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Ülevaade uuringust ja programmi prototüübist

Eesmärk
 
Uuringu eesmärk oli luua Eesti
kriminaaljustiitssüsteemiga sobituv vaimse tervise
probleemidega õigusrikkujatele mõeldud mobiilse
sekkumise programmi prototüüp.
 
Metoodika
 

teaduskirjanduse analüüs;
rahvusvaheliste praktikate analüüs (näiteid
Rootsist, Soomest, USAst, Hollandist ja UKst);
kognitiivsed intervjuud õigusrikkujate ja
kriminaalhooldajatega;
ekspertintervjuud ja -aruteluseminarid
spetsialistidega.
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Uuringus analüüsiti õigusrikkujate vaimsele tervisele ja
retsidiivsusriski vähendamisele suunatud mobiilseid
rakendusi. Uuringu eesmärk oli välja pakkuda mobiilse
sekkumise prototüüp.  Uuringu käigus vaadati Soome,
Rootsi, Hollandi, USA ja Suurbritannia näiteid.
 
Seni on välisriikides kriminaalhooldusprogrammides
olemasoleva info põhjal kasutusel kombineeritud
programmid, st mobiilsed seadmed hõlbustavad
kriminaalhoolduse kulgu, võimaldades
kriminaalhooldajal ja õigusrikkujal kriminaalhoolduse
programmiga seonduvat infot ja tegevusi täiendada ja/või
hõlbustada mobiilirakenduse abil. Suurem osa
rakendustest on keskendunud kriminaalhoolduse ja
õigusrikkuja vahelise kommunikatsiooni tõhustamistele,
õigusrikkujale päeviku- ja kalenderfunktsiooni
pakkumisele.
 
Kuna mobiilsete sekkumiste kasutamine (õigusrikkujate
populatsioonil) vaimse tervise edendamise ja retsidiivsuse
vähendamise eesmärgil on veel küllalt uudne lähenemine,
pole seni taolistele sekkumistele veel tõenduspõhiseid
mõjuhinnanguid tehtud - hetkel on ka puudulikud ka
metoodika, mille alusel neid läbi viia. Samas ei tähenda
see, et rakendusepõhised sekkumised poleks tõhusad.
 
Lisaks on mitmes USA kriminaalhooldusasutuses
kohandatud vaimse tervise häiretega isikutele spetsiaalne
lähenemine, sh on eraldi kriminaalhooldajad, kes
tegelevad psüühiliste erivajadustega õigusrikkujatega.
Neil kriminaalhooldajatel on väiksem arv hooldusel
viibivaid kliente, teenusepakkujad on läbinud vaimse
tervise probleeme käsitleva koolituse, kriminaalhooldajad
on aktiivselt kaasatud teenuse saaja raviprotsessi ning
toimib koostööl põhinev probleemilahendus.

Rahvusvaheline
praktika

Utsikt
Rootsi kriminaalhoolduses alates 2018. aastast;

 Jätk kriminaalhooldusprogrammis tehtule, kognitiiv-
käitumusliku teraapia põhised ülesanded ja harjutused
äpis;
Funktsioonid: 1) kalenderfunktsioon ja meeldetuletused
kohtumistest, 2) suhtlus kriminaalhooldusega, 3)
eesmärkide seadmine, 4) päevikufunktsioon, 5) olulised
kontaktid (nt vaimse tervise esmaabi).

Changing Lives
Põhja-Iirimaa kriminaalhoolduses 2016. a;
Eesmärk on aidata õigusrikkujatel kuritegevusest
hoiduda. Võimaldab muuhulgas ka vaimse tervise ja
sõltuvusprobleeme tuvastada ja leida neile sobiv toetus.
Probleemide tuvastamist toetab päevikufunktsioon, kuhu
õigusrikkuja saab teha sissekandeid probleemide ja
progressi ja kriminaalhoolduse eesmärkide saavutamise
kohta. Äpis on olemas vaimse tervise abi kontaktid
edasipöördumiseks.
Funktsioonid: 1) nõustav funktsioon, mis suunab
kasutaja ka vastavate teenuste juurde, nt vaimse tervise
esmaabiliin, nõustamisteenuste kontaktid; 2)
suhtlusfunktsioon kriminaalhooldajaga, 3) päevik mõtete
ja tunnete reflekteerimiseks, 4) kalender, 5) info
jagamine – info kogukondliku karistuse programmi
kohta, vaimse tervise ja sõltuvuste teemadel (nt kuidas
tunda ära depressiooni või ärevust), olulised
kontaktnumbrid vaimse tervise abiliinidele, nipid, kuidas
sõltuvusest üle saada jms.

BreakingFreeOnline
kasutusel Suurbritannias sõltuvushäirete ja ühiskonda
naasmise toetamiseks;
rakenduse kasutamine osa mitmest kuritegevuse
vähendamise programmist;
kognitiivkäitumusliku teraapia ja mindfulness’i tehnikad.
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Eesti eksperdid

Uuringu käigus intervjueeritud eksperdid näeksid
mobiilset programmi kui pikendust või jätkutegevust
olemasoleva(te)le sotsiaalprogrammi(de)le, mis võiks
sisaldada lisafunktsioone. Intervjuude käigus tõusis
oluliselt esile õigusrikkujate üldise madala motiveerituse
eeldus. Lahendusena nähti nt välise motivaatori lisamist,
et hoida inimest senikaua mobiilse sekkumise juures,
kuni areneb sisemine motivatsioon. Ka võib
motivatsiooni kasvatada mänguliste lahenduste
kasutamine programmisiseselt. 

Kriminaalhooldajad leidsid, et sekkumisest võiks olla
kasu ka õigusrikkuja riskide maandamisel ning seetõttu
leidsid, et isegi kui mobiilse rakendamise kasutamine ka
tekitaks mõnevõrra lisatööd kriminaalhooldajatele (ja
prokuröridele), siis oleks see ometi kasulik tööriist, mida
nad oleksid huvitatud ja valmis oma töös kasutama.
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Pakkuda õigusrikkujale võimalust kasutada ühte
mugavat kaasaegset keskkonda vaimse tervise
probleemidega tegelemiseks ja õigusrikkumisega
seotud asjaajamiseks;
Parandada vaimset heaolu;
Toetada õigusrikkuja suhtlust kriminaalhooldusega
ja/või prokuröriga;
Toetada ja tõhustada õigusrikkuja suhtlust vaimse
tervise spetsialistidega;
Toetada õigusrikkujat olemasolevate
sotsiaalprogrammide läbimisel;

 Informeerida, toetada ja tõhustada õigusrikkujat
vaimse tervise probleemide ja/või oma käitumise
regulatsiooniga tegelemisel;
Suurendada õigusrikkuja kontrollitunnet oma
vaimse tervise edendamise ja
rehabilitatsiooniprogrammi järgimise üle;.
Vähendada retsidiivsust.

Programmi
eesmärgid

Sihtrühm

Õigusrikkujad, kellele määratakse mittevangistuslik
karistus/meede ning kellel on probleeme (ühe või
mitmega alljärgnevast):

sõltuvusainetega (alkohol, narkootikumid)
 impulsiivse käitumisega (kiire vihastamine ja

selle pinnalt käitumine, mõtlematud teod,
raskused probleemide määratlemisel ja
lahendamisel, agressiooniprobleemid)
emotsioonide juhtimisega (negatiivsete tunnetega
toimetulematus).

 
Osalemist välistab:

varasem IT-alane õigusrikkumine (sh
seksuaalkurjategijad, kes on kasutanud
veebisüsteeme oma ohvrite leidmiseks)
kui inimene ei tule toime nutiseadme
kasutamisega ja/või on puudu oskustest ja
vaimsest võimekusest, et programmi kasutada (nt
teste täita, kalendrit vaadata vm). 

Kuidas
programmi
suunatakse?

Tegemist on mobiilse programmiga (nt veebis või
mobiilis), mis on olemasolevate
kriminaalhooldusteenuste toetav (mitte
asendav) meede. Seda saab inimesele soovitada või
kasutamiseks määrata kriminaalhooldaja, prokurör
ja/või kohtunik.

Esimese hinnangu sobivuse kohta teeb
kriminaalhooldaja lähtudes sihtrühma
kirjeldusest (vanglas viibivate, kuid tingimisi
vabanevate isikute kohta annab esmase
hinnangu kinnipeetava kontaktisik, kes
edastab info isiku tulevasele
kriminaalhooldajale).

Kui kriminaalhooldaja hinnangu põhjal
võiks mobiilsest programmist isikule kasu
olla, suunatakse isik programmi
skriiningprotseduuri teste täitma.

Testitulemuste ja ametniku hinnangu
koosmõjul suunatakse isik programmi
läbima.
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Kasutaja (õigusrikkuja) vaates on näha kuus moodulit: kalenderfunktsioon, psühhohariduslik moodul ja
sotsiaalprogrammide mobiilsed modifikatsioonid, enesetestid, suhtlusmoodul, infotahvel, õiguskuuleka kodaniku
mäng. Teiste programmi kasutajate vaated (prokurör, kriminaalhooldaja, vaimse tervise spetsialist, tugiisik) sisaldavad
vaid neid mooduleid, mis on spetsialistile vajalikud. Välisriikide praktikate analüüsi ja ekspertintervjuude põhjal on
õigusrikkujatele suunatud rakenduste puhul oluline: 1) kasutaja võimalus rakenduse personaliseerimiseks (s.t. lisada
personaalseid meeldetuletusi, ülesandeid jms, mis seonduvad üleüldise vaimse tervise ja/või kriminaalhoolduse
programmi läbimisega); 2) sotsiaalse suhtluse ja toe võimalus (eelkõige kriminaalhooldaja/tugiisikuga) ehk rakendus
ei saaks toimida täiesti iseseisvalt; 3) rakenduse lihtne ja kasutajasõbralik disain.

Prototüüp

Kalender
 
Kohtumised, meeldetuletused,
infovahetus kasutaja ja spetsialisti vahel,
ajaplaneertimist hõlbustavad ja
arendavad küsimused kasutaja jaoks.
Kasutaja kalendrit näevad nii tema ise,
tema kriminaalhooldaja kui vaimse
tervise spetsialist. Kõik osapooled
saavad lisada/muuta kohtumiste infot.

Enesetestid
 
Enesetestide eesmärk on aidata kasutajal enam
teadlikuks saada oma vaimsest tervisest ning
võimalike probleemide olemasolust. Lühikesi,
erinevaid häiregruppe kaardistavaid enesekohaseid
küsimustikke on võimalik täita korduvalt. Alkoholi ja
narkootiliste ainete tarvitamist kaardistav(ad)
enesetest(id); meeleolu – ja ärevus-, unehäirete
olemasolu hindavad sõeltestid; psühhootiliste
sümptomite ja aktiivsus-tähelepanuhäirele omaste
sümptomite hindamist võimaldavad sõeltestid.

Psühhoharidus ja sotsiaalprogrammid
 
Psühhoharidusliku eesmärgiga
lugemismaterjalid teemadel tervislik
toitumine, füüsiline aktiivsus,
täisväärtuslik uni, vihatunnete,
agressiooni ja impulsiivse käitumisega
toimetulek jms. Sotsiaalprogrammi
Minu valik, Vihajuhtimine,
Eluviisitreening mobiilne
modifikatsioon (harjutused, harivad
tekstid ja/või videod ja/või
pildimaterjalid).
 

Suhtlus
 
Suhtlusfunktsiooni õigusrikkuja ja
kriminaalhooldaja ja vaimse tervise
spetsialisti vahel saab ühendada sisse
ehitatud otselinkidega näiteks Google
Voice vms. Video- ja kõnesuhtlus
toimub läbi kalenderfunktsiooni.
Tekstsõnumite saatmine.

Õiguskuuleka kodaniku mäng
 
Mängu eesmärgiks on kujundada õiguskuulekat
käitumist. Tegemist on probleemilahendusele
orienteeritud mänguga, kus osaleja peab punktide
kogumiseks lahendama ülesandeid ja tegema
õiguskuulekaid valikuid, mis aitavad mängus edasi
liikuda. Mängus kasutatakse reaalelulisi olukordi ning
pilte Eesti asukohtadest, mis võiksid suurendada
tõenäosust, et mängu kaudu omandatu kandub üle
igapäevaellu.

Infotahvel
 
Kasutaja jaoks hõlpsalt kättesaadav oluline info:
kontaktisikute telefoninumbrid (võimalik lisada
enda tugiisiku vms kontaktid), asjakohased
veebilingid ja kontaktinfo (nt
psühhiaatriakliinikute, vaimse tervise abiliinide
jms asutuste kohta).



Mobiilsete rakenduste kasutamine ja nende mõju
vaimse tervise probleemidega õigusrikkujate
sihtrühmale on vähe uuritud, kuid see on arenev
valdkond. On leitud, et mobiilsed sekkumised võivad
toimida vaimset tervist parandavalt ning retsidiivsust
vähendavalt. Teaduskirjandus ei anna konkreetset
vastust, milline peaks olema mobiilirakendusena
pakutava sekkumise sihtrühm, sest
mobiilirakendused võivad positiivselt mõjuda nii
depressiooni, skisofreenia, sõltuvushäirete ravis kui
ka mõningatel juhtudel düssotsiaalse isiksusehäirega
ja impulsiivset tüüpi ebastabiilse isiksusehäirega
inimeste ebafunktsionaalsete käitumismustrite
muutmises, sõltuvalt mobiilirakenduse sisust ja
vormist. Mobiilirakendused, mis tegelevad
konkreetsete probleemidega (nt sõltuvuse
vähendamine või meeleolu reguleerimine) on
tõhusad just nende probleemide vähendamisel. 
 

Tulemuslikkus

Rakendamine IT-lahenduse valmimisega paralleelselt tuleks läbi
viia andmekaitse mõjuhinnang koos õigusliku
analüüsiga ja tehniline analüüs, mis aitaks
kirjeldada täpselt, millised andmed, kuidas, kus ja
milliste turvaelementidega salvestatakse.
Andmetöötluseks peaks olemas olema (või
programmi kasutuselevõtuajaks loodud) õiguslik
raamistik. Tähtis on määratleda programmi haldaja
(sh ka andmete salvestamise ja hoiustamise koht),
millest sõltuvad osaliselt ka andmekaitse reeglid.
Õigusrikkujatel võiks säilida võimalus ise vabalt
otsustada, kellega soovib jagada väga isiklikku
vaimse tervise infot (nt testiskoore). Kõiki selles
programmis salvestatavaid andmeid tuleks käsitleda
kui tundlikku informatsiooni, võimaldades ligipääsu
ainult selleks õigustatud isikutele. Mobiilirakenduse
kasutusele võtmisel tuleb arvestada püsivate
uuendus-, ülalpidamis- ja hoolduskuludega.
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