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Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) edastab omapoolsed tähelepanekud ohvriabi seaduse 

eelnõusse.  

Ministeeriumi poolt on tehtud väga põhjalik analüüs ja ülevaade olemasoleva olukorra kohta, kuhu on 

midagi lisada väga vähe. ESTA on valmis andma ka sisendit konkreetsele seaduse tekstile. 

ESTA toetab valdkondade ülest tõhusat ja operatiivsete koostööd ning selle parendamist, arvestades 

tänapäeva e-riigi võimalusi. Info liikumine ohvri igakülgseks abistamiseks on väga oluline, sealhulgas 

järgides konfidentsiaalsust. Operatiivse info liikumine koostööpartnerite vahel välistab ka teenuste 

dubleerimise ja ohvri taasohvristamise. Seaduses tuleks reguleerida ohvri ütluste lindistamine ning 

digitaliseerimine ja selle edasine kasutamine, välistada ohvri korduv üle kuulamine. Oluline on järgida, 

et ohver ei peaks korduvalt tõendama oma ohvri staatust, kus vägivallatsejal piisab kinnitusest, et tema 

on süütu.  

Seaduses peaks olema ühtselt mõistetavalt ohvri abi saamise võimalused ja kriteeriumid.  

Oluline on ohvrist teavitamine ilma ohvri nõusolekuta, et tagada tema turvalisus ja abi kättesadavus. 

Ohvri teenusel suunamisel on oluline jälgida piirkondlike võimalusi, pakkudes alternatiivseid 

nõustamisteenuseid. Konfidentsiaalsuse huvides lisada võimalus suunata isik teenusele kaugemale 

oma piirkonnast. 

Ohvril peaks olema võimalus materiaalsele toetusel ka ilma kulude tõendamiseta.   

Toetame teenuseosutajate ja koostööpartnerite kriteeriumite ning hariduse täpsustamist, koolituste 

läbimise kohustust, et pakkuda kvaliteetset teenust ühtlaselt üle Eesti.  

Oluline on koolitada ohvriga vahetult kokku puutuvaid spetsialiste, kes tunneksid ära ohvri 

kitumismustri ja ei seaks ohvrit olukorda kus teda taasohvristatakse. 

Psühhosotsiaalse kriisiabi  pakkumisel soovitame kaardistada ja kaasata erinevaid vaimse tervise 

ettevalmistuse saanud spetsialiste,  lisaks juba eelnõus välja toodud spetsialistidele 

(kogemusnõustajad, perenõustajad, kriisnõustajad jne).  

Soovitame täpsustada isikuomadused „ohvriabitööks tööks vajalikud isikuomadused“. 
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Lisame täpsustuse lk 21, kus on välja toodud nõuded ohvriabi töötajatele, kuna k.a muutusid 

sotsiaaltöötaja kutse tingimused ja spetsialiseerumine ei ole ena kohustuslik.  Soovitame sõnastada 

P2) järgmiselt: Sotsiaaltöö kõrghariduse puudumisel peab ohvriabitöötajal olema kõrgharidus ning 

omandatud sotsiaaltöötaja kutse soovitavalt valitud kompetentsiga ohvriabile või vähemalt 18EAP 

ulatusel läbitud õppeaineid sotsiaaltöö valdkonnas. 

Soovitame täpsustada mõisted lähisuhtevägivald ja perevägivald.  
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