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valgusallikas 
 
nagu pendel 
nagu ime 
 
inimeseks  
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EESSÕNA  
 

Jutud kuritegevuse kõrgest tasemest ei üllata kedagi, kasvav turvatunde ja usalduse defitsiit 
on meie ühiskonna raskemaid probleeme. Sageli on kritiseeritud politsei ja poliitikute 
võimetust olukorda kontrollida ja muuta, diskussiooniteemaks on saanud ebaefektiivne 
karistuspoliitika. Oma riigi kodanikena oleme sellest teemaderingist, kes vähem, kes rohkem 
puudutatud. Siiski võib sõna kuritegu saada meie jaoks sootuks uue tähenduse, kui see on 
korraga tabanud meid ennast, kedagi meie perekonnast, lähedastest. 

Selle raamatu eesmärk on pakkuda mõtlemisainet, nõu ja abi tulemaks toime kuriteo 
tagajärgedega meie igapäevases elus. Eeskätt on käsiraamat mõeldud õpikuks 
kuriteoohvritega töötavatele vabatahtlikele tugiisikutele, kuid loodetavasti leiavad neil 
lehekülgedel kirjapandust otseselt või kaudselt abi veel paljud inimesed, kelle enda või 
lähedaste elurütmi on haavanud kuritegu. 

Raamat on valminud Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu “Ohvriabi” ja 
Brottsofferjourernas Riksförbund (Rootsi ohvriabi organisatsioon) vahelise 
koostööprojekti raames. 
Eessõna tahaksin lõpetada tsiteerides “Ohvriabi” ühingu esimeest Avo Üprust: “Parim vastus 
kuriteole pole mitte karistus, vaid abi kuriteo ohvrile. See pole vastus, mis saab sündida 
üksnes politsei ja poliitikute tegevuse läbi, vaid meie kõigi ühine õigus ja kohustus.”  

Soovin kõigile head tahet ja südamesoojust andmaks oma osa sellest vastusest – aidates 
üksteisel ellu jääda ning luua ja avastada selles maailmas mõtestatust ja heasoovlikkust. 

Eesti Ohvriabi logo on sisalik. See väike loomake on võimeline kasvatama endale uue saba. 
Ka ohver peab endas nii palju jõudu leidma, et taas terveneda. Paljud tulevad endaga ise 
toime, paljud aga vajavad kedagi toeks ja seda tuge pakubki Kuriteoohvrite Toetamise Ühing 
“Ohvriabi.” 
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SISSEJUHATUS 
 

Käesolev raamat põhineb suures osas Rootsi ohvriabi organisatsiooni tugiisiku õpikul “Handbok 
för stödpersoner”, mille autorid on Eva Larsson ja Laila Stub ning osaliselt ka Kanada 
ohvriabi töötajate käsiraamatul “Victims of crime”. Nii Rootsi kui ka Kanada omavad töös 
kuriteoohvritega pikaajalisi kogemusi, millest on meil Eestis mõndagi õppida ja ehkki meie 
sotsiaalne keskkond on paljuski erinev, on inimene oma põhiolemuselt ja vajadustelt kõikjal 
samasugune. 

Politsei ja kohtu tegevust tutvustav peatükk on valminud koostöös Tallinna Linnakohtu 
kohtuniku Valeri Lõõnikuga ning samuti on refereeritud endise eriti tähtsate asjade uurija 
Urmas Krügeri ettekannet 1998. aasta veebruaris toimunud ohvriabi-alasel seminaril. 

Järgnevalt lühike tutvustus raamatu ülesehitusest ja peatükkide sisust: 

Esimene peatükk analüüsib kuriteo olemust ja selle mõju inimesele. Lähemalt tutvustatakse 
kriisi mõistet ning inimeste reaktsioone kriisisituatsioonides. 

Teise peatüki peateema on aitaja – tugiisiku – roll. Samuti peaks see aitama ohvri lähedastel ja 
teistel kuriteoohvriga kokkupuutuvatel isikutel mõista enda reaktsioone ja läbielamisi ning 
näitama võimalusi nendega toimetulekuks. 

Kolmanda peatüki sisuks on kommunikatsioon – kohtumine inimestega. Peatükk tutvustab 
suhtlemise põhitõdesid, aitab vältida suhtlemisvigu ja luua soodsamaid võimalusi positiivse 
kommunikatsiooni tekkeks.  

Neljas peatükk püüab lühidalt vastata mõningatele praktilistele küsimustele, mis võivad pärast 
kuritegu esile kerkida seoses politsei ja kohtusüsteemiga. Lisaks on mõtteid ja soovitusi 
turvalisuse suurendamiseks.  

Viies peatükk räägib riikliku sotsiaalhoolekande põhisuundadest ja teistest abi andvatest 
organisatsioonidest. Samuti on toodud informatsioon kuriteoohvrite riiklikust hüvitisest.  

Iga peatüki lõpus on lisatud loetelu raamatutest, kust võiks leida veel antud valdkonda 
puudutavat informatsiooni. See loetelu pole lõplik ning seepärast on võimalik käsiraamatut 
kasutada ka nö. töövihikuna, kuhu iga tugiisik saab ise juurde lisada olulisi mõtteid ja teavet, 
millest tal võiks olla oma tegevuses abi. 
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Esimene peatükk: 
 

KURITEO OLEMUS  
JA SELLE MÕJU OHVRILE 

 
 
Kes on kuriteoohver? 
 
1985. aastal defineeriti mõiste kuriteoohver ÜRO poolt järgmiselt: 

“Kuriteoohver on isik, kes üksi või grupis on kannatanud kahju; kellele on tekitatud kehalisi 
või psüühilisi vigastusi; kes on kannatanud emotsionaalselt, majanduslikult või kelle õigusi on 
läbi tegude või nende tegemata jätmise oluliselt piiratud ning seda vastavalt 
kriminaalkoodeksile ja seadustele, mis keelavad võimu kuritarvitamist. 

See kehtib sellest hoolimata, kas kurjategija on kindlaks tehtud, arreteeritud, vastutusele 
võetud, kohtulikult karistatud või mitte ning arvestamata ohvri ja kurjategija vahelisi 
perekondlikke sidemeid. Samuti ei oma tähtsust ohvri rass, sugu, vanus, keel, usk, rahvus, 
etniline või sotsiaalne kuuluvus.” 
 
 
Eesti kriminaalpreventsiooni riikliku programmi alaprogrammi “Kuriteo ohvriks langenud 
isikute abistamise süsteemi loomine” raames mõistetakse kuriteoohvri all inimest, kes on 
langenud hooletu või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks, so. 
kellele on põhjustatud kannatusi või kahju teise isiku, isikute grupi või organisatsiooni poolt, 
sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud 
kriminaalasi. 
 
Viktimoloogia on teadus kuriteoohvritest. 
Vastavate uurimustega alustati peale Teist Maailmasõda, esialgu oli suur roll 
koonduslaagritest saadud kogemuste ja üleelatu uurimisel. Hiljem on tähelepanu pööratud 
erinevatele kuritegude ja ohvrite gruppide uurimisele, nagu näiteks vägivald naiste ja laste 
kallal, seksuaalvägivald, vanurite väärkohtlemine jne. 
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Kuidas võib sattuda kuriteo ohvriks? 
 

Igaüks meist võib sattuda ülekohtu või seadusvastaste tegude ohvriks. 

Järgnevalt mõningaid näiteid erinevatest gruppidest ja suundumustest ohvriks langemisel: 

• Ühe osa kuriteoohvritest moodustavad naised, kes on langenud vägivalla või vägistamise 
ohvriteks. 

• Seksuaalvägivald, eriti laste suhtes, on üks varjatumaid kuriteoliike. Uurimused 
verepilastuse kohta on näidanud, et intsesti ohvriteks on peamiselt tüdrukud, kuigi ka 
poisid võivad sattuda seksuaalse rünnaku ohvriks. 

• Naised ja lapsed satuvad vägivalla või muude seadusevastaste tegude ohvriteks peamiselt 
kodus ja seda neile teada-tuntud isikute poolt. 

• Lapsi ja noorukeid ohustab koolivägivald, üha sagedamini räägitakse vägivaldsuse 
kasvust laste ja noorte seas. 

• Sageli võivad kriminaalse tegevuse all kannatada puuetega inimesed. 

• Alles viimastel aastatel on hakatud uurima vanurite kuritarvitamist ja seetõttu on selle 
probleemi kohta veel vähe teada. Sarnaselt lastele võivad nad osutada kaitsetuteks pereliikmete 
ülekohtu ees. Lisaks traditsioonilistele kuriteo tagajärgedele ohvri jaoks võivad vanematel 
inimestel kergemini tekkida ka rasked kehalised vigastused. 

Näide. 80-aastane vanadaam jalutas ühel pühapäeval mööda tänavat. Selja tagant 
lähenes talle üks mees, kes lõi teda, haaras käekoti ja põgenes sellega. Naine jäi 
tänavale lamama kuni möödujad ta sealt leidsid. Kuriteo tagajärjel oli tal tekkinud nii 
käe- kui ka jalaluu murd ning tal tuli pikka aega haiglas viibida. Peale juhtunut tunneb 
vana naine paanilist hirmu iga kord, kui heliseb telefon või uksekell. 

• Tugevaid reaktsioone võib tekitada ka korterisse sissemurdmine, enamike jaoks on see väga 
solvav ja hirmutav kogemus. 

Näide. Ühe naise korterisse murti sisse ja varastati kõik ta väärisesemed. See traumeeris 
naist niivõrd, et ta muutus närviliseks, agressiivseks, kibestunuks ja sapiseks. See 
põhjustas omakorda probleeme tema lähedastele, kellel oli seetõttu raskem naist 
aidata. 
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Kuidas kuritegu mõjutab ohvreid? 
 
1981. aastal Kanadas läbiviidud uurimus kuriteo mõjudest inimesele jagab need nelja 
kategooriasse: 
 
1. Füüsilised vigastused või stressireaktsioonid 
Vigastused võivad ulatuda muhkudest ja kriimustustest eluohtlikke haavade ja surmani. 
Füüsilised stressireaktsioonid võivad ilmneda näiteks liiga väheses või liiga rohkes söömises 
või magamises, seedehäiretena ja peavaludena. 
 
2. Otsene majanduslik kahju või täiendavad kulutused: 

• omandi kaotus või häving 
• auto kaotus 
• raviga seotud kulutused 
• lapse hoiuga seotud kulutused 
• juriidilise nõustamise ja vara taastamisega seotud kulutused 
• matusekulud 

 
3. Emotsionaalsed/psühholoogilised isiklikud kannatused 
Kannatused hõlmavad esialgset emotsionaalset kriisi ja hilisemaid pikaajalisi mõjusid. 
 
4. Sekundaarne viktimisatsioon vähese toetuse tõttu pärast kuritegu või tragöödiat 
Ebaadekvaatsed reaktsioonid ohvriks langemisele ja ohvri vajadustele tekitavad stressi ja 
kannatusi nii ohvrile kui ka tema perekonnale. Need võivad olla tekitatud õigussüsteemi 
poolt, mis on ajalooliselt orienteeritud pigem kurjategijale kui ohvrile. Samuti põhjustavad 
sekundaarset viktimisatsiooni ühiskonna tegevus ja suhtumine, mis tihti on ebakindlad ja 
mõistmatud ohvri vajaduste suhtes. 
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Kuriteole iseloomulikud tunnused  
ja ohvri reaktsioonid 
 
Langemine kuriteoohvriks jääb sageli väljapoole inimese normaalsete kogemuste valdkonda ja 
toimetulekumehhanisme. Kuritegusid ja ootamatuid tragöödiaid iseloomustavad neli unikaalset 
omadust: 
 
1. See on tavaliselt ootamatu, meist sõltumatu ja etteennustamatu. 
 
Erinevalt inimestest, kes kannatavad pikaajalise haiguse all, ei saa kuriteoohver end toimuvaks 
ette valmistada. 
 
 
2. See põhjustab inimestel erineva pikkusega perioodideks kontrolli kaotuse oma elu üle. 
 
Sageli kogevad ohvrid sündmuse ajal täielikku kontrolli kaotust. Periood, mis kulub 
kontrollitunde tagasisaamiseks, on individuaalne – erinevatel inimestel on see erineva 
kestusega. 
 
 
3. See haavab inimese minatunnet. 
 
Vägivald indiviidi omandi vastu võib sümboliseerida vägivalda tema enda vastu. Füüsiline ja 
seksuaalne rünnak tähendavad aga alati vägivalda nii inimese füüsilisele olemusele kui ka 
minatundele. 
 
 
4. Ehkki see on toime pandud valdavalt tahtlikult, pole see alati suunatud isiklikult 
ohvri vastu. 
 
Ohvritel on sageli raske uskuda ohvriks langemise juhuslikkust ning nad püüavad jõuda 
selgusele, miks just neid ründeobjektiks valiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 



o
h

v
ria

b
i k

ä
s
ira

a
m

a
t

 11 

 
 
Kuriteojärgsed reaktsioonid 
 
Enamusel kuriteoohvritest tekivad peale kuritegu nii füüsilised kui ka psüühilised 
reaktsioonid ning nad vajavad juhtunust üle saamiseks abi ja aega. Nad võivad vajada arsti, 
psühholoogi või psühhiaatri abi. Osa kuriteoohvritest satub psühholoogilisse kriisi. 

Indiviidid on sügavalt puudutatud nii omandi kui ka vägivallaga seotud kuritegudest. Omandi 
vargus, lõhkumine või sissetung eravaldustesse kujutab endast sümboolselt vägivalda inimese 
enda vastu. Kuigi varavastaste kuritegude ohvrid võivad mitte kannatada nähtavate füüsiliste 
kahjustuste all, võivad neil esineda traumaatilised emotsionaalsed elamused. 

Üldiselt võib öelda, et mida suurem on vägivalla osakaal kuriteos, seda tõsisemad on selle 
tagajärjed ohvrile ning seda raskem on sellest toibumine. 

Võrdlus sõja, loodusõnnetuste või muude ohvriterohkete katastroofide tagajärjel kannatanute 
ja vägivalla ohvrite vahel on näidanud, et vägivallaga kaasneb kõige tugevam 
isikupuutumatuse rikkumine. 

Juhtumite puhul, kus ohver on kannatanud teise inimese poolt toime pandud vägivalla all, on 
selle peamiseks tagajärjeks usalduse murdumine pärast kogetut. Kui ohver saab piisavat 
toetust teistelt inimestelt, hakkab see hävitatud usaldustunne taastuma. 

Kuritegu šokeerib inimest ning mõjub rõhuva ja halvavana. Samuti on inimestel sageli raske 
mõista oma reaktsioone, need võivad tunduda hirmutavate ja ebanormaalsetena. Ometi see nii 
ei ole. Need on normaalsed reaktsioonid ebanormaalsele olukorrale. 

Paljudel kuriteoohvritel tekivad tugevad süütunded: “Kui ma ei oleks… miks ma läksin… mul 
oleks olnud…” jne. Süütunded muudavad niigi raske olukorra veelgi raskemaks. Tähtis on 
teada, miks antud tunded tekivad: inimesel, kes on langenud kuriteo või muu ülekohtu 
ohvriks, on vajadus võimalikult kiiresti saavutada kontroll juhtunu üle. Seetõttu hakatakse 
otsima juhtunule selgitusi ja põhjuseid. See viib sageli enesesüüdistamiseni. 
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Psüühilised ja füüsilised reaktsioonid 
 

• Esimeseks tundeks võib olla tunne kaosest ja ebareaalsusest, inimene ei suuda mõista, mis 
on juhtunud. 

• Üheks tavaliseks tõsiseks reaktsiooniks on hirm. Sageli on see seotud kujutluspiltidega 
juhtunust ja juhtunu taas läbielamisega nende kujutluste kaudu. Need võivad olla nii 
tõelised, et inimesel tekib tunne nagu toimuks see kõik uuesti. 

• Hirm sotsiaalsete kontaktide ees, näiteks hirm sõita bussis või trammis. 
• Hirm kurjategijaga kohtumise ja kuriteo kordumise ees. 
• Paanika  
• Hirm üksioleku ees. 
• Hirmutunne võib olla ka nii tugev, et tuntakse vajadust üleelatut maha suruda ja kõrvale 

heita. 
• Reaktsioonid ootamatute helide või liigutuste peale. 
• Värisemine, higistamine, peapööritus, lihaspinged jne. 
• Südamekloppimine, valud rinnus, iiveldustunne, oksendamine. 
• Toitumis- ja seedehäired. 
• Unehäired.  
 
See, millised reaktsioonid iga konkreetse inimese puhul esinevad, sõltub väga paljudest 
asjaoludest. Iga indiviid on unikaalne ja erineva psühholoogilise taustaga. Mõnedel inimestel 
võivad ilmneda ainult üksikud eeltoodud reaktsioonid, teistel seevastu paljud. 
 
Ohvril tekkiva reaktsiooni tugevus sõltub lisaks muudele asjaoludele kolmest järgnevast 
tegurist: 

• Varasem läbitöötamata kriis. Sellisel puhul on ohvril väiksemad jõuvarud uue kriisi 
läbitöötamiseks, samuti võib varasem kriis seoses kuriteoga taas üles kerkida. Näiteks 
keset pooleliolevat või hiljutist lahutusprotsessi või leina võib muidu suhteliselt väike 
trauma tekitada tunduvalt tõsisemaid üleelamisi kui muidu. 

• Kuriteo sümboolne tähendus ohvrile. Kui inimene, kelle enesehinnang ja usk endasse 
on madal, satub vägivalla või vägistamise ohvriks, siis võib juhtunu veelgi kinnistada ja 
tugevdada sellist suhtumist endasse. 

• Mitme seadusevastase teo üheaegne esinemine. Kui vara röövimisega on kaasnenud 
peksmine, on tekkinud pinged suuremad kui kummagi teo eraldi esinemise puhul.  
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Vägivalla füüsilised tagajärjed 
 
Rusikahoop ja löök mingi esemega 
 
Vigastuse põhjuseks on järsk, toores jõud. Paljud löögid suunatakse näo suunas, vastu pead 
lüüakse kas rusika, käe või mingi esemega. Seetõttu on näo- ja peavigastused väga tavalised. 
Nende ravi võib aga kesta kaua ja nõuda ka haiglaravi.  

Jõu kasutamine näo piirkonnas võib põhjustada luumurde, vigastusi silma piirkonnas, 
hammaste kaotust jne. Alati ei pruugi eelnimetatud vigastuste puhul esineda suurt verejooksu 
ega nähtavat haava. 
 
 
Koljuluu vigastused 
 
Löögid pähe on seotud ajukahjustuste tekkimise riskiga. Tugevast löögist pähe võib üsna 
lihtsalt tekkida koljuluumurd, mõranenud luutükid satuvad ajju ja põhjustavad tõsiseid 
vigastusi, mis võivad lõppeda surmaga. 

Löömise ja peksmise puhul kaitseme end tavaliselt kätega ja seetõttu saavad ka käsivarred 
vägivalla tulemusel sageli vigastada. 
 
 
Löögid kõhu ja rinna piirkonda 
 
Kõige tavalisemad vigastused, mis tekivad peksmisest ja löökidest kõhu piirkonda on 
verejooksud maksast, põrnast ja sooltest. Soolte vigastuste tagajärjel satub nende sisu 
kõhuõõnde ja võib kaasa tuua kõhukelmepõletiku. Löömine rinnakorvi piirkonda võib tekitada 
roiete murde. 

Kõik nimetatud vigastused võivad lühikese ajaga muutuda eluohtlikeks. 
 
 
Noahaavad 
 
Tavaliselt on noalöögid suunatud kaela, rinnakorvi või kõhu piirkonda. Tugevalt võivad saada 
kahjustada siseorganid, samuti võivad tekkida närvivigastused, millega võib kaasneda 
eluaegne invaliidsus. 
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Reaktsioonid erinevatele kuritegudele 
 

Reaktsioonid peale ootamatut kallaletungi ja tänavavargust: 
 

• Hirm, et kurjategija ilmub uuesti välja. 
• Eneseusalduse kaotamine ja tunne, et ei 

omata kontrolli oma elu üle. 
• Hirm minna välja, hirm telefonihelina 

ja uksekella ees. 

• Raev, viha 
• Kurbus 
• Üldine kahtlustamine 
• Unehäired 
 

 
Reaktsioonid peale sissemurdmist: 
 

• Mõtted sellest, et varastatut ei saa 
rahaga asendada. 

• Hirm lahkuda korterist, majast. 
• Suurenenud ettevaatlikus ja inimeste 

kahtlustamine. 
• Spekulatsioonid teemal “kes ja 

milleks”. 

• Turvalisuse ja kindluse 
puudumine; tunne, et ei 
omata kontrolli oma elu üle. 

• Haavatuse tunne, kuna keegi 
võõras on puudutanud 
isiklikke asju. 

 
Reaktsioonid pärast seksuaalvägivalda: 
 

• Hirm kohtuda kurjategijaga. 
• Hirm olla nakatunud sugulisel teel 

levivatesse haigustesse. 
• Süütunne, et on lastud ennast haavata. 
• Häbitunne 

• Unehäired 
• Kehalised vaevused (valud) 
• Kurbus 
• Ärritatavus, viha 
• Probleemid inimsuhetes 

 
Olenemata kuriteo välisest raskusastmest on ohvri reaktsioonid sellele mõistetavad. Üldiseks 
kuriteojärgseks reaktsiooniks on hirm. Peale kuritegu tekkiv hirmutunne on küll kõigile 
arusaadav, kuid mitte kõik ei mõista, et see tunne võib kesta nii kaua. 
 
Ehkki eelpool on esile toodud tüüpilised reaktsioonid erinevate kuriteoliikide puhul, ollakse 
siiski enamasti seisukohal, et reaktsioon sõltub eeskätt konkreetsest indiviidist ja tema 
psühholoogilisest ja sotsiaalsest pagasist, mitte niivõrd sündmuse tüübist. 
 



o
h

v
ria

b
i k

ä
s
ira

a
m

a
t

 15 

 
Sekundaarne viktimisatsioon 
Kui abi, mida ohver saab peale kuritegu, on ebapiisav ja inimese vajadustele mittevastav, võib 
see tuua kaasa nn. sekundaarse viktimisatsiooni. Selle all mõeldakse psüühilist stressi, mis 
tekib ühiskonna negatiivsete ja ebakohaste reaktsioonide tagajärjel. 

Sekundaarne viktimisatsioon võib aset leida kuriteoohvri suhtlemisel politseiga ja teiste 
õigusorganitega ning kindlustusega, samuti perekonna ja sõpradega, kes ei suuda mõista, 
kuivõrd kergesti haavatav võib olla üks inimene pärast kuritegu. 
 
Sekundaarse viktimisatsiooni astmestik 
 
Ülekohus (õiglusetus)  
• Hirm surveabinõude ees. 
• Informatsiooni puudus. 
• Tajutud huvi puudus politsei, kohtu- ja korrektsioonisüsteemi poolt. 
• Kohtuprotsessi viibimine. 
• Puudulik kontakt süsteemi oluliste tegelastega. 
• Sissetuleku või töö kaotus. 
 
Häbistatus  
• Võimetus maksta matusekulusid. 
• Seksuaalkuritegude järgne läbivaatus. 
• Uurimine ja küsitlemine politseis. 
• Ebateadlike isikute süüdistused. 
 
Isolatsioon  
• Tõrjumine perekonna ja sõprade poolt, kes võivad süüdistada toimunus ohvrit. 
• Tõrjumine teiste isikute poolt nende endi hirmude, kahtluste, ebakindluse ja haavatavuse 

tõttu. 
• Teiste ebamugavus ohvriga juhtunust kõneldes. 
• Tõrjutus teiste suhtumise tõttu, kuna juhtum on teinud inimese või perekonna mingil moel 

teistest erinevaks. 
  
Ohvriabi töötajal on oluline roll sekundaarse viktimisatsiooni ennetamisel. Emotsionaalne 
toetus, mida antakse ohvrile otsese traumaga toimetulekuks ning informatsioon, mida antakse 
eelseisvate sündmuste kohta, aitab vähendada ohvri tundeid seoses õiglusetuse, häbistatuse ja 
isolatsiooniga. 
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Trauma ja posttraumaatiline stressisündroom 
 
Sõna trauma tähendab vigastust, kuid seda kasutatakse tihti ka psühhiaatria terminoloogias 
kirjeldamaks inimese tugevaid psühhoosile sarnanevaid reaktsioone. Reaktsioonide tugevus 
sõltub inimese üldisest olukorrast, haavatavusest ning ka kuriteo raskusastmest. Haavatavus 
on peaaegu alati seotud varasemate traumadega, mille juured võivad ulatuda juba inimese 
lapsepõlve. 

Ekstreemne füüsiline ja psüühiline stress, näiteks peale vägistamist, võib kutsuda esile akuutse 
stressireaktsiooni, mida kirjeldatakse kui psühhiaatrilist sündroomi. 

Posttraumaatline stressisündroom (PTSS) on koondnimetus nendele psüühilistele ja 
kognitiivsetele häiretele, mis võivad tekkida peale kuritegu, ähvardusi, õnnetusi või 
katastroofe. Diagnoosi määramisel lähtutakse kindlatest kriteeriumitest nagu sotsiaalse 
tegutsemise raskused, korduvad reaktsioonid, vältiv käitumine jne ning nende kestvusest üle ühe 
kuu. Esimestel nädalatel peale juhtunut ei saa neid reaktsioone käsitleda haiguslikena. PTSS 
võib tekkida akuutses vormis kuue kuu jooksul või hilinenud vormis, kus reaktsioonid ei 
ilmne enne kui kuus kuud pärast juhtunut. 
 
 
Mälu blokeerimine 
 
Rasketes olukordades on inimestel võime oma mälu blokeerida ja jätta teadvusest välja 
ähvardusrohked ja hirmu tekitavad mälestused, et vältida vastandumist hirmutavate 
kogemustega. See võib väljenduda ka raskustes kuriteo kohta tunnistusi andes. 

Kuriteoohver, kes elab läbi traumaatilisi sündmusi, keskendub detailidele, mis on antud 
tunneterohke situatsiooni põhjustajateks: näiteks relva fokusseerimisefekt – kui ohvrile on 
suunatud püstol või nuga, siis mäletab ta just seda detailselt, kuid ei mäleta, kuidas nägi välja 
relva hoidnud isik. 

“Nägemine nagu tunnelis” – antud väljend kirjeldab, kuidas inimese tähelepanu võib 
stressiseisundis muutuda. Osad asjaolud ja detailid alatähtsustatakse, osa infot blokeeritakse ja 
pannakse nö. laagerduma ning inimene võib oma mõtetes tegelda ainult temas tugevaid 
emotsioone tekitanud asjaoludega. Tugevate tunnete kahanemine ja juhtunuga distantsi 
saavutamine võib tuua mälus esile uusi üksikasju sündmusest – ohvrile võivad meenuda osad 
kuriteoga seotud asjaolud alles mõni aeg pärast juhtunut. 
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Kriis, kriisi etapid (faasid) ja kaitsemehhanismid 
Kuriteoohver, kellel tekivad tugevad reaktsioonid peale tema suhtes sooritatud kuritegu, võib 
kaotada kontrolli oma tunnete ja reageeringute üle. Võidakse kogeda meeleheidet, paanikat ja 
võimetust tegutseda. Kriisiolukord ei pruugi sugugi tekkida koheselt pärast üleelatut, vaid võib 
avalduda alles mõne aja möödudes. See, kuidas kriis läbi töötatakse ja sellest üle saadakse, 
sõltub taas väga mitmetest teguritest. 

Olenemata kriisi konkreetsest tekkepõhjusest on selle kulus ja arenemises palju ühiseid jooni. 
Teoreetiliselt saab eristada nelja kriisi faasi (Cullberg 1992). Need faasid muutuvad sujuvalt 
ning neid kirjeldusi tuleb võtta rohkem üldorientiiridena. 
 
Šokifaas 
Šokifaas võib kesta mõnest minutist mitme päevani. Inimene üritab kõikide vahenditega 
tegelikkust endast eemal hoida. 

Võivad esineda järgmised reaktsioonid: 
• kaos ja segadus 
• eitamine ja mahasurumine 
• apaatia või hüperaktiivsus 
• paanika 
• nutt ja naer vaheldumisi 
• kannatanu käitub nagu laps 

 
Selles faasis vajab inimene turvalisust, kaitset, hoolitsust ja võimalust oma tundeid välja 
elada. 
 
 
Reaktsioonifaas 
Koos šokifaasiga võib reaktsioonifaas kesta umbes 4-6 nädalat, mõnikord kauem. Ohver üritab 
vältida tegelikkust ning selles faasis muutuvad aktiivseks psüühilised kaitsemehhanismid. On 
tähtis meeles pidada, et kaitsemehhanismid kuuluvad läbitöötamise juurde, aidates inimesel 
juhtunust üle saada ja tulla tagasi tegelikkusesse just selles tempos nagu talle sobib. 

Cullbergi järgi on piir olukordade vahel, kus kaitsemehhanismid on hädavajalikud või 
takistavad kohanemist, peaaegu märkamatu. 

 
Mõningad näited kaitsemehhanismidest: 
 
Repressioon ehk mahasurumine – raskesti talutavad, väljakannatamatud tunded või 
olukorrad blokeeritakse, need “unustatakse”. Sellisel viisil pääseb ohver vastandumisest 
nende hirmu tekitavate tunnetega. 

Ratsionaliseerimine ehk intellektualiseerimine – on üks viis üle saada valusatest ja 
tunneterohketest juhtumitest. Siia kuulub rääkimine tehniliste, meditsiiniliste või 
majanduslike terminitega. Seda võib nimetada ka afekti isoleerimiseks, kuna olukorra 
tunneterohke sisu surutakse maha. 

Regressioon – sattudes olukorda, millega me toime ei tule, rakendame mõnikord lapseeast 
pärit käitumismalle. Üks tavalisemaid meetodeid on nutma puhkemine – selleks, et pälvida 
teiste lohutust ja kaastunnet. 
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Projektsioon – me paneme alateadlikult teiste inimeste arvele need tunded ja impulsid, mis 
kuuluvad meile, kuid mida me ei suuda aktsepteerida. 

 
Reaktsioonifaasis tuleb tegelikkus aeglaselt taas esile ning elu läheb edasi, samas võivad 
tekkida unehäired, õudusunenäod, elatakse läbi seesmist kaosetunnet, tühjust, kurbust, 
isolatsiooni ja enesetapumõtteid, võidakse kasutada stimuleerivaid või rahustavaid aineid. 

Kuriteoohver vajab sellest faasist välja tulemiseks abi. On tähtis, et ta tunnetaks, et 
teised hoolivad temast ja ka sellest, kuidas tal läheb. Kui inimene jääb abi ja toetuseta, 
võivad valu ja hirm muutuda krooniliseks. 
 

Šokifaas ja reaktsioonifaas moodustavad kriisi kõige kriitilisema osa. 
 
 
Läbitöötamisfaas 
 
Antud faas võib kesta poolest aastast mitme aastani ja on pidevalt seotud juhtunu valutekitavate 
taas läbielamistega. Samm-sammult liigutakse möödunust uute huvide ja tegevuste suunas, 
luuakse uusi kontakte ja saadakse uusi ülesandeid. Ohvri suhtumine on realistlik ja juhtunut 
aktsepteeriv. Kriisist saadud kogemused muutuvad jõuvarudeks. 

Väga tähtis on aidata kuriteoohvrit tema pingutustes ennast ise aidata ja olla iseseisev. 
Tugiisikul tuleb toetada ohvri soovi juhtida ise oma elu, “tulla tagasi”. 
 

Muutustega kohanemise faas 
 
Selles faasis aktsepteerib kuriteoohver juhtunut isegi siis, kui see on jätnud arme ning inimene 
suunab end taas väljapoole. Elu läheb edasi. 

Läbielatust saadud kogemused annavad parema valmisoleku võimalikeks ohtudeks edasises 
elus. Inimese ellusuhtumine võib muutuda tõsisemaks ning ta võib revideerida ja muuta oma 
väärtushinnanguid. 

Leidub kuriteoohvreid, kes ei jõua kunagi oma ohvrireaktsioonidega lõpule, kes jäävad 
toimunud kuriteost lõputult rääkima kõigile inimestele ning kes vajavad pidevat kindlust 
selles, et neid ikka kuulatakse ning kellel seeläbi on risk jääda üksi ning muutuda kibestunuks. 
Siin tuleb esile tugiisikute tähtis ülesanne abistada kuriteoohvrit nii (toetus, nõuanded jms), et 
rasketest läbielamistest saaks lõpptulemusena elukogemus, mis arendaks kuriteoohvrit kui 
isiksust. 
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Toimetulek kuriteo tagajärgedega 
 
Pärast kuritegu või tragöödiat toetuvad enamus inimesi igapäevatoimingutele, mis lasevad neil 
kogeda turvalisuse ja kontrolli tunnet oma elu üle. 
 
Toimetulekut mõjutavad järgmised kolm faktorit: 
 
1. Vägivalla olemus ja selle tähendus ohvrile 
Oluline on meeles pidada, et toimunu tõsiduse määratleb ohver, ohvriabi töötaja ei peaks 
püüdma suurendada ega vähendada seda, mida ohver tajub. 
 
2. Ohvri varasemad kogemused ja elu olukorrad 
Inimesel, kes on kogenud varasemaid kaotusi ja kriise, võivad olla välja kujunenud 
toimetulekumehhanismid, mis aitavad teda nüüdki. Samas ei pruugi neid mehhanisme olla 
kujunenud ning traumaatiline sündmus võib osutuda niiöelda “viimaseks piisaks”. 
Ohver, kes kogeb samaaegselt majanduslikke või pereelu raskusi, ei pruugi olla võimeline 
toime tulema lisandunud stressoriga. 
 
3. Abi, mida ohver saab pärast kuritegu või tragöödiat 
Kui ohver kogeb süüdistusi ja kriitikat või tal puudub toetav süsteem, võivad kuriteo mõjud 
olla raskemad. 
 
Vajadus toetuse järele… 
 
Selleks, et suuta ja osata normaalsesse ellu tagasi pöörduda, vajab kuriteoohver: 

• inimlikku abi ja tuge, turvalisust ning kiiret abi akuutsetes probleemides 
• võimalust rääkida oma olukorrast 
• et teda märgataks 
• et teda kuulataks 
• et teda usutaks 
• pidevat informatsiooni 
• kontakti isikuga, kes teda usub ja soovib talle head 
• isikut, kes aitaks tal ühendust võtta erinevate institutsioonidega 
• et teda respekteeritaks politseis ja teistes õigusorganites 
• ühiskonnapoolseid panuseid, koordineeritud tegevust ja erinevate organisatsioonide 

koostööd 
 



o
h

v
ria

b
i k

ä
s
ira

a
m

a
t

 20 

 
Vestlusküsimused 
 

• Kas sa oled langenud kuriteoohvriks? Sissemurdmine keldrisse, rattavargus vms. Kuidas sa 
reageerisid? Võrdle oma reaktsioone antud peatükis kirjeldatuga. 

 
• Kuriteoohvriks langenud isikud reageerivad juhtunule vastavalt nende hetkeseisundile. 

Vestelge, kuidas teie arvates reageerivad erinevad inimesed suurte kahjudega 
sissemurdmise ohvriks sattumise korral: 
 inimene, kes on hiljuti kaotanud ema 
 inimene, kellel on käsil abielulahutus 
 inimene, kes on hiljuti jäänud töötuks 
 inimene, kes on armunud 

 
• Kas sinu arvates on tugiisikul kergem käsitleda ohvri tundeid ja reaktsioone kui ta ise on 

olnud samuti kuriteoohver? 
 
• Kuidas mõjutavad kaitsemehhanismid juhtunu läbielamist? 
 
• Analüüsige peatüki lõpus olevaid juhtumeid. Kirjeldage nende põhjal kriiside arengut, 

kaitsemehhanisme, sekundaarset viktimisatsiooni. 
 
 
 
KAKS JUHTUMIT 
 
 
Perekond Jalakas 
Pereema Anna teatas politseisse kodus toime pandud sissemurdmisest.  

Tema 14-aastane tütar Kaia pidas kodus pidu. Anna oli koos noorema tütrega kodust ära. 
Korraga tungisid korterisse kolm poissi, kes hirmutasid ja ähvardasid noori nii, et viimased ei 
julgenud osutada mingit vastupanu. Poisid võtsid kaasa ehted, videomaki, kingi, jaki, mis 
kuulus ühele külalistest jpm. 

Kui noorem õde koju jõuab saab ta juhtunu pärast Kaia peale vihaseks. Ema Anna tunneb 
ennast alandatuna ja petetuna ning Kaia tunneb end halvasti nii füüsilises kui ka 
emotsionaalses mõttes: tal on peavalu, valud kõhus ja unehäired. Ta tunneb nagu oleks ta 
kuritarvitanud teiste usaldust. 

Tütre sõbrad tunnevad ära kaks süüdlast, kuid ei taha neid avalikustada. Anna külastab kooli, 
kus need poisid õpivad, kuid teda koheldakse seal õpetajate poolt väga halvasti ning tema 
juttu suhtutakse kahtlevalt. Kui ta soovib näha kooli õpilaste nimekirja, et leida või teada 
saada kolmandat asjaosalist, saab ta eitava vastuse. 

Politseis öeldakse, et selle sissemurdmise osas on väga raske midagi ette võtta. 

Anna töökaaslased ei mõista tema muret ning nende arvates on ta ise süüdi… 

Mida saaks teha tugiisik antud olukorras? 
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Erik 
 
Eriku (49) elukaaslane Maie (50) lõpetab kooselu ning kolib ära. Peale lahkumist arvab naine, 
et tema lahutusest saadud materiaalne osa on liialt väike ning ta võtab ära Eriku pangakaardi 
ja kasutab seda oma äranägemise järgi. Erik sulgeb kaardi, kuid seejärel üritab naine 
korduvalt kodust asju ära viia, võttes kaasa lauahõbedat, väärisesemed jne. 
 
Ühel laupäeval ilmus naine Eriku juurde koos kolme meesterahvaga. Üks mees jäi Erikut 
valvama, teised pakkisid samaaegselt kokku asju, millele nende arvates Eriku eksnaisel õigus 
peaks olema. Seejärel lahkusid nad Erikule suunatud solvangute ja ähvardustega. 
 
Erik on šokis ja nutab. Ta helistab oma täiskasvanud tütrele ning koos teevad nad avalduse 
politseisse. Sealt saab Erik teada ka ohvriabi tegevuse kohta. Kuna on nädalavahetus saab ta jätta 
oma soovi ohvriabi automaatvastajale. 
Esmaspäeval võetakse temaga ühendust 
 
Milline on tugiisiku osa antud juhtumi juures? 
 
 
 
Soovitatav kirjandus: 
 

• Tõnu Lehtsaar “Hingepilk” (Tallinn 1994) 
• Peter Petersen, Jeanne Rosenhag “See tilluke lootusekilluke”  
(Tallinn 1998) 
• “Kriis ja katastroof” Käsiraamat koolidele  
(Eesti Elukvalideedi Keskus, Tallinn 1998) 
• “Laps ja vägivald” Konverentsi materjale 1. ja 2. (Tallinn 1997, 1998) 
• Irja Kilpeläinen “Sinuga leinas” (Tallinn 1992) 
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Teine peatükk: 
 

TUGIISIKU ROLL 
 – LIGIMESEKS OLEMINE 

 
Kuriteoohvrite abistamisel on tugiisikutel väga tähtis ja väärtuslik ülesanne. Töö, mis oma 
olemuselt on ideeline ja rahalises mõttes mitte-tulutoov, nõuab teadmisi, enesetunnetust ja 
empaatiavõimet. Inimestega töötades on tähtis mõelda oma suhtumise üle teistesse – sellele, 
kuidas me kohtleme oma ligimesi. See suhtumine põhineb meie väärtustel ja põhimõtetel. 
Positiivne suhtumine sisaldab endas teiste inimeste respekteerimist, nendega arvestamist ning 
kõikide inimeste suhtes lugupidamise ja tähelepanu üles näitamist. 

Tugiisikuks olemine tähendab ligimeseks olemist, see suhe ei sisalda endas autoritaarsust ega 
ametnikuks olemist. Kuriteoohver vajab kedagi, kellel on aega, kes pakub turvalisust ja kes 
oskab vahendada informatsiooni ning kellega ei kaasne ajakirjanduse tähelepanu. 
 
Ohvriabi töötaja 
 
Olemaks hea ohvriabi töötaja (tugiisik) vajad sa selget ettekujutust oma tööst ja oma vastutuse 
mõistmist. 
 
Ohvriabi töötaja vastutus: 
 

1. Osutada abi ilma kedagi diskrimineerimata 
Paku ja anna abi diskrimineerimata ühtki inimest või gruppi. 
 

2. Osutada ohvrile parimat ja asjakohaseimat teenindust 
Kindlusta, et igal ohvril, kes soovib saada abi, oleks võimalus ligi pääseda kõikidele 
kättesaadavatele teenustele ja ressurssidele. 
 

3. Edendada lugupidamist ohvri vastu 
Kindlusta, et lugupidamine ohvri suhtes oleks teadvustatud kogu kuriteojärgse kriisiperioodi 
vältel.  
 

4. Hoiduda isikliku arvamuse väljendamisest 
Hoidu kriitilistest märkustest juhtumitega ja organisatsiooniga seotud otsustes. Ära tee isiklikke 
kommentaare aidatavate isikute kohta. 
 

5. Hoiduda igasugusest huvide konfliktist 
Ole teadlik olukordadest ja situatsioonidest, kus võivad sattuda konflikti ohvri ja/või sinu 
isiklikud huvid ning anna töö taoliste juhtumitega mõnele teisele töötajale. Näiteks juhtumid, 
kus sul tuleks aidata oma naabrit või sugulast. 
 

6. Olla teadlik oma piiridest 
Ole teadlik oma tugevatest ja nõrkadest külgedest enne ohvriga kontakti astumist. Kui tead, et 
sa pole suuteline edukalt lävima mõne ohvriga, siis määratle oma suhe ning suuna ta edasi 
sobivama isiku juurde. Kui ohver on raevunud ja vihane ning sa tunned end ebamugavalt 
suheldes vihaste inimestega, võid suunata ohvri kellegi teise juurde. 
 

7. Otsida vajadusel juhendamist ja nõuandeid 
Olles ebakindel, milline on olukorrast sõltuvalt parim lahendus ohvri jaoks, konsulteeri oma 
kolleegidega, töö koordinaatori või mõne spetsialistiga. 
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Ohvriabi töötaja omadused ja põhioskused 
 
Edukas ohvriabi töötaja on: 

• selge kommunikatsiooniga 
• enesekindel 
• vastutusvõimeline 
• paindlik 
• positiivse eluhoiakuga 
• konfliktidega toimetulev 
• mitte-hinnanguline 
• usaldusväärne 
• sõbralik ja koostöövalmis 
• hooliv 
• empaatiline 
• teadlik ohvriks langemise dünaamikast 
• tundlik individuaalsete vajaduste suhtes 
• teadlik politsei- ja kohtusüsteemist 
• teadlik ühiskonna ressurssidest 

 
Tugiisikuks saamine 
 
Töötamine ohvriabis eeldab allumist antud keskuse korrale ning väärtuste ja eesmärkide 
jagamist. Tähtis on olla teadlik oma ülesannetest: mida need sisaldavad, mis on nende 
tähendus. Oluline on osata hinnata, kui palju sinu vabast ajast kulub nende ülesannete 
täitmisele, tugiisikute kohtumistele ja täiendkoolitusele. 

Tugiisikuks saada soovijaile korraldatakse vestlus, mille käigus tutvustatakse lähemalt töö sisu 
ja vesteldakse antud isiku taustast, kogemustest, motiividest tugiisikuks saamisel jne. 

Peale vestlust tuleb kõikidel sobivatel kandidaatidel läbida tugiisiku koolituse esimene osa, 
mille lõppedes otsustab ohvriabi juhatus koos koolitusjuhiga, kes sobivad tugiisikuteks ja 
saavad võimaluse tegutseda tugiisikutena. Mitte kõik inimesed ei sobi töötama tugiisikutena ja 
andma kuriteoohvritele otsest abi, kuid nende jaoks võib leiduda teisi kuriteoohvrite 
abistamisega seotud ülesandeid. 

Peale koolituse läbimist ja juhatuse heakskiitu saab isik tugiisiku tunnistuse, mis on kehtiv 
kolm aastat ning mida on võimalik hiljem pikendada. Kui töös ilmneb negatiivseid jooni nagu 
vaikimislubaduse rikkumine või muud sellist, siis on õigus tunnistus tugiisikult tagasi võtta. 

Inimesed, kes on ise teatud kriisi läbi elanud, oskavad sageli teisi inimesi paremini mõista, 
kuid teisele inimesele abi andmiseks on vajalik, et enda kriis oleks läbi töötatud. Vastasel 
juhul võib tekkida mitmeid probleeme, nagu liigne samastumine abivajajaga, tunnete 
ülekandmine jmt ning aitamisest ei tule midagi välja. 

Üheks tugiisikuks olemise eelduseks on iseendega töötamine, iseenda tundma õppimine ning 
teadmine, et ühe probleemi jaoks võib olla palju lahendusi ning et endale sobinud lahendus ei 
pruugi alati sobida teistele inimestele. 

Tugiisiku jaoks võib raskeks osutuda distantsi hoidmine abivajajaga – eriti siis, kui ta ise on 
kogenud samalaadset probleemi. 
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Tugiisiku tööülesanded 
 

• võtta kontakti kuriteoohvriga ning kuulata teda 
• aidata kuriteoohvril formuleerida tundeid, kogemusi ja muresid 
• säilitada kontakt niikaua kui see vajalik on 
• vastavalt vajadusele vahendada sotsiaalset, juriidilist, psühholoogilist või meditsiinilist 

nõu või kontakte mõne spetsialistiga, kelle abi võib vajalikuks osutuda. 

Tugiisiku peamine ülesanne on kuulata ja vestelda. Kriisist väljumiseks on ohvrile suureks 
abiks juhtunust rääkimine, oma tunnete verbaalne väljendamine. Samuti on oluline saada 
kinnitust, et need tunded ja reaktsioonid on taolises situatsioonis normaalsed ja ootuspärased. 

Tänapäeva ühiskond, milles elame, esitab suuri nõudmisi kõigile kodanikele ja nii võib 
erinevate määratud situatsioonide ja normide tõttu kuriteoohver sageli sattuda mitmekordselt 
raskesse olukorda. 

Kuriteoohver vajab tihti abi erinevate instantsidega kontakti võtmisel, nagu näiteks 
sotsiaalamet, politsei, kindlustus, kohus jne. Nii mõnelgi juhul kergendab seda kõike tugiisiku 
olemasolu – on olemas keegi, kes aitab täita blankette, kirjutada kirju teatud asutustele jne. 
Paljud kuriteoohvrid vajavad just sedalaadi abi. 

Kui on tegemist kohtuasjaga, siis enamike inimeste jaoks tähendab see olukorda, mida ei olda 
eelnevalt kogetud. Tugiisiku üheks tähtsaks ülesandeks on sellisel juhul inimese 
ettevalmistamine kohtuistungiks. Tuleb selgitada, mis ja kuidas toimub ning millised on 
osalejate ülesanded antud protsessis. Võimalusel tuleks eelnevalt külastada kohtumaja. 
Samuti saab tugiisik olla kohtuprotsessi ajal kuriteoohvrile moraalseks toeks. 
 
• Tugiisikul tuleb meeles pidada, et tema ülesanne on anda abi eneseaitajatele – see 

tähendab, et kuriteoohver on pearollis ja tugiisik ei võta seda rolli üle. 
 
 
Eetiline vaikimislubadus 
Tugiisiku töös on ääretult oluline usaldusväärsus – see, millest ohver rääkis ning andmed 
tema isiku kohta, ei kuulu avaldamisele ühelegi kõrvalisele isikule. 

Tugiisikud annavad eetilise vaikimislubaduse, mis on isiklik ja esitatakse kirjalikult. See 
lubadus pole küll juriidiliselt siduv, kuid ometi tuleb suhtuda sellesse sama tõsiselt. 
Lubadusest üleastumise ja ohvri usalduse kuritarvitamise korral ei saa tugiisik oma tegevust 
tugiisikuna enam jätkata. 
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Mida nõutakse tugiisikult? 
 
Kompetentsus on inimestega töötamisel üheks tähtsaks teguriks.  
Kompetentsust suurendab kõik väärtuslik, mis inimeses on – kaasasündinud anded ja omadused 
koos hiljem omandatud teadmiste ja oskustega. Samuti kuulub teiste inimeste mõistmise 
eelduste hulka teadlikkus oma normidest ja eelarvamustest. Tugiisik peab eelkõige olema 
teadlik enesest, nii oma nõrkadest kui ka tugevatest külgedest. 
 
Enda asetamiseks teise inimese olukorda on vaja empaatiavõimet. 

Raamatus “Empati” (rootsi k) kirjutab Ulla Holm sellest lähemalt. Sõna empaatia tuleb 
kreekakeelsest sõnast “empatheia”, mis koosneb sõnadest “en” (sees) ja “pathos” (tunne, 
kannatus, valu), mis kokku pannes annavad “seestundmine”.  

Teaduslikus kirjanduses leidub väga palju empaatia kirjeldusi, hüpoteese ja mõtteid, mis 
näitavad, kui kompleksse mõistega on tegu, üldiselt mõistame selle all aga võimet sisse elada 
teise inimese maailma ja teda mõista. 

Professionaalne suhtumine sisaldab endas teadmisi, arusaamist ja teadlikkust nii kuriteoohvri 
reaktsioonidest kui ka endale omastest reageerimisviisidest tugiisikuna. See eeldab pidevat 
püüdlust olla juhitud kuriteoohvri, mitte enda vajaduste, tunnete ja impulsside poolt. 
Professionaalne suhtlemis- ja käitumisviis seab nõuded seesmisele kompetentsusele: 
teadmised, enese tundmine ja empaatia. 
 
Holm kirjutab: 

Teadmine hõlmab psühholoogilist ja sotsiaalset situatsiooni. Teadmised psühholoogilisest 
kaitsest, alateadlikest impulssidest ja ambivalentsetest motiividest ning mitteverbaalsest 
kommunikatsioonist on abiks kannatanu mõistmisel, suurendades võimalusi positiivseks 
suhteks. 

Enesetunnetus on aluseks professionaalsele suhtumisele. Ainult siis, kui ollakse teadlikud 
oma tunnetest ja vajadustest, on võimalik käsitleda neid nii, et nad ei hakka juhtima ega 
mõjutama kontakti kuriteoohvriga. Tuleb suurendada oma teadmisi enda probleemsetest 
aladest, tüüpilistest reageerimisviisidest eri olukordades ja endale omasest psühholoogilisest 
kaitsest. 

Empaatia hõlmab oskust asetada ennast teise inimese olukorda ja mõista tema tundeid ning 
psüühilist seisundit. Tugiisikul, kes empaatia abil mõistab, mis on kuriteoohvri dramaatilisuse, 
provokatsioonide ja sõltuvusseisundi põhjuseks, on suuremad võimalused reageerida neile 
kuriteoohvri vajadustest, mitte aga oma tunnetest lähtuvalt. 

Samas on oluline teha vahet enda ja ohvri tunnete vahel. Kui sa kannatad koos ohvriga, siis 
käid sa tema kõrval, empaatia puhul aga astud sa pool meetrit tagapool ning antud juhul on 
see kuriteoohver ise, kes leiab väljapääsu, omades seejuures saatjat, kes sisendab turvalisust ja 
aitab teda edasi. 
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Oskus seada piire 
Teisi inimesi aidates on oluliseks oskuseks piiride seadmise oskus – kuidas sa aitad ja millal 
sa seda teed. See on individuaalne ja sõltub sinu suhetest ohvriga. Sul tuleb mõista, et sa ei 
saa kõigega üksi hakkama ning on olukordi, kus vajad teiste abi ja nõu. Sul tuleb mõista, et sa 
ei suuda aidata kõiki abivajajaid, see pole võimalik. Seetõttu on vahel vajalik anda juhtum üle 
mõnele teisele tugiisikule. Tugiisiku vahetamises pole midagi halba, vastupidi – on ju üsna 
ebatõenäoline, et üks tugiisik oskab aidata kõiki kuriteoohvreid.  

Raske on otsustada, millal tuleks kontakt ja abiandmine lõpetada. Siin tuleb arvestada nii 
ohvri iseseisvat toimetulekuvõimet kui ka seda, et abiandmisvestlused ei muutuks 
sõprussuhteks. Koostöö lõpetamiseks oleks hea välja mõelda sobiv rituaal, näiteks käepigistus 
ja sobivad sõnad. 

Samas tuleb tugiisikul olla valmis ka selleks, et ühel päeval ütleb kuriteoohver “aitäh ja head 
aega”. Võid hakata mõtlema, kuidas ta hakkama saab ja kas oled teinud kõik õigesti. See võib 
tekitada lahkuminekuhirmu ja ülearuseid pingeid. 

Piiride seadmine tähendab ka vestluste ajalist piiramist. Vestlus, mis kestab tunde, ei anna 
iseenesest midagi enamat kui vestlus, mis kestab 45 minutit. Ajapiirangu panemine viib 
omakorda selleni, et räägitakse tõepoolest ainult vajalikust ja olulisest, räägitakse nö. asjast. 

Võib tekkida olukordi, kus tugiisik ise ei ole tasakaalus ning sellisel juhul oleks hea ja vajalik 
teha töös tugiisikuna paus. 

Tugiisik võib tunda nn. läbipõlemist oma igapäevatöös või töös tugiisikuna. Sellisel juhul on 
tähtis mõista, et ise abi vajades ei saa teistele abi anda. Aitamaks teisi pead iseenda 
vajadustest lugu pidama, nendega arvestama ja oskama öelda “ei”. Kui sa seda ei oska, on 
suur oht läbi põleda. Tugiisik peab olema realist nii aja kui ka omaenda vajaduste suhtes. 
 
 
Ohvriabi kui täiendav abi 
Ohvriabi on täienduseks politseile ja sotsiaalhoolekandele. Paljud, kes võtavad meiega kontakti, 
vajavad sellist professionaalset abi või toetust, mida meie anda ei suuda. Seetõttu on tähtis 
luua kontaktvõrgustik, mis hõlmaks politseid, tervishoidu, sotsiaalhoolekannet, kirikut jne. 

Tugiisiku üheks ülesandeks on vajadusel juhatada kuriteoohver õige instantsi või isiku juurde 
saamaks professionaalset abi. 

Samas see, et kuriteoohver vajab lisaks tugiisikule kellegi teise abi, ei tähenda, et kontakt 
tugiisikuga tuleb lõpetada. Ohvril võib olla vajadus rääkida tugiisikuga ka siis, kui ta on 
kontakti võtnud psühholoogi, psühhiaatri või mõne muu spetsialistiga. 

Erinevatel toetusviisidel on erinevad ülesanded ning tähtis on, et need erinevad panused üksteist 
täiendaksid. 
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Mõned näited olukordadest, kus vajatakse professionaalset abi: 

• Inimene, kes on jätnud kriisi läbi töötamata, võib uues raskes olukorras kogeda, et vana 
kriis ärkab ellu. Tagajärjeks on ebatavaliselt tugevad reaktsioonid uuele situatsioonile. 
Selle kohta öeldakse, et kriis on üle determineeritud. Reaktsioonid võivad olla nii 
tugevad, et vajatakse terapeudi abi. 

• Kuriteod laste suhtes on väga komplitseeritud ja nõuavad ulatuslikku abi 
(professionaalne abi, tugi perekonna poolt jne). 

• Kui kuriteoohver on sattunud majanduslikesse raskustesse või ta vajab nõustamist 
seoses erinevate kuriteoväliste probleemidega, oleks hea suunata ta sotsiaalhoolekande 
osakonda. 

• Kuriteoohver võib vajada juriidilist nõuannet ja abi. 

• Vägistamine põhjustab ohvrile alati traumaatilisi kogemusi ja mõjutab teda tugevalt. 
Need inimesed vajavad sageli kogemustega terapeudi abi, et juhtunut läbi töötada ja 
oma igapäevaelu jätkata.  

• Arengupuudega või psüühilisi haigusi põdevatel inimestel on erivajadused. Nende 
inimeste puhul on veelgi tähtsam, et neid koheldaks turvalisel ja usaldust sisendaval 
moel ning et jagatav informatsioon oleks konkreetne ja mõistetav. 

 
Tugiisikute kogunemised 
Tugiisikute kokkusaamisi korraldatakse tavaliselt kord kuus. Neil kogunemistel on võimalus 
rääkida nii rasketest juhtumitest ja ebaõnnestumistest kui ka positiivsetest kogemustest. Kuna 
tavaliselt ei ole kõikidel tugiisikutel sajaprotsendiliselt võimalik kogunemistest osa võtta, siis 
oleks hea teha neist kogunemistest kirjalikke märkmeid ja koguda need kaante vahele.  

Kuriteoohvri kuulamine sisaldab endas ebameeldivate ja raskete detailide kuulamist ja 
seetõttu on tugiisikul endal vajadus toetuse järele. Ohvri poolt kogetud reaktsioonid võivad 
üle kanduda aitajale, kuriteoohvri abitusest on võimalik nakatuda. Samuti võib olla ohver 
kurjategija peale vihane või raevunud, kuid suunab oma reaktsioonid hoopis tugiisikule. 

Tugiisikute kogunemistel saab vestelda koostöö toimimisest või oma tunnetest töös tugiisikuna. 
Kogunemistele võib kutsuda lektoreid, erinevate ametialade esindajaid – psühholoogi, 
kindlustustöötaja jne. Saamaks uusi teadmisi võib koos lugeda mingit raamatut või vaadata 
videot. Töötamisel tugiisikuna vajatakse võimalust oma tunnete ventileerimiseks ja pidevat 
enesetäiendamist. Kohtumised tekitavad tunde, et ollakse üks meeskond, kes üheskoos annab 
kuriteoohvrile väärtuslikku abi. 
 
 
Vestlusküsimused 
 

• Kuidas reageerid õppides tundma uusi valdkondi? Kas uued teadmised võivad muuta sinu 
maailmavaadet, suhtumist inimestesse, sinu väärtushinnanguid? 

• Mis on sinu motiiv tugiisikuks saamisel? 
• Millisel moel võib osutuda raskeks tasakaalu leidmine endas ja distantsi hoidmine 

abivajajaga? 
• Mida mõeldakse professionaalse suhtumise all? 
• Nimeta mõned konkreetsed põhjused, miks tugiisikud peaksid olema erinevad soolt, 

vanuselt, rahvuselt või elukutselt? 
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Enesest hoolimise meelespea aitajale 
Ohvriabi töötajana võid sa kokku puutuda kuritegude ja tragöödiatega, mis on eriliselt 
šokeerivad, vägivaldsed ja õudusttekitavad. Need võivad sinus endas esile kutsuda tugevaid 
reaktsioone. Võid leida end kogemas raevu, šokki, viha, hirmu või jõuetusetunnet. Kõige selle 
keskel pead sa olema teadlik oma vajadustest. 

Seni kuni sa ei saa tegeleda oma tunnetega, vaid ohvri omadega, pead sa arendama suhet ja 
toetuma toetussüsteemile. Sa pead saama kuskil väljendada oma tundeid, rikkumata 
konfidentsiaalsust enda ja ohvri vahel. 

Ametlik organisatsiooni-sisene toetussüsteem võib pakkuda olulist väljapääsu. Toetavad 
kolleegid võivad aidata sul tegeleda oma tunnetega enne kui sa päeva lõpus töölt lahkud. 
 
 
Töötaja trauma 
Ohvrite toetamine kuriteo või tragöödia tagajärgedes sisaldab endas korduvat nende trauma 
detailide kuulamist. Ohvri traumaatilistel kogemustel võib olla tugev mõju sinule endale. 
Ohvriabi töötaja, kes kuulab kriisikõnet, võib kogeda stressisündroome, töötamine ohvritest 
klientidega toob kaasa psühholoogilisi tagajärgi. Nii nagu traumaatilise sündmuse ohvrid 
vajavad võimalust väljendada oma tundeid ja arutada oma reaktsioone toetava isikuga, 
vajavad seda ka ohvriabi töötajad. 

Kui sa oma tunded ja reaktsioonid maha surud, võivad need end ilmutada murelikkuses ja 
põhjustada kauapüsivaid negatiivseid tagajärgi ja hilinenud stressireaktsioone. Mõned neist 
hoiatavatest märkidest on unehäired, korduvad mõtted kuriteosündmustest, ärrituvus, 
peavalud, seedehäired ja teised erinevad negatiivsed emotsionaalsed, füüsilised ja 
kognitiivsed tagajärjed. 

Kui sa siiski jätkad oma tunnete ja reaktsioonide allasurumist või ignoreerimist võid sa lõpuks 
kogeda palju sügavamaid tagajärgi nagu näiteks läbipõlemine või kuhjunud stressireaktsioon. 
 
 
Stressi juhtimise strateegiad 
 

Stressil on kaks poolt: väline sündmus ja vastus sellele sündmusele. On tähtis suhtuda stressi 
kui ületamist vajavasse väljakutsesse, mitte kui millessegi kohutavasse, mis kontrollib meie 
elu. Järgnevad ennetavad meetmed aitavad toime tulla ohvritega töötavate inimeste trauma 
tagajärgedega. 
 



o
h

v
ria

b
i k

ä
s
ira

a
m

a
t

 29 

 
Debriefing 
Debriefing on võimalus kirjeldada kriitilist sündmust, oma tundeid ja reaktsioone turvalises ja 
toetavas atmosfääris. See aitab näha asju perspektiivis. Ohvriabi töötajana on sul õigus saada 
toetust ja arutleda oma tunnete ning reaktsioonide üle ning samas on sul kohustus pakkuda 
sellist toetust oma kaastöötajatele. 

Debriefing sisaldab endast tundlikkuse, usalduse, hoolimise ja mitte-hinnangulise suhtumise 
väljendamist. Samuti sisaldab see endas järgmisi astmeid: 
 

1. Tunnete ventileerimine ja stressi ulatuse määramine.  
Esita küsimusi, mis aitaksid esile tuua tundeid:  
• millised olid juhtunu detailid? 
• millised mõtted olid töötajal töötades? 
• kas töötaja tundis end emotsionaalselt tuimana (kangestununa)? 
• milline oli töötaja ettekujutus toimuvast? 
• mis oli kõige raskem selles töös? 
• mida ta tunneb praegu? 
• millised teised tunded tal veel olid ning millised neist olid tugevaimad? 
 

2. Jagamine ja avalik toetus ning kinnitus.  
Jagamine on vajalik stressireaktsioonide normaliseerimiseks. Eesmärk on pakkuda tuge 
ning aidata mõista ja teadvustada, et sellistes olukordades on taolised reaktsioonid 
loomulikud ja normaalsed, ehkki olukorrad ise võivad olla ebanormaalsed. 

 

3. Töötaja sisemiste ja väliste ressursside mobiliseerimine  
ning aitamine töötajal planeerida, mida edasi teha. Enamik inimesi teavad, millised 
toimetulekumehhanismid toimivad nende puhul kõige paremini (liikumine, puhkus, 
kuum vann, rääkimine sõpradega jne). Aita töötajal liikuda selles suunas, mis toimib.  

 
 
Oma keha eest hoolitsemine 
 
Et pakkuda efektiivset toetust teistele, peab ohvriabi töötaja kandma hoolt nii oma 
emotsionaalse poole kui ka füüsise eest. 
 
Stressi märgid 
Stressi märgid võivad avalduda käte higistamises, peavalus, vererõhu muutumises, väsimuses, 
mures, ärevuses, depressioonis. Mõned inimesed kasutavad stressist vabanemiseks alkoholi, 
narkootikume või sigarette. Mõnedel ilmneb see tagasitõmbumises ja ebastabiilsuses, kuna nad 
ei suuda taluda ebavõrdsust sotsiaalses suhtlemises.  
Pane tähele stressi märke ja aita endal kohaneda tervisliku elustiiliga. 
 
Toitumine 
Võta aega õigeks toitumiseks. Hoidu liialdamast kofeiini, suhkru, alkoholi, rasvade ja 
soolaga. 
 
Füüsiline tegevus 
Võta aega regulaarseks kehaliseks tegevuseks. Inimesed, kes hoiavad oma keha vormis, on 
emotsionaalselt stabiilsemad, vähem depressioonis ja vähem vihased. Keha stressireaktsioon 
saab suunatud füüsilisse tegevusse. Regulaarne harjutamine kulutab meile soodsal viisil ära 
keha liigse stressi energia. Eriti hea tulemuse annab ujumine. 
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Puhkus ja lõdvestumine 
Ole teadlik ja austa oma keha vajadust puhkuse järele ning luba endale võtta vaheaegu. Pea 
meeles, et lõdvestumine pole sama, mis puhkus – see on eelkõige sihipärane keha ja mõtete 
rahustamine, mis aitab neutraliseerida stressi. Mõned lõdvestustehnikad, mida kasutavad 
päästeteenistuse töötajad, on leitud olevat väga kasulikud. Näiteks sügav hingamine, lihaste 
lõdvestamine, biotagasiside ja visuaalsed kujutelmad. 
 
Kosutus 
Vii oma elu stressid tasakaalu hobide, meelelahutuste, sõprade külastamise ja kõige muuga, 
mis pakub täitumist uue energia, rahu ja rõõmuga. Sa vajad elu ka väljaspool oma tööd. 
 
Positiivne mõtlemine 
Positiivne vaimne suhtumine aitab toime tulla stressiga. Kontsentreerumine igale positiivsele 
aspektile negatiivse sündmuse juures (positiivsed inimesed või käitumine) aitab inimesel leida 
kaosele tähendus. 
 
 
Pseudoaitajad… 
 

1. “Sa arvad, et sul on probleem. Las ma räägin sulle enda omast…” 
Aitaja ei kuula tegelikult teist inimest. Kui inimene ootab temalt kaastunnet, siis taoline aitaja 
varastab selle hoopis endale. 
 

2. “Las ma räägin sulle, mida teha tuleb…” 
Tavaline hoiak. Aitaja surub peale oma väärtusi ja arvamusi – kaalumata, kas need teisele 
inimesele sobivad. Samas ei pruugi see aitaja ise ka uskuda, et see toimib. 
 

3. “Ära muretse, ma korraldan kõik…” 
Aitaja võtab kogu vastutuse endale, asub ise probleemi lahendama. 
 

4. “Mul oli endalgi kord sama probleem…” 
Aitaja usub, et samalaadsena näivaid probleeme saab ühtviisi lahendada. 
 
Vestlusküsimused: 
 

• Miks sa soovid töötada tugiisikuna ja millised on sinu ootused? 
• Analüüsige tugiisiku rolli. Millised probleemid võivad tekkida erinevatest väärtustest 

ja põhimõtetest tulenevalt? Mis aitaks neid vältida? 
• Millised on sinu tugevad küljed? Kuidas tuled toime stressirohkete sündmustega? 

 
Soovitatav kirjandus: 
• “Tasakaalu nimel” (Eesti Punane Rist 1997) 
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Kolmas peatükk: 
 

KOMMUNIKATSIOON  
– KOHTUMINE INIMESTEGA 

 
 
Vestlus on tugiisiku töövahendiks 
Vestlusel kuriteoohvriga on kaks peamist eesmärki: 

• aidata kuriteoohvrit tema raskes olukorras 
• võimaldada kuriteoohvrile vajalikku informatsiooni kindlast ja usaldusväärsest allikast 

Tugiisik peab mõistma, et kuriteoohvril võib olla raskusi juhtunust arusaamisel ja oma 
reaktsioonide mõistmisel ning sellega seoses on tal raske võtta vastu informatsiooni. Samas 
on tal tugev ja kohene vajadus abi järele, vajadus küsida ning lihtsalt kellegagi rääkida. 
Tugiisiku poolt antav informatsioon peab vastama antud olukorrale, olema lühike ja 
konkreetne. 
 
Oskus kuulata ja vestelda 
Kriisiolukorras on üsna tavaline, et inimene puhkeb nutma ja tal võib olla vajadus juhtunust 
mitu korda detailselt uuesti rääkida. Tugiisiku ülesandeks on aidata kuriteoohvril rääkida oma 
tunnetest, läbielamistest ja muredest. Saades antud olukorrast ülevaate, saab tugiisik aidata 
probleemi määratleda ning teha erinevaid ettepanekuid juhtunu läbitöötamiseks ja lahenduste 
leidmiseks. See aitab kuriteoohvril ennast formuleerida, vaadata juhtunule realistlikult ning 
võtta seisukoht oma olukorra suhtes. 

Ühel osal kuriteoohvritest on vajadus võtta tugiisikuga kontakti ainult ühel või paaril korral, 
teised aga annavad endast teada ka olukorra muutudes ning osad võivad juhtunust 
ülesaamiseks vajada pikemaajalist kontakti. Loomulikult on ka selliseid inimesi, kellel ei 
olegi vajadust abi või kontakti järele. Nad võivad vaatamata juhtunule hästi toime tulla või on 
neil oma sotsiaalne tugivõrgustik, mis neid antud olukorras aitab. 

Vestlus peaks nii kaua kui võimalik lähtuma kuriteoohvrist ja kulgema temale sobivas rütmis. 
Oluline on leida ja välja tuua kuriteoohvri omad jõuvarud. Näiteks tuues esile probleeme, 
millest kuriteoohver on juba põhimõtteliselt jagu saanud, on võimalik suurendada ohvri 
enesekindlust ja eneseusku nii, et ta hakkab nägema oma ressursse. Seetõttu on tähtis rõhutada 
ka väikseid asju, millega on selles olukorras juba toime tuldud. Isegi kui need pole 
konkreetselt seotud antud probleemiga, võib tuua neid esile turgutamaks ohvri enesekindlust. 
Tähtis on rõhutada kuriteoohvri rolli tema enda elus – ta on selle peategelane. 

Probleemi läbitöötamine nõuab kuriteoohvrilt vastupidavust ja tahet. Selleks on oluline, et 
tema kõrval oleks tugiisik, kes toetab, ergutab ja veenab teda järgmisi samme astuma. 

Kogu vestluse jooksul tuleb tugiisikul näidata, et ta tõesti kuulab ja üritab panna end teise 
inimese olukorda. Seda väljendab ka mitteverbaalne tagasiside. Tugiisikul tuleb saada 
ettekujutus sellest, kuidas antud olukord tekkis, mis juhtus vahetult enne ja pärast ning tal 
tuleb kontrollida, kas ta on kuuldust õieti aru saanud. 

Võimalus juhtunust rääkida ning tunda, et teda võetakse tõsiselt, on ohvri jaoks omamoodi 
stimuleeriv ja ergutav. 
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Vestluse puhul on tähtis tõepoolest kuulata, mitte ainult kuulda. Kuulamine eeldab 
kontsentreerumist sellele, mida kuriteoohver ütleb. Kuulata tuleb kõikide meelte abil – nii 
kehakeel, miimika, liigutused kui ka tervadunud tähelepanu – kõik see vahendab 
informatsiooni sellest, kuidas keegi ennast tunneb. Samas peab taolise informatsiooni 
tõlgendamisega olema ettevaatlik ega tohi liiale minna. 
 
 
Toetus- ja kommunikatsioonistrateegiad 
 
Ohvriabi töötajana pead sa olema efektiivne suhtleja. Sa pead olema võimeline kuulama, 
mõistma ja lohutama. Samuti pead sa olema võimeline edasi andma teatavat meditsiinilist ja 
juriidilist informatsiooni.  
 
Kokkuvõtteks pead suutma järgmist: 

• looma ohvriga usaldusliku suhte 
• efektiivselt kuulama  
• olema tundlik kultuuriliste erinevuste suhtes, mis võivad mõjutada ohvri suhtumist 

sinusse ja kuriteosse 
• olema tundlik erivajaduste suhtes, mis võivad olla puuetega ohvritel 
• julgustama ohvrit vastutuse võtmisel ning laskma tal endal teha oma elu puudutavaid 

otsuseid 
 
Hea suhtlejana pead sa olema teadlik kommunikatsiooni barjääridest. Järgnevad sõnalised ja 
mitte-sõnalised strateegiad võimaldavad neid tõkkeid ületada ja aitavad sul arendada paremat 
suhet oma kliendiga. 
 
Aktiivne kuulamine 
 
Aktiivses kuulamises võib eristada kolme komponenti: 
 
1. Tähelepanu – anna kogu oma tähelepanu kõnelejale, võta vastu kogu sõnum.  

2. Mitteverbaalne vastamine – näita oma tähelepanu silmsideme, noogutuste ja ettepoole 
nõjatumisega, vastates “mh-mh” ja “ja-jaa”. 

3. Mittehinnanguliseks jäämine – ära tee läbematuid ja kiirustavaid järeldusi ega oletusi 
öeldava kohta. Ära tegele kliendi vastuse ajal mõttes oma vastuse ettevalmistamisega. 

Eesmärk: Aktiivne kuulamine hoiab sinu tähelepanu ohvri muredel ja tunnetel, mitte enda 
omadel. See aitab väljendada lugupidamist ja hoolimist ohvri suhtes, mis lubab tal tunda end 
väärtustatult. 

Kui aktiivset kuulamist ei kasutata, võib ohver tunda end vaid süsteemi läbiva osakesena. 
Teisisõnu leiab aset sekundaarne viktimisatsioon. See võib juhtuda väga lihtsalt, kui sinu 
tähelepanu pole täielikult fokusseeritud ohvrile – kui sa lubad katkestusi oma kohtumisel või 
telefonikõne ajal või kui sa vaatad kella. 
 
Ümbersõnastamine 
Ümbersõnastamine on teise inimese mõtete oma sõnadesse panemine ehk selle väljendamine, 
mida teine inimene sinu arvates ütles. 

Eesmärk: Ümbersõnastamine annab ohvrile teada, et teda on kuuldud ja kuulatud. See annab 
sulle võimaluse kontrollida oma arusaamist öeldust ning annab ohvrile võimaluse vajadusel 
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oma sõnumit täpsustada. Samuti võimaldab see interpreteerida keerukat sõnumit (panna 
juriidilise keele sõnum vajadusel lihtsasse kõnekeelde). 

Kui sa ümbersõnastamist ei kasuta, võid raisata aega tegeldes oletustega ning avastada hiljem, 
et oled mõistnud öeldut teisiti. 
 
Küsimuste esitamine 
Küsimuste esitamist kasutatakse informatsiooni hankimiseks. On kaht liiki küsimusi – avatud 
ja suletud küsimused. Mõlemad küsimustetüübid sisaldavad sõnu nagu kes, mis, kus, millal 
või miks, kuid neid kasutatakse erinevatel eesmärkidel. 

Avatud küsimused sisaldavad enamasti nii sisu kui ka tundeid ning neile ei saa vastata väga 
lühidalt või lihtsalt “ei” või “jah”. Näiteks küsimused: “Kuidas sa end praegu tunned?”; 
“Mida sa selle suhtes mõtled?” 

Suletud küsimused sisaldavad pigem sisu kui tundeid ning neile saab vastata lihtsalt “ei” või 
“jah” või väga konkreetselt. Näiteks: “Mis on teie nimi?”; “Kas väljas sajab?”; “Mis kell 
teie buss saabub?”. 

Eesmärk: Küsimuste esitamine võimaldab sul koguda informatsiooni ja aitab ohvril selgitada 
oma tundeid, vajadusi ja otsuseid. Kui sa ei kasuta mikstuuri suletud ja avatud küsimustest, 
segab see vabalt voolavat, avatud kommunikatsiooni. Ohver võib tunda end ülekuulatavana 
ning vastata kaitse ja sulgumisega. Samuti nagu liialt suure hulga suletud küsimustega, pead 
sa olema ohvriga vesteldes ettevaatlik sõna “miks” kasutamisega. Sõna “miks” kaldub vihjama 
ohvripoolsele valesti tegemisele, süüle või veale ning võib suruda ohvri kaitsepositsiooni. 
Küsimustest nagu “Miks te seda tegite?” või “Miks te ei taha süüdistust esitada?” peaks 
hoiduma kuna nad väljendavad pigem soovitust ja hinnangut kui hoolimist. 
 
Loa andmine 
Loa andmine on lubamine ohvril oma emotsioone vabalt väljendada. Seda kasutatakse 
järgmistel juhtudel: 

• Kui kliendi tundeid näivad olevat blokeeritud (see ilmneb pingul hääles, huulte 
värisemises, näo tõmblustes, silmsideme puudumises, jäigas kehahoiakus jne). 

• Kui klient väljendab tugevaid tundeid (nuttes, vappudes, värisedes jne). 

Juhul kui kliendi tunded paistavad blokeeritud, võib anda talle loa oma tundeid väljendada, 
öeldes: “Nutmine on loomulik.” või “See on loomulik, et tunned end kurvana (või vihase või 
nõrgana).” jne. 

Andmaks kliendile teada seesmistest tõketest, võid sa öelda: “Ma tean, et paljud mõtlevad, et 
ei sobi nutta ning et me peaks oma tundeid peitma, aga vahel on vaja oma valust 
läbiminemiseks ka nutta.” 

Eesmärk: Loa andmine laseb kliendil oma tundeid väljendada ja neid teadvustada.  

Igal juhul pead aga olema ettevaatlik (taktitundeline) ning mitte end peale pressima – austa 
oma kliendi piire, mis tal on tunnete väljendamise suhtes, see võib olla talle liialt hirmutav. 
Ära kunagi sisenda, et klient peaks oma tundeid väljendama, ta ei pruugi olla selleks lihtsalt 
veel valmis. 
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Informatsiooni andmine 
Informatsiooni andmine on oluline osa sinu tööst. Oluline on meeles pidada, et su ülesanne on 
anda informatsiooni, mitte soovitusi. Tähtis on meeles pidada, et stressisituatsioonis on raske 
vastu võtta uut informatsiooni. Peaksid jagama ainult olulist informatsiooni ning seda sellises 
keeles, mis vastab kliendi mõistmisvõimele. 

Eesmärk: Informatsiooni andmine annab kliendile jõudu informeeritud otsuste tegemiseks. 

Jaga informatsiooni piisavalt ja selgelt ning lase ohvril väljendada oma reaktsiooni sellele 
informatsioonile. 
 
Kokkuvõtte tegemine 
Kokkuvõtte tegemine hõlmab nii ohvri poolt antud informatsiooni kui ka tema tundeid.  

Eesmärk: Kokkuvõte laseb sul kontrollida, kas oled mõistnud täielikult kõike, mida klient on 
väljendanud. Samuti aitab see kliendil keskenduda situatsiooni olulisematele punktidele oma 
vaatenurgast. 
 
Mitteverbaalne kommunikatsioon. Kehakeel 
Ohvriabi töötajana tegeled sa inimestega sageli emotsionaalsetes ja rasketes situatsioonides, 
seejuures on sul vaja olla teadlik nii enda kui ka ohvri kehakeelest. Sellel mitteverbaalsel 
keelel on väga oluline osa, see hõlmab ligikaudu 75% sinu ja kliendi vahelisest 
kommunikatsioonist. 

Pea meeles, et soojuse, hoolivuse ja huvi väljendamiseks on olulised silmside, nõjatumine 
ettepoole, noogutamine. 

Püüa ka lugeda kliendi kehakeelt – see võib rõhutada öeldut, tuua välja olulise. Kui see, mida 
klient ütleb, näib mitte haakuvat tema tunnetega, võid kasutada avatud küsimusi ja 
ümbersõnastamist, julgustades klienti ennast avama. Kui klient pidevalt vahetab positsiooni, 
trummeldab sõrmedega, haigutab, vaatab kõrvale, siis võib see olla sulle signaaliks, et sinu 
sõnumit ei ole kuulatud (mõistetud) või pole see teretulnud. 

Kui sa ei vasta kliendi kehakeelele või ei kasuta signaale väljendamaks oma tähelepanu, võib 
klient tunda, et tema sõnumit pole kuuldud. 
 
Erinevad ootused 
On vaja mõista, et kohtumises tugiisiku ja kuriteoohvri vahel on palju ootusi, nii teadlikke kui 
ka ebateadlikke, nii enda kui ka teise osapoole suhtes. Teadmistest ja oskustest neid ootusi 
käsitleda sõltub olulisel määral informatsiooni andmine ja vastuvõtmine, koostöö areng ja 
probleemi lahendamine. 

Suhtlemisel kuriteoohvriga tuleb tugiisikul vältida alateadlikult tekkivat 
• autoriteedi rolli 
• vanema – lapse suhet 

 
Vahel võib kuriteoohver oodata, et tugiisik teeks otsuseid tema eest. Sellistel juhtudel ei tule 
siiski tugiisikul olukorra lahendamist enda kanda võtta, vaid pakkuda välja erinevaid 
lahendusvõimalusi. 
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Võib juhtuda, et ohver tunneb alateadlikult antipaatiat või sümpaatiat tugiisiku suhtes. 
Erinevad tunded, soovid, hoiakud ja ootused võivad tuleneda inimestest, kellega ohver varem 
kokku on puutunud. Nähtust, mille puhul ühe inimesega seotud emotsioonid kantakse üle 
teisele isikule, nimetatakse tunnete ülekandmiseks ehk transferentsiks ning see võib mõjutada 
abistamissuhet küllalt sageli. Näiteks võib tugiisik ohvrile meenutada autoritaarset õpetajat 
kooliajast, kurjategijat või vastupidi –kedagi väga lähedast. 
 
 
Hea vestlus 
 
Oma raamatus “Det goda samtalet” (“Hea vestlus”) on A.Ohnstad töötanud välja 
näidisküsimusi ja -vastuseid ning kirjeldab probleemi lahendava vestluse nelja faasi. Ta 
kasutab oma raamatus mõisteid “aitaja” ja “abivajaja”, meie kasutame antud kontekstis 
väljendeid “ tugiisik” ja “kuriteoohver”. 
 
1. Sotsiaalne faas – tugiisik ja kuriteoohver saavad võimaluse teineteist tundma õppida ning 
teineteisega harjuda. Selles faasis on oluline tekitada kuriteoohvrile võimalus ennast 
turvaliselt tunda. Hääle, stiili jms. kaudu tekivad teineteisest pildid ja kujutlused. Võib 
juhtuda, et tugiisik meenutab ohvrile kedagi teist ning tekkinud seosed avaldavad suhtele 
mõju. Võib olla, et mõnele osutub segavaks näiteks vanusevahe, samuti võivad olla inimesel 
kindlad ootused aitaja soo suhtes. 
 
2. Probleemi määratlemine – tugiisik ergutab kuriteoohvrit juhtunust ja sellega seonduvast 
rääkima. Ohver räägib oma probleemidest ja sellest, millisel moel ja millist abi ta vajab. 
 
3. Kuriteoohvri poolt juba proovitud lahenduste kaardistamine – selgitamine, kas ja 
kuidas on ta juba midagi ette võtnud ning kas see on õnnestunud või mitte. See annab 
tugiisikule informatsiooni ohvri ressurssidest. 
 
4. Lahenduste leidmine – selles faasis on tugiisikul juba ülevaade antud probleemist ning 
nüüd tuleb tal leida tee, mil viisil ta ohvrit kõige paremini aidata saaks. Võib juhtuda, et 
probleemi lahendamine või antud olukord vajab mõne spetsialisti abi ja ohvrit tuleb aidata 
kontaktide loomisel. Koos jõuavad kuriteoohver ja tugiisik otsusele, kuidas edasi tegutseda. 
 
 
Telefonikontakt kuriteoohvriga 
 
Tugiisiku töös on telefonivestlused tavalised. Ka see on ju tegelikult kohtumine ning 
suhtlemine teise inimesega, kuid ilma teineteist ja teineteise kehakeelt nägemata. Paljud 
kuriteoohvrid eelistavadki just telefonikontakti, kuna see on anonüümsem ja nii on kergem 
rääkida rasketest asjadest. Teiseks eeliseks telefonikontakti puhul on see, et geograafilised 
vahemaad ei oma erilist tähtsust. Samuti arvatakse, et telefonikontakt jätab osapooled 
võrdsemasse seisu. 

Telefonivestlus seab veelgi suuremad nõudmise kuulamisele kui vahetu kohtumine. Tähtsad 
on nii hääletoon kui ka see, kuidas midagi öeldakse. Kui tugiisik helistab kuriteoohvrile 
esimest korda, on tähtis osa enesetutvustusel – sellest sõltub suuresti edasine koostöö. 
Tugiisikul tuleb küsida, kas ta helistab sobival ajal, kas kuriteoohvril on võimalik antud hetkel 
temaga vestelda. 

Telefonivestlusel tuleb kuulata ka seda, mis jääb ütlemata, mõned olulised märksõnad, pausid 
jms. Inimesele tuleb anda aega mõtlemiseks, ei tohi katkestada juhtunu kirjeldamist või 
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avaldada survet. Keele erinevus, släng jms. võib raskendada teineteisest arusaamist. 
Tugiisikul ei tule karta esitada küsimusi, lisaks õigesti mõistmisele võib see ohvril rääkimist 
kergendada. Tähelepanelik tuleb olla tausthäälte suhtes (ukse sulgumine jms). 

Tugiisik peab olema valmis kuulama telefonis nii nuttu kui ka vihapuhanguid. Kui aga ohver 
end sel viisil ei väljenda, tuleb olla tähelepanelik muude märkide suhtes (ohked, pausid, 
kahtlemine, ebakindlus, teema muutmine, rääkimine kolmandas isikus jne). Kui ohver nutab, 
näita üles mõistmist ja anna nii palju aega kui vaja. Kui inimene aga raevutseb, siis lase tal 
seda teha ja ära reageeri kellegi ega millegi kaitsmisega. 

Ära lõpeta vestlust enne kui inimene on saavutanud teatava tasakaalu. 

Üheks erinevuseks vahetu kohtumise ja telefonivestluse vahel on see, et telefonivestluse 
puhul pole võimalik näha, millest on tingitud pausid ja vaikus. Tugiisik ei tohiks tekkivaid 
pause karta, need annavad võimaluse järelemõtlemiseks ja mõtete kogumiseks. 

Kuidas aga vaikust katkestada ja millal seda teha? Vaikus võib olla tähendusrikas, kuid ei 
pruugi seda alati olla. Vaikust on hea katkestada, öeldes: “Kas ma olen asjadest õigesti aru 
saanud, kui ma ütlen, et…” või “Kas ma saan Teid millegagi aidata?”. Nii on võimalik 
näidata oma mõistmist ja seda, et usute teda. Üldiselt ei tule vaikuse katkestamist täielikult 
kuriteoohvri hooleks jätta. 

Telefonivestluses võib osutuda vajalikuks ohvrit katkestada. Seda juhul, kui ohver on 
segaduses, räägib muudest asjadest või kordab ennast pidevalt. Katkestamise korral võiks 
öelda: “Ma saan aru, et on palju asju, millest te tahate rääkida, kuid mul on raskusi teile 
järele jõudmisega ning see viib mind segadusse. Kas te räägiksite uuesti alates sellest…?” 

Üsna kasulik on meeles pidada, et pole hea kui vestlus venib liiga pikaks (üle 45 minuti). 
Ettepanek uueks vestluseks oleks parim viis vestlust lõpetada. 

Tähtis on püstitada ka nn. verstaposte ja vaadata aeg-ajalt tagasi: Mis on juhtunud? Kus me 
nüüd seisame? Millised etapid oleme läbinud? Kontakti lõppedes oleks hea teha kokkuvõte 
sellest, mida mõlemad pooled on õppinud, mis on saavutatud ning rõhutada, et kuriteoohvril 
on vajaduse korral võimalik uuesti tugiisiku poole pöörduda. 

 
Vestlusteemad 

• Milline informatsioon on usutav ja korrektne? 
• Kuidas kohandada infot erinevate kriisifaasidega? 
• Rollimäng “Tugiisiku ja kuriteoohvri kohtumine” 

 
Soovitatav kirjandus: 

• Anti Kidron “Suhtlemispsühholoogia” 
• Dyregrov “Laps ja lein” 
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Neljas peatükk: 

 

PRAKTILISED KÜSIMUSED: 
POLITSEI JA KOHUS 

 
 
Kuriteoohver – kannatanu 
Politseis ja kohtumenetluses nimetatakse kuriteoohvrit kannatanuks. Vastavalt 
kriminaalmenetluskoodeksi § 40-le on kannatanu isik, kellele on kuriteoga tekitatud 
moraalset, füüsilist või varalist kahju. 

Need kahju kolm elementi võivad esineda nii eraldi kui ka koos. Valdavalt nad esinevadki 
kombineeritult. Moraalne kahju tekib näiteks kuritahtliku laimamise või solvamise tagajärjel, 
füüsiline kahju tekib kehavigastuste tekitamise või kehavigastusi mittetekitanud vägivalla 
tagajärjel (löömine, pikali tõukamine jms), varaline kahju tekib, kui inimeselt on midagi 
varastatud, röövitud või väljapetetud. 
 

Mida peaks teadma suhtlemisest politseiga 
 
Kui inimese suhtes on toime pandud teda või tema vara kahjustav kuritegu, tuleks võimalikult 
kiiresti pöörduda asetleidnud sündmuse asukohajärgsesse politseisse (kas kutsuda politsei 
välja telefoni teel või minna ise politseikorrapidaja juurde), juhtunust teatada ning avaldada 
soovi toimunu uurimiseks, süüdlaste vastutusele võtmiseks, oma vara tagasisaamiseks ja 
kahjude heastamiseks süüdlaste poolt. 

Mida varasem on pöördumine politsei poole ja mida paremini on säilinud kuriteo 
toimepanemise olustik (segipaisatud elamine, määrdunud ja lõhutud riided jne), seda 
tõenäolisem on kurjategijate kindlakstegemine ja nende süü tõendamine. Kui kurjategija isik 
on ohvrile teada, siis tuleks see ka häbenemata politseile teada anda. 

Võimaluse korral tuleks enne politsei tööle hakkamist sündmuskohal hoiduda muudatuste 
tegemisest (ukselinkide ja lülitite puudutamisest või muude esemete ümberpaigutamisest), et 
mitte hävitada võimalikke kurjategijate poolt jäetud jälgi. Samuti tuleks hoiduda kurjategijaga 
kokkupuutunud riideesemete pesemisest või parandamisest. Näiteks vägistamise ja muu 
vägivallatsemise korral on eriti oluline säilitada ohvri riiete puutumatus enne ekspertiisi (vere- 
ja spermajäljed, kurjategija rõivaste kiud).  

Tuleks mõelda läbi, millised jäljed võisid jääda kurjategijale – küünistus- ja hammustusjäljed, 
verepritsmed jms. ning avaldada oma kahtlused sündmuskohal politseile. 

Kui politsei on saabunud sündmuskohale, oleks soovitav juhtida politsei tähelepanu ohvri 
jaoks olulistele momentidele. Politsei võib tihtipeale olla veidi laisk ja seepärast on ohvril 
täielik õigus juhtida politseid sõrme- ja muude jälgede otsimisele ja fikseerimisele kohtadest, 
mis võiksid ohvri arvates olulised olla. Ohvril tuleb püüda selgust saada, millised asjad ja kust 
on kadunud. Ka nii võivad selguda kohad ja esemed, millega kurjategija on kokkupuutes 
olnud ja võimalik, et jätnud jälgi. Samuti tuleb vaadata elamine üle selle pilguga, kas pole 
juurde tekkinud midagi võõrast. Mõnikord kurjategijad unustavad või pillavad 
sündmuskohale midagi maha (mütsi, sissemurdmiseks kasutatud tööriista, suitsukoni, 
päikeseprillid vms). 
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Ehkki sellises stressirohkes olukorras on see väga raske, tuleks üritada oma soovid, 
arvamused ja kahtlused esitada politseile võimalikult selgelt ja tõeselt ning enne omapoolse 
jutu protokollile allakirjutamist tuleks see hoolikalt läbi lugeda ja veenduda, et kõik avaldatu 
on tõesti nii koguseliselt kui ka õiges kontekstis kirja saanud. 

Igati vajalik on ohvril välja selgitada temaga tegelenud töötaja nimi ja ametinimetus. 

On üsna loomulik ja tõenäoline, et mõne aja möödudes võib meenuda ja selguda veel olulisi 
fakte. Kuriteoohvril on kogu protsessi vältel õigus anda kuriteo ja selle võimaliku avastamise 
osas ütlusi, teha avaldusi, esitada omapoolseid tõendeid, taotleda täiendavate 
uurimistoimingute teostamist. 

Võimaluse korral tuleb avaldused ja taotlused esitada kirjalikult. 

Ohvril on õigus esitada kaebus politseiniku ülemusele või sama piirkonna prokurörile, kui ta 
leiab, et politseinik on teinud midagi valesti ja ohvri huve eiravalt. 

Ohvril on õigus esitada taotlus tema asjaga tegeleva ametniku taandamiseks kui ta 
põhjendatult leiab, et antud ametnik ei ole asjas erapooletu (võimaliku süüdlase sõber, 
sugulane, hea tuttav või on muul viisil huvitatud asja lahendamisest enda või kellegi teise 
kasuks). 

Isiku poolt esitatud kuriteoteate või avalduse peavad ametimehed seaduse järgi läbi vaatama 
ja otsustama kriminaalasja algatamise küsimuse hiljemalt kümne päeva jooksul. Eeluurimise 
käigus kuulab politsei üle kuriteos kahtlustatava(d), kuriteoohvri (kannatanu) ja kui on, siis ka 
tunnistajad. Erandkorras, kui algatamise küsimuse otsustamiseks on vajalik ekspertiisi 
teostamine, võib ametnik kriminaalasja algatamise küsimuse otsustada ühe kuu jooksul. 
Ametnik on kohustatud teatama, kas ja millistel asjaoludel ta algatas kriminaalasja või 
keeldus selle algatamisest (Kriminaalmenetluskoodeks § 93). Viimati mainitu võib leida aset 
juhul, kui ei leidu piisavalt tõendusmaterjali või kui prokuröri arvates pole toime pandud 
kuritegu. Samuti võib juhtuda, et materjali on piisavalt, kuid kriminaalasja ei algatata näiteks 
süüaluse vanuse või mõne muu erilise põhjuse tõttu.  

Kui kriminaalasi on algatatud peab ametnik kuriteoohvrile kannatanuks olemise kohta 
koostama vastava määruse ja seda talle tutvustama. 
 
Varalise kahju hüvitamise nõue 
 
Kriminaalmenetluskoodeksi § 41 alusel varalist kahju kannatanud isikul (kannatanul) on 
õigus kriminaalasja menetluse kestel esitada süüdistatava või tema tegude eest varalist 
vastutust kandvate isikute, ettevõtete, asutuste, organisatsioonide vastu tsiviilhagi, mis 
vaadatakse kohtus läbi koos kriminaalasjaga. Tsiviilhagi on riigilõivuvaba. 
 
 

Kohtuprotsess 
 

Paljude kuriteoohvrite jaoks on kohtuprotsessis osalemine midagi täiesti uut ja tundmatut ning 
see võib põhjustada ebakindlust ja hirmu. 

See, kuidas teda koheldakse kohtus, omab suurt tähtsust kuriteo tagajärgede läbitöötamisel ja 
neist ülesaamisel. Kuriteoohvril on pidev vajadus saada informatsiooni kuriteo uurimise käigu 
kohta. See lähtub tema vajadusest saavutada kontroll toimunud traumaatilise sündmuse üle.  

Peale eeluurimise lõppu on ohvril õigus tutvuda kõigi antud asja toimiku materjalidega, 
osaleda asja kohtulikus arutelus, avaldada oma arvamust süüdistuse ja võimaliku karistuse 
osas ning esitada kaebusi. Kannatanule saadetakse kohtukutse ning ta on kohustatud kohtusse 
ilmuma. 
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Edasikaebamine 
 
Osapool, kes ei ole nõus kohtuotsusega, saab selle edasi kaevata ringkonnakohtusse. Taotlus 
esitatakse alamastme kohtus. Kui kohtuotsus kaevatakse edasi ja läbivaatuspalve 
rahuldatakse, tuleb asi arutlusele ringkonnakohtus. Ringkonnakohtu otsust on võimalik edasi 
kaevata Riigikohtusse. 

Kui keegi osapooltest otsust edasi ei kaeba, on kohtuotsus kinnitatud ja kuulub täideviimisele. 
 
Tugiisik kohtuprotsessis 
 
Kuriteoohvri peamiseks vajaduseks on saada informatsiooni. Tugiisikul on tähtis roll 
informeerida ohvrit erinevatest õigustest. Nii nagu juba eelpool mainitud, on paljudel 
kuriteoohvritel raske kogu infot korraga vastu võtta ja seetõttu tuleb informatsiooni korrata. 
Samuti tuleb rääkida, millist informatsiooni kuriteoohvril tuleks nõuda ja kelle poole 
erinevates küsimustes pöörduda. 

Kuriteoohvri ettevalmistamine kohtuprotsessiks sisaldab kuriteo käsitlemist enne antud 
protsessi. Kuriteoohvrile tuleb öelda, et ta hoiaks alles politseiavalduse ja soovitav on teha ka 
jooksvaid ülestähendusi, sest aeg kuriteo toimumise ja kohtuprotsessi vahel võib osutuda üsna 
pikaks. Oma üleskirjutused või dokumentatsioon koos avaldusega aitavad kuriteoohvrit 
juhtumi mäletamisel ja teevad seega tunnistamise lihtsamaks. Kindel ja usutav tunnistamine 
nõuab tihti kõrget enesehinnangut. 

Kohtuistung võib kuriteoohvrile tunduda hirmuäratavana, ta on närviline, endast väljas. 

Tugiisiku ülesandeks on kuriteoohvri psüühiline ettevalmistus kõige selle suhtes, mis 
kohtusaalis hakkab toimuma. Ta saab kirjeldada, kuidas kohtusaal välja näeb ja mis toimub 
istungil. Ohver võib koos tugiisikuga külastada kohtumaja ja tutvuda erinevate ruumidega, 
millega kohtuistungi käigus kokku puututakse. 

Tugiisiku ülesanne on näidata ja rääkida, kus keegi istub ja kuidas kohtuprotsessi läbi viiakse. 
Tähtis on rääkida erinevate isikute ja ametimeeste rollist kohtus. Paljud kuriteoohvrid peavad 
näiteks prokuröri enda esindajaks või oma advokaadiks kohtus. Prokurör on aga siiski riigi 
esindaja ja omab objektiivsuskohustust. Kuriteoohvri teavitamine sellistest asjadest enne 
kohtuprotsessi hoiab ära liigsed arusaamatused ja pettumused. 

Samuti tuleb kuriteoohvrit teavitada sellest, et küsimused, mida talle esitatakse, võivad olla 
tihti üsna intiimsed ja rasked vastata. Kuid need on vajalikud vastava informatsiooni ja 
tunnistuste saamiseks ning ei ole mõeldud isiklikena. Kohtualuse kaitsja küsimused aga 
võivad tunduda alandavatena ja haavavatena. Informeerida tuleb ka sellest, et kuriteoohvril 
saab kohtuistungil avaldada oma arvamust ainult siis, kui selleks tema poole pöördutakse. 

Väga oluline on, et tugiisik ei mõjutaks kuriteoohvrit enne kohtuistungit. Tugiisikul tuleb olla 
ettevaatlik oma arvamuse avaldamise ja hinnangutega ning mitte üritada anda juriidilisi 
nõuandeid. 

Paljude kuriteoohvrite jaoks on oluline kellegagi pärast kohtuprotsessi rääkida. Tähtis on lasta 
inimesel rääkida oma tunnetest ja reaktsioonidest ning kinnitada neid asju, mida kohtus öeldi.  

Ka juhul, kui kuriteoohver omab advokaati, võib ta soovida, et tugiisik on kohal ka kohtus. 
Tugiisikul on võimalus aidata kuriteoohvrit nii enne kui ka pärast kohtuistungit ning erinevad 
abivormid täiendavad üksteist.   
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Vestlusteemad 

• Milliseid abinõusid saad sina kui tugiisik kasutusele võtta, et kergendada kuriteoohvri 
olukorda kohtuprotsessi ajal või pärast seda? 

• Miks ei saa prokurör olla “kuriteoohvri advokaat”? 
• Kuriteoohvrile on informatsiooni saamine väga oluline. Politseil on kohustus 

informeerida kuriteoohvrit tema õigustest. Milline on ohvriabi roll? 
 
Soovitatav kirjandus: 

• Kriminaalkoodeks (Karistusseadustik) 
• Kriminaalmenetlusekoodeks 
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Viies peatükk: 
 

PRAKTILISED KÜSIMUSED: 
RIIKLIK SOTSIAALHOOLEKANNE  

JA MUUD ABI VÕIMALUSED 
 
 
Sotsiaalhoolekanne Eestis 
Paljud teravad sotsiaalsed probleemid on kaasa toonud selle, et riiklikust 
sotsiaalhoolekandesüsteemist ja sotsiaalpoliitikast räägitakse meedias sageli kui küündimatust 
ja/või teisejärgulisest. Võib siiski öelda, et nii nagu enamik protsesse ühiskonnas, on ka Eesti 
hoolekanne oma riiki väärt ja me ei saa vaadelda seda lahus ühiskonna ajaloolisest taustast ja 
arengust. Tõsi on ka see, et tegemist on ilmselt alati vaidlusi tekitava valdkonnaga, sest 
erinevate riikide, parteide ja inimeste vaated ühiskonna vastutuse osakaalu kohta inimese 
toimetuleku ees on küllaltki erinevad, erinevad on ka pakutavad lahendused probleemide 
leevendamiseks. 

Põhilised sotsiaalhoolekannet koordineerivad seadusandlikud aktid Eestis on 
Sotsiaalhoolekande seadus, Lastekaitse seadus, ÜRO Lapse Õiguste Konventsioon. 
 
Mida peaksid sotsiaalhoolekandest teadma  
tugiisik ja kuriteoohver 
 

Riiklik sotsiaalhoolekanne ei ole teadvustanud kuriteoohvreid kui omaette riskirühma või 
abivajajate kategooriat. See on ka mõneti põhjendatav, kuna kuriteoohvrite näol on meil 
tegemist väga erinevate vajadustega inimestega. Samas peaks iga tugiisik omama ülevaadet 
kohalike sotsiaalhoolekande osakondade töövaldkondadest ja infot nende asukoha, tööaja ja 
telefonide kohta. 

Ehkki spetsiaalselt kuriteoohvritele saab riiklik hoolekanne veel vähe pakkuda, võib tugiisik 
suheldes kuriteoohvriga puutuda kokku veel paljude teiste probleemidega nagu töötus, 
majanduslik toimetulematus, vanurite kõrvalabi vajadus jne. Sellistel puhkudel võiks tugiisik 
inimest julgustada pöörduma kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole, kes oskab inimest 
nõustada erinevates sotsiaalsetes küsimustes, selgitada erinevate toetuste ja teenuste 
osutamise korda ning kohalikke võimalusi. 

Arvestades eelnenud peatükkides kirjeldatud kuriteojärgseid reaktsioone, kõrgenenud 
haavatavust, hajevilolekut jms, oleks hea kui tugiisik valmistaks inimest selleks käiguks ette, 
luues realistliku pildi eesootavast.  

See ettevalmistus peaks muuhulgas sisaldama järgmist informatsiooni: 

• Sotsiaalhoolekande osakonnast võib inimene seoses kuriteoga taotleda oma toimetuleku 
tagamiseks rahalist abi, kuid paraku on võimalused selles osas üsnagi piiratud ja saadav 
rahaline abi ei kata kaugeltki kogu vajadust. Oluline on meeles pidada, et 
sotsiaalhoolekanne ei hüvita kuriteoga tekitatud rahalist kahju, mis paraku võib olla 
saadavast abist kümneid kordi suurem. See abi on mõeldud tekkinud toimetulekuraskuste 
leevendamiseks ning seepärast arvestatakse eeskätt inimese oma ressursse, mitte niivõrd 
tekitatud kahju suurust. 
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• Inimene, kes taotleb rahalist abi seoses kuriteoga, peaks kindlasti enne pöörduma 
politseisse ning võtma sotsiaalhoolekande osakonda kaasa tõendi avalduse esitamise 
kohta. 

• Pöördudes sotsiaalhoolekande osakonda tuleb inimesel kaasa võtta pass, aga kui see on 
varastatud, siis mõni muu isikuttõendav dokument. 

• Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks tuleb pöörduda oma elukohajärgse 
sotsiaalhoolekande osakonna poole. 

 
 

Sotsiaalhoolekande osakondade töö sisu 
 
Sotsiaalteenused 
Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus: 
• Sotsiaalnõustamine – teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsest, 

abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku 
soodustamiseks. 

• Eluasemeteenused – sotsiaalpinnale paigutamise vajaduse määratlemine ja paigutamise 
korraldamine.  

• Avahoolduse teenuste osutamine – üksikvanuritele või puudega inimestele koduse 
hoolduse ja abi korraldamine, odavama või tasuta toitlustamise võimaldamine, 
saunateenuste jt. avahoolduse teenuste korraldamine. 

• Teenused kodututele.  
 
Sotsiaaltoetused 
• Toimetulekutoetus.  
• Täiendavad sotsiaaltoetused – ühekordsed toetused toimetuleku soodustamiseks.  
• Liikluskindlustuse maksesoodustus.  
• Telefoni kasutamise toetus.  
• Toetus kinnipidamiskohast vabanenutele.  
• Toetus Tsernobõli AEJ avarii likvideerimisest osavõtnutele.  
• Transpordi kasutamise toetus puuetega inimestele.  
• Muud sotsiaaltoetused, mis reguleeritakse Vabariigi Valitsuse otsustega.  
 
Sotsiaalsete erivajadustega inimeste kaitse eesmärgil  
osutatav muu abi 
• Lapsesse puutuva vaidluse lahendamine, arvamuse esitamine kohtule.  
• Vanemliku hoolitsuseta laste paigutamine turvakodusse, lastekodusse, kasuperesse ning 

eestkoste korraldamine.  
• Eestkostetavate laste ellusuunamine ja järelhoolduse korraldamine.  
• Puudega inimeste ja vanurite paigutamine hooldekodusse, eestkoste korraldamine ning 

hoolde seadmine.  
• Alaealiste ja teovõimetute täiskasvanute varaliste õiguste kaitse.  
 
Vältimatu sotsiaalabi 
Igal Eestis viibival, elatusvahendite puudumise või kaotuse korral sotsiaalselt abitusse 
olukorda sattunud isikul on õigus saada vältimatut sotsiaalabi: toit, riietus, elementaarne 
peavari. Vältimatut sotsiaalabi annab see kohalik omavalitsus, kelle halduspiirkonnas abi 
vajav isik asub. Vältimatut sotsiaalabi osutatakse seni, kuni abivajaja ei ole enam 
elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras. 
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Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmine 
 
"Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seadus" annab võimaluse taotleda materiaalsete 
kahjude hüvitamist pärast 1. jaanuari 2001. aastal toime pandud raskete isikuvastaste 
kuritegude puhul. 
  
Hüvitist makstakse juhul, kui kuriteo tagajärjel on ohvril tekkinud üliraske kehavigastus, 
vähemalt kuus kuud kestev tervisehäire või kui ohver on saanud kuriteo tagajärjel surma. 
  
Hüvitatakse 50% kuriteoga tekitatud järgmisest kahjust: 

• töövõimetusest tulenev kahju;  
• ohvri ravikulud;  
• ohvri matusekulud;  
• ohvri surmast tulenev kahju (ohvri ühele ülalpeetavale makstakse hüvitist 25% ja 

kahele või enamale ülalpeetavale kokku 50% ohvri eelnevast keskmisest 
sotsiaalmaksuga maksustatud tulust);  

• kahju prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone 
asendavatele abivahenditele ning riietele hüvitatakse juhul, kui kahju kogusumma 
ületab 50% isiku kuriteoohvriks langemisele eelneva kuu sissetulekust.  

  
Hüvitise maksimaalne suurus on 50 000 krooni. 
  
Hüvitise taotlemine 
Hüvitist saab taotleda üldjuhul aasta jooksul pärast kuritegu. 
Hüvitise taotlemine eeldab kriminaalasja algatamist politsei poolt. Kuriteo raskus (näiteks kas 
tegu on üliraske kehavigastusega või mitte) tehakse kindlaks kohtuarstliku ekspertiisiga. 
Pärast kohtuarstliku ekspertiisi akti koostamist tuleb hüvitise taotlemiseks pöörduda 
elukohajärgsesse pensioniametisse. 
  
Hüvitise taotlemiseks tuleb esitada: 
• vormikohane hüvitistaotlus;  
• pass (välismaalastel koos kehtiva elamisloaga);  
• volikiri ja/või kohtuotsus eestkoste määramise kohta (juhul, kui hüvitistaotlusele kirjutab 

alla taotleja esindaja);  
• lapse sünnitunnistus (juhul, kui ohver või ülalpeetav on alaealine ja hüvitistaotluse esitab 

ohvri vanem);  
• dokumendid, mis tõendavad ravikulude kandmist ja ravikulude suurust;  
• ohvri või tema seadusliku esindaja kirjalik põhjendus eelmises punktis nimetatud 

kulutuste hädavajalikkuse kohta (kulutuste lõikes);  
• kohtuotsus või vormikohane eeluurimisorgani tõend kuriteoga seotud asjaolude kohta.  
  
Lisainformatsiooni taotlemise ja täiendavate dokumentide esitamise kohta saab 
elukohajärgsest pensioniametist (info: www.ensib.ee). Taotlusi aitavad vormistada ohvriabi 
tugiisikud. 
 
Soovitatav kirjandus: 

• Robert Kreem (koostaja) “Sotsiaaltöö teooria ja praktika” 
• Sotsiaalhoolekande seadus 
• Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise seadus 
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Ohvriabi – praktilise abi võimalused 
 
Ohvriabi eesmärgiks on: 

– aidata kuriteoohvril toime tulla emotsionaalse traumaga 
– toetada teda kriminaalõigusprotsessi käigus 
– soodustada tema toimetulekut ja tervenemist 
– informeerida õigustest ja võimalustest 
– aidata vältida sekundaarse trauma tekkimist 

 
Ohvriabi poolt pakutav: 
 
• Emotsionaalne tugi 

o inimlik ja heasoovlik abi ja tugi 
o võimalus rääkida oma olukorrast ja edasistest sammudest 

 
• Praktiline abi 

o tugiisikud saadavad vajadusel ohvrit politseis ja kohtus, on tema kõrval kogu 
eeluurimise ja kohtuprotsessi käigus 

o ohvri toetamine ja nõustamine suhtlemisel ametiisikutega, vajalike dokumentide 
täitmisel (avaldus politseile, rahalise hüvitise taotlus, isikuttõendavate 
dokumentide taastamine) 

 
• Informeerimine 

o ohvri teavitamine tema õigustest eeluurimise ja kohtuprotsessi käigus 
o ülevaate andmine kohtusüsteemist (kohtuprotsessiga kaasnevast) ning 

informeerimine seadustest ja teistest õiguslikest küsimustest, millega ohvril tuleb 
arvestada 

o ohvri teavitamine teistest abi ja nõustamist pakkuvatest organisatsioonidest ning 
pakutavatest võimalustest (sotsiaalteenused, riiklik hüvitis, toetused jmt) 

 
Ohvriabi võimaldab oma ressursside piires: 

– juriidilisi konsultatsioone 
– psühholoogilist nõustamist 
– tugiisikuteenust 
– vaimulikku abi 

 
Info telefonil (0) 6 585 087 igal tööpäeval kell 10.00-14.00. 
Väljaspool seda aega helistades on võimalus jätta oma teade automaatvastajale ning 
helistajaga võetakse esimesel võimalusel ühendust. 
 
Kuriteoohvrite vastuvõtud on Peeteli kirikus, ohvriabi Tallinna kontoris.  
Vajalik on eelregistreerimine telefonil (0) 6733 854. Vastuvõtuajad: E 13-18, K, N 10-14. 
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KURITEOOHVRITE TOETAMISE ÜHING  
“OHVRIABI” 
 
Eestis alustas 1. septembril 1994 tegevust Kuriteoohvrite Toetamise Ühing “Ohvriabi”, mille 
peaeesmärgiks on kuritegevuse või õnnetuse läbi kannatanud inimeste toetamine ja 
sotsiaalhoolekande arendamine Eestis. 
 
See organisatsioon on Eesti Vabariigis ainuke, kelle tegevus on spetsialiseerunud kuritegude 
ohvrite toetamisele. Aidatakse inimesi, kellele teine inimene on tahtlikult kurja teinud – 
röövinud, peksnud, vägistanud jne. 
 
Ohvriabi võimaldab abivajajale juriidilist, psühholoogilist ja vaimulikku abi. Organisatsioonil 
on paarkümmend väljaõpet saanud tugiisikut, kes nõustavad telefoni teel, saadavad ohvrit 
kohtus, suunavad varjupaikadesse ja on ohvri kõrval seni, kuni ta ise suudab edasi minna. 
 
Kuriteoohvrite nõustamise kõrval on organisatsioonil suur osa ohvrite õiguste kaitsel – 
ohvriabi töögrupp aitas Sotsiaalministeeriumil ette valmistada kriminaalpreventsiooni riikliku 
programmi alaprogrammi “Kuriteoohvrite abistamise süsteemi loomine”. 
 
Ohvriabi suuremad projektid on olnud “Ei vägivallale” ja “Kurjategija ja tema ohvri 
vahendamine”. 
 
Ohvriabi logo sisalik. Sisalikul on võime kasvatada endale uus saba. Ka ohver peab leidma 
endas nii palju jõudu, et edasi minna. Inimeses on peidus varud, mis teda õnnetuse korral 
aitavad, need tuleb vaid üles leida – kas ise või siis teiste inimeste abiga. 
 

Ohvriabi mujal maailmas 
Ohvriabi alustas tegevust 1974. aastal Inglismaal, Bristolis, kui NACRO baasil tekkis ohvrite 
õigustest huvitatud töögrupp. Sellest grupist on tänaseks arenenud tuhandeid vabatahtlikke 
hõlmav iseseisev organisatsioon, mille patrooniks on printsess Anne. Skandinaavias on 
liidripositsioonil Rootsi. Malmös asutati politsei initsiatiivil ohvrite esmaabikeskus 1980. 
Koostöös Skandia kindlustusega avati 1985. aastal Kuriteoohvrite Kriisikeskus. Nende kahe 
tärmini vahele jääb suur töö seadusandluse ohvrisõbralikumaks muutmisega. Soome 
organisatsioon loodi 1994. aasta sügisel. 
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