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Kriminogeensete riskide hindamine

• Riskihindamine on vahend, mille toel on võimalik 

välja selgitada kuritegeliku käitumise põhjused 

ning uue kuriteo toimepanemise tõenäosus ja 

ohtlikkus ning tegevused, millega mõjutada 

süüdimõistetut käituma õiguskuulekalt;

• Riskitegur on isiksuslik või käitumise näitaja, mis 

põhjustab kuritegelikku käitumist.



Kohtlemisvajaduse väljaselgitamine

Kohtlemismudel – riskihinnangust selgunud 

retsidiivsuse ja ohtlikkuse hinnang, mille alusel 

määratakse süüdimõistetu kohtlemistase ning 

sellele vastav sekkumis- ja 

järelevalvetegevused katseajal:

• Madal sekkumisvajadus;

• Keskmine sekkumisvajadus;

• Kõrge sekkumisvajadus;

• Väga kõrge sekkumisvajadus



Sotsiaalprogrammid:
Programmide eesmärk on vähendada 
korduvkuritegevuse riski, tuua muutus konkreetse 
riskiteguri suhtes. Programmid on kindla struktuuri 
ja eesmärgiga.

• Sotsiaalsete oskuste treening

• Viha Juhtimine

• Agressiivsuse asendamise treening

• Sotsiaalprogramm Equip

• Pere- ja paarisuhte vägivalla vähendamise 
programm

• Seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogramm



Seksuaalkurjategijate kohtlemismudel

• Lisaks tavapärasele riskihindamisele, viiakse läbi 

spetsiifiline seksuaalkurjategijate riskihindamine, mille 

põhjal selgub sekkumise vajaduse tase

• Kindlaks määratud tegevused erinevatel tasemetel

– Tavapärane juhtumikorraldus (madal tase)

– Uus suund programm (madal-mõõdukas kuni kõrge tase)

– Pikaajaline sotsiaalprogramm (mõõdukas kuni kõrge tase)

– Teised kuriteopõhised sotsiaalprogrammid (mõõdukas 

kuni kõrge tase)

– Psühhoterapeut/psühhiaater näidustustel (mõõdukas kuni 

kõrge tase)



Võrgustikutöö
Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015 – 2020

alusel on koostatud suure riskiga õigusrikkuja

kohtlemise, ametiasutuste koostöö ja infovahetuse

mudel.

See tagab uue kuriteo riskitegurite varasema ja

objektiivsema tuvastamise, mis võimaldab olukorra

kontrollimiseks sekkuda varem ja tõhusamalt.

Koostööraamistikku on eelkõige kaasatud vangla,

kriminaalhooldus, politsei, omavalitsuse sotsiaal- või

lastekaitse-töötajad ja ohvrit abistavad organisatsioonid.



Kannatanu teavitamine

Kriminaalhooldusametnik teavitab kuriteo läbi 

kannatanud isikut kriminaalhoolduse algusest ning 

võimalusest avaldada arvamust ja edastada 

informatsiooni juhul kui:

• kriminaalhooldusaluse suhtes on kohaldatud

lähenemiskeeldu;

• kriminaalhooldusalust on karistatud raske

isikuvastase kuriteo eest

• kriminaalhooldusalust on karistatud konkreetse isiku

vastu suunatud seksuaalkuriteo eest



Elektrooniline järelvalve

• Kohtu poolt määratud tähtajaline kohustus süüdimõistetu 

liikumisvabaduse piiramiseks;

• Isiku liikumise kontrollimine tema keha külge kinnitatava 

seadme abil, mis võimaldab saada andmeid isiku 

asukoha kohta;

• EJ ajakava koostamisel kaalutakse avalikkuse julgeoleku 

tagamise ja isiku huvide vahel

• Alates 01.01.2015 võimalik rakendada elektroonilist 

järelvalvet lähenemiskeelu korral kui isik on sellega nõus
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