri andmete kvaliteet;  

 kas välisriigis süüdimõistetud isiku kohta liiguvad andmed riigi registritesse automaatselt, 

läbi Euroopa Karistusregistri või toimub andmete sisestamine n.ö käsitsi;  

 millises olukorras uut infot registrisse kantakse (nt varasemalt lastevastases 

seksuaalkuriteos karistatud isikuga seotud elukoha vm andmete muutumisel);  

 kas tavakodanikel on mingil moel ligipääs registri infole, kas registri põhjuslikult seostatud 

mõju lastevastaste seksuaalkuritegude toimepanemise ennetamisele on analüüsitud ning 

on selle kohta tõendus olemas;  

 kas register on seotud andmevahtetusega teistest registritest (nt elukoha andmed);  

 kas registri kontekstis eristatakse madala-keskmise-kõrge riskiga laste suhtes 

toimepandud seksuaalkuriteos süüdimõistetuid isikuid ning kas riskihinnang on aluseks 

süüdimõistetud seksuaalkurjategija registrisse kandmisel ja registrist väljaarvamisel.   

Eesti avalik karistusregister, kuhu saavad kõik isikud teha päringu, on teiste Euroopa riikidega 
võrreldes väga liberaalne. Eesti KARR täidab paljuski samu ülesandeid, kui nende riikide 
sekskurjategijate registrid, mis on mõeldud ametkondlikuks kasutamiseks.  

Samuti on Eestis juba 2004. aastast olemas menetluse infosüsteem, mille kaudu saavad 

õiguskaitseorganid kontrollida infot selle kohta, kas mõnele isikule on esitatud kahtlustus või 

süüdistus m.h seksuaalkuritegudes. 

 Ameerika Ühendriigid 

Ameerika Ühendriikides on avalik seksuaalkurjategijate register, kuhu on koondatud erinevate 

osariikide avalike seksuaalkurjategijate registrite info. Päringuid registrile, mille andmetele on vaba 

juurdepääs, on võimalik teostada isiku nime, aadressi, postiindeksi, maakonna, linna järgi. Register 

sisaldab kurjategija välimuse kirjeldust (fotot), aadressi ja karistusinfot. 

Registri eesmärgiks on avaliku turvalisuse suurendamine ja avalikkuse teavitamine naabruses 

elavatest ja töötavatest seksuaalkurjategijatest. Avaliku registri veebilehekülg pakub teavet ka 

seksuaalse väärkohtlemise kohta laiemalt: kuidas ennast ning lähikondlasi seksuaalse 

väärkohtlemise eest kaitsta, kuidas vähendada ohtu sattuda seksuaalkuriteo ohvriks jne.45 

 Austraalia 

                                                           
44 Todorova 2019.  
45 https://www.nsopw.gov/en/Search/Results 
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National Child Offender System (NCOS) varasemalt Australian National Child Offender Register 

(ANCOR) on ametkondlikult kasutatav seksuaalkurjategijate register. Registripäringuid saab 

taotleda kohalikust politseijaoskonnast veebipõhiselt. NCOSi eesmärk on aidata politseil kaitsta 

kogukonda seksuaalkurjategijate kohta informatsiooni kogudes ja jagades.46 Austraalia 

seksuaalkurjategijate registri eesmärgiks on vähendada korduvate seksuaalkuritegude 

toimepanemist, abistada õiguskaitseasutusi, lihtsustades uurimistoimingute läbiviimist, välistada 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikute värbamise lastega seotud töökohtadele, takistada 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikute osalemist tegevustes, mis võivad ohustada laste elu 

või seksuaalset turvalisust.  

Lääne-Austraalia osariigi seksuaalkurjategijate avaliku registri eesmärk on perede ja kogukonna 

teavitamine ohtlikest ja kõrge riskiga õigusrikkujatest, lootes sellega tagada laste ohutus ja kaitse.  

Päringu teostamiseks on vajalik täita veebipõhine avaldus ning registri väljavõttel olev info 

saadetakse päringu alusel avalduse tegija e-mailile. Taotluse esitamisel on vajalik esitada elukoha 

ja juhiloa andmed, mille alusel väljastatakse elukoha läheduses resideeruvate 

seksuaalkurjategijate andmed.47  

 Bulgaaria48 

Bulgaarias ei ole eraldi lastevastaste seksuaalkuritegude ning lastevastaste vägivallakuritegude 

toimepanemise eest süüdimõistetud isikute registrit.  

 Hispaania49 

Keskne seksuaalkurjategijate register loodi Hispaanias (Law 26/2015) 28. juulil 2015 laste ning 

alaealiste kaitse süsteemi ümberkorraldustega vastamaks Lanzarote konventsiooni artiklile 37 

nõudmisele, et enda töös või tegevuses regulaarselt lastega kokkupuutumisel ei oleks töötaja 

karistatud mistahes seksuaalseid vabadusi piirava, inimkaubanudse või laste ekspluateerimise, sh 

pornogaaria kuritegudes. Lastega töötamise piirangu ennetava meetme mõju saavutamiseks 

sisaldab register nendes kuritegudes süüdimõistetud isiku andmeid, sh ka geneetilist profiili 

(DNAd). Eesmärk on läbi infovahetuse võimaldamise tagada seksuaalkuritegude, inimkaubanduse, 

laste ekspluateerimise kuritegudes nii Hispaanias kui teistes riikides süüdimõistetud inimeste 

jälgimine ja kontroll. Registri andmetele on ligipääs prokuratuuril ning politseil ning andmete 

kasutamine peab vastama registri eesmärkidele – registri väljavõtte tegija andmed on jälgitavad. 

Asutused, kes värbad inimesi, kes enda töös puutuvad kokku lastega, võivad teha päringu ning 

küsida registri väljavõtet töötaja karistusandmete kohta seotud osapoole nõusolekul. Asutused 

võivad teha päringu info saamiseks lastekaitse eesmärgil, et hinnata lapse turvalisust ning kaitset 

lapsevanema, hooldaja või esindajaga seoses ilma vastava nõusolekuta. 

 Kanada50 

Kanadas on kaks seksuaalkurjategijate registrit, millest üks kuulub föderaalvalitsusele51 ning teist 

haldab Ontario provints52. Kumbki nendest registritest ei ole avalik register – registrid on mõeldud 

kasutamiseks õiguskaitseasutustele.53  

                                                           
46 https://www.acic.gov.au/our-services/protection-services#accordion-3 
47 https://www.communityprotection.wa.gov.au/LocalSearch 
48 Kovachev 2020.  
49 Aller, V. G. 2020.  
50 Beveridge 2020. 
51 Vt lähemalt registri kohta: https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/protctn-gnst-hgh-rsk-ffndrs/ntnl-sx-ffndr-

rgstr-en.aspx 
52 Vt lähemalt registri kohta: https://www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/police_serv/sor/sor.html 
53 Beveridge 2020.  

https://www.acic.gov.au/our-services/protection-services#accordion-3
https://www.communityprotection.wa.gov.au/LocalSearch
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/protctn-gnst-hgh-rsk-ffndrs/ntnl-sx-ffndr-rgstr-en.aspx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/protctn-gnst-hgh-rsk-ffndrs/ntnl-sx-ffndr-rgstr-en.aspx
https://www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/police_serv/sor/sor.html


National Sex Offender Registry on riiklik andmebaas süüdimõistetud seksuaalkurjategijate infoga 

ning on ametkondlikuks kasutamiseks eelkõige politseitöös. Registrit kasutatakse preventatiivsel 

eesmärgil:  olulise teabe jagamine seksuaalkurjategijate kohta uurimistoimingute lihtsustamiseks. 

Politseil on andmebaasis juurdepääs isiklikele andmetele: fotod, iseloomulikud tundemärgid 

kurjategijate tuvastamiseks, mis lihtsustab seksuaalkuritegude uurimist ja ennetamist. Kõik 

süüdimõistetud seksuaalkurjategijad54 kantakse registrisse ja info kantakse ka riiklikku DNA 

andmepanka. Registrisse saab edastada teabe süüdimõistetud seksuaalkurjategija teistesse 

piirkondadesse reisimise kohta.55 Seksuaalkurjategijate andmete registreerimise seaduse § 16 

reguleerib riikliku seksuaalkurjategijate registri kasutamist ja teabe avalikustamist, mis on 

ettenähtud õiguskaitseorgani ametnikule üksnes seksuaalse iseloomuga kuritegude 

ennetamiseks või uurimiseks56. § 16  mittejärgmist võib käsitelda karistatava süüteona, mille eest 

võib karistada rahatrahviga kuni 10000 dollarit või vabadusekaotusega kuni kuueks kuuks, või 

kohaldada mõlemat. 

Tulenevalt kriminaalkoodeksist peab isik vastavalt kohtuotsusele peale seksuaalkuriteos 

süüdimõistmist ennast registreerima, kasutades vormi 52 (§ 490.012 Kriminaalkoodeks). Selle 

alusel peab süüdimõistetud kurjategija ühendust võtma registreerimiskeskusega 7 päeva jooksul 

peale süüdimõistvat kohtuotsust (Seksuaalkurjategijate andmete seadus § 4). Riiklik 

seksuaalkurjategijate register kogub mitmesugust infot erinevatest andmekogudest57. 

Seksuaalkurjategijate registri seaduse (§ 5, 6 ja 6.1) alusel on registrisse kantud süüdimõistetud 

seksuaalkurjategija kohustatud uuendama informatsiooni ja teavitama oma töökohamuutusest 

ning reisimisest Kanada siseselt ja riigist välja.  

Riiklikust seksuaalkurjategijate registrist saab teha päringuid ka mittespetsiifiliste tunnuste alusel, 

nagu näiteks füüsilised omadused või tegutsemisviisid (modus operandi). Kanadas ei tähenda 

seksuaalkurjategijana registreerimine automaatselt keeldu viibida kindlates kohtades nagu 

mänguväljakud. Kuigi Kriminaalkoodeksis on olemas seaduslikud meetmed, mille alusel kohus 

võib määrata piirangud sellistes kohtades viibimisele, mis on otseselt seotud seksuaalkurjategijate 

ennetusmeetmetega, siis enamasti rakendatakse vaid juhtudel, kus see on vajalik. Kui politsei 

tabab mänguplatsi lähedusest isikut, keda kahtlustatakse seksuaalkuriteo toimpanemises, siis 

                                                           
54 Riiklik seksuaalkurjategijate register ja sätted, mis tulenevad Seksuaalkurjategijate registreerimise seadusest ja 

Kriminaalkoodeksist, ei hinda selgesõnaliselt seksuaalkurjategijate riski riiklikus seksuaalkurjategijate registris. Aga siiski on 

Kriminaalkoodeksis ja Seksuaalkurjategijate registreerimise seaduses kaudselt eristatud kõrge ja madala riskiga 

seksuaalkurjategijad. STATIC-99 on põhiline töövahend, millele tuginetakse seksuaalkurjategijate riski hindamisel ja seda 

kasutatakse koos teiste hindamismeetoditega ja ülevaadetega. Lisaks edastab riiklik seksuaalkurjategijate register 

informatsiooni oma provintsi riiklikele registrikeskustele, kes omakorda avalikustavad kohalikele politseijaoskondadele kõik 

õigusrikkumised, mis ennetamise eesmärgil on liigitatud kõrge riskiga seksuaalkurjategijaks vastavalt seadusesättele 16 (4) 

(c)(ii).  Seksuaalkurjategijate määratlemisel madala ja kõrge riskiga õigusrikkujateks, määrab ka teatud määral nende 

registreeringu kestust nagu ka registreeringu lõpetamiste võimalusi vastavalt Kriminaalkoodeksi §-le 490.011 ja 490.13 ja 

490.015.  
55 https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/protctn-gnst-hgh-rsk-ffndrs/ntnl-sx-ffndr-rgstr-en.aspx 
56 Erandina võivad teadlased teadusuuringute eesmärgil registriandmetega tutvuda vastavalt seadusesättele §13, kuid andmete 

kasutamisel ja avalikustamisele kehtivad eritingimused.  
57 Seksuaalkurjategijate registreerimise seaduse §5 lg 1 alusel peab seksuaalkurjategija pöördudes registreerimiskeskusesse 

andma volitatud andmeid koguvale isikule järgmise informatsiooni: isiku nimi ja perekonnanimi ning kõik teised kasutatavad 

nimed (aliased), sünnikuupäev ja sugu, põhiline elukoht (aadress) ning kõik teiste viibimiskohtade aadressid, kui aadressi ei 

ole või puudub, siis viibimise asukoht, kõik aadressid, kus isik töötab või tegutseb vabatahtlikuna; kui aadressi ei ole või 

puudub, siis viibimise asukoht- tööandja või isiku nimi, kelle juures isik töötab vabatahtlikuna või palgalise töötajana ning töö 

iseloom, mida tehakse; kui Riigikaitse seaduse § 2(1) alusel on isikule kohaldatav, siis teavitama enda staatusest Kanada 

kaitseväe ohvitseri või allohvitserina, üksuse aadress ja telefoninumber; iga haridusasutuse aadress, mille nimekirjas isik on, 

haridusasutuse aadress või kui aadressi ei ole või puudub, siis haridusasutuse asukoht; kontakttelefon, kui on olemas; kõik 

mobiilitelefoni või piipari kontaktnumbrid; isiku pikkus, kaal ja iseäralikud füüsilised tundemärgid; isiku nimele registreeritud 

või regulaarselt kasutatava mootorsõiduki registreerimisnumber, mark, mudel, keretüüp, väljalaske aasta ja värv; 

mootorsõiduki juhiloa(de) number ja väljastamise jurisdiktsioon (kehtib kõikide väljastatud juhilubade kohta);  passi number 

ja dokumendi väljastamise jurisdiktsioon (kehtib kõikide väljastatud passide  kohta). 

https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/cntrng-crm/crrctns/protctn-gnst-hgh-rsk-ffndrs/ntnl-sx-ffndr-rgstr-en.aspx
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seaduse alusel võib politsei teha päringu seksuaalkurjategijate registrist seksuaalkuriteo 

uurimistoimingute eesmärgil või seksuaalkuriteo ennetamise eesmärgil. 

Kanadas ei ole läbi viidud ühtegi uuringut, mis kajastaks statistikat seksuaalkuritegude kohta enne 

ja pärast Riikliku seksuaalkuritegude registri sisseviimist. Riiklik seksuaalkuritegude register on osa 

politsei töövahenditest, mida saab kasutada seksuaalkuritegude ennetuses ja uurimisel. Politsei 

esitab iga-aastaselt Riiklikule seksuaalkurjategijate registrile umbes 500-700 päringut 

uurimistoimingute läbiviimiseks. Raske on hinnata kui palju juurdlusi on registrile juurepääsu 

andmine aidanud, kuid võib välja tuua kaks hiljutist juhtumit, kus riiklik register aitas 

seksuaalkurjategijaid tuvastada ja hiljem ka arreteerida. Ühel juhul sisaldas riiklik 

seksuaalkurjategijate register kurjategija hüüdnime, mida isik kasutas seksuaalkuriteo 

toimepanemisel. Teisel juhul suutsid uurijad tuvastada riiklikul seksuaalkurjategijate registri päringu 

abil kahtlustatava, tuginedes kurjategija veebis avaldatud teabele. 

Kriminaalkoodeks sätestab, et iga isik, kes siseneb Kanada territooriumile ning on välisriigis 

seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud, peab ennast lähimas politseijaoskonnas registreerima. Selle 

tegematajätmist käsitletakse kuriteona. Kui politseile on selline info teatavaks saanud võib 

piirkonna peaprokurör teha isikule ettekirjutuse registreerimiskohustusest. Vastavalt 

Kriminaalkoodeksile (§490.02901) peab Kanada kodanik teavitama välisriigis toimepandud 

seksuaalkuriteost. 

Ontario provintsi seksuaalkurjategijate registrile (Ontario Sex Offender Registry) ei ole samuti 

avalikku juurdepääsu. Ontario seksuaalkurjategijate register on ainus andmebaas, millel on 

ühendus riikliku seksuaalkurjategijate registriga – see liides on erandina lubatud 

Seksuaalkurjategijate andmete registreerimise seaduse §16 alusel. Registrit haldab ja hooldab 

provintsi politseiamet. Registris sisalduvad seksuaalkurjategijate isiklikud andmed: nimi, aadress, 

telefoninumber, välised tundemärgid ja fotod, samuti toimepandud kuritegude ajalugu, jms. 

Registri eesmärkideks on andmete kogumine ja kiire reageerimise võimaldamine seksuaalsel 

eesmärgil toimepandud lapseröövide uurimisel. 80% laste röövimise juhtumitest toimub kurjategija 

esmakordne kontakt ohvriga veerand miili kaugusel ohvri viimasest teadaolevast asukohast. 

Register pakub politseile olulist teavet seksuaalkurjategijate kohta aidates sellega kaasa 

kuritegude avastamisele, seksuaalkurjategijate jälgimisele ning tuvastamisele.58 

 Küpros 

Küprose politsei peab registrit isikutest, kes on süüdimõistetud lastevastaste seksuaalkuritegude 

toimepanemise eest (vastavalt Article 22, Law 91(I)2014 on Preventing and Combating the Sexual 

Abuse and Sexual Exploitation of Children and Child Pornography). Registri andmed on 

ametkondlikuks kasutamiseks ning ei ole avalikult kättesaadavad.  

Andmed, mida sisestatakse süüdimõistetud isikute registrisse, mida haldab politsei, vastavalt 91(I) 

2014 seaduse artiklile 22: sünnikuupäev, juriidiliste isikute puhul ettevõtlusregistrisse kandmise 

kuupäev; isikukood/ID-number, juriidiliste isikute puhul ettevõtlusregistri sissekande nr (ID nr); nimi 

(täisnimi) ning teised kasutatavad nimed; alaline aadress, juriidilise isiku puhul registreeritud 

aadress registrisse kandmise päeval; teised aadressid, kus isik regulaarselt viibib, töötab või teeb 

töid; Kui isikul on pass või passid, vastavad passi andmed: (i) väljaandja (riik), (ii) passinumber, (iii) 

väljaandmise ning aegumise kuupäev, ja (iv) selle isiku nimi ja sünnikuupäev, kellele pass väljastati; 

3 fotot (eestvaade ja profiilivaade), pikkus, sõrmejäljed, DNA profiiliga seotud andmed; kuriteod, 

milles isik on süüdimõistetud.  

                                                           
58 https://www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/police_serv/sor/sor.html 

https://www.mcscs.jus.gov.on.ca/english/police_serv/sor/sor.html


Kellegi värbamine vabatahtliku või spetsialistina, kelle töö hõlmab regulaarset kokkupuudet 

lapsega, on keelatud (artikkel 22(6), 91(I)/2014) juhul kui värvatav isik ei esita tõendit, et ta ei ole 

kantud karistatatud isikute registrisse sama seaduse alusel.59 

 Leedu 

Leedus otsitakse sarnaselt teiste riikidega viise laste vastu toimepandavate seksuaalkuritegude 

ennetamiseks. Hetkel on Leedus kasutusel kahtlustatavate, süüdistatavate ning süüdimõistetute 

register, mis loodi 2012. aastal.60  Infotehnoloogia ja kommunikatsiooniosakond haldab nimetatud 

registrit, samuti väljastab tõendeid ning väljavõtteid registri andmete põhjal. Päringupalveid registri 

andmete väljavõtete ning tõendite saamiseks teevad nii füüsilised isikud, juriidilised isikud ning 

õiguskaitseasutused, teised Leedu riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning välisriikide 

asutused61. Töötajad peavad esitama ning tööandjad võivad küsida tõendeid neilt, kes töötavad 

lastega haridus-, hoolekande- või terviseasutustes. Praktikas ei teostata kõik selleks kohustatud 

isikud taustakontrolli uute töötajate värbamisel ning paljusid töötajaid ei ole läbi süsteemi 

kontrollitud, kuigi tegemist on seadusest tuleneva nõudega. Samuti on problemaatiline nende 

inimeste taustakontroll, kes on iseenda tööandjad või pakuvad teenuseid, milles puututakse kokku 

lastega (nt taksojuhid, fotograafid jts).  

 Luksemburg62 

Luksemburgis ei ole avalikkusele kasutamiseks mõeldud seksuaalkurjategijate registrit, mis 

võimaldaks näiteks saada infot karistuse ära kandnud seksuaalkuriteo toimepannud isiku 

koduaadressi kohta, kuid on kaks erinevat tüüpi karistusregistrit. Esiteks üldine karistusregister, 

mis sisaldab kõiki kuritegusid, milles isik süüdimõistetud on ning mille eest ta on vanglakaristust 

kandnud. Teiseks karistusregister, mis puudutab alaealisi kannatanuid (registrile saab päringu teha 

iga avaliku- või erasektori tööandja, kelle pakutavatel töökohtadel puutub töötaja kokku lastega, nt 

õpetaja või juhendaja) – sellesse registrisse on kantud kõik kuriteod, mille isik on toime pannud 

alaealiste kannatanute suhtes, ning milles teda on süüdimõistetud, samuti töökohad, mille on talle 

ära keelanud kohus. 

 Lõuna-Aafrika Vabariik 

The National Register of Sex Offenders (NRSO) on ametkondlikult kasutatav seksuaalkurjategijate 

register. Päringuid süüdimõistetud seksuaalkurjategijate kohta saavad teostada tööandjad: 

haridusasutused, tervishoiuasutused jt, kes pakuvad teenuseid, mille puhul on kokkupuude laste ja 

vaimse puudega inimestega. Avalik juurdepääs registrile puudub, informatsiooni saamiseks tuleb 

esitada taotlus registriandmete vaatamiseks registripidaja kaudu. Registrisse kantakse kõik 

süüdimõistetud seksuaalkurjategijad. Registris on isikuandmed ning kontaktandmed, 

kohtutoimiku number jne. Eraisik saab teostada päringuid registrist oma isikuandmete kohta 

(eelnevalt taotledes registripidaja kaudu, nt lapsendamise protsessis, asenduspere taotlemise 

protsessis, jne).63 

 Malta 

Malta õigusrikkujate registrit aluseks on, ja seda reguleerib Malta Seaduste, peatükk 518 Alalealiste 

kaitse (registreerimise) seadus (518, Protection of Minors (Registration) Act). Seadus jõustus 2012. 

aastal ja see näeb ette seksuaalkurjategijate registreerimist nagu ka teise vägivallakuriteo 

                                                           
59 Tapanidou, H. 2020.  
60 Purine 2020.  
61 Vt lähemalt: https://www.ird.lt/en/services/services-of-the-register-of-suspects-accused-and-convicts-criminal-record-

clean-criminal-record-certificates/ordering-a-certificate-or-extract-of-the-register-for-residents 
62Janizzi, C. 2020.  
63 https://www.gov.za/services/national-register-sex-offenders-nrso; https://www.justice.gov.za/vg/nrso.html 

https://www.ird.lt/en/services/services-of-the-register-of-suspects-accused-and-convicts-criminal-record-clean-criminal-record-certificates/ordering-a-certificate-or-extract-of-the-register-for-residents
https://www.ird.lt/en/services/services-of-the-register-of-suspects-accused-and-convicts-criminal-record-clean-criminal-record-certificates/ordering-a-certificate-or-extract-of-the-register-for-residents
https://www.gov.za/services/national-register-sex-offenders-nrso
https://www.justice.gov.za/vg/nrso.html
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toimepanijate registreerimise vajadust. Registrisse kantakse süüdimõistetud isikud peale 

kohtuotsuse jõustumist. Register ei ole avalik, kuid taotluse tööle asuvate isikute kontrolliks saab 

esitada kohtule advokaadi vahendusel. 

Viidatud seaduse alusel on igal asutusel, kus tegeletakse laste hooldamise, hooldusõiguse, 

hariduse või heaolu tagamise teenustega, seadusest tulenev kohustus kontrollida igat töötajat 

kohtule esitatud taotluse alusel, olenemata sellest, kas tegemist on palgalise töötajaga või 

vabatahtlikuna töötava isikuga. 

Kui isik või asutus värbab tööle isiku, kes on registreeritud õigusrikkujate registris, kvalifitseerub 

see süüteona, mille eest on ette nähtud karistusena vangistus 3 kuud kuni 4 aastat või rahatrahv 

kuni 50 000 eurot, või rakendatakse mõlemat. Selle all on mõeldud institutsiooni, asutust või 

organisatsiooni, mis tegeleb, vahendab või pakub hariduse, hooldamise, hooldusõiguse või 

heaoluga seotud teenuseid. 

 Poola  

Poolal on kurjategijate register, mis koosneb avalikus registrist (the Public Register) ning piiratud 

ligipääsuga registrist (the Restricted Access Register). Avaliku registri andmetele on vaba 

juurdepääs kõigile läbi interneti64. Registrisse on kantud kõige ohtlikumad kurjategijad, eekõige 

seksuaalkurjategijad, kes on pannud toime lastevastaseid seksuaalkuritegusid (nt vägistamise) 

ning eriti julma vägistamise eest süüdimõistetud65. Registrisse kandmise üle otsustab kohus 

13.05.2016 jõustunud Seksuaalkuritegude ohtude vastu võitlemise seaduse sätete alusel. Avalik 

register sisaldab järmisi andmeid: nimi ja perekonnanimi, kohtuotsusega seotud andmed, foto 

(isikuttõendava dokumendi foto põhjal), isiku elukoht. 

Täiendavalt on kasutusel piiratud juurdepääsuga seksuaalkuritegude eest süüdimõistetute register 

ametkondlikuks kasutamiseks (registri loomise aluseks oli the Act of 13th May 2016 on 

Counteracting Threats of Sexual Offenses): kohtutele, prokuröridele, politseinikele ning teistele 

volitatud ametkondadele, kellele on andmetele ligipääs vajalik seoses tööga. Samuti on ligipääs 

tööandjatele või teenusepakkujatele, haridusasutustele ning ettevõtetele, kes osutavad lastega 

seotud teenuseid (huvitegevus, raviasutused, lastehoid jms) ning kelle puhul on vaja kontrollida 

uute töötajate andmete olemasolu registrist. Nimetatud kohustuse täitmatajätmise eest  (artikkel 

23) on võimalik karistada aresti, vabadusekaotuse või trahviga alates 1,000 PLN. Juurdepääs 

andmetele eeldab kasutajakontot ning digitaalset allkirjastamise võimalust.66 

 Rootsi67 

Rootsis ei ole eraldi seksuaalkurjategijate registreid. Sarnaselt teistele riikidele, on ka Rootsis 

süüdimõistmiste andmed kantud karistusregistrisse. Registri pidaja on Rootsi politsei (the Swedish 

National Police Authority) ning registrit reguleerivad seadused (Criminal Records Act (1998:620) ja 

the Criminal Records Regulation (1999:1134)). Ligipääs registrile on piiratud. Registri andmed, 

üldise reeglina, ei ole ligipääsetavat kolmandatele osapooltele. Mitmetel asutustel on õigus saada 

registrist infot nt menetluste või muu asjaajamisega seoses (administratiivsetel põhjustel). 

Näiteks, kohalikud omavalitsused ning Rootsi vanglate ning kriminaalhoolduse amet (the Swedish 

Prison and Probation Service) võivad saada väljavõtteid registrist teatud eesmärkidel.  

 Saksamaa68 

                                                           
64 Eraldi ei ole vaja luua kontot, ega ole nõutav sisselogimine.  
65 Kuriteoliigid on toodud vastavas seaduses: the Act of 13th May 2016 on Counteracting Threats of Sexual Offenses 

(Dziennik Ustaw [Journal of Laws] from 2018, item 405).  
66 https://rps.ms.gov.pl/en-US/Public#/ 
67 Jansson 2020.  
68 Homeyer; H., 2020.  

https://rps.ms.gov.pl/en-US/Public#/


Saksamaal ei ole kasutusel avalikku registrit või andmebaasi, millest tavakodanikud 

süüdimõistetud seksuaalkurjategijate nimesid, aadresse ning fotosid näha võiksid. Saksamaal ei 

ole avalikku seksuaalkurjategijate registrit järgnevatel põhjustel ka kavas luua:  

 seksuaalkurjategijate nimede või piltide avalikustamine registris oleks vastuolus karistuse 

täideviimise eesmärkidega;  

 liidumaade karistuse täideviimise seaduste kohaselt on karistuse täideviimise eesmärgiks 

kinnipeetava taasühiskonnastumine. See eesmärk peaks realiseeruma ka vangistuse 

kaudu: oskus elada tulevikus sotsiaalselt vastutustundlikult kuritegusid toimepanemata. 

Taasühiskonnastumise põhimõte kui selline määrab, kuidas karistuse täideviimise 

tingimusi luuakse ning seab eesmärgiks sotsialiseerumise. Erilise tähendusega on 

siinjuures kinnipeetava vabanemise hetk. Avalikkuse informeerimine seksuaalkurjategija 

vanglast vabanemisest tooks kaasa tema häbiposti naelutamise aktsiooni ning tooks 

kaasa vabanenu väljaheitmise, isoleerimise, stigmatiseerimise.  

 Lisaks eelnevale, on kaheldav selliste meetmete tõhusus. Saksamaa lähtub teadmisest, et 

ootus, et seksuaalkurjategija, kelle andmed on kantud avalikku registrisse, hoiaks ära uute 

seksuaalkuritegude toimepanemise, ei ole Ameerika Ühendriikides läbiviidud uuringute 

põhjal kinnitust leidnud (nt Malgorzata Zöhner, Öffentliche Datenbanken für Sexualstraftäter 

– ein Instrument sozialer Kontrolle, in MschrKrim 2013, 411). Register võib tekitada 

vastupidiselt illusoorse ettekujutuse, et kõik potentsiaalselt ohtlikud isikud on 

kindlaksmääratud piirkonnas registreeritud.  

 Lisaks ei saa vältida, et kodanikud tingituna pelgalt enda lähikonnas elava 

seksuaalkurjategijaga seotud sensatsioonist vastavat infot edasi ei levitaks. Selle isiku 

jaoks võivad sellest tingitud tagajärjed olla tõsised. Eriti väikeses kogukonnas tooks see 

kaasa täieliku ühiskonnast väljaheitmise, mis tooks kaasa ka töökohakaotusi ning raskusi 

elukoha leidmisega. Olukorras, kus naabruskonnas pannakse toime (uus) 

seksuaalkuritegu, võidakse isikut omakohtu korras karistada ka juhul, kui tal selle teoga 

midagi tegemist ei ole.  

 Seksuaalkurjategija nime, asukoha jm andmete registreerimist ei saa võtta eraldi 

karistusena. Kui uue kuriteo toimepanemise risk puudub (tagasilanguse risk väike), mõjuks 

andmete avalikustamine tõenäoliselt vastupidiselt oodatule, kuna see seaks ohtu eduka 

taasühiskonnastumise. Ühiskonna kaitse seisukohalt on aga edukas 

taasühiskonnastumine parim lahendus.   

Saksamaal kantakse seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikud, nagu ka teised kuriteo 

toimepannud isikud, karistusregistrisse (Bundeszentralregister (BZR)). BZR on keskne 

karistusregister, kust saab infot isiku varasema karistatuse kohta. Sellele infole on ligipääs aga 

vaid isikutel, kellel on vastav vajadus kriminaaljustiitssüsteemi huvides ning avaliku turvalisuse 

tagamiseks vajalikke otsuseid teha.   Karistusregistriseadus (Bundeszentralregistergesetz (BZRG)) 

näeb ette erinevaid võimalusi registrist informatsiooni pärimiseks vastavate registrikannete kohta: 

seotud isikud iseenda kohta (§ 42 BZRG), piiratud teave Saksa ametiasutustele (nt prokuratuur, 

kohus, politsei vastavalt § 41 BZRG), teave välisriikide asutustele  (§§ 57 ff. BZRG), erinevate 

lubadega seoses tõendamaks isiku (puuduvat) (§§ 30 ff. BZRG), teabe väljastamine teadustöö 

eesmärkidel (§ 42a BZRG).  
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 Ühendkuningriigi ja Wales seksuaalkurjategijate register69 

Teatud seksuaalkuriteos süüdimõistetud isikud peavad politseid regulaarselt informeerima ning 

andma teada enda isikuga seotud andmetest. Sellele süsteemile viidatakse sageli kui 

“seksuaalkurjategijate registrile” ning see nõuab, et seksuaalkuriteo toimepanijad esitaksid 

kohalikule politseijaoskonnale (muuhulgas) järgmised andmed: nimi(ed), sünnikuupäev, 

pangakontoandmed, passiandmed ning ravikindlustus (National Insurance Number).  Seda tuleb 

teha kord aastas või juhul, kui isikuga seotud nimetatud andmed muutuvad.70 

Teavituskohustus on automaatselt kaasnev kohustus, kui isik mõistetakse süüdi või saab hoiatuse, 

kuid sellise kohustuse kestus sõltub kohtuotsusest. Teavituskohustuse kestus (võib ka 

tõlgendada, kui kaua isik on nn seksuaalkurjategijate registris) lähtub seksuaalkuritegude 

seadusest (Sexual Offences Act 2003) ning kohtutel ei ole selles osas kaalutlusõigust.  

Tabel 2 Teavitamiskohustuse kestus sõltuvalt karistuse pikkusest Ühendkuningriigis 

Täisealine71 seksuaalkuriteo toimepanija Teavitamiskohustus 

Eluaegne karistus või 30 kuud või pikem 

vanglakaristus   

Eluaegne 

Statsionaalsele ravile määratud (saab 

lõpetada justiitsministeeriumi või tribunali 

otsusega) 

Eluaegne 

Vanglakaristus rohkem kui 6 kuuks, aga vähem 

kui 30 kuuks  

10 aastat 

Vanglakaristus 6 kuud või vähem  7 aastat 

Statsionaalsele ravile määratud 

(justiitsministeeriumi või tribunali otsust 

lõpetamiseks vaja pole)  

7 aastat 

Hoiatus 2 aastat 

Tingimisi vabastamine statsionaalselt ravile  

Muud mõjutusvahendid 5 aastat 

 

Võrreldes varasema, 1997. aasta seadusega, seab 2003. aasta seadus seksuaalkurjategijatele 

täiendavaid kohustusi ning on teavitamiskohustust rangemaks. Need meetmed kohustavad kõiki 

seksuaalkurjategijaid (vastavalt 2003. aasta seadusele) teavitama politseid:  

 kõigist välisreisidest;  

 iganädalane teavitus, kui ei ole isikul registreeritud kindlat aadressi;  

 kui isikud elavad majapidamises, kus on alla 18-aastane laps;  

 enda pangakontoandmed ning krediitkaardiandmed ning info passi või muude 

isikuttõendavate dokumentide kohta.  

2012. aastal aga jõustusid muudatused (Sexual Offences Act 2003 (Remedial) Order 2012), millega 

viidi sisse võimalus taotleda seatud teavitamiskohustuse läbivaatamist nende isikute puhul, kellel 

on eluaegne teavitamiskohustus. Uus muudatus võimaldab teavitamiskohustuse vajalikkuse 

ümberhindamist, kui teavitamiskohustuse tekkimisest on möödas 15 aastat (alaealiste puhul 8 

aastat). Iga hindamist viib läbi politsei ning võtab arvesse erinevaid asjaolusid, sh infot, mida isiku 

                                                           
69 Hagan 2020.  
70 2. osa, Sexual Offences Act 2003, teavitamiskohustus. 
71 Kui teo toimepanija on alaealine, on teavitamikohustuse ajavahemikud poole lühemad (lähtuvalt 2003. aasta seadusest).  



kohta annavad teised MAPPA (vt all) võrgustiku asutused. See tagab, et enne teavitamiskohustuse 

peatamist toimub seksuaalkurjategija individuaalne riskide hindamine. 

Ametkondade vaheline koostöö (Multi-Agency Public Protection Arrangements (MAPPA))72 

MAPPA on seadusest tulenev koostöökorraldus õiguskaitse ja sotsiaalhoolekande asutuste vahel, 

kes ühiselt püüavad ennetada seksuaal- ning vägivallakuritegude toimepanijate õigustrikkuvat 

käitumist ühiskonna turvalisuse kaitsmiseks. Seda tehakse omavahelise infovahetuse teel, mis 

aitab kaasa vägivallakuritegude toimepanijatega tegelemisele ning juhtumikorralduslikule tööle. 

MAPPAs osalemine ning MAPPA korraldamine on politsei, kriminaalhoolduse ning 

vanglateenistuse ülesandeks Inglismaa ning Walesi 42 piirkonnas – need asutused on vastutavad 

asutused, mis tagavad teatud seksuaalkurjategijate ning vägivallakuritegude toimepanijate riskide 

hindamise ning riskidest lähtuvad sekkumised. Lisaks on ka teistel asutustel kohustus panustada 

koostöösse nimetatud vastutavate asutustega.  

MAPPAsse võidakse suunata 3 kategooriat süüdimõistetuid: 1) registreeritud 

seksuaalkurjategijad: seksuaalkurjategijad, kellel on teavitamiskohustus; 2) vägivallakuritegude 

toimepanijad: süüdimõistetud, kellele on mõistetud vangistus/kinnipidamine 12 kuuks või 

kauemaks, või on määratud (sund-)ravile. Siia kategooriasse kuulub ka väike arv 

seksuaalkurjategijaid, kes ei kuulu teavitamiskohustuse alla ning kel ei ole lubatud töötada lastega, 

ning 3) ohtlikud kurjategijad: süüdimõistetud, kes ei kuulu 1. ega 2. kategooriasse, aga kelle puhul 

on tõsise kahju tekitamise risk ning kelle puhul on juhtumikorralduslikult vajalik mitme asutuse 

koostöö.  

MAPPA võimaldab paremat riskide hindamist ning riskidest lähtuvat tegevuste kavandamist. 

MAPPA tagab koostöömehhanismi asutustele nende tööks ohtlike kurjategijatega. Erinevate 

asutuste kogemusele ning teadmisele tuginedes on võimalik kindlaks teha olulised kurjategijad; 

info, mida jagada; riskihindamised ning tegevused, mida omavahel kokku leppida ning ka 

osapooled, kes peaks tegevusplaanid üle vaatama ning nendesse vajadusel muudatusi tegema. 

MAPPAga töötamine võib tähendada näiteks politsei järelvalve tugevdamist, ohvriabi ning 

kannatanu kaitse meetmete rakendamist, info jagamist tööandjatele või koolidele/lasteaedadele, 

tugevamat jälgimist ning sobiva elukoha/majutuse pakkumist.  

ViSOR ohtlike isikute andmebaas  

ViSOR, on ohtlike isikute andmebaas (the Dangerous Persons Database), on ÜK-ülene süsteem, 

mida kasutatakse ühiskonnale kindlakstehtult tõsist ohtu kujutavate isikute kohta info ja andmete 

talletamsieks ning jagamiseks. Sealhulgas ka infot nende registreeritud seksuaalkurjategijate 

kohta, kellel on teavitamisekohustus (i.k notification requirements). ViSOR kuulub politseile ning 

seda haldab politsei. See võimaldab politseil tegeleda seksuaalkurjategiajtega ning teiste 

vägivallakuritegude toimepanijatega koostöös teiste asutustega. Tegemist ei ole avaliku registriga. 

Registrisse kantud seksuaalkurjategijate andmete päringu võivad kahtluse korral esitada 

lapsevanemad või huvitatud isikud kohalikule politseijaoskonnale. Registrit kasutavad 

politseiametid Inglismaal, Šotimaal ja Põhja-Iirimaal.73 

                                                           
72Eesti vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020 näeb ühe tegevussuuna ning põhimõttena ette, et „suure riskiga 

kriminaalhooldusaluste retsidiivsuse vähendamiseks tuleb koostada õigusrikkuja kohtlemise, ametiasutuste koostöö ja 

infovahetuse mudel. Asutuste ja spetsialistide pidev infovahetus tagab uue kuriteo riskitegurite varasema ja objektiivsema 

tuvastamise, mis võimaldab olukorra kontrollimiseks sekkuda varem ja tõhusamalt. Koostööraamistikku on eelkõige kaasatud 

vangla, kriminaalhooldus, politsei, omavalitsuse sotsiaal- või lastekaitsetöötajad ja ohvrit abistavad organisatsioonid.“ (p. 78) 
73 https://www.gov.uk/guidance/find-out-if-a-person-has-a-record-for-child-sexual-offences; 

https://web.archive.org/web/20090122061433/http://npia.police.uk/en/10510.htm 

https://www.gov.uk/guidance/find-out-if-a-person-has-a-record-for-child-sexual-offences
https://web.archive.org/web/20090122061433/http:/npia.police.uk/en/10510.htm
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ViSOR on loodud toetamaks MAPPA koostööd kolme n.ö vastutava asutuse vahel (politsei, 

kriminaahooldus ning vanglateenistus) nende ühises juhtumikorralduslikus töös isikutega, kel on 

potentsiaalne kahju tekitamise risk.  

 Uus-Meremaa  

Child Sex Offender Register (CSO) on seksuaalkurjategijate register ametkondlikuks kasutamiseks. 

Andmetele juurdepääs ainult politseil, kinnipidamisasutuste volitatud töötajatel. Avalik juurepääs 

puudub. Informatsiooni edastamine seotud isikutele (lapsevanematele, õpetajatele või lapse 

hooldajale) on võimalik, kui on põhjendatud kahtlus, et registreeritud isik kujutab ohtu inimese elule, 

heaolule või seksuaalsele turvalisusele, teabe avalikustamisele on kehtestatud kindel reeglistik 

ning ilma loata teabe avalikustamine on karistatav.74 

                                                           
74 https://www.police.govt.nz/about-us/programmes-and-initiatives/child-sex-offender-cso-register 

https://www.police.govt.nz/about-us/programmes-and-initiatives/child-sex-offender-cso-register


3.  Lastevastaste 

seksuaalkuritegude menetlemise 

võimekus 
2020. aasta detsembriks valmib Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2019-2023 (p. 2.5.) analüüs 

ja ettepanekud seksuaalse või füüsilise väärkohtlemise ohvriks langenud laste abistamise 

süsteemi arendamiseks. Nimetatud analüüs ning käesolev analüüs kuuluvad sama Vabariigi 

Valitsuse tegevusprogrammi 2091-2020 eesmärgi alla ning on omavahel seotud. Täpsem ülevaade 

väärkohtlemise ohvriks langenud laste abistamise süsteemi arendamise vajadustest valmis aasta 

lõpuks, kuid lastevastaste seksuaalkuritegude avastamise, menetlemise ning ennetamise 

võimekuse ja ressursivajaduse ülevaade on toodud ka järgnevalt.  

Lanzarote konventsiooni art 34 kohustab konventsiooniosalist vastu võtma meetmed, mis võivad 
olla vajalikud, et tagada uurimise eest vastutavate isikute, üksuste või teenistuste 
spetsialiseerumine laste seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemise 
valdkonnale või isikute sellekohane väljaõpe. Sellistel üksustel või teenistustel peavad olema 
asjakohased rahalised vahendid.75 Sama konventsiooni seletuskirjas76 seisab, et raskemate 
kuritegude puhul on õiguskaitseasutustes spetsialiseerumine toimunud.  

Eestis menetletakse lastega seotud seksuaalvägivalla juhtumeid kõigis neljas prefektuuris, kuid 
tööjaotus piirkonniti erineb77. 

 Põhja prefektuuris on seksuaalkuritegude ja lastekaitse grupp, st uuritakse ka 
täiskasvanute vastu toime pandud seksuaalkuritegusid. Lisaks menetletakse laste 
surmasid (sh suitsiide).   

 Lõuna prefektuuris on eraldi lastekaitse grupp. Lisaks lastevastastele 
seksuaalkuritegudele uuritakse laste surmasid (sh suitsiide). Prefektuuri 
jaoskondades viivad menetlusi ja laste ülekuulamisi läbi eriasjade uurijad.  

 Ida prefektuuris on lastekaitsegrupp, mis menetleb laste vastu toimepandud 
seksuaalkuritegusid ja teostavad neis menetlustes laste ülekuulamisi kogu 
piirkonnas. Töökohad asuvad piirkondades (Jõhvi, Narva ja Rakvere). Grupp uurib 
ka laste surmasid (sh suitsiide). 

 Lääne prefektuuris keskne lastekaitse grupp puudub78. Jaoskondades on 
ametnikud, kes laste seksuaalse ärakasutamise ja kuritarvitamise juhtumeid 
menetlevad. 

Järgnevalt on kirjeldatud Politsei-ja Piirivalveameti olemasolev ressurss alaealise vastu toime 
pandud seksuaalkuritegude menetlustes ning täiendav ressursivajadus.  

Kuigi olemasolevad siseriiklikud andmestikud (x-tee) ning rahvusvahelised analüüsivahendid79 on 
loonud võimaluse hinnata varem seksuaalkuriteo eest karistatud isiku poolt uue kuriteo 
toimepanemise riski, et vältida lapse ohvriks sattumist, on eesmärgistatult tegutsevate ja 

                                                           
75 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitlev Euroopa Nõukogu konventsioon. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/203112016002; 
76 Seletuskiri laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu 

konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu 279 SE juurde.https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/; 
77 Siseministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti sisend 28.01.2020.  
78 Põhja prefektuuris loodi iseseisev lastekaitseüksus 01.04.2004. Lõuna ja Ida prefektuuris alustasid lastekaitseüksused tööd 

01.01.2010. Lääne prefektuuri kriminaalbüroo koosseisus oli  01.01.2010-30.03.2016 lastekaitseteenistus, mil üksus 

likvideeriti.  
79 PPA oli 2012-2015 partner projektis FIIP (Fighting International Internet Paedophilia), et abistada politsei lastekaitseüksusi 

teadmiste- ja teaduspõhise tegevuse kaudu efektiivsemalt ennetada laste vastu seksuaalkuritegude toimepanemist ning testis  

riskianalüüsivahend  KIRAT (Kent Internet Risk Assessment Tool). 
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kaasaegseid analüüsivahendeid kasutatavate erialase väljaõppega ametnike arv piiratud, et 
tõhustada prefektuuride vahelist, siseriiklikku ja rahvusvahelist koostööd laste vastu toimepandud 
seksuaalkuritegude ärahoidmiseks ja avastamiseks. 

Prefektuuride võimekus ja suutlikkus menetleda internetis laste vastu toimepandud 
seksuaalkuritegusid on erinev. Ühes prefektuuris iseseisva struktuuriüksuse puudumine ja 
juhtumeid menetlevate eriväljaõppega politseiametnike ebapiisav arv, ebaühtlane suurus ja keskse 
toetuse puudumine võib ohtu seada laste vastu toimepandud seksuaalkuritegude avastamise, 
tõhusa ja kiire menetlemise, delikaatse infovahetuse, vajaliku väljaõppe ning koostöö laste parima 
huvide eest seisvate asutuste ja organisatsioonidega, s.h väärkohtlemisega seotud ennetustöö. 
Laste vastu suunatud seksuaalkuritegude menetluste eripära: 

 Menetlused on intensiivsed, ajakriitilised ja kohati kogu grupi poolt kohest sekkumist 
nõudvad (nt lapse teda ohustavast kohast ära toimetamine või kahtlusaluse 
kinnipidamiseks vajalik kogu grupi kohene reageerimine). Varasemad planeeritud 
tegevused jäävad venima või lõpetamata.  

 Erinevus teiste kuritegude menetlusmudelitest tõstab uurijatele koormust ja vastutust. 
Lastega seotud juhtumites lähtutakse lapsesõbraliku menetluse põhimõtetest st lapse 
huvidest lähtumist, et taastada kannatanu turvalisus ja lapse individuaalsetest 
vajadustest tulenevalt osutada talle kiire ja kohane abi, pakkuda kaitset. Lisaks lapse 
arvamuse ära kuulamisele suheldakse ja otsitakse lahendusi valdkonnaüleselt 
(lastekaitse, kool, lasteaed, asenduskodu, tervishoiuasutus, osaletakse ümarlaudadel 
jne).  

 Vaimne ja emotsionaalne pinge. Eelkõige kokkupuutumine lapse/tema pere 
traumaatilise kogemusega, töö kahtlusalusega ning last erootiliselt ja/või  
pornograafiliselt kujutava materjaliga töötamine on emotsionaalselt ja vaimselt kurnav 
ning suurendab menetlejate  läbipõlemise riski. Kuigi PPA võimaldab oma inimestele 
erinevaid nõustamisvõimalusi, mida keerulistest olukordadest üle saamiseks kasutada 
saab, tunnevad lastekaitsegrupid puudust ühisest koosviibimisest, nn kakspäevakust 
vähemalt üks kord aastas, mil vahetult arutati töös tõusetunud probleeme, vahetati 
informatsiooni ja jagati kogemusi.  

 

Ettepanekud:  

 Politsei-ja Piirivalveamet vajab efektiivsemaks ja kiiremaks menetluseks lisaks 
olemasolevale ressursile 5 eriväljaõppega politseiametnikku. Eriväljaõppe saanud 
politseiametnike palkamine annaks võimaluse  menetleda rohkem internetis toime pandud 
kuritegusid. Praegu menetletakse põhiliselt kogukonnakeskseid kontaktseid kuritegusid 
(sh kontaktsed seksuaalkuriteod) ja lapse seksuaalset ärakasutamist ja kuritarvitamist 
kujutava materjali omamise ja levitamisega seonduvaid. Hinnanguliselt tõstaks see 
edukalt menetletud asjade arvu 30% võrra. Menetlejate lisandumine aitab kaasa 
tõhusamale suhtlusele ja infovahetusele (näiteks sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega, 
erikoolidega), mis menetlejate ülekoormuse tõttu võib piiratuks  jääda. 

 Süsteemse, koordineeritud ja toimiva teabevahetuse loomine lastekaitsegruppide ja 
prefektuurides laste vastu toimepandud seksuaalkuritegusid menetlevate isikute vahel 
aitab kaasa laste vastu seksuaalkuritegusid toimepanevate – kontaktsete ja 
mittekontaktsete isikute kindlakstegemisele, hinnata varem karistatud isikute uue kuriteo 
toimepanemise riski (retsidiivsus) ning tuvastada võimalik ohver80, et ära hoida tema 
suhtes (uue) kuriteo toimepanemine.  

 Supervisioonide pakkumine lastekaitse gruppide (laste seksuaalse väärkohtlemise 

                                                           
80 Eestis ainuüksi ohvrituvastusega tegelevat ametnikku lastekaitseüksuses või prefektuuride  kriminaalteabeüksustes ei ole. 

Liikmesriigid panustavad ohvrite tuvastamise üksuste loomisse või ohvrituvastusega tegelevate spetsialistide koolitamisse. 

Ohvrite tuvastamise protsess on kombinatsioon last kujutava faili analüüsist ja klassikalistest uurimismeetoditest. Lähenemine 

on ohvrikeskne. 



juhtumitega tegelevatele) menetlejatele süsteemselt, integreeritud protsessina – tagades 
läbipõlemise ennetamine läbi toetava organsiatsioonikultuuri ning supervisioonide 
pakkumist toetava juhtimise.  

 Teabeanalüüsi võimekuse kasvatamine kuritegude avastamiseks ja ennetamiseks.  
 Tehisintellektil põhinevate töövahendite kasutusele võtmine81.  

 

Koolitusvajadus 

 Vähemalt üks kord aastas korraldada lastekaitsegruppide ühiskohtumine (nt 2-päevane) 
töös tõusetunud probleemide arutamiseks, informatsiooni vahetamiseks ning kogemuste 
jagamiseks.  

 Vajadus luua õppeks  ja  teadmiste täiendamiseks koolitussüsteem spetsiifilises s.o laste 
vastu toimepandud seksuaalkuritegude menetlusvaldkonnas, puudutades järgmisi 
teemasid82:  

 lapse ülekuulamine teoreetiline ja praktiline treeningkoolitus; 
 lapse areng, sh erivajadustega lastega kontakti saavutamine ja erivajadusega lapse 

lapsesõbralik menetlus; 
 tõendite kogumine, fikseerimine ja kasutamine, sh praktilised seminarid 

kohtulahendite pinnalt; 
 ekspertiiside määramine kannatanule ja kahtlustatavale; 
 internetis laste vastu toimepandud seksuaalkuritegudes teabe kogumine, 

analüüsimine ja talletamine (nt avalikest allikatest teabe leidmine, erinevate 
analüüsikeskkondade, töövahendite ja otsingumootorite kasutamine, koostöö 
erasektoriga ja internetiteenuse pakkujatega); 

 seksuaalkuriteo toimepanemises kahtlustatavaga töö (vestluse läbiviimine, 
ülekuulamise erisused, psühholoogiline profiil jms);  

 välislektorite ja rahvusvaheliste koolituste toomine Eesti ametnike 
professionaalsuse suurendamiseks. Rahvusvahelised õppereisid, töörühmad ja 
koolitused teadmiste täiendamiseks.   

  

                                                           
81 Arvestades riikide erinevaid menetlusõigusi tuleb enne vahendi kasutuselevõttu veenduda selle lubatavuses 

Eesti õigusruumis.  
82 Valdavalt samade teemade puhul koolitusvajadus ka teistel sihtrühmadel: advokaadid, kohtunikud, kriminaalhooldajad, 

prokurörid, KOV sotsiaaltöötajad.  
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4. Kohtus lastevastastes 

seksuaalkuritegudes 

süüdimõistetud isikud 
 

Lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikute karistuspraktika ülevaade on 

valminud peamiselt 2019. aastal jõustunud kohtulahendite pinnalt, mis puudutasid laste vastu 

toime pandud seksuaalkuritegusid83.  

Eestis registreeritakse aastas kokku ligikaudu 550-650 seksuaalkuritegu, sh 500-550 laste vastu 

suunatud seksuaalkuritegu. Aastas mõistetakse kõigis seksuaalkuritegudes süüdi ligikaudu 100 

inimest. 2019. aastal registreeriti kokku 643 seksuaalkuritegu, sh alaealist kahjustavaid kuritegusid 

registreeriti 549 (sh kontaktseid alaealise kannatanuga seksuaalkuritegusid 261, millega seotud ka 

korduvaid kannatanuid)84.  

Viimased põhjalikumad ülevaated, kus alaealise kannatanuga seksuaalkuritegude 

karistuspraktikat analüüsiti on „Seksuaalkurjategijate kompleksravi analüüs“ (Tammiste 2016) 

ning Riigiprokuratuuri „Karistuspraktika lastevastastes seksuaalkuritegudes“ (2017, avaldamata). 

Vägistamiste eest mõistetud karistuste ülevaade on osaliselt ka analüüsis „Ohtlike 

kalduvuskurjategijate sihtgrupi, meetmete ja kohtlemine“ (Justiitsministeerium 2016), kuid selles 

ei ole terviklikku ülevaadet alaealise kannatanuga seksuaalkuritegude toimepanemise eest süüdi 

mõistetud isikute karistuspraktikast. 

Eestis ja Soomes vanglast vabanenute retsidiivsuse uuringu (Ahven 2019) alusel on 14% 
seksuaalkurjategijatest kahe aasta jooksul pärast vanglast vabanemist saanud  karistuse  
samaliigilise teo eest (varavastaste puhul 45%).  

 
2018 karistuspraktika 

2018. aastal mõisteti lastevastaste seksuaalkuritegude toimepanemises süüdi 106 inimest.  

 
2019 karistuspraktika 

 111 inimest mõisteti süüdi seksuaalkuritegude toimepanemises, sh  
 81 inimest mõisteti süüdi lastevatase seksuaalkuriteo toimepanemises; 
 89 mõisteti süüdi üht liiki kuriteo, 14 kaht liiki kuriteo ning 8 kolme liiki seksuaalkuriteo 

toimepanemise eest;  
 111-st süüdimõistetust 49% (N=54)  mõisteti süüdi vaid kontaktsete seksuaalkuritegude 

eest, 12% (N=13) nii kontaktsete kui mittekontaktsete seksuaalkuritegude eest,  39% 
(N=44) vaid mittekontaktsete seksuaalkuritegude eest.  

 Kõik seksuaalkuritegudes süüdimõistetud olid meessoost.  
 81-st 2019. aastal lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdimõistetutest ei olnud keegi 

olnud aasta varem seksuaalkuritegudes süüdimõistetud, üks isik ehk 1% oli kaks aastat 

                                                           
83 2017. aastal koostas Riigiprokuratuur karistuspraktika ülevaate lastevastastes seksuaalkuritegudes 2016. aastal jõustunud 

kohtulahendite pinnalt. Selle pinnalt koostas Riigiprokuratuur lastevastastes seksuaalkuritegudes kannatanute kaitse ning ühtse 

karistuspraktika põhimõtted, mis kinnitati alaealistele spetsialiseerunud prokuröride poolt 5.06.2017 Tartus toimunud arutelul.  
84 Kuritegevus Eestis 2019.  



varem (2017. aastal) ning lisaks üks isik (kokku 2%) oli kolm aastat varem (2016. aastal) 
seksuaalkuritegude toimepanemises süüdimõistetud.85 

Analüüsis on kasutatud kõiki teadaolevaid 2019. aasta kohtulahendeid. Kui sama isikut süüdistati 

mitmes seksuaalkuriteos sama kriminaalasja raames, on praktika hindamise aluseks võetud 

kuritegu, mille eest määratud karistus oli raskem. Lühimenetluses süüdi mõistetud isikute puhul 

on aluseks võetud karistus peale 1/3 karistuse mahaarvamist. Liitkaristuste puhul on aluseks 

võetud konkreetse teo eest määratud karistus ning karistusest vabastamise osas terviklik 

vabastamise alus ning katseaeg. Selleks, et kuriteokoosseisude sisu ning ulatus oleks paremini 

mõistetavad, on toodud isikustamata näiteid kuriteokirjeldustest. 

 

Joonis 1. Lastevastastes seksuaalkuritegudes aastatel 2016, 2018, 2019 süüdimõistetud 

isikud kuriteoliikide kaupa (raskeima kuriteoliigi alusel) 

Riigiprokuratuuri (2017) lastevastastes seksuaalkuritegudes ühtse karistuspraktika põhimõtete 
dokument toob välja, et oportuniteedivõimalusi, rahalist karistust ning tingimisi karistust KarS § 
73 alusel kasutatakse vaid siis, kui kuriteod on juhuslikku laadi ning on piisav veendumus, et tegu 
pole ravi või muid järelevalve ja toetusmeetmeid vajava isikuga. 
 

                                                           
85  Uuringutes on leitud, et 95% seksuaalkuritegusid on toime pandud isikute poolt, kes panevad seksuaalkuriteo toime 

esmakordselt. 2019. aastal lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdimõistetutest (N=81) oli 8 ehk10% varem süüdimõistetud 

seksuaalkuritegude toimepanemise eest (sh üks 2006. aastal, üks 2017. aastal, üks 2016.aastal, üks 2010. ja 2013. aastal, üks 

2015. aastal, üks 2014.aastal, üks 2012.aastal, üks 2003. aastal), sh kuus neist oli varem süüdimõistetud mittekontaktsete 

seksuaalkuritegude eest (nn pornograafiasüütegudes või lapsealise seksuaalses ahistamises).  
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Joonis 2. Karistuspraktika (mõistetud karistuse liigid) lastevastastes seksuaalkuritegudes 

2019. aastal süüdimõistmistvate kohtulahendite puhul 

 

 

Joonis 3. 2019. aastal lastevastastes seksuaalkuritegudes süüdimõistmised, karistusliikide 

valik kuriteoliikide kaupa  

Ülevaade iga kuriteoliigi puhul mõistetud karistustest koos näidetega vastava paragrahvi 

alusel kvalifitseeritavatest kuritegudest kirjeldab lähemalt 2019. aastal süüdimõistva 

kohtulahendi saanud juhtumite karistuspraktikat. 

Tabelis 3 on toodud ülevaade aastatel 2019, 2019 ning 2016 lastevastaste 

seksuaalkuritegude toimepanemises süüdimõistetud isikutest.  
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Tabel 3. Lastevastastes seksuaalkuritegude süüdimõistetud isikud 

 2019 2018 2016 

KarS § 141 lg 2 p 1 Vägistamine (toime pandud noorema kui 
kaheksateistaastase isiku suhtes) 

17 27 19 

KarS § 142.   Sugulise kire vägivaldne rahuldamine  2 2 0 

KarS § 143². Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu 
kasutades3 

3 4 4 

KarS § 144.   Suguühe järeltulijaga 2 2 0 

KarS § 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu 
lapseealisega 

5 15 6 

KarS § 145¹. Alaealiselt seksi ostmine 9 8 9 

KarS § 1751.   Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine 3 2 0 

KarS § 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine 30 35 28 

KarS § 178¹. Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega 
kohtumiseks 

2 1 2 

KarS § 179. Lapseealise seksuaalne ahvatlemine 10 10 8 

 

KarS § 141 lg 2 p 1 Vägistamine (toime pandud noorema kui kaheksateist aastase isiku suhtes) 

2019. aastal jõustus kohtuotsus 17 isiku suhtes, keda süüdistati KarS § 141 lg 2 p 1 kuriteos ja 

kellest kolmel oli kehtiv kriminaalkaristus, 10 varasemalt kriminaalkorras karistamata. Reaalse 

vanglakaristusega karistati 10 isikut, keskmine karistuse pikkus oli 6 aastat, (karistused vahemikus 

pool aastat kuni 12 aastast vangistust86). Kuus isikut olid varem kriminaalkorras karistatud.  

 

KarS § 142.   Sugulise kire vägivaldne rahuldamine  

2019. aastal jõustus kohtuotsus kahe isiku suhtes, keda süüdistati kuriteos KarS § 142 alusel ja 

kellest kummalgi ei olnud kehtivat kriminaalkaristust ning mõlemal juhul oli samas kriminaalasjas 

süüdistus ka muu seksuaalkuriteo toimepanemises (ühel juhul KarS § 143 ja teisel juhul § 144 

alusel). Reaalse vanglakaristusega ei karistatud ühtegi isikut.   

 

KarS § 143². Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades 

2019. aastal jõustus kohtuotsus kolme isiku suhtes, keda süüdistati KarS § 143² kuriteos ja kellest 

üks isik omas kehtivat kriminaalkaristust. Ühel isikul oli samas kriminaalasjas süüdistus 

vägivallakuriteos (KarS § 121).  Reaalse vanglakaristusega karistati kaht isikut, kelle karistuse 

pikkus oli vastavalt 3 aastat87 ja 4 aastat. Neist üks isik oli varem kriminaalkorras karistatud ning 

omas ka kehtivat karistust.  

 

KarS § 144.   Suguühe järeltulijaga 

2019. aastal jõustus kohtuotsus kahe isiku suhtes, keda süüdistati KarS § 144 kuriteos ja kellest 

mõlemal isikul puudusid kehtivad kriminaalkaristused ning ühel juhul oli samas kriminaalasjas 

süüdistus ka muus kuriteos (KarS § 142).  

 
KarS § 145. Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega 

                                                           
86 Ühel juhul mõisteti liitkaristuseks eluaegne vangistus.  
87 Liitkaristuseks 4 aastat vangistust ning varasema otsusega mõistetud karistuse kandmata osaga suurendati, mõisteti 

liitkaristuseks 5 aastat vangistust.  
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2019. aastal jõustus kohtuotsus viie isiku suhtes, keda süüdistati KarS § 145 kuriteos ja kellest 

kolme puhul oli samas kriminaalasjas süüdistus ka muus kuriteos, neist enamik muudes seksuaal- 

või varavastastes kuritegudes. Reaalse vanglakaristusega karistati 1 isikut – karistuse pikkus oli 5 

aastat vangistust88 (mõisteti süüdi ka KarS § 331/4, KarS § 179 lg 1¹, KarS § 178 lg 1¹ järgi).  

KarS § 145¹. Alaealiselt seksi ostmine 

2019. aastal jõustus kohtuotsus 9 isiku suhtes, keda süüdistati KarS § 145¹ kuriteos ja kellest kuuel 

oli samas kriminaalasjas süüdistus ka muus kuriteos, neist enamik muudes seksuaalkuritegudes. 

Reaalse vanglakaristusega karistati viit isikut, keskmine karistuse pikkus oli 2 aastat ja 10 kuud 

(karistused vahemikus 1 kuni 6 aastat). Kõik karistatud isikud olid varem olnud kriminaalkorras 

karistatud.  

 

KarS § 1751.   Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine 

2019. aastal jõustus kohtuotsus kolme isiku suhtes, keda süüdistati KarS § 175¹ kuriteos ja kellest 

üks isik oli varem kriminaalkorras karistatud ning kahe puhul oli samas kriminaalasjas süüdistus 

ka muus kuriteo, neist enamik muudes seksuaalkuritegudes. Reaalse vanglakaristusega karistati 

üht isikut 8 kuu pikkuse vangistusega.  

 

KarS § 178. Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine 

2019. aastal jõustus kohtuotsus 30 isiku suhtes, keda süüdistati KarS § 178 kuriteos ja kellest ühel 

oli kehtiv kriminaalkaristus ning 9 juhul oli samas kriminaalasjas süüdistus ka muus kuriteo, neist 

enamik muudes seksuaal- või vägivallakuritegudes (3 juhul süüdistus ka KarS § 179, 2 juhul KarS 

§ 179 lg 1¹, ühel juhul KarS § 137 ja KarS § 266, ühel juhul KarS § 157² , § 179 lg 1¹ - § 26 lg 1, ühel 

juhul KarS § 157², ühel juhul § 424, ühel juhul KarS § 175 lg 1, § 157/3, ühel juhul KarS § 184 ja § 

185). Reaalse vanglakaristusega karistati üht isikut, karistuse pikkus oli 1 aastat (liitkaristus 2 

aastat).  

 

KarS § 178¹. Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks 

2019. aastal jõustus kohtuotsus kahe isiku suhtes, keda süüdistati KarS § 178¹ kuriteos ja kellest 

üks omas kehtivat kriminaalkaristust ning kahel juhul oli samas kriminaalasjas süüdistus ka muus 

kuriteos, neist enamik muudes seksuaal- või vägivallakuritegudes (esimesel juhul  - KarS § 179 lg 

1¹, KarS § 178,  teisel juhul – KarS § 179). Reaalse vanglakaristusega karistati üht isikut, kelle 

karistuse pikkuse oli 2 aastat. Isikul kehtivad kriminaalkaristused: 2 väärteokaristust ja 4 

kriminaalkaristust.  

 

KarS § 179. Lapseealise seksuaalne ahvatlemine 

2019. aastal jõustus kohtuotsus 10 isiku suhtes, keda süüdistati vaid KarS § 179 kuriteos ja kellest 

üks isik omas kehtivat kriminaalkaristust ning ühel juhul oli samas kriminaalasjas süüdistus ka 

teises kuriteos (KarS § 182). Reaalse vanglakaristusega ei karistatud ühtki isikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
88 Lõplik karistus 4 aastat vangistust.  



Tabel 4. Käitumiskontrolli (KarS § 75 lg 2) kohustuste sõnastuste näited 2019. aastal 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetu puhul  
Näited sotsiaalprogrammi 

kohustuse sõnastusest 
Näited seksuaalkäitumisega seotud ravi ja nõustamisele (sh ravivajaduse 

hindamisele) pöördumise sõnastustest 

 kohustuseks läbida 
kriminaalhooldaja 
poolt määratud 
sotsiaalprogramm 

 kriminaalhooldaja 
poolt valitud 
sotsiaalprogrammis, 
mis on suunatud 
süüdistuses toodud 
kuritegude 
taaskordse 
toimepanemise 
vältimisele 

 kohustus osaleda 
sotsiaalprogrammis 

 kohustus osaleda 
käitumiskontrolli ajal 
seksuaalkurjategijate 
sotsiaalprogrammis 
„Uus suund“ 

 kohustus osaleda 
sotsiaalprogrammis 
„Eluviisitreening“ 

 kohustus alluda seksuaalsuunitluse häiret kontrollivale ravile 

 kohustus osaleda Pärnu Vaimse Tervise Keskuses psühholoogilisel 
nõustamisel sagedusega vähemalt üks kord kuus kuni 
psühholoogilise nõustamise vajaduse äralangemiseni 

 kohustus käia käitumiskontrolli ajal regulaarselt seksuoloogi ja 
psühhiaatri vastuvõtul 

 kohustus pöörduda psühhiaater-seksuoloogi juurde 
konsultatsioonile ja alluda ettenähtud ravile 

 kohustus käia regulaarselt seksuoloogi ja/või psühhiaatri vastuvõtul 

 kohustus alluda ettenähtud ravile, olles selleks eelnevalt nõusoleku 
andnud 

 kohustus pöörduda 2 kuu jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest 
psühhiaatri poole ning käia psühhoteraapias kogu katseaja vältel, 
mille kohta esitab regulaarselt õiendeid kriminaalhooldajale 

 pöörduda 2 kuu jooksul SA Viljandi Haigla seksuaalkäitumise 
alasesse nõustamisse psühhiaatri/psühholoogi juurde ja alluda 
erialaspetsialisti poolt määratavale ravile katseajal 

 kohustus läbida enda poolt finantseeritud seksuaalsuunitluse 
häirete konsultatsiooni ja vajadusel raviprogramm enda valitud 
seksuoloogi või psühhiaatri juures, informeerides 
kriminaalhooldajat konsultatsiooni andva/ravi teostava isiku 
nimest, esitades seda fakti kinnitava dokumendi 
kriminaalhooldajale 

 alluda ettenähtud ravile s.o registreerima end hiljemalt 1 (ühe) kuu 
jooksul kohtuotsuse jõustumisest seksuoloogi või psühhiaatri 
vastuvõtule ravi või nõustamise vajaduse hindamiseks ja vajadusel 
läbima ettenähtud tegevused 

 

Lastevastastes seksuaalkuritegudes kannatanute kaitse ning ühtse karistuspraktika põhimõtted 

on sõnastatud Riigiprokuratuuri poolt (Riigiprokuratuur 2017b) ravi ja nõustamisega seotud 

vajaduste ning võimaluste väljeselgitamiseks ning karistusalternatiivide vahel valiku tegemiseks.  

Lähtuvalt karistuspraktika põhimõtetest, võib pidada heaks praktikaks näiteid, kus kohtueelses 

ettekandes on kaardistatud kahtlustataval isikul häirete esinemist ja/või ravivajadus ning tehtud 

vajadusel ettepanek ravikohustuse taotlemiseks.  

Näide A.   Ravile pöördumise kohustus (ravi koht määratud kohtuotsuses - SA Viljandi haigla 

seksuaalkäitumise alasesse nõustamisse psühhiaatri/psühholoogi juures). Eelnevalt tehtud kohtueelne 

ettekanne, kus kriminaalhooldaja ise vastava kohustuse jaoks prokurörile ettepaneku tegi. Esmalt 

pöördus haigla poole kriminaalhooldaja, pani kriminaalhooldusalusele esmase aja ning jagas 

psühholoogile eelinfot. Kohtumised psühholoogiga on toimunud alates märtsist 2020 regulaarselt, mitu 

korda kuus, nii Skype teel, telefoni kui reaalsete kohtumistega. On toimunud kohtumine ka psühhiaatriga. 

Kriminaalhooldaja ja psühholoog vahetavad omavahel regulaarselt infot. Psühholoogi poolt hinnatud 

nõustamistel osalemise vajadust vähemalt kuni sügiseni. Kriminaalhooldusalune elab sotsiaalkorteris. 

Isik on määratud erihoolekande teenusele - talle on tehtud rehabilitatsiooniplaani järgi toetatud elamise 

ja toetatud töötamise teenused. On määratud tegevusjuhendaja. Nõustamistel käimiste bussipiletite 

maksumuse hüvitas hiljem KOV.89  

  

                                                           
89 Kriminaalhooldusosakonna andmed.  
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5. Seksuaalkuriteo toimepannud 

isikute retsidiivsuse 

vähendamine vanglasüsteemis 
Seksuaalkuriteos süüdimõistetud, kellele on määratud vanglakaristus, kannavad karistust Tartu 

Vanglas ning seksuaalkurjategijate kohtlemiseks on kevadel 2017. a vangla poolt kinnitatud 

seksuaalkurjategijate kohtlemise mudel, milles on toodud välja vangistuses viibivate 

seksuaalkurjategijate kohtlemine, sealhulgas ka tegevused vabastamisel. Kriminaalhooldusel 

reguleerib seksuaalkurjategijate kohtlemist kriminaalhoolduse standard. 

2020. aasta alguse seisuga oli vanglas lastevastaste seksuaalkuritegude toimepanemise eest 

karistust kandmas 47 isikut. Kokku on keskmiselt ühel ajahetkel seksuaalkuritegude eest 

vanglakaristust kandmas 100-115 isikut90.  

5.1. Tartu vangla seksuaalkurjategijate kohtlemise mudel  
Taasühiskonnastamine vanglateenistuses põhineb RNR (Risk-Need-Responsivity; Andrews ja 

Bonta) mudelil, mis seisneb selles, et sekkumistegevused määratakse igale kinnipeetavale 

individuaalselt, lähtudes nende kuriteo riskist ning riskifaktoritest, sealjuures pakutakse kõrgema 

uue kuriteo riskiga süüdimõistetutele intensiivsemal tasemel sekkumisi kui madala riskitasemega 

kinnipeetavatele. Töö seksuaalkurjategijatega põhineb lisaks RNR mudelile Hea elu mudelil (Good 

Lives Model; Ward ja Stewart), mis on isiku tugevustel põhinev lähenemine. Seksuaalkurjategijatele 

koostatakse lisaks tavariskihindamisele ka spetsiaalne seksuaalkurjategijate riskihindamine: 

Static-2002R ja Stable 2007 ning avavanglas lisaks Acute-2007. Riskide hindamise tulemusel 

põhinevad seksuaalkurjategija paigutus ning sekkumistegevused. Riskide hindajad on läbinud 

vastavasisulised koolitused: kokku on neid vanglasüsteemis 03.01.2020 seisuga 3291. Kõigis 

kriminaalhooldusosakondades on 24.10.2020 seisuga olemas piisav arv ametnikke, kes 

seksuaalkurjategijate riskihindamisi koostavad.  

Tartu vangla seksuaalkurjategijate üksuse (IV üksus) meeskonda kuuluvad seksuaalkurjategijatele 

spetsialiseerunud üksuse töötajaskond, teabe- ja uurimisosakonna spetsialist ja psühhiaater või 

kliiniline psühholoog või kognitiiv-käitumisteraapia terapeut. Hetkel eraldi psühhiaatrit IV üksuses 

ei ole ning seksuaalkurjategijate üksuse kinnipeetavatega tegeleb meditsiiniosakond üldises 

korras. Vastavalt Rahvusvahelisele Seksuaalkurjategijate Ravi Assotsiatsiooni 

täiskasvanud seksuaalkurjategijate ravi ning kohtlemise juhendile, peaks seksuaalkuritegusid 

toimepannud isikute hindamise ning raviga tegelevad spetsialistid vastama järgmistele ametialase 

pädevuse põhimõtetele ja nõuetele: „Akadeemilise kraadi omamine käitumisteaduste, meditsiini 

või psühhosotsiaalsete kliiniliste teenuste osutamise vallas ei tõesta tingimata, et isikul on piisav 

pädevus parafiiliaga või seksuaalkuritegudega seotud probleemide hindamiseks või raviks. 

Seksuaalkurjategijaid hindavad ja/või ravivad inimesed peaksid olema läbinud kliinilise väljaõppe 

ning saanud erinevate psühhiaatriliste ja psühholoogiliste haigusseisundite diagnoosimise ja ravi 

kogemusi, samuti erikoolitust ja kogemusi parafiilia diagnoosiga kurjategijate või 

seksuaalkurjategijatega seotud probleemide hindamise ja ravi alal. Seda peaks üldjuhul kajastama 

psühhiaatri, psühholoogi või kliinilise psühholoogi kutsetunnistuse olemasolu ning dokumendid 

                                                           
90 2018/2019 aastavahetuse seisuga oli vanglas seksuaalkuritegude toimepanemise eest karistust kandmas 116, 2017. aastal 107 

isikut. (Tüllinen & Solodov 2018). 
91 Tartu vanglas viib 03.01.2020.a seisuga seksuaalkurjategijate riskihindamisi  läbi neli inimest,  Tartu vangla 

kriminaalhooldusosakonnas seitse inimest, Ida-Harju kriminaalhooldusosakonnas kaks, Lääne-Harju 

kriminaalhooldusosakonnas viis, Pärnu kriminaalhooldusosakonnas kaheksa, Viru Vangla kriminaalhooldusosakonnas kuus 

inimest. 



koolituse ja kogemuste kohta mitmesuguste seksuaalhäirete, sealhulgas parafiilia ja 

seksuaalkuriteod, diagnoosimise ja ravi alal. Ravi osutaja peab suutma panna diagnoose.“ Juhendi 

punkt 3. rõhutab: „Lisapädevus seksuaalhäirete ja seksuaalkuritegeliku käitumise alal 

nõustamiseks ja diagnoosimiseks, mida tõendab sõltumatu institutsioon (nt teatud erialal 

kutsekoda), koolitus või juhendamisel omandatud kliiniline kogemus koos pideva täiendõppega.“ 

Seega rahvusvahelistele suunistele vastava kompetentsi tagamiseks seksuaalkurjategijate 

hindamise, ravi ja sekkumiste planeerimiseks oleks vajalik eriväljaõppega psühhiaatri töö 

sihtrühmaga. Tartu Vanglas on laia profiiliga ja suurte kogemustega psühhiaater, kel 

spetsialiseerumise mõttes sihtsuunitlust küll ei ole, aga tegeleb nii sõltlaste, 

seksuaalkurjategijatega, psühhooside, suitsiidiaalsete ja teiste kinnipeetavatega92. Hetkel ei ole 

vajadust eraldi psühhiaatri palkamiseks seksuaalkurjategijate  üksuses93. 

Seksuaalkuriteo põhise sekkumise määramisel lähtutakse seksuaalkurjategijate riskihindamise 

vahendi Static – 2002R ja Stable 2007 kombineeritud riskitasemest. Kõrgema riskitasemega 

kinnipeetavatele määratakse sekkumisena seksuaalkurjategijate grupiprogramm (vt all)94, 

ülejäänutele on kuriteopõhiseks rehabiliteerivaks tegevuseks individuaalne sotsiaalprogramm 

„Uus Suund“.95 Kuni 2019. a oli vanglas karistust kandvatel kinnipeetavatel võimalik osaleda vaid 

individuaalses sekkumisprogrammis „Uus Suund“, mida on võimalik pakkuda ka inimestele, kes 

eitvad neile süüks pandud teo toimepanemist või seksuaalkäitumisprobleemide esinemist. „Uus 

Suund“ on väheintensiivne individuaalne sekkumisprogramm madala või keskmise riskiga 

seksuaalkurjategijatele, mida viiakse läbi ka kriminaalhooldusel. Sama programmi pakuti ka kõrge 

riskiga seksuaalkurjategijatele, kuid sihtrühma vajadustele vastav programm seni puudus. 

„Uus Suund“ ei sobi isikutele, kellel esineb kognitiivne defitsiit määral, mis takistab programmi sisu 

mõistmist. Kui selline olukord on riskihindamise käigus ilmnenud, planeeritakse isikule 

kuriteopõhine sekkumine struktureeritud terapeutiliste vestluste näol. Vanglasse paigutatakse ka 

kinnipeetavad, kelle vaimne tase on kerge vaimse mahajäämuse tasemel. Selliseid inimesi võib 

seksuaalkurjategijatest kinnipeetavate seas olla hinnanguliselt 15%. Sellistele vangidele pakutakse 

„Uut Suunda“ lihtsustatud variandis ning seda asendatakse vajadusel ka nõustamisega. On ka 

kinnipeetavaid, kelle vaimne võimekus ei võimalda terapeutilist sekkumist läbi viia. Hetkel on 

seksuaalkurjategijatega tegelevas üksuses vanglas kaks kinnipeetavat, kelle vaimne võimekus ei 

lase mingit tegevust läbi viia. Vestlused kinnipeetavaga ei ole samuti võimalikud, sest kinnipeetav 

ei saa vestlusest aru ning vestlus ei ole mõjus.96  

5.2. Ravi vanglakaristuse kandmisel 
Sekkumiste planeering koostatakse inspektor-kontaktisiku ja sekkuja(te) koostöös. Sekkumisi 

planeerides tutvustab inspektor-kontaktisik kinnipeetavale kompleksravi97 sisu ja võimalust ning 

sobivusel planeerib isikule koostöös psühhiaatriga kompleksravi alustamise vanglas. Hetkel 

tutvustavad Tartu Vanglas kompleksravi võimalusi psühholoogid, inspektor- kontaktisikutele on 

                                                           
92 Vanglate osakonna sisend 24.01.2020. 
93 Vanglate osakonna sisend 24.01.2020.  
94 25.11.2019 kohtumise kokkuvõtte kohaselt on hetkel võimalik programmis osaleda kaheksal, tegelik vajadus oleks ca 30 

seksuaalkurjategijast kinnipeetaval ehk kahe grupi moodustamiseks. Tartu Vangla hinnangul satub ühes aastas vangistusse 30 

seksuaalkurjategijat ning umbes 10 sobivad antud programmi. Hetkel on vajadus kaheks grupiks. Üks grupp neile, kes 

tunnistavad probleemi ning teine „eitajatele“. Tegemist on ligikaudse arvutusega.  
95 Uus Suund on kognitiiv- käitumuslikul teoorial, Hea Elu Mudelil, motiveeriva intervjueerimise põhimõtetel ning RNR 

mudelil põhinev individuaalprogramm, mis süvendab seksuaalkurjategija arusaamist kuriteoni viinud asjaoludest, kuidas 

seksuaalkuritegusid edaspidi vältida ning kuidas seada ja saavutada eesmärke ühiskonna poolt aktsepteeritud viisil. Programmi 

raames toimub 12 kohtumist. 06.01.2020 justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisend.  
96 Vanglate osakonna sisend 24.01.2020.  
97 Siin ja seksuaalkurjategijate kohtlemise kontseptsioonis on kompleksravi mõeldud sisuliselt, mitte KarS § 692  mõttes. 

kompleksravi on ravimravi ja teraapia kombinatsioon, sealjuures määratakse ravimravi olemus ja vajadus vastavalt patsiendi 

vajadusele. Teraapia osa on seksuaalkurjategijate kompleksravi puhul kohustuslik kõigile. 
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plaanis läbi viia koolitus, et ka nemad suudaksid paremini kompleksravi võimalusi tutvustada.  

Senise praktika kohaselt on vähemalt üks kinnipeetav saanud ka medikamentoosset98 sekkumist 

seksuaaltungi osas. Psühhiaater pakub vanglas ravimravi vastavalt kinnipeetava diagnoosile ja 

vajadusele ning häire olemasolul määrab kindla diagnoosi varasemalt diagnoosimata 

psüühikahäirele. Meditsiiniosakonna psühhiaater on muuhulgas võimeline diagnoosima ka 

seksuaalsuunitlushäireid. Seksuaalkurjategijate üksuse psühholoogid jagavad infolehti ning 

tutvustavad Viljandi haiglas pakutavaid teenuseid. Psühhiaater lähtub ravi teostamisel 

Rahvusvahelise seksuaalkurjategijate ravi assotsiatsiooni (IATSO) poolt välja antud ravijuhistest.99 

Kuriteopõhise sekkumise järgselt viib sekkuja iga-aastaselt läbi programmipõhise jätkuvestluse. 

Neile, kes keelduvad programmide läbimisest, viiakse läbi ainult vestlused.100 Programmidest 

keeldunud kinnipeetavaid motiveeritakse pidevalt edasi, kuid alati ei anna see tulemusi. 

Seksuaalkäitumisprobleemi või kuriteo toimepanemise eitajatele on võimalik pakkuda „Uue Suuna“ 

programmi või „Rockwoodi“ programmi (vt all). Võimalusel välistatakse madala riskitasemega 

seksuaalkurjategijate kokkupuude kõrgema riskitasemega seksuaalkurjategijatega ka 

rehabiliteerivates tegevustes. Kõikidele kinnipeetavatele viiakse inspektor-kontaktisikute poolt 

vabastamisfaasis läbi vabanemiseelne101 nõustamine, seksuaalkurjategijate puhul toimib see 

tavapärases korras, kuid käsitletavate teemade raames tutvustatakse vabanejale ka 

seksuaalkurjategijate ravi võimalusi vabaduses102 ning psühholoogid jagavad justiitsministeeriumi 

kriminaalpoliitika osakonna poolt tehtud voldikut meditsiiniliste sekkumiste osas.  

5.3. Sekkumisprogramm kõrge riskiga seksuaalkurjategijatele 
Alates 2019. a on Tartu vanglas kasutusele võetud sotsiaalprogramm „Rockwood“ (tugevustel 

põhinev seksuaalkurjategijate ravi). „Rockwoodi“ puhul on tegemist mahuka grupiprogrammiga. 

2020. a alguse seisuga on programmi läbimist alustanud üks grupp, milles osaleb kaheksa 

kinnipeetavat. Tegemist on avatud, pidevalt läbiviidava jooksva grupiga, kus iga liige võib olla 

erineval kaugusel ning kui keegi programmi läbib või katkestab, siis võetakse uued kinnipeetavad 

asemele. Kuna tegu on täiesti uue programmiga ning seda viiakse läbi grupis, siis on vajalik enne 

kinnipeetavate motiveerimine ning usaldusliku suhte loomine sekkujaga. Vangide motiveerimisega 

tegeleb inspektor-kontaktisik igakuiste vestluste raames ning sekkuja minimaalselt üks kord 

aastas103. 

Uut, intensiivsemat programmi on võimalik pakkuda kõrge riskiga seksuaalkurjategijatele, kuid 

selle pakkumiseks kõigile kinnipeetavatele, kellele programm mõeldud on, eeldab, et on piisavalt 

vajaliku ettevalmistusega töötajaid, kes programmi vastavalt nõudmistele läbi viia saavad. Hetkel 

viib programmi läbi neli sekkujat. Programmis osalemiseks peavad olema täidetud kindlad 

tingimused ning isiku valmisolek. Tartu Vangla hinnangul määratakse vanglakaristus aastas 

umbes 30 seksuaalkurjategijale ning neist umbes 10 sobivad antud programmi104. Hetkel on 

                                                           
98 Medikamentoosse ravi võimalusi tutvustavad kinnipeetavatele vanglapsühholoogid. Ravimravi viitab farmakoloogilise ravi 

kasutamisele. Farmakoloogiline ravi on hõlmanud (kuid mitte üksnes) antiandrogeenide, antidepressantide ning ärevusvastaste 

ja epilepsiavastaste ravimite, antipsühhootikumide ja/või teiste ravimite kasutamist. (Rahvusvaheline Seksuaalkurjategijate.. ) 
99 06.01.2020 justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisend e-kirja teel.  
100 17.01.2020 justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisend e-kirja teel.  
101 Justiitsministeerium on esitanud kooskõlastamisele seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse, mille kohaselt oleks välistatud 

korduvalt tapmisi või raskemaid seksuaalkuritegusid ning alaealise vastu toime pandud kuritegusid sooritanud isikute 

vangistusest tingimisi ennetähtaegne vabastamine (https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/78efbad8-3309-436a-b7c9-

d00b1af0f76a). 
102 06.01.2020 justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisend e-kirja teel.  
103 06.01.2020 justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisend e-kirja teel.  
104 17.01.2020 justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisend e-kirja teel. 

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/78efbad8-3309-436a-b7c9-d00b1af0f76a
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/78efbad8-3309-436a-b7c9-d00b1af0f76a


vajadus kaheks grupiks. Üks grupp neile, kes tunnistavad probleemi ning teine „eitajatele“. Seega 

katab praeguse sihtrühma vajaduse ära kaks gruppi. Tartu Vangla tegeleb teise grupi loomisega.105 

Programmi oodatava mõju realiseerumiseks on oluline, et vanglakeskkond oleks programmi mõju 

avaldumist toetav. Grupiprogramm annab parimat tulemust toetavas keskkonnas – nt eraldi 

eluosakonnas viibivatele seksuaalkurjategijatele programmi pakkumine, et luua usalduslik 

õhkkond programmis osalejate vahel ning ennetada näiteks ebaturvalisusest tingitud pingete 

kujunemist. Uues programmis osalemist takistab ühelt poolt ka hirm: kinnipeetavad, kellel teatav 

vajalik motivatsioon programmis osaleda on olemas, kardavad, et grupis räägitav jutt levib. Parema 

tulemuse annab, kui programmis osalejad on eraldi osakonnas ning kui teistel sektsioonis olijatel 

on samasugune terapeutilist sekkumist toetav hoiak.  

5.4. Vanglast vabanenud seksuaalkuritegusid toime pannud isikud 
2019. aastal vabanes vanglast kokku 35 isikut, kes olid karistust kandnud seksuaalkuritegude 

toimepanemise eest. Igal aastal vabaneb vanglast ca 20-30 isikut (2019. aastal 30, 2018. aastal 24 

isikut), kes kandsid vanglakaristust lastevastase seksuaalkuriteo toimepanemise eest. Karistuse 

täieliku ärakandmisega vabaneb ca 60% kinnipeetavat. 2019. aastal vabanes karistuse täieliku 

ärakandmisega 47%, 2018. aastal 60%.  

2019. aastal vabanenutest kandsid karistust:  

 6 isikut mittekontaktsete lastevastaste seksuaalkuritegude eest106; 
 24 isikut kontaktsete lastevastaste seksuaalkuritegude eest107. 

Lastevastaste seksuaalkuritegude toimepanijatest vabanes 2019. aastal tähtaegselt 23, sh 

šokivangistuse ärakandmisega 9 ning karistuse ärakandmisega 14, tingimisi ennetähtaegse 

vabastamisega 6 (sh kaks isikut elektroonilise valve kohaldamisega), ühele kinnipeetavale 

kohaldati psühhiaatriline sundravi (KarS § 141 lg. 2 p. 3).   

Tabel 5. Vanglast vabanenud seksuaalkuritegudes süüdimõistetud isikud (2019) 

Raskeim kuritegu 
Šokivangistuse 

ärakandmine 
Karistuse 

ärakandmine 

Tingimisi 
ennetähtaegne 

vabastamine 
Muu Kokku 

KarS § 141 lg. 1 4 (3k, 4k, 5k, 5k)    
1 – 

surm 
5 

KarS § 141 lg. 2 p. 1 
4 (30p, 6k, 6k, 

7k) 
4 (1a, 10a, 4a 

0k 20p, 9a) 
4 (5a, 5a 4k, 8a, 

8a) 
 12 

KarS § 141 lg. 2 p. 3    1 -PS 1 

KarS § 141 lg. 2 p. 6  2 (10a, 8a)   2 

KarS § 143²   1 (2a 7k 26p) 1 (2a 11k 28p)  2 

KarS § 144   1 (1a 11k 27p)   1 

KarS § 145   1 (4a 4k)   1 

KarS § 145¹ 2 (6k, 6k) 2 (1a 8k, 4a)   4 

KarS § 146  1 (3a 5k 28p)   1 

KarS § 178  2 (1k, 6k) 1 (1a 2k 10p) 1 (3a 11k 29p)  4 

KarS § 178¹  1 (1k)    1 

KarS § 179   1 (1a 4k 6p)   1 

Kokku     35 

Sh laste-vastaseid 9 14 6 1 30 

Märkus: raskem süütegu seksuaalkuritegu 

                                                           
105 Kuni 2019. aastani ei olnud vanglasüsteemis kasutusel seksuaalkurjategijatele mõeldud spetsiifilist tõenduspõhist 

sekkumisprogrammi, mis vastaks sisult ja mahult kõrge riskiga seksuaalkurjategijate vajadustele, mis vähemalt teoreetiliselt 

võimaldaks eeldada mõju sihtrühma retsidiivsuse vähendamisele.  
106 Üks isik kandis karistust ka muu vägivallakuriteo eest.  
107 Võis kanda karistust ka mittekontaktse seksuaalkuriteo ja/või muu kuriteo eest.  
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Šokivangistust kandnud süüdimõistetud seksuaalkurjategijatest, kes 2019. aastal vanglast 

vabanesid (13), kuus isikut vabanesid Tallinna vanglast. Lisaks vabanesid Tallinna vanglast 5 

isikut, kes vabanesid karistuse tähtaegse ärakandmisel ning üks tingimisi ennetähtaegselt 

vabanenud isik.  

 Vanglast vabanenute haridus: 4 – keskharidus, 18 – kutseharidus, 6 – kõrgharidus, 4 – 
põhiharidus (9 klassi), 1 – põhiharidus (6 klassi), 2 – algharidus (4 klassi).  

 Vanglast vabanenute emakeel: 20 – eesti keel, 12 – vene, 1 – armeenia, 1 – aserbaidžaani, 
1 – soome 

 Vanglast vabanenute kodakondsus: 18 – Eesti, 4- määratlemata, 1 – Soome, 1 – Ukraina, 4 
– Venemaa. 

 Kõik vanglast vabanenud olid meessoost, noorim 22-aastane (vabanemisel), vanim 74-
aastane, keskmine vanus 39 aastat.  

 25 isiku jaoks oli tegemist esimese kinnipidamisega, kolme jaoks teise, nelja jaoks 
kolmanda, ühe jaoks viienda, kuuenda ning seitsmenda kinnipidamisega.  

5.4.1. Tingimisi ennetähtaegselt vabastamine 

Lastevastase seksuaalkuriteo108 toimepanemises süüdimõistetud isikute puhul arutati tingimisi 

ennetähtaegset vabanemist (TEV)  2018. ja 2019. aastal kokku 76 korral, vastavalt 33 ja 43 korral. 

2019. aastal toetas kohus seksuaalkurjategijate tingimisi ennetähtaegset vabanemist 5 korral 

(11,6%), seejuures olid isikud karistust kandnud järgmiste (seksuaal-)kuritegude toimepanemise 

eest:  

 KarS § 141 lg. 2 p. 1; KarS § 141 lg. 2 p. 6; KarS § 145 lg. 2 

 KarS § 141 lg. 2 p. 1; KarS § 141 lg. 2 p. 6 

 KarS § 178 lg. 1¹; KarS § 141 lg. 2 p. 1; KarS § 141 lg. 2 p. 6; KarS § 137 lg. 1 

 KarS § 179 lg. 1; KarS § 65 lg. 2 

 KarS § 143² lg. 2; KarS § 179 lg. 1 

Kaks isikut vabanesid elektroonilise järelevalve all. Ühele, kelle puhul taotleti TEV 2019. aastal, 

määras kohus karistusjärgse käitumiskontrolli.  

2018. aastal toetas kohus TEV 4 korral (12,1%) 

 KarS § 141 lg. 2 p. 1  

 KarS § 141 lg. 2 p. 1; KarS § 141 lg. 2 p. 6; KarS § 175¹ lg. 2; KarS § 179 lg. 1¹ 

 KarS § 141 lg. 2 p. 1; KarS § 141 lg. 2 p. 6  

 KarS § 182; KarS § 121; KarS § 141 lg. 2 p. 1; KarS § 141 lg. 2 p. 6; KarS § 133 lg. 2 p. 2; 

KarS § 133 lg. 2 p. 7 

65 juhul prokuratuur ei toetanud (sh 4 juhul kohus vabastas) ja 12 juhul prokuratuur toetas 

ennetähtaegset vabastamist (sh 5 juhul kohus ka vabastas).  

Neljal juhul, vabastas kohus isiku, kuigi prokuratuur ei toetanud. Märksõnaliselt võib kohtu 

põhjendusi TEV isikute puhul kirjeldada järgmiselt: 

 esimene vangistus, kindel elukoht, kindel töökoht ja majanduslik kindlustatus;  

 on läbinud sotsiaalprogrammi, toetav sotsiaalvõrgustik, kindel elukoht, kindel töökoht ja 

majanduslik kindlustatus; 

 on läbinud sotsiaalprogrammi, hea käitumine vanglas (sh distsiplinaarkaristused 

puuduvad), esimene vangistus; 

                                                           
108 Ülevaatest on välja jäetud KarS § 141 lg 1 alusel süüdimõistetud isikud.  



 on läbinud sotsiaalprogrammi, tunnistab ja kahetseb kuritegu, hea käitumine vanglas (sh 

distsiplinaarkaristused puuduvad), esimene vangistus.  

Lisaks kuuel juhul, kui nii prokuratuur kui kohus toetasid TEVi, toodi põhjendusena ning anti 

järgmine hinnang:  

 on läbinud sotsiaalprogrammi, kindel elukoht, kindel töökoht ja majanduslik kindlustatus, 

on kandnud piisava osa karistusest;  

 on läbinud sotsiaalprogrammi, kindel elukoht, on kandnud piisava osa karistusest;  

 toetav sotsiaalvõrgustik, hea käitumine vanglas (sh distsiplinaarkaristused puuduvad), 

esimene vangistus, kindel elukoht, madal uue kuriteo toimepanemise risk, on kandnud 

piisava osa karistusest;  

 muu (põhjendus), soovib tegeleda sõltuvuse raviga, toetav sotsiaalvõrgustik;  

 kindla sissetuleku ja töökoha puudumine, soovib tegeleda sõltuvuse raviga, toetava 

sotsiaalvõrgustiku puudumine, korduvkuritegude risk on  suur;  

 on läbinud sotsiaalprogrammi, hea käitumine vanglas (sh distsiplinaarkaristused 

puuduvad), esimene vangistus.  

Kuuel juhul, kui kohus ei vabastanud tingimisi ennetähtaegselt, aga prokuratuur toetas vabastamist 

võib märksõnaliselt kohtu põhjendusi kirjeldada järgmiselt:  

 kindla elukoha puudumine;  

 raske kuritegu, muu (põhjendus);  

 ei ole teinud vajalikke järeldusi, raske kuritegu;  

 kindla elukoha puudumine, muu (põhjendus); 

 kindla elukoha puudumine;  

 raske kuritegu, muu (põhjendus), ei ole kandnud piisavat osa karistusest. Neist viimasel 

juhul oli isikul viimane võimalus ennetähtaegset vabanemist taotleda. 

Viiel juhul oli TEV otsuses märgitud, et isik ei soovinud vanglast vabaneda (sh neljal juhul puudus 

isikul ka kindel elukoht ning lisaks ühel juhul märgitud, et puudus toetav sotsiaalvõrgustik).  

 
Joonis 4. Kohtu tingimisi ennetähtaegse mittevabastamise põhjendused lastevastaste 

seksuaalkuritegu eest karistust kandvate isikute puhul (2018-2019)  
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Joonisel 4 on toodud märksõnaline ülevaade kohtu põhjendustest isiku ennetähtaegsest 

vabanemisega mitte nõustumiseks. Enamike puhul on toodud mitmeid põhjendusi. Joonisel 

esineb sama isik korduvalt, näidatud on mitme isiku puhul vastavat põhjendust kohus märkis.  

2019. aastal vanglast vabanenud lastevastaste seksuaalkuritegude toimepanijatest vabanesid 

tingimisi ennetähtaegselt 4 isikut järgmiste käitumiskontrolli kohustustega.  

Tabel 6. 2019. a tingimisi ennetähtaegselt vanglast vabanenute käitumiskontrolli kohustused  

Isik 
Raskeim 
süütegu 

Kohus 
Karistuse 
määr 

Katse
-aeg 

KarS § 75 käitumiskontrolli nõuded 

1 
 

KarS § 
141 lg. 2 
p. 1 

Pärnu 
MK 
Paide 
kohtum
aja 

5a 4k 0p 
6 
kuud 

1)elada kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuda KH  

määratud ajavahemike järel KHO registreerimisele;  

3)alluda KH kontrollile oma elukohas ning esitama talle  

andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta;  

4)saada kriminaalhooldusametnikult eelneva loa  

elukohast lahkumiseks kauemaks  kui viieteistkümneks  

päevaks.  

KarS § 75 lg 2 p 4, 8 alusel määrati katseajaks 

järgmised kohustused: 1) asuda tööle või võtta ennast arvele 
Töötukassas 2 nädala jooksul pärast vabanemist;  
2) läbida sotsiaalprogramm. 

 

Kohtule esitatud materjalidest nähtub, et Tartu Vangla ei toeta kinnipeetava vangistusest tingimisi enne tähtaega 
vabastamist. Prokuröri arvates ei ole X tingimisi ennetähtaegne vabastamine karistuse kandmiselt põhjendatud 
ning kooskõlas õiguskorra kaitsmise huvidega. Vanglas ei ole süüdimõistetu läbinud ühtegi sotsiaalprogrammi. 
Ta eitab kategooriliselt kuritegude toimepanemist. Kaitsja selgitas, et vaatamata sellele, et X ennast süüdi ei 
tunnista, on ta kohtus selgelt väljendanud, et tahab alustada uuelt lehelt. Ta kahetseb oma tegu väga, kuivõrd see 
on põhjustanud talle olulisi muutusi elus ja lähedaste osas. Vangistuses on ta käitunud eeskujulikult, täitnud kõiki 
kohustusi, osalenud tööhõives. Tal on võimalus vabaneda keskusse XXX, kus on tugiisiku teenus, mida ta vajab. 
Kohus: Kohtupraktikas omaksvõetud seisukoha järgi ongi vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabastamise 
peamine sisuline eeldus prognoos, et isik käitub edaspidi õiguskuulekalt. Sotsiaalprogramme, mis täiendavalt 
maandaksid temast tulenevaid kuriteoriske on võimalik läbida ka vabaduses. Süüdimõistetule on tagatud elukoht 
ning tugiisiku teenus. Töökoht esialgu puudub, kuid süüdimõistetu soovib kindlasti tööle asuda. Vanglas on ta 
omandanud XXX kutse. X-il puuduvad vabaduses lähedased ja isikud, kes võiksid teda toetada. Tema toimetuleku 
tagamiseks on tarvis talle igakülgne abi, mida saab muuhulgas pakkuda läbi kriminaalhoolduse. 

2 
KarS § 
141 lg. 2 
p. 1 

Tartu 
MK  
Tartu 
KM 

8a 0k 0p   

  
KarS § 
143.2 lg. 
2 

Viru MK 
Jõhvi 
km 

2a 11k 
28p 

1 
aasta  

1)elada kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuda  

kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel  

kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluda  

kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning 4) esitada 

talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite  

kohta.  
 

Tartu Vangla materjalidest nähtub, et vangla toetab kinnipeetava vangistusest tingimisi enne tähtaega 
vabastamist. Prokuröri arvates esineb X puhul palju positiivsed asjaolusid, mis võimaldavad tema tingimisi enne 
tähtaega vabastamist toetada. Praegu X Eestis elamisluba ei ole, selle saamiseks on taotlus esitatud. Vabaduses 
on tal elu- ja töökoht. Toetavad tööandja ning sõber, sugulased on kõik Venemaal. 
Karistuse kandmise ajal on X tööharjumuse säilitamiseks osalenud vangla majandustöödel, õppinud riigikeelt, 
läbinud sotsiaalprogrammi „Uus suund“. Sotsiaalprogrammi läbiviija tagasiside kinnipeetavale on positiivne ning 
programm täitis tema hinnangul eesmärgi. Kinnipeetav mõistab, et süüdistuses kirjeldatud suhted ei ole 
ühiskonnas aktsepteeritavad. Ta saab aru kuriteo põhjustest ja tagajärgedest ning oskab edaspidi õigusvastasest 
käitumisest hoiduda. X käitumine on karistuse kandmise ajal olnud hea. Vabanemise korral oleks X kindel elu- ja 
töökoht. Kriminaalhoolduse näol on süüdimõistetule tagatud abi kohandumiseks ühiskonnas ning 
käitumiskontrollile allutamine tagab ka piisava kontrolli tema edasise käitumise üle. 

4  
KarS § 
178 lg. 
1.1 

Harju 
MK 
Liivalai
a KM 

3a 11k 
29p 

1 
aasta  

1) elama kohtu määratud alalises elukohas;  
2) ilmuma kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel 
kriminaalhooldusosakonda registreerimisele;  
3) alluma kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning 
esitama talle andmeid oma kohustuste täitmise ja 
elatusvahendite kohta;  



4) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elukohast 
lahkumiseks Eesti territooriumi piires kauemaks kui 
viieteistkümneks päevaks;  
5) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa elu-, töö- 
või õppimiskoha vahetamiseks;  
6) saama kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti 
territooriumilt lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi 
viibimiseks. Kohaldada X suhtes käitumiskontrolli ajal 
vastavalt KarS § 75 lg 2, 4 järgmised kohustused: 1) mitte 
suhelda talle teadaolevalt kriminaalkorras karistatud 
isikutega kriminaalhooldajalt eelnevalt luba saamata, v.a 
lähisugulased; 2) asuda tööle või võtta end Töötukassas 
arvele 2 (kahe) nädala jooksul peale vanglast vabanemist. 

 

Tingimisi ennetähtaegselt vabanenud elektroonilise valve kohaldamisega oli 2019. aastal võimalik 

ühe isiku puhul. Lisaks oli käitumiskontrolli kohustusena eraldi välja toodud kohustus pöörduda 

seksuoloog Imre Rammuli vastuvõtule ning ravivajaduse selgumisel alluda ravile. Seejuures on 

vanglas viibimise ajal kaitsja vahendusel loodud kontakt seksuoloogiga ning saadud kokkuleppele 

vastuvõtu osas:  
Kohustada X alluma 24 (kakskümmend neli) kuud alates käesoleva kohtumääruse jõustumisest käitumiskontrollile 
ja täitma KarS § 75 lg 1 sätestatud kontrollnõudeid:  
1) elada kohtu määratud alalises elukohas; 2) ilmuda kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel 
kriminaalhooldusosakonda registreerimisele; 3) alluda kriminaalhooldaja kontrollile oma elukohas ning esitama 
talle andmeid oma kohustuste täitmise ja elatusvahendite kohta; 4) saada kriminaalhooldusametnikult eelneva loa 
elukohast lahkumiseks kauemaks kui viieteistkümneks päevaks; 5) saada kriminaalhooldusametnikult eelneva loa 
elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks;  6) saada kriminaalhooldusametnikult eelneva loa Eesti territooriumilt 
lahkumiseks ja väljaspool Eesti territooriumi viibimiseks.  
KarS § 75 lg 2 p 9 alusel määrata X käitumiskontrolli perioodiks kohustus alluda elektroonilisele järelevalvele 6 
(kuus) kuud alates elektroonilise valve seade keha külge kinnitamisest.  
KarS § 75 lg 4 alusel määrata X käitumiskontrolli perioodiks kohustus pöörduda seksuoloog Imre Rammuli 
vastuvõtule ja ravivajaduse selgumisel alluda ravile. 
Prokurör oli kõiki asjaolusid arvestades seisukohal, et X tingimisi ennetähtaegne vabastamine karistuse kandmiselt 
on põhjendatud ning kooskõlas õiguskorra kaitsmise huvidega, sest ülejäänud karistusajaks käitumiskontrollile 
allutamine võiks olla isiku puhul tulemuslikum, kui järelejäänud vangistuse lõpuni kandmine. 
X avaldas kohtuistungil, et ta soovib enne tähtaega vabaneda. Nelja aasta jooksul on ta oma süüd tunnistanud ja 
sellest aru saanud. Kaitsja esitas materjalide juurde lisamiseks kirjavahetuse tuntud seksuoloog Imre Rammuliga, kes 
on nõus X läbi viima vestlusi. X kinnitas, et ta on nõus seksuoloogi juurde minema. Endise naise lapse ja lapselapsega 
mingeid suhteid ei ole. Endise naisega aeg-ajalt suhtleb, neil on maja ja korter, mille kaasomanikud nad on. Kaitsja 
selgitas, et X on oma süüst aru saanud ja oma tegu kahetsenud. Kaitsja arvates tuleb miinimumini viia risk, et isik 
paneb toime samasuguseid kuritegusid. Praegu on Imre Rammul andnud nõusoleku X vestelda ja ravi läbi viia. Ta on 
individuaalses täitmiskavas märgitud tegevused läbinud ja vanglal talle midagi pakkuda ei ole. Kaitsja leidis, et X 
ennetähtaegne vabanemine on õige ja põhjendatud. Kaitsja palus X vabastada elektroonilise valvega üheks aastaks. 
Kohtu seisukoht:  Hinnates kõike eeltoodut kogumis, on kohus seisukohal, et X vabastamine tingimisi enne tähtaega 
elektroonilise valve kohaldamisega on võimalik. Kohus on arvamusel, et käesolevaks ajaks reaalselt kantud vangistus 
võiks olla piisav, et mõjutada esmakordselt vangistuses viibivat isikut hoiduma edaspidi süütegusid toimepanemast. 
Kohtuistungil tunnistas süüdimõistetu toimepandud kuritegu ning kahetses seda. Karistuse kandmise ajal on ta 
aktiivselt osalenud individuaalses täitmiskavas ettenähtud tegevustes ja tema käitumine on olnud hea. Uute 
kuritegude toimepanemise riski vähendamiseks on X valmis vabaduses pöörduma seksuoloogi vastuvõtule. 
Süüdimõistetu vabanemisjärgsed elutingimused ja väljavaated seaduskuulekaks eluks on samuti head. Kohtu arvates 
on võimalik karistuse edasisi eesmärke saavutada ka vähem intensiivse järelevalve tingimustes. Seega võiks X 
vabastamine ja ülejäänud karistusajaks käitumiskontrollile allutamine olla tulemuslikum kui järelejäänud vangistuse 
lõpuni kandmine. Kriminaalhoolduse näol on süüdimõistetule tagatud abi kohandumiseks ühiskonnas ning 
käitumiskontrollile allutamine tagab piisava kontrolli tema edasise käitumise üle. 

 

5.4.2. Karistusjärgne käitumiskontroll 

 Ajavahemikul 01.01.2019 – 01.06.2020 vanglast vabanenutest, kes lastevastase 

seksuaalkuriteo toimepanemise eest karistuse lõpuni kandsid (2019: 14), määras kohus 

karistusjärgse käitumiskontrolli neljale isikule, sh 1 2019. aastal vanglast vabanenule.109 

                                                           
109 Kokku määrati karistusjärgne käitumiskontroll sel perioodil 17 isikule.  
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Neljast kolm kandsid karistust kontaktse lastevastase, üks mittekontaktsete lastevastaste 

seksuaalkuritegude toimepanemise eest.  

 Ajavahmikul 01.01.2019 – 31.12.2019 vanglast vabanenutest, kes lastevastase 

seksuaalkuriteo toimepanemise eest karistuse lõpuni kandsid (2019: 14) 6 juhul110 kaalus 

kohus isikule karistusjärgse käitumiskontrolli määramist. Neljal juhul leidis kohus, et KJKK 

kohaldamise alused ei ole täidetud, kuna isikul puudub kindel elukoht. Viies isik soovis 

asuda elama välismaale. Ühele isikule kohaldas kohus KJKK111 (sai vabaduses KJKK ajal 

majutusteenust, on juuli 2020 seisuga uuesti vanglas karistatauna lapseealise seksuaalses 

ahvatlemises, lapsporno valmistamises ja võimaldamises ning alaealise kallutamises 

alkoholi tarvitamisele, isikul endal alkoholitarvitamise probleemid). Ülejäänud 7 juhul112 ei 

olnud alust KJKK kaalumiseks (kuritegu pandud toime enne KJKK sätte jõustumist või oli 

karistuseks alla 2-aastane vangistus).  

 Ajavahemikul 01.01.2018  - 31.12.2018 vanglast vabanenutest, kes lastevastase 

seksuaalkuriteo toimepanemise eest karistuse lõpuni kandsid (2018: 14), määras kohus 

karistusjärgse käitumiskontrolli 5 isikule.  

 

Näited karistusjärgse käitumiskontrolli määramisest  

All on toodud ülevaade kriminaalhoolduse tööst käitumiskontrolli klientidega113: isikud, kes 

vabanesid vanglast 2019. aastal või 2020. aasta I poolaastal ning kellele määrati KJKK.  

Näide 1. 2019. aastal vanglast tähtaegselt vabanenud ning karistuse lõpuni kandnud isikutest 

ühele määrati karistusjärgne käitumiskontroll kaheks aastaks. Isik oli süüdi mõistetud KarS § 145 

lg 2 (Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega) ja KarS § 145¹ lg 3 alusel 

(Alaealiselt seksi ostmine). 01.07.2020 seisuga on isik uutes kuritegudes süüdi mõistetud ja viibib 

vangistuses.  

Kohtu poolt määratud kohustused: asuda tööle või võtta ennast arvele Töötukassas kahe nädala jooksul pärast 

vabanemist, mitte tarvitada alkoholi, pöörduda psühholoogi vastuvõtule ja alluda ettenähtud ravile, mitte suhelda 

alaealiste poisslastega.  

Seksuaalkurjategijate riskihindamise põhjal oli isiku kombineeritud ohutase seksuaalkuritegude toimepanemise 

osas mõõdukas-kõrge. Kavas planeeriti lisaks kohtu poolt määratud kohustustele järgmised tegevused: 

seksuaalkurjategijatele mõeldud sotsiaalprogramm „Uus Suund“, vestlused alkoholi/narkootikumide mõjust 

käitumisele, vestlused suhtlusringkonna mõjust, sotsiaalprogrammis õpitu kinnistamine, motiveerivad vestlused 

püsiva töö eelistest, vestlused psühholoogilise nõustamise vajalikkusest, vestlused ühiskonna väärtustest ja 

normidest. Elukoht peale vabanemist: vanglast vabanenute tugiteenusega seotud majutus. 

 

Kriminaalhoolduses: Reaalne kriminaalhooldustöö toimus 4 kuud, kuni isik peeti politsei poolt kinni kahtlustatuna 

uutes kuritegudes. Ca nelja kuu jooksul toimus kokku 13 kohtumist kriminaalhooldusametnikuga, mille käigus 

vesteldi isiku kuriteo riskidest, suunati teda erinevate koostööpartnerite juurde, käsitleti hoolduskavas planeeritud 

teemasid ning motiveeriti pöörduma ravile. Kodukülastusi kokku 2. 

Käitumiskontrolli ajal kontrolliti kohtu poolt määratud kohustust mitte tarvitada alkoholi kriminaalhooldusametniku 

poolt kahel korral, lisaks edastas kriminaalhooldusametnikule infot isiku alkoholi tarvitamise osas turvakodu 

juhataja ja kahel korral politsei. 

                                                           
110 Lisaks ühe juhtumi info salastatud.  
111 2019. aastal jõustusid KJKK (KarS § 871)  muudatused, mille kohaselt kohus on kohustatud kohaldama tingimustele vastava 

isiku suhtes pärast vangistuse ärakandmist käitumiskontrolli, kui:  1) isikut on karistatud KarS 9. peatüki 1., 2., 6. või 7. jaos, 

11. peatüki 2. jaos või 22. peatüki 1. või 4. jaos sätestatud tahtliku esimese astme kuriteo eest või muus peatükis sätestatud 

tahtliku esimese astme kuriteo eest, mille koosseisutunnus on vägivalla kasutamine; 2) ta on ära kandnud mõistetud vangistuse 

täies ulatuses ja 3) teda on enne punktis 1 nimetatud kuriteo toimepanemist korduvalt karistatud samas punktis nimetatud 

kuriteo eest. Varem kehtinud sätte sõnastus andis kohtule võimaluse kohaldada KJKK-d, kuid muudatuse järgselt on see 

korduvalt raskeid kuritegusid toime pannud isikute osas kohustuslik ja  muude isikute osas võimalik.  
112 Ühe juhtumiga seotud info salastatud.  
113 Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ülevaade edastatud 03.07.2020. Analüüsis on ülevaatlikkuse ning loetavuse huvides 

kasutatud osa esitatud koondülevaatest iga isiku kohta.  



Sisulised tegevused lisaks kriminaalhooldusametnikuga kohtumistele: käis Töötukassas regulaarselt 

nõustamistel. Töötukassa kaudu suunati isik psühholoogi vastuvõtule114 – suunamine kokku 10-ks kohtumiseks, 

kuid isik käis kohal vaid 3-l korral ning psühholoogi tagasiside põhjal osales vaid formaalselt.  

 

Pea 2 kuud peale kriminaalhooldusel arvele võtmist asus tööle. Kriminaalhooldusametnik on teinud tihedat 

võrgustikutööd järgmiste kontaktidega – politsei, turvakodu juhataja, kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond. 

Suheldud on ka Töötukassa ametnikuga, tööandjaga ja psühholoogiga.  

 

Isiku osas on tehtud koostööd MAPPA raames – isik pandi MAPPA nimekirja, teavitati erinevaid koostööpartnereid 

isiku vabanemisest ning toimus kokku 2 MAPPA ümarlauda, kus juhtumi arutamiseks said kokku 

kriminaalhooldusametnik, politsei, KOV esindaja, esimesel ümarlaual ka turvakodu juhataja. Arutati isiku Viljandi 

Haiglasse seksuaalsuunitluse häire ravile suunamist, aga see ei õnnestunud, sest isikul endal puudus motivatsioon 

ravile pöördumiseks, isik ise ei näinud enda juures ühtegi probleemi, samuti ei olnud ta nõus transpordile kulutama. 

Seega hooldusalune rikkus tegelikult ka kohtu poolt määratud ravi kohustust, mis oleks tulnud samuti prokuratuurile 

esitatud kuriteo teates välja tuua. 

Käitumiskontrolli ajal esinesid järgmised rikkumised: 

*XXX politseijaoskonna piirkonnapolitseiniku  teatel viibis kriminaalhooldusalune paaril korral ligi 4 kuud peale 

kriminaalhooldusel arvele võtmist alaealiste isikute seltsis ning oli alkoholjoobes. Isik viibis peale seda ka 

turvakodus alkoholijoobes (joove mõõdeti turvakodus) ning samal päeval viibis isik XXX politseijaoskonna 

piirkonnapolitseiniku teatel alaealiste seltskonnas aadressil XXX.  

*Rikkumiste kohta esitas kriminaalhooldusametnik prokuratuurile kuriteoteate kriminaalmenetluse alustamiseks 

KarS § 331`4 järgi, kuna isik rikkus kuritahtlikult ja korduvalt karistusjärgse käitumiskontrolli ajaks määratud 

kohustusi. Esimese rikkumiste järel kaaluti ka kohtult elektroonilise valve kohustuse taotlemist, mis võimaldaks 

isiku liikumist oluliselt piirata ja jälgida, kuid rikkumiste jätkumisel ja nende raskust arvestades pöörduti 

prokuratuuri poole kriminaalmenetluse alustamiseks.  

 

Näide 2. Isikule määrati karistusjärgne käitumiskontroll üheks aastaks. Isik oli süüdi mõistetud 

KarS § 175 lg 1¹ (Inimkaubandus alaealise suhtes), KarS § 179 lg. 1¹ (Lapseealise seksuaalne 

ahvatlemine), KarS § 178 lg 1¹ (Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine), KarS § 145¹ lg. 3 

(Alaealiselt seksi ostmine) alusel.  

Varasemalt kriminaalkorras karistatud seksuaalkuritegude eest. Kasutas seksuaalselt ära poisse vanuses 10-14 

aastat. Kuritegude ajendiks on seksuaalne motiiv ja soodusteguriks pornograafia kasutamine. Kuritegude laad on 

jäänud samaks. Vägivaldsed episoodid puuduvad.  

Kombineeritud riskihindamise tulemus: „mõõdukas-kõrge“; seksuaalkurjategijate riskihindamise kohtlemistase 

„kõrge“. KH kohtumised vähemalt kaks korda kuus. Kodukülastused kaks korda aastas, vähemalt korra poolaastas. 

Kohtu poolt määratud lisakohustused: mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud 

isikutega – (keelata suhelda alaealiste isikutega ning kutsuda või lubada neid oma elukohta).  

Suhtleb peamiselt ainult tööandjaga. Lähedastega suhted ning toetust pakkuv lähedaste võrgustik puuduvad. Elab 

kohtumääruses  märgitud eluasemel. Töötukassa poolt hinnatud töövõimetus, omab ka ametlikku töökohta.   

Hoolduskavas planeeritud  tegevused: eesmärkide püstitamine, tegevuskava välja töötamine, ellurakendamine; 

kinnistavad vestlused programmi „Uus suund“ teemadel - hea elu (märkus – „Good Lives Model“ tähenduses) 

valdkondade käsitlemine (vangistuses läbitud sama sotsiaalprogramm läbitud); oskuslik riskiolukorra hindamine, 

õige käitumisviisi ellurakendamine; arvelolek Töötukassas püsiva ja ametliku töökoha leidmiseni; karistusjärgse 

käitumiskontrolli teadvustamine ning vastavalt sellele kontrollnõuete järgimine; lisatud MAPPA nimekirja, toimunud 

kaks MAPPA „kohtumist“ (seoses eriolukorraga riigis vestlused koostöövõrgustikuga elektrooniliselt, telefoni teel).  

Ülevaade juhtumist:  

Esmakohtumisel kriminaalhooldusametnikuga selgus, et hooldusalusel on palju elulisi- ja sotsiaalseid probleeme. 

KH ametnikuga arutelud erinevate võimaluste üle seoses elukoha ning hakkamasaamisega. Soov saada tööle 

endise tööandja juurde. KH ametnik tutvustas mh vanglast vabanenutele mõeldud majutusvõimalust, andis isikule 

koju kaasa antud asutuse blanketi juhuks, kui eluasemega seotud probleeme korda ei saa. Isik suunatud tagasi 

KOV-i sotsiaaltöötaja jutule, et täiendavalt KOVi abivõimalusi uurida.   

Kriminaalhooldusametnikuga kohtumistel jooksvalt riskihindamise teemade käsitlemine, kuritegude analüüs, 

tulevikuplaanide tegemine, vestlemine õiguskuuleka käitumise teemadel, hoolduskava koostamine, hoolduskava ja 

karistusjärgse käitumiskontrolli ajaks planeeritud tegevuste ja eesmärkide  tutvustamine, vestlused suhetest, 

                                                           
114 Kriminaalhooldusametniku täpsustus: suunamine toimus Töötukassa poolt kui ühena töötutele mõeldud teenustest. 

„Keskusel (kuhu isik nõustamisele suunati – B.T.) on kogemus seksuaalkäitumise alase nõustamisega, kuid kuna suunamine 

oli Töötukassa kaudu ja isik ise oma probleemidest ei rääkinud, siis seksuaalkäitumise nõustamiseni ei jõutud.“ Kui isik tööle 

läks, lõpetati Töötukassa psühholoogi teenus, kuna suunamise põhjus oli töötus, mitte seksuaalkäitumisprobleemid.  
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alaealistega mittesuhtlemisest. Karistusjärgse käitumiskontrolli ajal on põhirõhk programmi „Uus suund“ ja Hea elu 

valdkondadega tegelemine. Üle on korratud ja selgitatud kohustus mitte suhelda alaealiste isikutega ning kutsuda 

või lubada neid oma elukohta täitmise nõuded ja kord. .  

Kriminaalhooldusel arvele võtmise esimese kuu lõpus  võttis KH ametnik ühendust e-maili teel  Viljandi Haigla 

psühholoogiga uurimaks, millised ravivõimalused oleks antud hooldusaluse jaoks. Hooldusalune on ise ravist 

huvitatud ning ametnikuga koos püütakse leida sobiv variant. Isikul ei ole otsest ravi kohustust kohtu poolt 

määratud, ravile mineku võimaluse ja kasud on ametnik ise välja toonud ning leiab, et isik kuulub sihtgruppi, kes 

vajaks ravi. Viljandi Haiglasse isik ise kohale ei saa. Samas raviga oleks nõus, sooviks seda. Arutatud ka teiste 

ravivõimaluste üle, midagi konkreetselt veel kokku ei lepitud. Teavitati hooldusalust, et tal on kohustus ametnikku 

koheselt teavitada, kui ravi vajadus aktiveerub (intensiivsemate mõtete ja tungide esinemist/tekkimist) ja oleks 

vaja koheselt ravile pöörduda.115 

Seoses COVID -19ga toimusid registreerimised ja vestlused telefoni teel, Töötukassa toiminguid ajutiselt ei 

teostatud. Vähemalt 4 korral päevikukanne, et Acute riskihindamise tulemus madal. Alaealistega väidetavalt ei 

suhtle. Vesteldud vaba aja sisustamisest. Ringi kusagil enda sõnul ei liigu, vaatab televiisorit ja on niisama. Arvutit ei 

olevat ja telefonis internetti ei pidanud ka olema.  

Isikule määratud puuduv töövõime, keskmine puue. Hakkab saama töövõimetuspensioni. Bussisõit tasuta.  

Võimaluse tekkides seksuoloogi või psühhiaatri poole pöördumine võimaliku ravi saamiseks (ravi hindamine, 

vajadusel ravi teostamine seoses liigse sugutungiga).  

Hooldusalune soovis proovida töö tegemise võimalust sõltuvalt tervisest.  

Seksuaalsuse käsitlemine- isik ise sooviks ravile minna, kuid väidab hetkel, et tal puudub selleks raha. Samuti 

toob välja asjaolu, et seksuaalprobleemidega tegelevad spetsialistid asuvad eemal, sinna liikumine tuleb 

planeerida ja kavandada. Spetsialisti poole pöördumise motiveerimine jätkub ka edaspidi.  

MAPPA: hooldusalune kantud aktiivsesse MAPPA nimekirja. Teavitus edastati ka kohalikule konstaablile ja KOV- 

le. Valla esindaja võtab osa MAPPA ümarlaua kohtumisest (kokkulepitud kuupäev).  

MAPPA ümarlaua kokkuvõte: vaadatud üle ajavahemik viimasest MAPPA ümarlauast kuni kohtumise kuupäevani. 

Isiku puhul on põhjendatud kahtlus, et intensiivsem koostöö on vajalik.  

 

Näide 3. Isikule määrati karistusjärgne käitumiskontroll kaheks aastaks. Isik oli süüdi mõistetud 

KarS § 141 lg 2 p. 1, KarS § 141 lg 2 p. 6, KarS § 145 lg 2, KarS § 145.1 lg 3 alusel.  

Korduvad registreerimised kriminaalhooldusametniku juures: toimus riskihindamise teemade intervjuu, vestlus 

hetkeseisundist ja seadusekuulekusest.  

* Registreerumine kriminaalhooldusosakonnas, sh sissetulekust, milleks on töövõimetustoetus (6 kuuks).  

* Selgitatud hoolduskava tegevusi, üle korratud kohustused; vaimne võimekus ja arusaamine asjadest on 

hooldusalusel kesised. Isik tundis huvi, kas tal on lubatud suhelda oma pojaga. Selgitatud, et ametnikul ei ole selle 

takistamiseks põhjust.  

* Hooldusalune kirjutas avalduse elukoha vahetamiseks. Kuna tegi avalduse päev peale tegelikku elukoha vahetust, 

siis on kontrollnõuet rikutud. Ametnik tegi otsuse, et hooldusaluse arusaamisvõime puudulikkuse tõttu piisab 

vestlusest, selgitatud veelkord kontrollinõudeid. Esineb vastuolu: isik on saanud elukoha vahetamise avalduse 

kirjutamisega hakkama, kuid kirjaliku selgitamisega mitte. 

* Vesteldud seaduskuulekusest, igapäevastest tegemistest – viibib enamasti kodus, väljas ei liigu, on arvutis, tööd ei 

pea vajalikuks otsida, kuigi võiks – rahuldub töövõimetoetusega. Hooldusalusel on eneseväljendusega probleeme, 

vestlusel arvestatud tema võimetega.  

Kodukülastus: elab koos ema ja õetütrega116. Kuna hooldusalune on eelnevalt rääkinud ametnikule samas 

elukohas elava 17aastase õetütre suhtes seksuaalsete tegevuste kavatsustest, siis nooremametnik sai ülesande 

seda teemat jälgida. Hooldusalune ütles, et tegelikult puudub tal ligipääs teiste leibkonnaliikmete tubadesse, teda 

sinna ei lasta.117 Kodukülastuse ajal oli külas ka hooldusaluse sõber. Kuna hooldusalusel on keeld suhelda 

                                                           
115 13.07. kriminaalhooldusametniku edastatud täpsustus: juuli keskpaiga seisuga on aktuaalne Viljandisse ravile minek. 

Olemas rahalised vahendid, lõppenud on riigis kehtestatud eriolukord. Samuti on kavas taotleda KOV-ist transpordi võimalust 

ravile minekuks Viljandi Haiglasse. Samuti on nüüdseks isikul olemas telefonis internet - saab hakata tegelema vajadusel online 

nõustamistega. 
116Kohtuotsusega määratud kohustuse täpsustus: keelata XXX karistusjärgse käitumiskontrolli perioodil suhelda alaealiste 

isikutega, v.a. lähisugulastega. Kriminaalhooldusametniku tõlgendus: lähisugulastega suhtluskeeldu pole.  
117 Kriminaalhooldusametniku täpsustus 15.07.2020: „Aprillis edastatud info karistatu kohta omavalitsuse 

sotsiaaltööspetsialistist kontaktisikule, kes peaks enda poolt pere jälgima. Juuli alguses on sotsiaaltöötajale on teada antud 

karistatu kohustusest keelatud vanuses lastega suhtlusest. Kriminaalhooldaja saab teha järeldusi suhtlusest emaga ja 



kriminaalkorras karistatud isikutega, oleks olnud vajalik tema tausta kontrollida (päevik seda ei kajasta). See 

oleks üks võimalus suhtluskonna tausta ja kohustuse täitmist kontrollida.  

Hoolduskava   

 *Kohustus läbida seksuaalkurjategijatele mõeldud programm „Uus Suund“. Klient lisatud programmi nimekirja. 

Sotsiaalprogrammi läbimine on plaanitud, isik on vajanud ka motiveerimist programmis osalemiseks. Kuni 

programmini on plaanitud tegeleda muude riskiteemadega ja motiveerimisega.118  

*Lisatud MAPPA nimekirja isiku vangistusest vabanemisele järgneval päeval, samal päeval teavitatud ka politseid 

ja KOV sotsiaaltöötajat. MAPPA ümarlaud korraldatakse augustis 2020. Juuni lõpu seisuga isiku elukoha 

muutustest partnereid veel teavitatud ei ole – isik vahetas elukohta juuni keskel, teavitus elukohavahetusest läks 

PPA ning KOVI-le teele juuli alguses119.  

* Vajalik teostada keelatud vanuses isikutega suhtlemise keelu täitmise kontroll, vahetada selleks infot näiteks 

politseiga (lastekaitsetalitus).  

 

Näide 4. Isikule määrati karistusjärgne käitumiskontroll 1 aastaks. Isik oli süüdi mõistetud KarS § 

348, KarS § 347 lg 1, KarS § 414 lg 2 p. 2, KarS § 415 lg 1, KarS § 418 lg 1, KarS § 418.1 lg 1, KarS 

§ 420 lg 1, KarS § 121, KarS § 120, KarS § 178 lg 1 (Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine), 

KarS § 179 lg 1 (Lapseealise seksuaalne ahvatlemine), KarS § 182, KarS § 264 lg. 1 p. 3 ja KarS § 

142 lg 2 p. 1 (Sugulise kire vägivaldne rahuldamine) alusel. 

Kokku toimunud 11 registreerimist kriminaalhooldusametniku juures.  

Registreerimised ning vestlused telefoni teel: vesteldud KOVi poolt transpordi organiseerimisest, riskihindamise 

teemade käsitlus, alustatud seksuaalkurjategija riskihindamisega, jätkatud seksuaalkurjategija riskihindamise 

teemade käsitlemist; isikule tutvustatud koostatud hoolduskava, räägitud planeeritud tegevustest ja 

käitumiskontrolli ajaks määratud kohustustest; vestlus Acute 2007 teemadel (tulemus seksuaalse/vägivaldse 

retsidiivsuse riski koguskoor 0 – madal; üldine retsidiivsuse riski koguskoor 0 - madal. Vastavalt kohtlemistasemele 

edasine registreerimine 2 korda kuus. 

* Kontrollitud lisakohustuse mitte tarvitada alkoholi täitmist, rikkumist ei fikseeritud.  

* Registreerimisel oli isikul kaasas kodus täidetud probleemide-kontroll-leht ja analüüsiti HK tegevusena neid 

vastuseid: suurim probleemkoht on isiku sõnul hetkel majanduslik olukord ja tervis. Majanduslik olukord- isik 

avaldab, et on mõelnud töö peale, sooviks leida oma tervislikule seisundile vastavat töökoht. Töötamine lihtsustaks 

hakkamasaamist. Igapäevaselt toimetab elukohas, eesmärgiks on elukoht elamiskõlblikumaks muuta. Isik 

avaldab, et sooviks taas oma lastega hästi läbi saada, kuid ei oska selleks midagi ette võtta. Isikule soovitatud 

pöörduda psühholoogi vastuvõtule, edastatud XXX linnas asuva psühholoogi kontaktid. Kriminaalhooldajal oli 

eelnevalt kokkulepe psühholoogiga, kriminaalhooldaja võis anda psühholoogi kontaktnumbri hooldusalusele.  

Hoolduskava vastab kõrgele kohtlemistasemele ning määratud kohustustele ja juhtumile, on seoses RH 

tulemustega. Arvestatud on ka vanglas läbitud programmidega ning planeeritud nende jätkutegevused.  

Kriminaalhoolduse ajaks on planeeritud järgnevad tegevused: probleemvaldkondade kaardistamine, tulemuste 

analüüs; sotsiaalprogrammi „Vihajuhtimine“ jätkutegevus - töövihiku ''Viha ja kriitika'' täitmine ja analüüs; töölehe 

''Minu elu'' täitmine ja analüüs; sotsiaalprogrammi „Uus suund“ jätkutegevus - töölehe ''Minu rahulolu 

tasakaaluratas'' täitmine ja analüüs; probleemide lahendamise oskuse arendamine läbi vestluste- erinevate valikute 

positiivsed ja negatiivsed tagajärjed; riskipõhised vestlused põhjus-tagajärg seostest, ühiskonna normidest, nende 

vajalikkusest; raviarsti ettekirjutuste järgimine; maksekohustuste täitmine. 

Isikule määratud lisakohustust (mitte tarvitada alkoholi) on kontrollitud kahel korral ette teatamata vastavalt isiku 

elukohas ning kriminaalhooldusosakonnas, rikkumisi ei ole tuvastatud. Ka ei ole esinenud kontrollnõuete rikkumisi. 

Võrgustikutöö (sh MAPPA): KH ametnik sai teada KOVist, et kannatanu(d) on kolinud elama teise piirkonda, sai 

ühtlasi infot ka hooldusaluse käitumise kohta (mis sellel hetkel oli positiivne); eriolukorrast tulenevalt toimus 

MAPPA elektroonsete sidevahendite kaudu, kõik vajalikud osapooled võtsid osa ja jagatud info ning planeeritud 

tegevused (tugiisiku teenuse jätkumine h/a vanematele; ühine kodukülastus) on kandes nähtavad. 

                                                           
kodukülastusel nähtu põhjal – esialgu ei ole viiteid, et on ohtu alaealisele sugulasele. MAPPA ümarlauad on see koht, kus 

kriminaalhooldaja räägib täpsemalt seksuaalkuriteoga seoses sotsiaaltöötajate esindajaga, lastekaitsetöötaja saab selle info.“   
118 Kohustus on isikule pandud kohtuotsusega, vajadus seksuaalkuriteo põhiselt isikuga tegeleda on olemas, programmi 

vajaduse määrab ka kriminaalhoolduse standard kohtlemismudeliga. (Kriminaalhooldusametniku täiendav selgitus) 
119 Kriminaalhooldusametniku täpsustused 15.07.2020. Teate edastamise viivitus tingitud suurest töökoormusest (palju 

keerulisi kliente, tihedalt vastuvõtte, tööülesannetes detailide rohkus, erinevatesse kohtadesse andmete sisestamise vajadus (ka 

info dubleerimine mitmes kohas)).  
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Suunised edaspidiseks: keskmisest intensiivsem võrgustikutöö võib selles juhtumis vajalikuks osutuda (nt 

selgitada välja, kas isikul võib olla ligipääs või kontakt kannatanutega); motiveerida isikut kuriteo põhjusriskidega 

tegelema (sh kuritegu tunnistama). 

 

Ajavahemikul 01.01.2018 – 31.12.2018 võeti karistusjärgse käitumiskontrolliga arvele 17 isikut120, 

neist 5 olid karistust kandnud seksuaalkuriteo toimepanemise eest.  

Näited karistusjärgse käitumiskontrolli määramata jätmisest 

 

2019. aastal jättis kohus karistusjärgsei käitumiskontrolli kohaldamata viiel juhul. Neist neljal juhul 

jäeti karistusjärgne käitumiskontroll kohaldamata ainuüksi põhjusel, et isikutel puudus 

vabanemisel kindel elukoht ning käitumiskontrolli kuuest nõudest neli on seotud elukohaga. 

Seejuures ei arutatud sisuliselt käitumiskontrolli võimalikku vajadust. Ühel juhul oli isiku elamisluba 

kehtetuks tunnistatud ja tehtud ettekirjutus Eestist lahkuda, mistõttu ei pidanud kohus 

käitumiskontrolli määramist otstarbekaks. Samuti sedastas kohus, et karistusjärgne 

käitumiskontroll riivab intensiivselt isiku põhiõigusi, mistõttu tuleks seda kohaldada 

erandjuhtumitel ning eriliselt kaalutletult. 

Näide 5. Jätta karistusjärgne käitumiskontroll kohaldamata. Kohus tõdes, et karistusjärgse 

käitumiskontrolli kohaldamine ei ole võimalik alalise elukoha puudumise tõttu, kuna kuuest 

käitumiskontrolli nõudest neli on seotud elukohaga. Seejuures ei arutatud sisuliselt, kas 

karistusjärgne kriminaalhooldus oleks tegelikult vajalik. XX soovis asuda elama Soome Vabariiki 

oma venna juurde. Ema juurde elama asuda ei saanud ning rehabilitatsioonikeskusesse elama 

minna ei soovinud, kuna nägi seda sisuliselt vanglana. 

Näide 6. Jätta karistusjärgne käitumiskontroll kohaldamata. XX on läbinud sotsiaalprogrammid 

„Uus suund“ ja „Eluviisitreening“. Kehtivaid distsiplinaarkaristusi pole. Puudub kindel elukoht ning 

kohus ka sedastab, et ainuüksi sel põhjusel ei ole karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamine 

võimalik. 

Näide 7. Jätta karistusjärgne käitumiskontroll kohaldamata. Pikaajalise elaniku elamisluba on 

kehtetuks tunnistatud ja tehtud ettekirjutus Eestist lahkuda, mistõttu ei ole karistusjärgse 

käitumiskontrolli kohaldamine otstarbekas. XX on läbinud individuaalses täitmiskavas ettenähtud 

tegevusi ja käitumine on olnud hea. Vabanemisel kindel elukoht puudub. Talle on kohaldatud 

sissesõidukeeldu viieks aastaks alates lahkumiskohustuse täitmisest. Majanduslikult on XX 

kindlustatud. Kohus sedastab, et karistusjärgne käitumiskontroll kujutab endast intensiivset riivet 

isiku põhiõiguste suhtes, mistõttu peab seda kohaldama eriliselt kaalutletult ja erandina. Kuigi XX 

ei tunnista veel täielikult oma kuritegusid, on ta kohtu arvates läbinud piisavalt kuriteoriske 

maandavaid tegevusi ning esmakordne ja küllaltki pikk vangistus võiks olla piisav, et mõjutada teda 

edaspidi seaduskuulekalt elama.  

  

                                                           
120 Päring teostatud 15.06.2020. Andmed: justiitsministeerium.  



6. Käitumiskontroll ja 

kriminaalhooldus 
 

2019. aasta jooksul tuli kriminaalhooldusele arvele 49 laste vastu suunatud seksuaalkuritegudes 

süüdimõistetud isikut, sh 7 alaealist121.  

 Keskmine vanus 37,7 aastat.  
 Kõik meesoost.  
 Perekonnaseis: abielus 14%, lahutatud 8%, vabaabielus 12%, vallalised 61%, info puudub – 

4%. 
 Rahvus: 73% eestlane, 18% venelane, 6% teadmata, 2% aserbaidžaan.  
 Haridus: 4% algharidus,12% põhiharidus (hariduse I tase), 20% põhiharidus (7. – 9. klass), 

2% põhiharidus (lihtsustatud õppekava järgi), 8% keskharidus, 29% kutseharidus, 10% 
kõrgharidus, 10% - info puudub.  

Tabel 7. 2019. aastal kriminaalhooldusel arvele võetud seksuaalkuritegudes süüdimõistetud – 

kriminaalhoolduse alus 

Kriminaalhoolduse aluse alaliik 
Kriminaalhooldus
aluseid 

Katseaja pikkus 

KarS üldkasulik töö 1  

KrMS üldkasulik töö 5  

Käitumiskontroll 27 Keskmine katseaja pikkus 28,2 kuud 

Käitumiskontroll (karistusjärgne) 1  

Käitumiskontroll (mõjutusvahend) 1  

Käitumiskontroll (šokivangistus)  7 Keskmine katseaja pikkus 36 kuud 

Käitumiskontroll (vanglast) 6 Keskmine katseaja pikkus 22 kuud 

Väärteo üldkasulik töö 1  

Kokku 49  

 

Tabel 8. 2019. aastal kriminaalhooldusel arvele võetud seksuaalkuritegudes süüdimõistetud – 

piirkondlik ülevaade 

Kriminaalhoolduse üksus 
Kriminaalhooldus
aluseid 

Erinevaid ametnikke seoses 
SK klientidega 2019 

Tallinna Vangla Ida-Harju KHO 3 1 

Tallinna Vangla Lääne-Harju KHO 7 5 

Tallinna Vangla Pärnu KHO Haapsalu esindus 1 1 

Tallinna Vangla Pärnu KHO Kuressaare 
esindus 

2 2 

Tallinna Vangla Pärnu KHO Paide esindus 1 1 

Tallinna Vangla Pärnu KHO Pärnu esindus 6 4 

Tallinna Vangla Pärnu KHO Rapla esindus 1 1 

Tartu Vangla KHO Jõgeva esindus 2 1 

Tartu Vangla KHO Põlva esindus 2 2 

                                                           
121 6 alaealist 01.01.2020 seisuga ehk arvele võtmisel, 7 alaealist kriminaalhooldusel arvele võtmise määratud alguse 

kuupäeval.  
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Tartu Vangla KHO Tartu esindus 5 2 

Tartu Vangla KHO Valga esindus 1 1 

Tartu Vangla KHO Võru esindus 1 1 

Viru Vangla kolmas üksus Pärnu piirkond 5 2 

Viru Vangla kolmas üksus Tartu piirkond 1 1 

Viru Vangla kolmas üksus Viru piirkond 1 1 

Viru Vangla KHO Jõhvi esindus 2 1 

Viru Vangla KHO Narva esindus 4 2 

Viru Vangla kriminaalhooldusosakond 
Rakvere esindus 

3 1 

Kokku 49 30 

 

2019. aastal kriminaalhooldusel arvele võetud lastevastaste seksuaalkuritegude toimepanijate 

kriminaalhooldusametnikke oli kokku 30, kellest 11 tegelesid mitme (maksimaalselt kuni 3 

seksuaalkuritegudes süüdimõistetud) kliendiga, ülejäänul oli vaid üks klient sellest sihtrühmast. 

Arvestades seksuaalkuritegusid toimepannud isikute kui spetsiifilise sihtrühma tundmise, 

sekkumiste oskusliku ning asjatundliku läbiviimise ja taasühiskonnastumise toetamise 

põhimõtete tundmise olulisust, oleks oluline, et ametnikel oleks piisav koormus just 

seksuaalkuritegusid toimepannud klientidega.  Üksikute kõnealuse grupi klientidega tegelemine 

aasta jooksul ei võimalda tagada oskuste ja teadmiste hoidmist.  

Kokku oli 2019. aastal kriminaalhooldusel arvele võetud seksuaalkurjategijatel 8 erinevat tüüpi 

kohustusi, millest kõige sagemini oli määratud kohustus osaleda sotsiaalprogrammis. 

Tabel 9. 2019. aastal kriminaalhooldusel arvele võetud seksuaalkuritegudes süüdimõistetud – 

käitumiskontrolli kohustused 
Kohustus* Kriminaalhooldusaluseid* 

Osaleda sotsiaalabiprogrammis122 31 

Otsida endale töökoht, omandada üldharidus või eriala kohtu määratud 
tähtajaks 

7 

Mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud isikutega 11 

Mitte tarvitada alkoholi 7 

Mitte omada ja tarvitada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid 4 

Alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud 9 

Alluda elektroonilisele valvele, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud 3 

Isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud 4 

*Ühel kriminaalhooldusalusel võib olla mitu kohustust 
 

Kõige sagedamini on seksuaalkuritegudes süüdimõistetud kriminaalhooldusaluste 
käitumiskontrollikohustuseks osaleda sotsiaalprogrammis (31) ning mitte tarvitada alkoholi (11). 
Ligi viiendikul hooldusalustest on ka kohustus alluda ettenähtud ravile (9). Ravikohustuse täitmine 
vajab täpsemat ülevaadet, et selgitada välja, millistel juhtudel on tegemist pigem formaalse 
kohustusega ning millistel tingimustel omab ravi (eelkõige mõeldud terapeutilisi sekkumisi) 
taotletavat mõju.   Kui isikule on käitumiskontrolli ajaks määratud kohustus pöörduda psühholoogi 
vastuvõtule ja alluda ettenähtud ravile123, peaks tegemist olema psühholoogiga, kes on läbinud 

                                                           
122Alates 01.01.2015 jõustunud KarSi muudatustega „sotsiaalabiprogrammi“ asemel mõiste „sotsiaalprogramm“. § 75. 

Käitumiskontroll 

(2) Arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid ning süüdlase isikut, võib kohus määrata, et süüdlane on käitumiskontrolli 

ajal kohustatud: [RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015] 1) heastama kuriteoga tekitatud kahju kohtu määratud ajaks; 2) mitte 

tarvitama alkoholi; [RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015] 21 ) mitte omama või tarvitama narkootilisi või psühhotroopseid 

aineid; [RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015] 3) mitte omama, kandma ja kasutama relva; 4) otsima endale töökoha, 

omandama üldhariduse või eriala kohtu määratud tähtajaks; 5) alluma ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku 

andnud; 6) täitma ülalpidamiskohustust; 7) mitte viibima kohtu määratud paikades ega suhtlema kohtu määratud isikutega; 8) 

osalema sotsiaalprogrammis; [RT I, 12.07.2014, 1- jõust. 01.01.2015] 
123 KarS § 75 lg 2 p 5 määratud kohustus võib olla sõnastatud erinevalt (vt Tabel 10), sh vastavalt kas kitsendades või laiendades, 

millisel teenusel ning millise spetsialisti juures peaks kriminaalhooldusalune osalema.  



vajalikke sihtrühmaspetsiifilis koolitusi (omab väljaõpet) ning on valmis nõustama ja/või ravima 
seksuaalkuritegusid toime pannud, seksuaalkäitumisprobleemidega ja/või 
seksuaalsuunitlushäirega kliente, et vastuvõtule pöördumine ei oleks kõigest formaalne, vaid 
täidaks lisakohustusega pandud eesmärke. 
 
Ligi pooltel hooldusalustel (21) on käitumiskontrolli ajal vaid üks lisakohustus, sh 15-l on selleks 

kohustus osaleda sotsiaalprogrammis. Kaheksal kriminaalhooldusalusel ei ole ühtegi sisulist 

lisakohustust määratud.   

Kõigist sotsiaalprogrammikohustusega (31) isikutest vähemalt 17 puhul oli valitud programmiks 

seksuaalkurjategijatele mõeldud „Uus Suund“, mida mõnel juhul käsitleti lihtsustatud kujul või oli 

vajalik programmikohustus asendada/tühistada. Paaril juhul oli programmi läbiviija programmi 

koolitust läbimas või äsja läbinud, mistõttu programmi algus viibis. Kahel juhul oli programmiks 

„Õige hetk“ ning ühel juhul „Sotsiaalsete oskuste treening“. Kriminaalhooldusametniku selgituse 

kohaselt lähtutakse programmi pakkumisel järgmistest põhimõtetest ning nõudmistest: Kui isik on 

seksuaalkuriteos süüdimõistetud, peab isikul olema mingi arusaamine teo keelatusest. Ametnik 

kohandab kõik teemade käsitlused selliseks, et inimene saaks oma tasemel asjadest aru. Kui 

ametnik näeb, et programmi ei saa üldse läbi viia, sest isik ei saa üldse aru, saab pöörduda kohtu 

poole erakorralise ettekandega kohustuse tühistamiseks KarS § 75 lg 3 järgi. Sama paragrahvi järgi 

saab küsida ka programmi asemel struktureeritud vestluste läbiviimist (kohustuse kergendamine). 

Programmi toimumise aeg on sõltuv ametniku töökoormusest ja isiku valmisolekust 

seksuaalkuriteost rääkida. „Uus Suund“ on individuaalprogramm ja seda saab läbi viia ainult 

väljaõppe saanud ametnik. Programm on pikk, ametnik ei jõua mitmele seksuaalkurjategijale korraga 

pika perioodi jooksul neid läbi viia. Seepärast peab ta hajutama läbiviimisi. 

Ühel juhul, kus isikule lisakohustusi määratud ei olnud, on toodud selgituseks, et tema 

hoolduskavas on planeeritud vestlused isiku seksuaalkäitumisest.  

Näide B. Kohustusi ei ole. Programmis ei osale. Hooldusaluse kohtlemistase on kõrge, kuid talle ei ole 

hoolduskavasse (HK) planeeritud programmis osalemine. Hooldusalune on pensioniealine (71aastane) ja 

karistatud kriminaalkorras esimesel korral. Hooldusalune ei ela kannatanuga ega suhtle temaga. HKs on 

planeeritud vestlused isiku seksuaalkäitumisest ja sellest tulenevatest probleemidest, teiste inimeste 

tunnete aktsepteerimine ja mõistmine, isa ja vanaisa rollist.     

Näiteid sotsiaalprogrammis „Uus Suund“ käsitletavatest teemadest.  

Näide C. Programmi jooksul selgusid järgmised probleemvaldkonnad: isiku suhtlusring on väike, tema 

elu üksluine ja igav. Samuti on tal probleeme lähisuhete vallas, ainsad lähedased inimesed on vanemad. 

Kuigi hooldusalune on optimistliku meelega, tekitab see siiski olukorra, kus ta hakkab igavuse 

peletamiseks otsima tutvusi internetis. Samas on hooldusalune usaldav ja pisut lihtsustatud 

mõtteviisiga, mis teeb võimalikuks pahandustesse sattumise ja teiste poolt ära kasutamise - näiteks 

ahvatledes teda intiimsete fotode saatmisega ja selle eest raha küsides. Edasises töös võiks 

hooldusalusega vestelda sellest, kas ta on võtnud midagi ette, et tema elu oleks huvitavam ja 

mitmekülgsem; kas tal on õnnestunud leida enam inimesi, kellega suhelda; julgustada teda selle nimel 

tegutsema. Samas tasub talle mõne aja möödudes ilmselt meenutada, millised on ohud, millega peab 

internetis arvestama. 

Näide D. Programmi eesmärgiks oli aidata isikul mõista, miks ta on pannud toime kuriteo ja mida tuleks 

oma elus muuta, et enam mitte kuritegusid toime panna. Eesmärk on täidetud selles osas, et XXX mõistab 

olukorda, milles oli, kui kuriteo toime pani. Oskab ka tuua välja, mida oleks pidanud teisiti tegema. Samuti 

said programmi lõpus seatud eesmärgid edasiseks eluks, probleemiks on aga XXX-i suutlikkus oma 

plaane reaalselt täita. 

Mõni kriminaalhooldusalune on varasema(te) katsea(egade) ja kohustusena 

sotsiaalprogrammi „Uus Suund“ juba läbinud ning mõne puhul ei ole programmi läbimine 
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võimalik isiku väheste vaimsete võimete tõttu. Viimasel juhul on kriminaalhooldusametnik 

palunud kohtul kohustusi kergendada ning sotsiaalprogramm tühistada. Lõpliku lahendusena 

on näiteks seksuaalkurjategijatele mõeldud sotsiaalprogramm asendatud „Sotsiaalsete 

oskuste treeninguga“, mis on isiku võimetele paremini vastav.  

  

Näide E. Uuel katseajal on taas sotsiaalprogrammi kohustus, kuna varasemalt on see ühel korral 

läbitud, pole veel programmiga uuesti alustatud. Käesoleval katseajal toimus sotsiaalprogrammi 

„Uus Suund“ teistkordseks läbimiseks eelvestlus. Kriminaalhooldusametnik soovitas siiski veel 

oodata programmi alustamisega, kaheldes selle kiire kordamise otstarbekuses . Eelmist korda viidi 

sama programm läbi kahe aasta eest. Vestlusel selgus, et isik mäletab suures osas programmis 

räägitut, samal ajal eitab täiesti uut kuritegu124. Sel kujul ei täidaks programmi „Uus Suund“ 

läbiviimine oma eesmärki. Hetkel on isik programmi ootel (katseaeg kuni 2024).   

Näide F. Osaleb „Uus Suund“ sotsiaalprogrammis. Programm on hooldusaluse jaoks keeruline: 

hooldusaluse analüüsivõime nõrk, seoseid  raske luua. 

Näide G. Määratud alguses „Uus Suund“, kuid vestluste käigus selgus, et isiku analüüsivõime on 

nõrk ning ka vaimsed võimed väga vähesed  (isik on õppinud lihtsustatud õppekava  alusel) ning 

ametnik tegi kohtule erakorralise ettekande, milles palus kergendada isiku kohustusi ja 

sotsiaalprogramm tühistada. Kohus tegi aga kohtumääruse, milles jättis kriminaalhooldusametniku 

ettekande rahuldamata, põhjendades, et kriminaalhooldusosakonnal on võimalik süüdimõistetule 

läheneda individuaalselt ja kohaldada programmi vastavalt süüdimõistetu võimekusele . Kuna 

senise kriminaalhoolduse käigus on selgunud, et isikul on ka puudulikud sotsiaalsed oskused, siis 

planeeriti isikule sotsiaalprogramm „Sotsiaalsete oskuste treening“ , mis on isikule kergem ega 

eelda nii palju analüüsimist. Käitumisest tulenevate riskide maandamiseks viiakse läbi vestlused HK 

planeeritud tegevustes. XX-le on määratud osaline töövõime ja raske puue kuni 2023. 

 

Tabel 10. 2019. aastal kriminaalhooldusel arvele võetud seksuaalkuritegudes süüdimõistetud – 

käitumiskontrolli kohustuste arv kriminaalhooldusaluse kohta 
Kohustus-
te arv 

Isikud  

5 1 

alluda elektroonilisele valvele, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud, 
mitte omada ja tarvitada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, mitte tarvitada 
alkoholi, mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud 
isikutega, otsida endale töökoht, omandada üldharidus või eriala kohtu 
määratud tähtajaks 

4 5 

Sh  2 juhul mitte omada ja tarvitada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, mitte 
tarvitada alkoholi, osaleda sotsiaalabiprogrammis, otsida endale töökoht, 
omandada üldharidus või eriala kohtu määratud tähtajaks,  
1 juhul alluda elektroonilisele valvele, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku 
andnud, mitte tarvitada alkoholi, mitte viibida kohtu määratud paikades ega 
suhelda kohtu määratud isikutega, osaleda sotsiaalabiprogrammis,  
1 juhul alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud, 
mitte tarvitada alkoholi, mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda 
kohtu määratud isikutega, otsida endale töökoht, omandada üldharidus või 
eriala kohtu määratud tähtajaks,  
1 juhul alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud, 
mitte tarvitada alkoholi, mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda 
kohtu määratud isikutega, osaleda sotsiaalabiprogrammis 

3 4 

Sh  
1 juhul isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud, osaleda 
sotsiaalabiprogrammis,  
1 juhul alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud, 
mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud isikutega, 
osaleda sotsiaalabiprogrammis,  
1 juhul isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud, mitte tarvitada 
alkoholi, osaleda sotsiaalabiprogrammis, 

                                                           
124 Programmi „Uus Suund“ on võimalik läbida ning sisulist tööd teha ka juhul, kui programmis osaleja süüks pandavat 

seksuaalkuritegu eitab.  



1 juhul mitte omada ja tarvitada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid, osaleda 
sotsiaalabiprogrammis, otsida endale töökoht, omandada üldharidus või eriala 
kohtu määratud tähtajaks 

2 10 

Sh  5 juhul mitte viibida kohtu määratud paikades ega suhelda kohtu määratud 
isikutega ja osaleda sotsiaalabiprogrammis;  
1 juhul alluda elektroonilisele valvele, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku 
andnud; alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud; 
1 juhul alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud, 
osaleda sotsiaalabiprogrammis,  
1 juhul isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud, osaleda 
sotsiaalabiprogrammis;  
1 juhul isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud, osaleda 
sotsiaalabiprogrammis 

1 21 

Sh 15 juhul ainsaks kohustuseks osaleda sotsiaalabiprogrammis,  
3 juhul alluda ettenähtud ravile, kui selleks on eelnevalt nõusoleku andnud,  
2 juhul isiku enda võetud lisakohustus, mille kohus on kinnitanud,  
1 juhul ainsaks kohustuseks mitte tarvitada alkoholi 

0 8  

*Ühel kriminaalhooldusalusel võib olla mitu kohustust 

7 kriminaalhooldusaluse puhul on kriminaalhooldusametnik teinud erakorralise ettekande. Neist 

kahel juhul oli põhjuseks kohustuste mittetäitmine ning ühel juhul kontrollnõuete mittejärgimine. 

Ametnike ettepanekud olid järgmised: tühistada kohustusi, kergendada kohustusi (2X), pikendada 

käitumiskontrolli tähtaega, muu ettepanek, määrata täiendavaid ning tühistada kohustusi, ilmuda 

kriminaalhooldaja määratud ajavahemike järel kriminaalhooldusosakonda registreerimisele.  

Kohustuse „Alluda ettenähtud ravile, kui ta on selleks eelnevalt nõusoleku andnud“ puhul on 

teadaolevalt 6 juhul olnud raviasutuseks Viljandi Haigla seksuaalkäitumisalane nõustamiskabinet.  

Hetkel125 käib kriminaalhooldusalustest ravil/nõustamisel:  

 7 Pärnu kriminaalhooldusosakonnas arvel olevat kriminaalhooldusalust:  4 teenusel 

Viljandi Haiglas (ambulatoorne), 1 psühholoogi nõustamisel, 2 psühhiaatri nõustamisel;  

 2 Viru kriminaalhooldusosakonnas: 1 Rakvere esindusest teenusel Viljandi haiglas, 1 Jõhvi 

esindusest teenusel OÜ Corrigo Jõhvis, Narva esinduses ei ole ühtegi ravikohustusega 

klienti;  

 2 Ida-Harju krimiaalhooldusosakonnast: 2 käivad ravil Arstlik Perenõuandla OÜs, 1 

kriminaalhooldusalune pöördub sama teenuseosutaja juurde lähiajal;  

 3 Lääne-Harju kriminaalhooldusosakonnast: 1 käib ambulatoorsel ravil Marienthali 

Psühhiaatria ja Psühholoogia Keskuses ning ka Psühhiaatria ja Psühhoteraapia keskuses 

Sensus psühholoogi juures, 1 saab psühhiaatrilist ravi Arstilik Perenõuandla OÜs; 1 saab 

psühholoogilist/terapeutilist nõustamist.  

 10 Tartu vangla krminaalhooldusosakonnast (sh 9-l neist pandud kohustus): 2 on 

ravikohustuse täitnud, 8 jätkab raviga (sh psühhiaatri vastuvõtud), 1 hooldusalune käib 

ravile ilma kohtupoolse kohustuseta psühhiaatri juures. Neist kümnest isikust 2 on olnud 

arvel Jõgeva esinduses ning käinud teenusel Jõgeva Haiglas psühhiaater Valdur Parve 

juures (nii alkoholisõltuvuse selgitamiseks/ravimiseks  kui psühhiaatri vastuvõtul), Võru 

esinduse kriminaalhooldusalune on alkoholisõltuvuse tõttu (määratud sõltuvusravi) Lõuna-

Eesti-Haiglas,  4 Tartu hooldusalust käivad Viljandi Haiglas seksuaalkäitumise alasel 

nõustamisel psühholoog Margus Veemi juures, kus klientidega on kohtunud ka psühhiaater 

(esimesel kohtumisel või planeeritult)126. Lisaks käib üks kriminaalhooldusalune 

nõustamisel Pro Vita kliinikus psühhiaater Dagmar Pomerantsi juures.  

                                                           
125 22.09.2020 seisuga justiitsministeeriumi vanglate osakonna andmetel.  
126 Kui psühhiaater ei näe vajadust igakordseks pöördumiseks tegeleb edasi psühholoog. 
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Ühel juhul pöördus isik esmalt psühhiaatri poole, kes andis vastuse, et tema ei ole 

spetsialiseerunud seksuaalsuunitlushäiretega patsientidele ning ei saa kriminaalhooldusalust 

aidata. Seejärel pöördus isik seksuoloog Imre Rammuli poole – „toimunud on mitu kohtumist väga 

suurte vaheaegadega, mis olid seotud hooldusaluse sõnul esialgu arsti puhkuste ja 

komandeeringutega, seejärel COVID-19 levikuga. (…) Hooldusalune väitis, et seksuoloog soovis 

eelkõige vaadata, kuidas isiku sotsialprogrammis osalemine läheb. Hooldusaluse tagasiside 

seksuoloogi vastuvõtule on pigem negatiivne, kuna vastuvõtud on kallid, kasu aga tema ei tunne ning 

vastuvõttude vahel on pikad pausid. Kõik kontaktid andis hooldusalusele ametnik, kuid registreeris 

klient ise ning esitas ka arstitõendeid. Jäi mulje, et isik oli motiveeritud arstiabi saamiseks, kuid ei 

leidnud piisavat tähelepanu just arstide poolt.“127 

Kahel juhul peeti ravikohustuse all silmas kohustust alluda (ka) alkoholiravile. „Kohtu poolt 

määratud kohustuse täitmiseks käis Pärnu Haiglas vastuvõttudel, toimusid regulaarsed kohtumised, 

määrati ravi (antidepressandid). Raviarsti poolt suunatud psühhiaatriakliiniku päevakeskuse 

tegevustesse.“128 Praktikas on näiteid, kus parimal moel aitaks kriminaalhooldusalusel uute tegude 

toimepanemist ennetada kriminaalhoolduse, alkoholisõltuvuse ravi (sh Viljandi Haigla alkokabinet) 

ning seksuaalkäitumise alase nõustamise kombineerimine.  

Ka ilma kohtu poolt pandud kohustuseta on kriminaalhooldajad pakkunud võimalust pöörduda 

Viljandi Haiglasse ravile ning nõustamisele. 2019. aastal kriminaalhooldusel arvele võetud isikutest 

on selliseid näiteid vähemalt kolm. Mõnel juhul ei ole esialgsest initsiatsiivist jõutud püsiva 

nõustamiseni. (Kättesaadava informatsiooni põhjal võib selle põhjuseks olla eriolukord 2020. a 

kevadel, kriminaalhooldusaluse vaimsed võimed).   

Näide H. Ühel juhul on isiku enda võetud lisakohustuseks pöörduda 2 kuu jooksul alates kohtuotsuse 

jõustumisest psühhiaatri poole ning käia psühhoteraapias kogu katseaja vältel, mille kohta esitab 

regulaarselt õiendeid kriminaalhooldajale. Üks sellise kohustusega isik käib regulaarselt 

psühhopteraapias Saaremaa Perenõuandlas, esitab kriminaalhooldajale tõendid, kohtumised jätkuvad 

katseaja lõpuni ning peale sotsiaalprogrammi lõppu soovib kriminaalhooldaja suunata ka Viljandi 

Haiglasse seksuaalkäitumise alasesse nõustamisse.  

Viljandi Haigla psühholoogi kirjeldus, millistes tegevustes seisneb üldjoontes 

seksuaalkäitumisalane nõustamine129.  

 Koostöös psühhiaatriga selgitatakse välja psüühikahäire esinemine (seksuaalsuunitluse 
häire, kaasuvad häired). See on tavaliselt ka esimene nõustamise teema (informeeritakse 
häire olemusest, ravivõimalustest).  

 Kui patsient on hälbelise käitumisega, siis analüüsitakse käitumist. Selgitatakse, mis 
toimus, millised mõttevead inimesel on, selgitatakse kognitiivkäitumislikku seletusteooriat.  

 Töös kasutatakse Pathway mudelit ja Finkelhori mudelit tegude seletusena.  
 Kasutatakse kognitiivkäitumusliku teooria põhiseid töölehti uskumuste ja hoiakute 

selgitamisel. Räägitakse vajadustest ja nende rahuldamise erinevatest viisidest.  
 Oluline on seksuaalanamneesi kogumine, selle analüüs ja võimalik tulevikunägemus. 
 Luuakse eesmärgid tulevikuks ning plaan nendeni jõudmiseks.  
 Kohtumisi on tavaliselt kaheksa või rohkem korda, olenevalt patsiendi võimalustest ja 

motivatsioonist, samuti võimekusest.  
 Vajadusel toetatakse medikamentoosse raviga.  

                                                           
127 Kriminaalhooldusametniku sisend.  
128 Kriminaalhooldusametniku sisend.  
129 Samas.  



Paaril juhul on kriminaalhooldusametnik teinud erakorralise ettekande ettepanekuga asendada 

sotsiaalprogramm vm kohustus kohustusega pöörduda ning alluda ravile Viljandi Haiglas lähtuvalt 

kriminaalhooldusaluse vajadustest ja/või võimekusest läbida sotsiaalprogramm.  

Näide I. Kohtuotsusega määrati kohustuseks pöörduda psühhiaater-seksuoloogi juurde konsultatsioonile 

ja alluda ettenähtud ravile; osaleda kriminaalhooldaja poolt vajalikuks peetavas sotsiaalprogrammis. 

Ametniku erakorralise ettekande ettepanekuga asendada määratud kohustused kohustusega pöörduda 

seksuaalkäitumise alasele teenusele Viljandi Haigla Psühhiaatriakliinikusse. 

Kuna XXX on samaliigilise kuriteo eest ka  varem karistatud (karistatus kustunud) ja ta on motiveeritud 

oma käitumist muutma, siis leidis ametnik olevat otstarbeka pakkuda XXX-le võimalikult kõrgel tasemel 

professionaalset abi. Viljandi Haigla psühhiaatriakliinikus pakutav seksuaalkäitumisalase nõustamise 

teenus tagab isikule kompleksse ja asjatundliku abi – nõustamisse on korraga kaasatud nii psühhiaater 

kui psühholoog. XXX käis nõustamisel kokkulepitud aegadel, kokku üheksa korda. Esimesest kohtumisest 

võttis osa ka psühhiaater, kes ravimravi määramist vajalikuks ei pidanud. XXX-le oli soovitanud Viljandi 

Haigla psühholoogi poole pöörduda ka prokurör ja XXX oli psühholoogiga enne erakorralise ettekande 

esitamist juba korra kohtunud. 

 
Viljandi Haigla sõnul on patsiendid saanud valdavalt ise hakkama endale videovõimaluste 
organiseerimisega. On ka näiteid, kus videonõustamine toimub päevakeskuse kaudu – elukoha 
asukoha tõttu tähendaks füüsiliselt nõustamas käimine pikema vahemaa tagant nõustamisele 
sõitmist. Sarnastest näidetest tulenevalt võiks enam kaaluda erinevate asutuste (nt KOV ja 
kriminaalhooldusosakonnad) juures privaatsete veebinõustamistvõimaluste loomist ning 
pakkumist. KOV pakutav oleks kättesaadav ka neile, kes ei ole kriminaalhooldusalused (nt 
prokuratuuri poolt oportuniteediga pandud kohustus pöörduda seksuaalkäitumisega seotud ravile 
ja nõustamisele).  
 
Kriminaalhooldusel seksuaalkurjategijatele pakutakse seksuaalkurjategijatele mõeldud 

sekkumisprogrammi „Uus Suund“. „Uue Suuna“ koolituse on läbinud ning programmi saavad läbi 

viia 25 kriminaalhooldusametnikku130. Ühel ajahetkel on ca 60-90 seksuaalkuriteos süüdimõistetut 

kriminaalhooldusel, sh ca 60 laste vastu suunatud seksuaalkuritegudes süüdimõistetuid. 

Kriminaalhooldusosakondade juhid veenduvad enne juhtumi määramist, kas ametnik on võimeline 

seksuaalkurjategijatega tegelema131. Kognitiivse defitsiidi tõttu ei saa kriminaalhooldusel 

viibivatest laste vastu seksuaalkuriteo toime pannud isikutest programmi läbi viia umbes kümnel 

inimesel aastas. Sellisel juhul leitakse programmile alternatiivsed lahendused, näiteks 

struktureeritud vestlused programmi „Uus Suund“ põhjal ning samuti psühholoogi vestlused. 

Viimati viidi programmi Uus suund koolitus läbi 2018. a  II kvartalis132 ning kõik programmi läbiviijad 

on läbinud vastavad koolitused. Kohati võib olla vähene praktika programmi läbiviimisel. 

Kvaliteetselt seksuaalkurjategijatele mõeldud sekkumisprogammide pakkumiseks (nt „Uus 

Suund“) on vajalik, et kriminaalhooldajal oleks piisavalt koormust, et läbi pideva programmi 

pakkumise hoida enda pädevust ning kompetentsi programmi läbiviimiseks. Jooksvalt hinnatakse 

ka koolitusvajadust ning vajadusel õpetatakse välja uusi ametnikke. Kõikide vanglate 

kriminaalhooldusosakondades kokku on plaanis 2020. a läbi viia „Uue suuna“ programmi koolitus 

                                                           
130 Viru Vanglas kaks, Viru vangla kriminaalhooldusosakonnas neli, Tallinna Vanglas neli, Ida-Harju 

kriminaalhooldusosakonnas kolm, Lääne- Harju kriminaalhooldusosakonnas kolm, Pärnu kriminaalhooldusosakonnas kolm, 

Tartu vanglas üksteist ja Tartu vangla kriminaalhooldusosakonnas kuus ametnikku. 
131 IATSO juhendi 7. põhimõte. „Seksuaalkurjategijate ravi võib hõlmata erinevaid terapeutilisi lähenemisi. On oluline, et 

spetsialistid oleksid kursis kasvava ja areneva valdkonnaga ning osutaksid uuringutega tõestatud tõhusaimat ravi.“ 
132 2020 sügisel viiakse läbi „Uue Suuna“ koolitus.  
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umbes kümnele inimesele. Vajalik on kriminaalhooldusametnikele koolituste pakkumine 

seksuaalkäitumisega seotud teemadel133.  

Seksuaalkurjategijate riskihindamise manuaali kohaselt mittekontaktsete seksuaalkuritegude 

toimepanijatele seksuaalkurjategijate riskihindamist ei koostata.134 Täiendava info saamiseks 

saab vajadusel seksuaalkurjategijate riskihindamist kasutada. 

Ettepanekud:  

 Analüüsida uue seksuaalkurjategijatele mõeldud grupiprogrammi paremaks 

rakendamiseks eraldi osakonna loomist (Tartu) vanglas programmi(de)s aktiivselt 

osalevatele kinnipeetavatele, et luua toetav keskkond.  

 Grupisupervisioonide järjepidev ning süsteemne pakkumine vanglasüsteemi 

töötajatele. Eesmärk oleks grupisupervisioone135 pakkuda kolmel korral aastas, seni 

olnud üldiselt kord aastas. 

 Individuaalsete supervisioonide sihtrühma vajadustele vastav, järjepidev ning 

süsteemne pakkumine vanglasüsteemi töötajatele.  

 Koolituste korraldamine sekkumiste läbiviimiseks ning seksuaalkäitumisprobleemide 

teemal vanglasüsteemis – nii vanglatöötajatele, - psühholoogidele kui 

kriminaalhooldusametnikele. 

 Kriminaalhooldusel seksuaalkuritegusid toime pannud isikutele sihtrühma spetsiifiliste 

sekkumisprogrammide („Uus Suund“ vm) kvaliteetse ning programmi läbiviimise 

eeldustele vastava läbiviimise tagamiseks täiendavate koolituste ja 

grupisupervisioonide korraldamine ning piisav koormus programmi läbiviimise 

kompetentsi hoidmiseks. 

 Suurendada seksuaalkurjategijatega tegelevate vanglasüsteemiväliste nõutava 

ettevalmistusega spetsialistide (psühholoogid, psühhiaatrd) arvu, et 

kriminaalhooldusametnikel oleks rohkem vajadustele vastavalt (sh piirkondlikult) 

võimalusi kriminaalhooldusaluste suunamiseks erinevate spetsialistide juurde 

nõustamisele ja/või ravile.  

 

  

                                                           
133 2019 toimusid 2 koolitust 13. ja 20.09.2019. Osales vastavalt 95 ja 89 spetsialisti sotisaal-, tervise- ning 

õiguskaitsevaldkonnast.  
134 Vanglate osakonna sisend 31.01.2020. Antud sihtrühma kohta lisainfo hankimiseks aga võib nende puhul kasutada Stable’t 

ja Acute´i hindamisinstrumenti.  
135 Keskmiselt on grupis 5-8 ametnikku igast vanglast.  

 



7. Vanglast vabanenute tugiteenus 
 

Tugiisikuteenus projektis „Vanglast vabanenute jätkutugi“ on vabanejale vabatahtlik ja eeldab 

nõusolekut ja tahet teha tugiisikuga koostööd. Tugiisikuteenuse vajalikkuse hindamiseks ei ole 

seatud piire või kriteeriume. Sisuliselt vajaks iga vabanenu tuge ja abi – sõltuvalt inimesest, mille 

osas konkreetne vabanenu tuge vajaks. Praktikas suunatakse teenusele rohkem retsidiivsemaid 

ning multiprobleemseid inimesi.  2019. aasta jooksul vabanes vanglatest ja arestimajadest 2121 

süüdimõistetut ja vahistatut (Kuritegevus Eestis 2020).  2019. aastal vormistati tugiisikuteenusele 

212 inimest.   

Vanglast vabanenute tugiisikuteenusel on viimastel aastatel (2015-2018) olnud kokku 586 isikust 

(sh teenuse korduvad kasutajad) 11 isikut, kes olid karistust kandnud kontaktse seksuaalkuriteo 

eest136. Sealhulgas 3 isikut neist olid ka majutusteenusel. Lisaks oli samal perioodil veel 4 

kontaktse seksuaalkuriteo toimepannut suunatud tugiisikuteenusele, kuid koostöö lõppes enne 

isikute vanglast vabanemist ning tugiteenust need isikud ei saanud. Tugiisik oli ühel juhul 3 kuud, 

ühel juhul 4 kuud, kahel juhul üks kuu (vastavalt sama isik 4 kuud ja 1 kuu majutuskeskuses), kolmel 

juhul 6 kuud (neist üks isik 6 kuud majutuskeskuses), ühel juhul 5 kuud, ühel juhul 13 kuud, ühel 

juhul 7 kuud, ühel juhul 16 kuud.  

 

Kõigist vanglast vabanenute tugiteenusel olnud isikutest kahe puhul on 2020 juuni seisuga info 

seksuaalkuriteoga seotud kriminaalasjas ülekuulamise kohta (ühel juhul muuhulgas § 141 lg 1 ning 

teisel juhul KarS § 145 lg 1). 

 

  

                                                           
136 Vanglast vabanenute kuriteod raskeima § järgi.  
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8. Ravi- ja nõustamisvõimalused 

seksuaalkäitumisprobleemide korral 
 

Lanzarote konventsioon kohustab (artikkel 7) konventsiooniosalisi tagama, et isikutel, kes 

kardavad, et nad võiksid toime panna mõne konventsiooni kohaselt sätestatud kuriteo, on vajaduse 

korral juurdepääs kuritegude toimepaneku ohu hindamiseks ja ärahoidmiseks ettenähtud 

tõhusatele sekkumisprogrammidele või - meetmetele. Viimastel aastatel on kaardistatud ning 

arendatud seksuaalkäitumisalase nõustamise võimalusi ning toetatud teadlikkuse tõstmist nii 

õiguskaitse-, vaimse tervise, meditsiini-, sotsiaalvaldkonna spetsialistide seas. 

Seksuaalkäitumisega seotud nõustamis- ja ravivõimalustest on koostatud ülevaatlik infomaterjal. 

Vabariigi valitsuse tegevusprogramm aastateks 2019-2023 ülesandeks on luua roheline raamat 

vaimse tervise probleemide  koordineeritud ennetamiseks ja raviprotsesside tagamiseks. Rohelise 

raamatu koostamine on sisendiks VVTP 2019-2023 tegevuseks 7.14: „Loome vajalikud süsteemid 

inimeste vaimse tervise alaseks harimiseks, kogunevate probleemide ennetamiseks ja 

raviprotsessi õigeaegseks käivitamiseks.“ Käesolevast analüüsist selgunud vaimse tervisega 

seotud varajase märkamise, sekkumiste ning ravi planeerimise arendusvajadused on sisendiks 

sotsiaalministeeriumile rohelise raamatu koostamisel.  

Seksuaalkäitumisprobleemidega seotud nõustamist pakub Viljandi haigla seksuaalkäitumisalane 
nõuandla. Viljandi haigla juurde seksuaalhälbelise käitumisega ning 
seksuaalkäitumisprobleemidega isikute nõustamise ja ravi kompetentsikeskuse (SKAN) loomine 
on olnud üheks eesmärgiks vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020 
rakendusplaanis137. Patsientide vastuvõtt SKANis toimub 2017. aastast.  

SKAN teenuse ning arendusega seotud rahastusmudel on olnud arutelul sotsiaalministeeriumiga, 
kuid 2020 juuni seisuga ei ole olnud seni olulisi edasiminekuid. Haigekassa hinnakirja alusel on 
võimalik rahastada psühholoogilise teraapia vastuvõtte, samuti psühhiaatrilist nõustamist. 
Patsiendi enda tasuda on esmavastuvõtt. Paari aastaga ei ole võimalik olnud arendada madala 
läve teenuseid: anonüümset telefoninõustamist, veebinõustamist138 sarnaselt 2015. aastal loodud 
STOPP nõuandetelefonile139. Samuti ei ole seni SKAN poolt koordineeritult käivitunud koolituste, 
konverentside jm korraldamine. Viimane aitaks kaasa ning oleks hädavajalik nii otseste nõustajate 
kui laiemalt spetsialistide teadlikkuse tõstmiseks ning seksuaalkuritegude ennetamiseks vajaliku 
kompetentsi loomiseks.  

2020 juuni seisuga on Viljandi haiglas SKAN teenusel 6 patsienti, sh 2020 jooksul on lisandunud 3 
patsienti (ülejäänud 3 varasemast). Viljandi haiglal on võimekus jooksvalt nõustada ning teenusel 
hoida suurem arv patsiente. Arvestuslikult toimub iga kuu mõni esmavastuvõtt, kus lähtuvalt 
patsiendi vajadustest piisab ühest visiidist ning konsultatsioonist. 2020. aastal on enamik 
vastuvõtte toimunud videonõustamisega, ühe patsiendiga ka telefoni teel. Seega vajadusel on 
sõltumata patsiendi geograafilisest asukohast teenuse osutamine vähemalt teatud mahus 
võimalik. 2019. aastal on teenusele pöördunud üks patsient, kel puudub selleks väline kohustus (nt 
kriminaalhooldusalune, käitumiskontrolli kohustus) – st teenusele on pöördunud ise. SKAN 
psühholoogi sõnul on 2020 juuni seisuga aktiivne suhtlus 5 kinnipeetavaga, kes on potentsiaalsed 
nõustamisele pöördujad peale vabanemist.  

                                                           
137 Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020. 
138 Amor.ee veebinõustamise lehel on võimalus esitada küsimusi ka probleemse seksuaalkäitumise teemadel (sh 

seksuaalsuunitlushäirete kohta: https://www.amor.ee/KKK_1), eksperdina vastab ka SKAN psühholoog.  
139 https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/seksuaalkurjategijad/stopp-nouandeliin-666-5120 

https://www.amor.ee/KKK_1
https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/seksuaalkurjategijad/stopp-nouandeliin-666-5120


Seksuaalkäitumisalase ravi ja nõustamise järjepidevaks ning kvaliteetseks tagamiseks on kriitiline 
vajaliku psühhiaatri olemasolu teenusepakkuja juures. Vastasel juhul on ka psühholoogi töö 
raskendatud või võimatu: teenuseosutamine algab psühhiaatri vastuvõtust.  

Täpsemat selgitamist vajab, millistel põhjustel ei ole kriminaalhooldusalused – sh karistusjärgsel 
käitumiskontrollil olevad isikud – kas lisakohustusena määratud, enda soovil või enda võetud 
lisakohustusena – jõudnud Viljandi haigla SKAN teenusele. Vajalik on pidevalt 
seksuaalkäitumisprobleemidega isikute, seksuaalkuritegusid toimepannud isikute ning nende 
lähedastega enda töös kokku puutuvaid spetsialiste koolitada sihtrühma kohtlemispõhimõtete, 
ravi- ning nõustamisvõimaluste, motiveerimise teemal ja jagada infot teenusepakkujate kohta üle 
Eesti. Lisaks Viljandi haiglale on teisi arste, psühholooge, kliinikuid, kes on valmis sihtrühmale ravi- 
ja nõustamisteenuseid pakkuma. Leidlik võrgustikutöö peab aitama kaasa sellele, et ravikohustuse 
ning –sooviga isikud (sh kriminaalhooldusalused) sobiva nõustamiseni jõuaksid: vanglast 
vabanenute tugiisiku, ühistranspordi kasutamise toetuste (sh tasuta transport), KOV jm toetuste, 
aga ka digi- ja telefoninõustamise võimalusi kombineerides.  

Viljandi haigla seksuaalkäigumisalase nõuandla psühholoogi hinnangul oleks kogukonnas samuti 

võimalik pakkuda seksuaalkäitusmisprobleemidega isikute grupiprogrammi, mida alates 2019. 

aastast pakutakse vanglas. Selleks, et kogukonnas oleks grupiprogrammi võimalik pakkuda, on 

oluline ennetavalt nõustamisele pöördumise toetamine sh avaliku diskussiooniga 

seksuaalkäitumisprobleemide korral abi küsimise võimalikkuse ning kättesaadavuse kohta. 

Samuti eeldab ravi- ja nõustamisprogrammis osalemine teenuse rahastamist vastavalt sihtrühma 

vajadustele. Nii isepöördujate (seksuaalkuritegusid mittetoimepannud, kuid võimalike 

seksuaalkäitumisprobleemdiega isikute), kriminaalhooldusaluste kui vanglast vabanenute puhul 

on oluline sotsiaalse toe olemasolu: kas kohaliku omavalitsuse või ka vanglast vabanenute 

jätkutoe teenuse kaudu. Eestis pakutava vanglast vabanenute tugiteenuse eesmärk on suurendada 

vanglast vabanenute osalust tööturul, tööturu- ja sotsiaalteenustel ning seeläbi vähendada 

vanglast vabanejate retsidiivsust. Tugiteenuse  abil  parandatakse vanglast vabanenute 

sotsiaalset kaasatust ja võimalusi iseseisvaks toimetulekuks.140   

  

                                                           
140 https://www.kriminaalpoliitika.ee/tugiteenus 

https://www.kriminaalpoliitika.ee/tugiteenus
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https://www.ird.lt/en/services/services-of-the-register-of-suspects-accused-and-convicts-criminal-record-clean-criminal-record-certificates/ordering-a-certificate-or-extract-of-the-register-for-residents
https://www.ird.lt/en/services/services-of-the-register-of-suspects-accused-and-convicts-criminal-record-clean-criminal-record-certificates/ordering-a-certificate-or-extract-of-the-register-for-residents
https://www.ird.lt/en/services/services-of-the-register-of-suspects-accused-and-convicts-criminal-record-clean-criminal-record-certificates/ordering-a-certificate-or-extract-of-the-register-for-residents
https://www.kriminaalpoliitika.ee/tugiteenus
https://www.police.govt.nz/about-us/programmes-and-initiatives/child-sex-offender-cso-register
https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019039
https://en.wikipedia.org/wiki/Megan%27s_Law
https://www.communityprotection.wa.gov.au/LocalSearch
https://www.rik.ee/et/karistusregister/lastega-tootamise-piirangu-kontrollimine
https://www.gov.za/services/national-register-sex-offenders-nrso
https://www.justice.gov.za/vg/nrso.html
https://www.lifeonlist.org/western-europe-and-sex-offenders/
https://hub.unlock.org.uk/knowledgebase/information-sex-offence-notification-requirements/
https://www.smart.gov/pdfs/global-survey-2016-final.pdf
https://rps.ms.gov.pl/en-US/Public#/
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Ülevaade teenusepakkujatest, kelle poole analüüsis käsitletud juhtumitel on 

seksuaalkuriteos süüdimõistetud isikud nõustamisele või ravile pöördunud 
 

Teenusepakkujate loetelu juhuslikus järjekorras: 

 

 Psühholoog Nadežda Selivjorstova, tel. 5517259, Eneseareng MTÜ;  
 Psühhiaater-seksuoloog Imre Rammul, tel. (+372) 6665125, OÜ Arstilik Perenõuandla, 

www.arstlikperenouandla.ee/; 
 Psühholoog Elen Kihl, tel. (+372) 4539800, Psühhiaatria- ja Psühhoteraapia keskuses 

Sensus, www.sensus.ee; 
 Saaremaa Perenõuandla OÜ, perenouandla.ee;  
 Psühhiaater Kaja Rand, tel. (+372) 44 73 296, Pärnu haigla psühhiaatriakliinik, www.ph.ee; 
 Ahtme Haigla psühhiaater, tel. (+372) 33 111 33, Järve Tervisemaja, Ravi 10d, Kohtla-Järve; 
 Pühhiaater Laura Keskküla, Viljandi Haigla.  
 Psühholoog Margus Veem, tel. 5343 1551, Viljandi Haigla seksuaalkäitumisalane 

nõuandla, http://www.vmh.ee/seksuaalkaitumise-alane-noustamine-3/, e-mail: 
skan@vmh.ee. 

 Psühhiaater Valdur Parve, Jõgeva Haigla.  
 Psühholoog Dagmar Pomerants, Pro Vita Kliinik.  
 OÜ Corrigo Jõhvi.  

 
Ülejäänud teadaolevate seksuaalkäitumisega seotud ravi ja nõustamise teenuse pakkujate loetelu 
on veebis kättesaadav. Loetelu on avatud uuendamisele lähtuvalt teenusepakkujate valmisolekust 
pakkuda teenust seksuaalkäitumisprobleemidega täiskasvanutele ja/või alaealistele.  

 

  

http://www.arstlikperenouandla.ee/
http://www.sensus.ee/
http://www.ph.ee/
http://www.vmh.ee/seksuaalkaitumise-alane-noustamine-3/
mailto:skan@vmh.ee


Lisa 2 
 

LasteKS § 20 lg 1 sätestab loetelu KarS paragrahvidest, milles süüdi mõistetud isikul (või isikul, 

kellele on nendes paragrahvides sätestatud õigusvastase teo eest sundravi kohaldatud) on 

keelatud tegutseda lastekaitsetöötaja või lapsega töötava isikuna sõltumata karistusandmete 

kustumisest. LasteKS § 20 lg-s 2 on sätestatud loetelu, mis välistab sama tegevuse üksnes kehtiva 

karistuse korral. LasteKS § 20 lg 11 laiendab LasteKS § 20 lg 1 piirangut ka isikutele, keda on enne 

karistusseadustiku kehtima hakkamist kriminaalkoodeksi vastavate paragrahvide järgi karistatud. 

LasteKS § 20 lg 1 ja 2 piirangu võib esitada tabeli kujul: 

Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud 

Piirang sõltumata karistusandmete kustumisest 

KarS § 113 Tapmine 

KarS § 114 Mõrv 

KarS § 116 Lapse tapmine 

KarS § 133 Inimkaubandus                 

KarS § 1331 Inimkaubanduse toetamine 

KarS § 1332 Kupeldamine 

KarS § 1333 Prostitutsioonile kaasaaitamine 

KarS § 141 Vägistamine 

KarS § 1411 Tahtevastane sugulise iseloomuga tegu 

KarS § 143 Suguühtele või muule sugulise iseloomuga teole sundimine 

KarS § 1432 Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu mõjuvõimu kasutades 

KarS § 144 Suguühe järeltulijaga 

KarS § 145 Suguühe või muu sugulise iseloomuga tegu lapseealisega 

KarS § 1451 Alaealiselt seksi ostmine 

KarS § 175 Inimkaubandus alaealise suhtes 

KarS § 1751 Lapspornole juurdepääsu taotlemine ja selle jälgimine 

KarS § 178 Lapsporno valmistamine ja selle võimaldamine 

KarS § 1781 Seksuaalse eesmärgiga kokkulepe lapseealisega kohtumiseks 

KarS § 179 Lapseealise seksuaalne ahvatlemine 

Piirang sõltuvalt karistusandmete kustumisest 

KarS § 118 Raske tervisekahjustuse tekitamine 

KarS § 121 Kehaline väärkohtlemine 

KarS § 122 (kehtetu) Piinamine (kehtetu) 

KarS § 134 lg 2 p 2 Isikuvabadust piiravasse riiki toimetamine noorema kui kaheksateistaastase isiku 

suhtes 

KarS § 135 lg 2 Pantvangi võtmine noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes 

KarS § 136 lg 2 Vabaduse võtmine seadusliku aluseta, kui see on toime pandud noorema kui 

kaheksateistaastase isiku suhtes 

KarS § 1381 lg 2 p 2 Doonorlusele sundimine, kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase 

isiku suhtes 

KarS § 140 lg 2 Doonorlusele kallutamine, kui see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase 

isiku suhtes 

KarS § 172  Võõra lapse hõivamine 

KarS § 173 Lapse müümine ja ostmine 

KarS § 174 Perekondliku kuuluvuse muutmine 

KarS § 180 Alaealisele julmuse eksponeerimine 

KarS § 182 Alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele 

KarS § 1821 Alaealisele alkoholi müümine ja ostmine 

KarS § 185 Narkootilise ja psühhotroopse aine edasiandmine nooremale kui 

kaheksateistaastasele isikule 
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KarS § 187 Alaealise kallutamine narkootilise ja psühhotroopse aine ja muu uimastava toimega 

aine ebaseaduslikule tarvitamisele 

KarS § 200 lg 2 p 4 Röövimine, kui see on toime pandud isiku poolt, kes on varem toime pannud 

röövimise või tapmise seoses röövimisega või muul omakasu motiivil või 

väljapressimise 

KarS § 200 lg 2 p 5 Röövimine, kui see on toime pandud raske tervisekahjustuse tekitamisega 

 

LasteKS § 20 lg-tes 1 ja 2 välja toodud kuritegusid võib üldjuhul pidada asjakohasteks. Samas on 

piirangu kohaldamisalast jäetud välja mitmed kuriteokoosseisud, mille järgi kvalifitseeritavas teos 

neelduks mõnel juhul ka LasteKS § 20 lg-tes 1 või 2 sätestatud kuritegu. Siinkohal võib välja tuua 

mõned võimalikud näited KarS eriosast: 

 KarS eriosa 8. peatükk (inimsuse ja rahvusvahelise julgeoleku vastased süüted)  

 KarS § 214 lg 2 p 2 (väljapressimine raske tervisekahjustuse tekitamisega) 

 KarS § 237 (terrorikurtegu) 

 KarS § 244 (rünne kõrge riigiametniku elule ja tervisele) 

 KarS § 246 (rünne rahvusvaheliselt kaitstud isiku elule ja tervisele) 

 KarS § 251 lg 3 p 3 (võimuhaaramine Kaitseväes või Kaitseliidus raske tervisekahjustuse 

tekitamisega) 

 KarS § 302 (õigusemõistmise mõjutamine raske tervisekahjustuse tekitamisega) 

 KarS § 327 lg 3 (massilised korratused kinnipidamiskohas, kui selle käigus on tekitatud 

raske tervisekahjustus või põhjustatud inimese surm) 

 KarS § 435 (vägivald kaitseväeteenistuses oleva isiku suhtes) 

Üldjuhul on nende erikoosseisude eesmärgiks sätestada raskem karistus, sest tavakoosseisuga 

võrreldes seisneb sellistes tegudes täiendav ebaõigus. Sellest tulenevalt ei ole põhjust nende 

kuritegude toimepanijaid eelistada üldkoosseisu järgi kvalifitseeritavate kuritegude toimepanijate 

ees. Kuna selliseks ebavõrdseks kohtlemiseks puudub põhjus, võib LasteKS § 20 lg 1 ja 2 

kuritegude loetelu vajada täpsustamist. 

Alaealisena toimepandud kuriteod 

LasteKS § 20 lg 1 sätestab kuriteod, milles süüdimõistmise korral kehtib lastekaitsetöötajana ja 

lapsega töötava isikuna töötamise piirang sõltumata karistusandmete kustumisest, so eluaegselt. 

Arvestades muuhulgas LasteKS § 20 lg-s 1 sätestatud kuritegude raskust ja ohtlikkust, võib seda 

üldjuhul põhjendatuks pidada. Siiski ei pruugi selline piirang alati osutuda proportsionaalseks isiku 

suhtes, kes on kuriteo toime pannud alaealisena. Ühe näitena võib tuua KarS §-s 178 sätestatud 

lapsporno valmistamise. Teoreetiliselt võib selle kuriteokoosseisu täita ka olukord, kus kaks 17-

aastast saadavad üksteisele endast pornograafilise sisuga pilte, jäädvustavad oma suguühte vmt 

(sealjuures ei ole kahe 17-aastase omavahel suguühtesse astumine keelatud). Alaealise poolt 

toime pandud kuritegusid ei pruugi olla põhjendatud alati võrdsustada täiskasvanute poolt toime 

pandud kuritegudega.  

Riigikohus on alaealisele karistuse mõistmise kontekstis selgitanud, et alaealise puhul tuleb 

lähtuda eeldusest, et alaealise poolt toimepandud kuritegu on episoodilist, juhuslikku laadi. 

Karistusseadustik eeldab, et alaealine on küll süüvõimeline (KarS § 33), kuid tema süüvõime on 

piiratud. Tegemist ei ole piiratud süüdivusega KarS § 35 mõttes, vaid just ebapiisava 

sotsialiseeritusega. Isegi kui alaealine saab aru enda teo keelatusest, et tähenda see, et ta suudaks 

täiel määral enda käitumist vastavalt sellele arusaamisele juhtida. Alaealine ei pruugi täiel määral 

eristada lubatut ja keelatut ning täielikult aduda oma tegude tagajärgi. Iseäranis aktuaalne on see 

küsimus juhul, kus alaealine paneb süüteo toime vahetult peale karistatavasse ikka jõudmist. 

Seetõttu tuleb igakordselt tuvastada, kas alaealine oli enda vaimse ja kõlbelise arengu tasemelt 

võimeline aru saama oma teo keelatusest ja vastavalt sellele arusaamisele käituma. Eriti tuleb 



grupiviisiliste süütegude korral otsustada, kas selles osalenud alaealine oli piisavalt iseseisev 

langetama täielikke omavastutuslikke otsuseid või pani ta süüteo toime grupisiseste sidemete 

toimel, nö kaasajooksikuna. (RKKKo 3-1-1-43-06, p 13.1 ja 13.2).  

Ka õiguskantsler, tehes ettepaneku viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed 

piirangud põhiseadusega kooskõlla, on pööranud erilist tähelepanu eluaegse piirangu mõjule just 

veel välja kujunemata alealisele, kes alles kohandub ühiskonnaelu normidega, õpib vigade 

tegemise käigus ning kes võib olla teo toime pannud impulsi ajel (p 10 ja 36). (Õiguskantsleri 

29.04.2016 ettepanek viia tegevusala ja elukutse valikule kehtestatud eluaegsed piirangud 

põhiseadusega kooskõlla). 

Mõistagi tuleb siinjuures arvestada erilist vajadust kaitsta lapsi võimaliku väärkohtlemise eest. 

Seetõttu ei ole välistatud, et teatud kuritegude puhul peaks eluaegne piirang kehtima sõltumata 

sellest, mis vanuses tegu toime pandi. Küll aga vääriks kaalumist, kas kõik LasteKS § 20 lg-s 1 

sätestatud kuriteod peaksid reservatsioonideta välistama tulevase töö lastega ka siis, kui teo 

toimepanija oli alaealine.  

  

https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_7_riigikogule.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_7_riigikogule.pdf
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/6iguskantsleri_ettepanek_nr_7_riigikogule.pdf
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Lisa 3. Karistusregistri arendamine 

seoses seksuaalkuriteo toime pannud 

isikutega 
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) esmase kaardistuse kohaselt vajavad täpsemat 

analüüsi ning võimalikku arendamist põhi- ehk baasfunktsionaalsused, mis tagaks seadusest 

tulenevate ülesannete täitmiseks vajaliku info justiits-, sise- ja sotsiaalministeeriumi valitsemisala 

asutustele. Süüdimõistetud, karistuse kandnud (sh vangistuse) seksuaalkuritegusid toime pannud 

isikutega seonduv info (nt vanglast vabanemise aeg, elukoht) peaks olema kättesaadav 

ametkondlikult, mitte avalikkusele. Täiendavalt on vaja analüüsida, kuidas ja milliseid andmeid on 

vaja E-toimiku klientsüsteemide (KARR, KIR, PPA) vahel liigutada. E-toimikus on mitmesuguseid 

andmeid, mille puhul on vaja analüüsida, kas – vastavalt vajadusele – osa jõuab või ei jõua vajalike 

osapoolteni. Andmete liikumise aluseks on osapoolte (asutused ning klientsüsteemid) vajaduste 

kaardistus, samuti infovahetuse õiguslikud alused (nende kaardistus) ning tehnilised võimalused 

(sh andmete kvaliteet, spetsiaalisete teenuste loomine kasutajasõbralikkuse ehk soovitud 

praktilise väljundi tagamiseks). Mõningad praegused kitsaskohad ning arendusvajadus on RIKi 

esialgse hinnangu kohaselt järgnevalt loetletud. 

 

E-toimiku ja KIR141 süsteemide vahelise liidese ehitamine puuduolevate andmete 

edastamiseks 

Vanglast vabanenud seksuaalkurjategijate kohta peaks info liikuma operatiivsemalt 

asjakohastesse e-toimiku klientsüsteemidesse. Kui seksuaalkurjategija vabaneb vanglast, siis 

saab PPA sellekohase teavituse.  Hetkel toimib vanglast vabanenud seksuaalkurjategijate kohta 

info edastamine selliselt, et teada ametnikele edastatakse info e-mailile: ametnikult ametnikule, 

kuid mitte automaatselt. Selline infoliikumine sisaldab riski, et osa asjakohastele ametnikele jääb 

info edastamata, ametnike vahetusega muutuvad olulised kontaktid, info saanud ametnik ei pruugi 

seda edastada edasi näiteks teise piirkonna politseinikele, kes samuti vanglast vabanenud 

seksuaalkurjategijaga potentsiaalselt kokku puutuda võivad (näiteks teatatakse kahtlasest isikust, 

kelle tausta on vaja kontrollida). KIR saadab e-toimikusse (sh Karistusregistrisse) andmed vanglast 

vabanemise kohta, aga kõik e-toimiku klientsüsteemid ei suuda seda infot vastu võtta. Nii ei jõua 

see teave automaateselt ka PPA infosüsteemi MIS.  

 

Hetkel kasutab PPA avaliku korra ja siseturvalisuse tagamiseks ja analüüsimiseks andmekogu 
„Infosüsteem POLIS“. Käesoleva andmekogu põhimääruse § 15 lõike 2 kohaselt annavad 
infosüsteemi andmeid ka Justiitsministeeriumi vanglate osakond (p 2) ja vanglad (p 7) – ühiste 
infoobjektide, ennetava tegevuse, otsimise ning jälitusmenetluse andmestikku – ning kohtud (p 8) 
kriminaalhooldusaluste kohta – isiku andmed, järelevalve aeg, põhjus, täiendav teave (§ 13 lg 1 p 
5).142  

                                                           
141 Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja  kriminaalhooldusaluste andmekogu.  
142 Siseministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti sisend 28.01.2020. 



Rahvusvahelise infovahetuse raames toimub liikmesriikidelt teabe vastuvõtmine ja kontroll143. 
Kuigi oma väiksuse tõttu on Eesti pigem transiitriigiks, võimaldab inimeste sissetulekute kasv ka 
meie kodanikel enam reisida majanduslikult ja sotsiaalselt tagasihoidlikumetesse riikidesse.144 

PPA ja siseministeeriumi jaoks on oluline, et info karistatud (ja vanglast vabanenud) 
seksuaalkurjategijate kohta liiguks PPA lastekaitseüksuste ja asjaomaste menetlejate vahel 
efektiivselt. Samuti, et toimiks teabevahetus isikute kohta, kelle puhul võib esineda kahtlus või oht 
(uue) seksuaalkuriteo toimepanemisele. Tõhusama teabevahetuse saaks rahaliste vahendite 
eraldamise puhul tagada erinevate IKT arendustega. PPA vajab süsteemset teabevahetust 
karistatud isikute kohta kuritegude toimepanemise ennetamiseks ja menetlemiseks. Süsteemsus 
aitab kaasa isiku ohtlikkuse/riski hindamisele ja andmete  paremale kvaliteedile. 

Politsei ei saa infot selle kohta,  kui varem süüdimõistetud, karistuse kandnud isik kolib teise linna. 
Selleks selge õiguslik alus ja regulatsioon puudub ning see info ei ole alati asjakohane. Võimalik 
on saada infot, kui teha isiku kohta päring. 

PPA vaates on taktikalisel tasandil oluline tööriist seksuaalkuritegude eest süüdi mõistetud või 
oma tegevuse ja/või käitumisega ohtu kujutavatest isikutest teada saamine, et tuvastada 
ohtlikumad, kelle suhtes tuleb otsustada seadusekohane sekkumine. Noorsoo-  ja 
piirkonnapolitseinik saaks sisendi tegevuste planeerimiseks kuriteo toimepanemise või ohvriks 
sattumise ohu ennetamiseks. Lisaks luuakse võimalusel ka ühtne laste seksuaalset kuritarvitamist 
ja ärakasutamist kujutava (edaspidi CSAM - Child Sexual Abusive Material) materjali räside (hash) 
andmebaas145 01.02.2020 asutatud digikriminalistikakeskuses, kus CSAM valdkonna digivaatluste 
osas võetakse kasutusele uus tööprotsess koos riist- ja tarkvaravõimekusega, mis annab ka  
taktikalise analüüsi tasandile ühe andmeallika juurde. 

Kuigi politsei teeb koostööd muude isikute ja asutustega, ei pruugi teave karistuse kandnud isiku 
reaalsest elukohast, tema poolt võimalikust ennast- ja lapsi ohustavast käitumisest politseile 
jõuda, kui isik ei ole oma püsiva viibimiskoha rahvastikuregistris elukohana registreerinud, ta ei asu 
töötama lastega kokkupuutumist võimaldaval kutsealal või jääb tugivõrgustikuta ja abita juhul, kui 
puuduvad oskused endaga toime tulla.  

Politseil on õigus teabele vangistusest vabanenud seksuaalkuriteo eest karistatud isiku ja tema 

võimaliku karistusjärgse elukoha kohta. Seksuaalkurjategijate erinevates piirkondades 

tuvastamine, prefektuuride vahel andmevahetuse efektiivne ja kvaliteetne toimumine sõltub 

paljuski ressursist, mida PPA saab arendustöödesse investeerida. Isikud ei muuda alati elukoha 

vahetusel rahvastikuregistri andmeid, kuigi neil on selleks kohustus. Teise piirkonda elama asunud 

seksuaalkurjategija kohta puudub uues elukoha piirkonnas vajalik info. Karistuse ära kandnud isiku 

kohta puuduvad mõistlikul tasemel järelkontrolli meetmed. Seksuaalkurjategija elukoha vahetuse 

info peaks liikuma elukohajärgsetesse politseijaoskondadesse. Vanglast vabanenud 

seksuaalkurjategija elukoha ning elukohamuutuse kaardile märkimine annaks piirkonnapolitseile 

parema ülevaate. See hõlbustaks ka näiteks toimepandud kuritegude uurimisversioonide ja 

esmaste kahtlusaluste ringi loomist.  

Kui menetlus on isiku suhtes lõppenud, siis e-toimik selle isiku andmeid enam ei töötle ja ei 

värskenda. Hetkel kehtiva elukoha aadressi saamiseks klient peaks pöörduma rahvastikuregistri 

                                                           
143 Näiteks SIS II Art 24 - riiki sisenemise või riigis viibimise keeldu puudutavad hoiatusteated 3. riikide kodanike kohta, 

kellel on keelatud Schengeni alale siseneda või seal viibida tulenevalt pädeva siseriikliku kohtu või ametiasutuse otsusest 
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D0219&from=EN).  Samuti keeld 

väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse alusel (https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019039). 
144 Siseministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti sisend 28.01.2020. 
145 EN vastastikuste hindamiste seitsmenda vooru hindamisaruanne (nn Genval) „Küberkuritegevuse ennetamise ja sellega 

võitlemise Euroopa poliitika praktiline rakendamine ja toimimine”- Aruanne Eesti kohta  12.01.2016  10953/1  Punktis 9.2.1 

Soovitused Eestile 5. „Rühm märkis, et on olemas kava töötada välja riiklik laste tuvastamise andmebaas, kuid see on alles 

varases arenguetapis. Eestit ergutatakse oma kavaga selles osas tööd jätkama.“ 
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poole. Rahvastikuregistri liidesed peaksid kõikidel infosüsteemidel juba täna olema, k.a. MISil. Küll 

aga e-toimikust saaks andmeid isiku vabanemise kohta ning menetluse käigus kogutud kõigi 

kontaktide146 kohta.147 

Varasemalt on justiitsministeerium olnud seisukohal, et kinnipeetava isikuandmete töötlemisel, 

täpsemalt avalikkusele info jagamine karistust kandva isiku vanglast vabastamise fakti ja aja 

kohta, ei võimalda kinnipeetava vanglast vabastamise fakti ja aega üldsusele ega vangiregistris 

nimetamata kolmandatele isikutele avaldada. Kui on olemas õiguspoliitiline kaalutlus, mis 

õigustaks teatud kurjategijatega seonduva info avalikustamist, siis peaks selleks tulenema 

sõnaselge volitus õigusaktist.148 

Hetkel puudub ka üldine regulatsioon, mille kohaselt peaks vanglast vabanenu riiki oma töö- või 

elukohast teavitama. Rahvastikuregistri seaduse § 68 sätestab isiku kohustuse tagada 

rahvastikuregistris enda ja oma alaealiste laste ning eestkostetavate elukoha aadressi olemasolu. 

On põhjust arvata, et seda kohustust ei täideta alati. Samuti ei ole sellise kohustuse täitmata 

jätmise korral ette nähtud ühtegi sanktsiooni. Töökoha osas sätestab maksukorralduse seaduse 

(MKS) § 252 lg 1 tööd võimaldava isiku kohustuse töötamine registreerida. Töötamise register on 

maksukohustuslaste registri alamregister, mida peetakse Maksu- ja Tolliametile, 

Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile ning 

Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks (MKS § 251 lg 1). 

Töötamise registreerimise kohustuse tähtaegse täitamata jätmise korral on võimalik kohaldada 

tööandjale sunniraha (MKS § 257).  

Juhul, kui süüdlane vabaneb vanglast tingimisi ennetähtaegselt, on ta katseaja jooksul muuhulgas 

kohustatud elama kohtu määratud alalises elukohas ja saama kriminaalhooldusametnikult eelneva 

loa elu-, töö- või õppimiskoha vahetamiseks (KarS § 75 lg 1 p 1 ja 5 ja § 76 lg 5). Selle kohustuse 

täitmata jätmine katseajal võib kaasa tuua vangistuse täitmisele pööramise (KarS § 76 lg 7). Juhul, 

kui isik vabaneb pärast karistuse täielikku ära kandmist, on samasisulist kohustust võimalik 

asetada üksnes karistusjärgse käitumiskontrolli raames. KarS § 871 lg 1 kohaselt võib 

karistusjärgset käitumiskontrolli pärast vangistuse ärakandmist kohaldada, kui: 

1) isikut on karistatud vähemalt kaheaastase vangistusega tahtliku kuriteo eest ning enne 

seda vähemalt üheaastase vangistusega tahtliku kuriteo eest või teda on karistatud 

vähemalt kaheaastase vangistusega KarS 9. peatüki 1., 2., 6. või 7. jaos, 11. peatüki 2. jaos 
või 22. peatüki 1. või 4. jaos sätestatud tahtliku kuriteo eest või muus peatükis sätestatud 

tahtliku kuriteo eest, mille koosseisutunnus on vägivalla kasutamine; 
2) ta on ära kandnud mõistetud vangistuse täies ulatuses ja 

3) arvestades kuriteo toimepanemise asjaolusid, süüdlase isikut, varasemat elukäiku ning 
käitumist karistuse kandmise ajal, samuti tema elutingimusi ja neid tagajärgi, mida võib 

süüdlasele kaasa tuua karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamine, on alust arvata, et ta 
võib toime panna uusi kuritegusid. 

Nii seksuaalkuritegusid (KarS 9. peatüki 7. jagu) kui ka perekonna ja alaealiste vastaseid 

kuritegusid (KarS § 11. peatükk) toime pannud isikutele põhimõtteliselt võimalik kohaldada 

karistusjärgset käitumiskontrolli ka ilma varasema karistatuseta, kui isikut karistatakse vähemalt 

kaheaastase vangistusega ning kuriteo koosseisutunnuseks on vägivalla kasutamine (nt 

vägistamine – KarS § 141).  

                                                           
146 Mõni kontakt võib olla samuti oluline, kuigi ei pruugi olla isiku elukoha aadress.  
147 RIK sisend 30.01.2020.  
148 10.05.2019 memo justiitsministrile „Kinnipeetava isikuandmete töötlemisest“.  



KarS § 871 lg 2 sätestab teatud sihtrühmale ka kohustusliku karistusjärgse käitumiskontrolli, kuid 

see sihtrühm on võrdlemisi kitsas. Karistusjärgse käitumiskontrolli kontrollnõuete ja kohustuste 

rikkumine on kuritegu (KarS § 3314).  

Kokkuvõtvalt saab möönda, et riigil võib puududa ülevaade sellest, kus elab või töötab laste vastu 

suunatud kuriteo toime pannud isik, kes on karistuse täies ulatuses ära kandnud (või kes on 

tingimisi ennetähtaegselt vabanenud, kuid kelle katseaeg on läbi). Kuigi lihtsaks lahenduseks võiks 

olla teatud sihtrühmale kohustusliku karistusjärgse käitumiskontrolli kohaldamine, oleks see 

ilmselt ebaproportsionaalne, sest lisaks elu- ja töökohast teavitamisele kaasnevad sellega ka 

teised nõuded (nt loa saamine Eestist lahkumiseks, kohustus elada kindlas töökohas jmt). Küll aga 

oleks võimalik uute kuritegude ennetamiseks kaaluda teatud kuritegude eest karistatud isikutele 

üksnes elu- ja töökohast teavitamise kohustuse asetamist karistusjärgse käitumiskontrolli raames. 

Võimalus jagada pädevate ametiasutuste vahel infot vanglast vabanenud seksuaalkuriteos 

süüdimõistetud isiku kohta vajab selgelt piiritletud õiguslikku alust. Tegemist on ohu ennetamiseks 

isiku põhiõiguste- ja -vabaduste piiramisega, mis on võimalik üksnes selge õigusliku aluse 

olemasolul. Esiteks peab olema sellisel infovahetusel selge ja piiritletud eesmärk ja see peab 

olema legitiimne. Edasi peab olema selge, kelle osas millised andmed, kelle vahel ja millisel 

konkreetsel juhul liiguvad. Üldreeglina on igal kinnipidamisasutusest vabanenul õigus alustada elu 

vabaduses ilma riigipoolse kontrollita (erandiks on siinkohal nt kriminaalhooldus). Erandid sellest 

on võimalikud, kuid peavad olema põhjendatud ja proportsionaalsed. 

Nii näiteks ei saa KorS § 26 olla teavitamine üldmeetmena käesolevat konteksti silmas pidades 

põhjendatud, kui avalikkust või konkreetset isikut (nt endise kinnipeetava naabruses elav elanik) 

teavitatakse pelgalt sellest, et isik, kes kandis karistust lastevastase seksuaalkuriteo 

toimepanemise eest, vabanes vanglast. Selliseks toiminguks on vaja valdkonna vajadusest tingitud 

õigustust.  

Lisaks peab olema selge, millised on politsei volitused kõnesoleva ülesande täitmisel. 

Ettepanekud149: 

 Politsei infosüsteemi täiendamine selliselt, et seksuaalkuritegude eest karistatud isiku 
leidmine  oleks lihtsam. Infosüsteemi täiendamine vajab õiguslikku analüüsi.  

 Politsei infossüsteemi ja karistusregistri ühendamine. PPA seisukohast oleks vajalik ka 
isikute töö- ja elukohaandmete automaatne uuenemine.  

 Prefektuurides lastekaitsegruppidele ja laste vastu toimepandud seksuaalkuritegusid 
menetlevatele ametnikele teavituste edastamine, kui piirkonda on tööle või elama asunud 
seksuaalkuriteo eest süüdimõistetud isik.  

 Koostada juhised päringute tegemiseks ja andmete jagamiseks, et vältida isiku põhiõiguste 
ja vabaduste ning isikuandmete kaitse riivet. 

 

E-toimiku ja karistusregistri teenuste re-analüüs puuduliku info lisamiseks, 

olemasolevate andmete muutmiseks lähtuvalt vajadustest ja vahetamiseks  

Alates 2019 (KarR tellitud arendus KIRilt) on e-toimikus olemas kinnipeetava vabanemise aeg – kui 
vastav info on olemas Karistusregistris, on see olemas ka e-toimikus. Puudu on andmed 
kinnipidamisele saabunud isetulijate ja sundtoodute puhul. Samas, e-toimikusse saabuvad 
andmekomplektid ei ole täielikud ning arendustega tuleb tegeleda. Näiteks on e-toimikus hetkel 
järgmine meta-andmestik puudu: psühhiaatrilise sundravi kandmisest vabastamise määruses 
sisalduvad andmed150(kohtumäärus) ning kohtu poolt sundravil lõpetamise aeg jms. RIKile on 

                                                           
149 Siseministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti sisend 28.01.2020. 
150 Kohtumääruses on andmed olemas, kuid alati ei pruugi need olla KISis õigesti tehniliselt formuleeritud, mistõttu ei ole 

võimalik alati aru saada, kas tegemist on psühhiaatrilise sundravi lõpetamise määrusega konkreetses asjas. 
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lastega töötamise piirangu päringu aluseks LasteKS § 20. Hetkel ei suuda RIK täita LasteKS-st 
tulenevat kohustust väljastada psühhiaatrilise sundravi andmeid. LasteKS § 20 sätestab lastega 
töötamise keelamise nii juhul, kui isikut on seal loetletud kuriteo eest karistatud kui ka siis, kui talle 
on sellise kuriteo eest sundravi kohaldatud. Sundravi kohaldamine on võimalik kolmel juhul: kui isik 
on pannud õigusvastase teo toime süüdimatus seisundis (1); kui ta on pärast kohtuotsuse 
tegemist, kuid enne karistuse ärakandmist jäänud vaimuhaigeks, nõdrameelseks või kui tal on 
tekkinud muu raske psüühikahäire (2) ja kui tal on eeluurimise või kohtus asja arutamise ajal 
tuvastatud nimetatud seisundid, mis ei võimalda kindlaks teha tema vaimset seisundit 
õigusvastase teo toimepanemise ajal ning ta on oma teo ja vaimse seisundi tõttu ohtlik endale ja 
ühiskonnale ning vajab ravi (3). Üksnes esimesel juhul tehakse süüdimõistev otsus. Ülejäänud 
kahel juhul ei ole isikut võimalik süüdi mõista, sest ta pole õigusvastase teo toimepanemises süüdi. 
KarRS § 12 lg 4 p 12 kohaselt on karistusandmeteks ka isikule psühhiaatrilise sundravi 
kohaldamise alustamise ja lõpetamise kuupäev, kuid KarRS peab silmas üksnes olukorda, kus 
psühhiaatrilist sundravi kohaldatakse pärast süüdimõistva otsuse tegemist. Seega ei ole võimalik 
kontrollida, kas lastega töötavale isikule on kohaldatud psühhiaatrilist sundravi seoses LasteKS §-
s 20 sätestatud õigusvastaste tegude toimepanemisega.  Aastas määratakse psühhiaatrilisele 
sundravile ligikaudu 50 inimest, kellest suurem osa on toime pannud isikuvastaseid kuritegusid.  E-
toimiku süsteemi asutamine ja e-toimiku süsteemi pidamise põhimäärus § 15 lõikes 4 on 
sätestatud, et e-toimiku avaliku liidese kasutajatel on e-toimiku süsteemi kannete ja päringute 
tegemise õigus seaduses lubatud juhtudel ja mahus.   
 
Psühhiaatrilise sundravi mõistab isikule kohus ning kohtumäärus on KISis olemas, samuti 

võimekus läbi e-toimiku määruses sisalduvaid andmeid väljastada. Vajalik on üle hinnata, 

analüüsida ning vajadusel täiendada andmestruktuuri osa. Tuleb läbi mõelda, kelle sisestada jääb 

andmestik, mis ei kuulu ühegi hetkel e-toimikuga liidestatud süsteemile (nt kes saaks sisestada e-

toimikusse andmed isiku psühhiaatrilisest sundraviasutusest reaalse vabanemise kuupäeva kohta 

jms.). E-toimiku osapooltel tuleb tõsisemalt kaaluda ka klassifikaatorite, §-ide jms andmete 

sisestamise korrektsust ja vajadusel ka topeltkontrollide rakendamist klientsüsteemidesse enne 

andmete edastamist e-toimikusse. Automatiseeritud protsesside, kus inimkontrolli vahel ei ole, 

puhul on andmete algse sisestamise kvaliteet ülioluline.  

 

Faktipäringu lahenduse kaalumine: lihtne ning kasutajasõbralik lastega töös 

kokkupuutuvate spetsialistide taustakontroll151 

Lastekaitse seaduse § 20 sätestab piirangud isikutele, kes ei tohi lastega töötada (vt Lisa 2). 

Nimetatud piirang peab tagama, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei pääseks töötama 

inimesed, keda on karistatud või kes on sundravile määratud inimkaubanduse, seksuaalse 

enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud kuritegude eest. 

Nende süütegude puhul on lastega töötamise piirang eluaegne, olenemata sellest, kas karistus on 

kehtiv või kustunud. Muude vägivallasüütegude ja mitme teise kuriteo puhul kehtib piirang 

karistuse kehtivusel. 

 

Lastega töötamise piirangu tagamiseks peab lasteasutus: veenduma, et inimest, keda soovitakse 

tööle võtta, ei ole eelnimetatud kuritegude eest karistatud või sundravile määratud (nii Eestis kui 

teistes riikides); kontrollima samal alusel ka neid töötajaid, kes on tööle asunud enne piirangu 

kehtestamist, st enne 2007. aastat; pisteliselt tegema kontrolli kõikide töötajate osas, et veenduda 

isiku mittekaristatuses töötamise vältel.  

Päringu teostamiseks on kaks võimalust. Automatiseeritult saab andmeid pärida avalikus e-
toimiku infosüsteemis karistusandmetega tutvumiseks. Samuti on kolmandatele osapooltele 
võimalik väljastada avaliku e-toimiku vastust. Kui kolmandatele osapooltele on vajalik esitada 

                                                           
151 Lastega töötamise piirangu juhend (2018).  

 



allkirjastatud ja pitseriga või e-tembeldatud registriteadet, saab selle taotluse alusel. Vastupidiselt 
automatiseeritud andmete väljastamisele nõuab dokumendi väljastamine aja- ja inimressurssi. 
Paberkandjal väljastamise korral lisanduvad ka muud kulud.  

Lasteasutus peab inimese tausta kontrollimiseks esitama taotluse karistusregistrile, märkides 

andmete väljastamise aluseks lastekaitseseaduse §20 lg 1-2152. Kui isik asub tööle avalikku 

teenistusse, tuleb tausta kontrollimise aluseks täiendavalt märkida avaliku teenistuse seadus § 15 

p 1-3. Sellisel juhul kontrollitakse isiku tausta nii lastekaitseseadusest kui ka avaliku teenistuse 

seadusest tulenevate piirangute alusel. Lasteasutustele on päringute tegemine tasuta. Eestis on 

lastega töötamise ebaseaduslik võimaldamine (KarS §179¹) ka karistatav153.  

KarS § 1791 sätestab väärteokoosseisuna isiku lapsega töötava isikuna tööle või teenistusse 

võtmise või muul viisil lastega tegutsemise võimaldamise, kui isikul on seadusega keelatud lastega 

töötamine, samuti õigustatud isiku poolt lastega töötamiseks tegevusloa andmise eest, kui see on 

seadusega keelatud. Füüsilisele isikule ette nähtud karistus on kuni 300 trahviühikut (KarS § 1791 

lg 1) ning juriidilisele isikule kuni 3200 eurot (KarS § 1791 lg 2). Arvestades asjaolu, et KarS üldosast 

tulenev juriidilise isiku rahatrahvi ülemmäär on 400 000 eurot (KarS § 47 lg 2), tuleks kaaluda KarS 

§ 1791 lg 2 sanktsioonimäära tõstmist.  

KarS § 1791 ning LasteKS § 20 võivad siiski vajada täpsustamist. KarS § 1791 sätestab kolm 

teoalternatiivi:   

1) isiku lapsega töötava isikuna tööle või teenistusse võtmine, kui see on seadusega 

keelatud; 

2) isikul muul viisil lastega tegutsemise võimaldamine, kui see on seadusega keelatud või 

3) õigustatud isiku poolt lastega töötamiseks tegevusloa andmise eest, kui see on seadusega 

keelatud. 

Ei ole ühemõtteliselt selge, kas KarS § 1791 koosseisule vastab ka see, kui lastega töötavat isikut 

karistatakse pärast tööle või teenistusse võtmist LasteKS §-s 20 sätestatud kuriteo eest ning 

tööandja ei kontrolli tema karistatust jooksvalt. Kuigi ei ole saa olla kindel, kas see oli seadusandja 

mõte, võib see põhimõtteliselt olla käsitatav lastega tegutsemise võimaldamisena, kui see on 

seadusega keelatud. Sellega tõusetub kaks järgmist probleemi. Esiteks oleks sellisel juhul 

tegemist tegevusetusega (isikukausaalsuse põhimõtte järgi). Arvestades asjaolu, et üldjuhul on 

tegemist juriidilisest isikust tööandjaga, võib konkreetse füüsilise isiku tegutsemiskohustuse 

tuvastamine osutuda keerukaks.154 Teiseks, kuigi väärteo toimepanemine on võimalik ka 

ettevaatamatusest (KarS § 15 lg 3), tuleb ettevaatamatusdelikti korral tuvastada 

hoolsuskohustuse rikkumine. Kuna LasteKS ei sätesta, kui tihti või millal tuleb isiku 

                                                           
152 § 20.  Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud 

  (1) Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna ei tohi tegutseda isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi 

karistusseadustiku §-des 113, 114, 116, 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille 

karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on 

karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi. 

  (11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud piirangut kohaldatakse ka isikutele, keda on karistatud enne karistusseadustiku 

jõustumist tegude eest, mis on kvalifitseeritud kriminaalkoodeksi §-de 100–102, § 115 lõike 2 punkti 3, § 115 lõike 3, § 

1151 lõike 2, §-de 116 ja 117, § 118 lõike 2, §-de 200, 2003 ja 202 ning § 2026 lõike 3 punkti 2 järgi, samuti isikutele, keda on 

karistatud välisriigis toime pandud samaväärsete kuritegude eest. 

[RT I, 28.11.2017, 2 - jõust. 01.01.2018] 

  (2) Lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna ei tohi tegutseda isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi 

karistusseadustiku §-des 118, 121, 122, § 134 lõike 2 punktis 2, § 135 lõikes 2, § 136 lõikes 2, § 1381 lõike 2 punktis 2, § 140 

lõikes 2 või §-des 172–174, 180, 182, 1821, 185, 187 või § 200 lõike 2 punktis 4 või 5 sätestatud kuriteo eest, mille 

karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. 

  (3) Kui lastega töötamiseks käesoleva seaduse § 18 lõike 2 tähenduses on vajalik tegevusluba, on selle andmiseks õigustatud 

isik kohustatud jälgima käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud piirangutest kinnipidamist. 
153 Füüsilise isiku puhul karistatav rahatrahviga kuni 300 trahviühikuga, juriidilise isiku puhul rahatrahviga kuni 3200 eurot. 
154 Vt nt RKKKo 05.03.2018, nr 4-17-3766, p 16-17 ja RKKKo 17.11.2017, nr 4-16-5811, p 10-16. 

https://www.rik.ee/et/karistusregister/taotluse-esitamine-asutuse-poolt
https://www.riigiteataja.ee/akt/128112017002
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karistusandmeid pärast tema tööle või teenistusse võtmist kontrollida, võib see asjaolu tekitada 

vaidlusi. Eeltoodust tulenevalt tuleks täpsustada KarS §-s 1791 sätestatud väärteokoosseisu ning 

samuti tuleks LasteKS täpsustada miinimumperioodiga, mille järel peab tööandja töötaja 

karistusandmeid kontrollima. Lisaks peab tööandjal olema kohustus karistusandmete 

kontrollimiseks, kui temani jõuab teave, mis võimaldab järeldada, et isikut võib olla LasteKS §-s 20 

sätestatud teo eest karistatud.  

Karistusregistri andmed väljastatakse registriteate kujul. Puudub võimekus anda päringu 

vastuseks, kas isik võib lastega töötada või mitte. Ehk väljastatakse ka andmed, mis ei pruugi 

päringu tegija jaoks olulised olla. Lastega töötamise puhul peab veenduma, et inimest, keda 

soovitakse tööle võtta, ei ole karistatud või sundravile määratud inimkaubanduse, seksuaalse 

enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud kuritegude eest. 

Nende süütegude puhul on lastega töötamise piirang eluaegne, olenemata sellest, kas karistus on 

kehtiv või kustunud. Andmete pärija peab ise hindama, kas määratud karistused kehtestavad ka 

lastega töötamise piirangu.  

Lastega töötavaks isikuks loetakse töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuvat 

inimest, vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenimisel, tööturuteenuste osutamisel või 

praktikandina lapsega vahetult kokku puutuvat inimest, inimest, kes puutub lastega vahetult kokku 

oma ametijuhendi või töö iseloomu tõttu teistes – mitte ainult lastele mõeldud – asutustes: näiteks 

haigla sotsiaaltöötaja, noorsootööasutuse või noortelaagri töötaja. Piirang ei laiene inimestele, kes 

tööülesandeid täites teenindavad teiste hulgas ka lapsi (müüjad, bussijuhid jne).  

Kui tööle kandideeriv isik on elanud või töötanud mõnes muus Euroopa Liidu riigis, tuleb andmeid 

isiku karistatuse kohta küsida ka läbi Euroopa Karistusregistri riigist, kus isik on viibinud.  

Ka lapsevanematel on õigus kontrollida lapsega tegeleva isiku tausta. Kui lapsevanem soovib 

lapsehoidja või muu lapsega tegeleva inimese tausta kontrollida, saab ta seda teha e-toimiku 

infosüsteemikaudu. Lapsevanem peab tasuma riigilõivu (4 eurot), mille saab üle kanda sama 

keskkonna, avaliku e-toimiku, kaudu. 

Lastega töötavate inimeste taustakontrolli süsteemsemaks muutmisele aitaks kaasa veebipäringu 

teenuse kasutajasõbralikumaks arendamine. Seega on eesmärgiks päringu lahenduse loomine, 

millega isikukoodi alusel on võimalik saada vastus, kas isikul on keelatud või ajutiselt keelatud 

lastega töötada (lähtuvalt LasteKS § 20-st). Avaliku e-toimiku kaudu võiks saada teha päringuid 

selle kohta, kas isik võib lastega töötada ning saada ei/jah vastuse. See riivaks vähimal määral 

kurjategija õigusi ja vabadusi. Soovi korral saab ka alati riigilõivu eest (nt 4€) karistusregistrist isiku 

kohta päringu teha.  

Viimasel paaril aastal on teadlikkuse tõstmiseks korraldatud koostöökohtumisi erinevate lastega 

töötavate asutuste ning valdkondade katusorganisatsioonidega ning lastega enda töös kokku 

puutuvate erialade kutseandjate ning kutseregistri pidajatega155. Kohtumistel on kaardistatud 

võimalusi lastega töötamise piirangu osas teadlikkuse tõstmiseks ning LasteKS § 20 tuleneva 

kohustuse täitmise lihtsustamiseks – nt infovahetus karistusregistri ning kutseregistri vahel; 

lastega töötamise piirangu meeldetuletuse loomine lastega töötavale spetsialistile ning 

lapsevanemale, kes spetsialisti vastu huvi tunneb. Näiteks on mitmed kutseregistrite pidajad 

avaldanud soovi kasutada, vajadusel eelnevalt luua, andmevahetuse teenust, mis võimaldaks 

pidevalt kontrollida registrisse kantud inimeste (nt treenerite registris olevad ning treeneri kutset 

taotlevate) karistusandmeid. RIK on teinud esmase analüüsi andmevahetuse teenuse 

                                                           
155 Huvialavaldkondade esindusühingutega, noorsootöötajate, spordialaliitude, Spordikoolituse ja -teabe Sihtasutusega 

(treenerite register), Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS), Haridus- ja Teadusministeeriumi, kultuuriministeeriumi, 

sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti ning Kutsekoja kutseregistri pidajate jt-ga arutamaks võimalikku 

andmevahetust karistusregistriga või andmevahetuse kitsaskohti ning samuti lastega töötamise piiranguga seotud 

taustakontrolli teostamise kohustusest ning praktikast teadlikkuse tõstmise võimalusi.  

https://www.e-toimik.ee/
https://www.e-toimik.ee/


arendamiseks – universaalne lahendus võimaldaks andmeid vahetada karistusregistri ning 

treenerite registri vahel. Potentsiaalse lahendusena tuleks kaaluda KarR ja Töötamise registri 

(TÖR) vahelise andmevahetuse loomist.  

Siseministeerium ning Politsei- ja Piirivalveamet rõhutavad vajadust riikliku järelevalve järgi, mis 

puudutab LasteKS § 20 (lastekaitsetöötajana ja lapsega töötava isikuna töötamise piirangud) 

sisulist täitmist. Hetkel puudub selgus, kui tihti lastega töötavad asutused ja MTÜ-d peavad 

kohustuslikus korras kontrollima töötajate andmeid. Järelevalve õigus/kohustus on 

Sotsiaalkindlustusametil. Vajalik oleks täpselt reguleerida kohustuslike kontrollide sagedus ning 

see tegevus peab jääma logidena maha. Ühe ettepanekuna võiks kontrollide sagedus olla: tööle 

võtmisel, enne kooliaasta algust ja täiendavalt veel üks kord aasta jooksul. Kontrollid võiksid olla 

motiveeritud ja toetatud KarS § 179 koosseisu  - lastega töötamine ebaseaduslik võimaldamine 

vältimiseks, kuivõrd isiku poolt, kes tööle saamiseks ebaõigeid andmeid esitab või  tõeseid varjab, 

vastutust ei kohaldata.156  

 

Uute E-toimiku süsteemsete teavituste realiseerimine, mis lähevad huvitatud 

klientsüsteemidele huvigruppi kuuluva isiku ja temaga seotud andmete muutmise 

kohta.  

Lisaks e-toimikule ja eelnimetatud punktidele, vajalikke arendusi on vaja teha ka järgmistes e-

toimikuga seotud infosüsteemides: KARR, KIR, KIS, MIS, (v-o veel teistes infosüsteemides, kui 

liidese või muudatuse vajadus selgub analüüsi/arenduse käigus). Kui teha muudatusi ainult e-

toimiku süsteemi, siis sellest ei piisa, kuna andmed peavad jõudma e-toimikusse teistest 

süsteemidest ja vastupidi – teised süsteemid peavad olema võimelised võtma vajalikke andmeid 

e-toimikust vastu. 

 

Kõik uued infotehnoloogilised muudatused ja täiendused lähevad e-toimiku DTO V6 ja/või V7 

versioonidesse, mis tähendab seda, et kõik huvigrupi teenuste ja andmetega seotud 

klientsüsteemid peavad vastavad e-toimiku DTO versioonid kasutusele võtma (vastasel juhul 

vajalikku andmete vahetust ei toimi). 

 

Infovahetus teiste riikidega - RIK võimekus päringutele vastata ning päringuid 

edastada  
Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS)157  kaudu vahetatakse liikmesriikide vahel teavet 

süüdimõistvate kohtuotsuste kohta. Süüteod on liigitatud ning lastekaitseseaduse § 20 kontekstis 

on olulisteks liikideks: inimkaubandus, seksuaalkuriteod ja süüteod perekonna vastu. Vahetatakse 

ka teavet konkreetse õiguse piiramise ning sundravi määramise kohta ehk keeld töötada 

alaealistega või teha noorsootööd ning psühhiaatrilise sundravi määramine158.  

 

ECRIS-e eesmärk on muu hulgas ka tagada, et lastevastases seksuaalkuriteos süüdi mõistetud 

isikutel poleks võimalik süüdimõistvat kohtuotsust või õiguste äravõtmist varjata, et tegeleda laste 

juhendamisega seotud kutsetegevusega teises liikmesriigis.  

Eesti on liitunud ECRIS-ega, kuid võetud kohustuste täitmine on raskendatud, kuna Eesti 

karistusregistriga puudub automaatliides. Teistest  liikmesriikidest saadetud teabe sisestamine 

Eesti karistusregistrisse ja teave Eestis määratud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta teise 

liikmesriiki saatmine toimub käsitsi andmete sisestamise teel. Selline andmete sisestamine on 

                                                           
156 Siseministeeriumi ja Politsei- ja Piirivalveameti sisend 28.01.2020. 
157 European Criminal Records Information System - ECRIS 
158 Euroopa karistusregistrite infosüsteemi (ECRIS) loomise kohta raamotsuse 2009/315/JSK artikli 11 kohaldamiseks.  
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aeglane ning piiratud puuduliku inimressursiga. Paljud andmed on Eesti karistusregistrisse 

sisestamata ning meil puudub mõistlik võimekus teisi liikmesriike teavitada Eestis määratud 

süüdimõistvate kohtuotsuste kohta159. Ehk Eestil puudub ülevaade Eesti kodanike välismaal toime 

pandud kuritegude kohta ning kohus ei saa arvestada välisriigi lahendeid Eestis toimuvate 

menetluste juures.  

ECRIS-ega automaatliidese loomine ja tööprotsesside automatiseerimine on oluline nii laste vastu 

suunatud seksuaalkuritegevuse, kui ka kõikide teiste süütegude ennetamiseks ja menetlemiseks. 

Samuti rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks. Andmete automaatne töötlemine võimaldaks 

välismaal karistatud isikute kohta infot saata ka teistesse e-toimiku klientsüsteemidesse, näiteks 

PPA-sse. 

 

Ettepanekud:  
 Seaduse muudatuse vajadus kaardistada (KarRS, IKS, LasteKS), sh andmekaitsega 

seotud küsimused.  

 LasteKS täiendamine karistusandmete regulaarse kontrolli kohustusega. 

 KarS § 1791 koosseisu täpsustamine ja juriidilise isiku karistusmäära tõstmine. 

 Lastega töötamise piirangu osas lastega töötavate asutuste teadlikkuse tõstmine, sh 

lastega töötamise piirangu juhendi täiendamine ning jagamine.  

 Lastega töötamise piirangu täitmise üle teostab järelvalvet Sotsiaalkindlustusamet, 

kes jälgib, kas asutused kontrollivad lastega töötavate spetsialistide tausta ning 

tõendavad taustakontrolli teostamist.  

 

KARR arendused:  

 E-toimiku ja KIR160 süsteemide vahelise liidese ehitamine puuduolevate andmete 

edastamiseks. Eeldab KIRi tellimuste ja vajaduste kaardistamist ja kooskõlastamist ET 

ja teiste osapooltega. 

 E-toimiku ja karistusregistri teenuste re-analüüs puuduliku info vahetamiseks (k.a. 

psühhiaatrilise sundravi vajadusest tingitud andmete edastamine, muutmine, 

vastuvõtmine).  

 Karistusandmestiku re-analüüs, mille eesmärgiks on puudulike andmete lisamine ja 

olemasolevate andmete muutmine lähtudes seksuaalkurjategijate projekti vajadustest. 

 Faktipäringu lahenduse kaalumine: lihtne ning kasutu lastega töös kokkupuutuvate 

spetsialistide taustakontroll.  

 Universaalse andmevahetuse teenuse arendamine, mis võimaldaks andmeid vahetada 

karistusregistri ning teiste registrite (nt treenerite register) vahel. Teenuse piloteerimine 

ning võimalusel laiendamine teistele registritele.  

 Uute E-toimiku süsteemsete teavituste realiseerimine, mis lähevad huvitatud 

klientsüsteemidele huvigruppi kuuluva isiku ja temaga seotud andmete muutmise 

kohta.  

 Infovahetus Euroopa Karisturegistriga – RIK võimekus päringutele vastata ning 

päringuid edastada.  

 

 

                                                           
159 Sama puudutab mitmeid teisi liikmesriike, kes vastavaid teavitusi ei edasta.  
160 Kinnipeetavate, vahistatute, arestialuste ja  kriminaalhooldusaluste andmekogu.  


