
Lugupeetud Sotsiaalministeerium 

Meil on hea meel näha ohvriabi seaduse uuenemist ja ajakohastamist, eriti selle osas mis 

puudutab psühhosotsiaalse kriisiabi kirjeldamist ning abivajajate ringi laiendamist. Koondame siin 

VATEK ekspertgrupi poolt kahel kohtumisel kokkulepitud tagasiside OSA VTKle. 

OAS VTK keskne fookus peab olema inimese teekonna kirjeldamisel ohvriabisüsteemis. 

Selle teekonna kujundamises on keskne roll ohvriabitöötaja poolsel esmasel hindamisel, mis 

peab suutma määrata inimese abivajaduse ning selle põhjal suunama abivajaja talle sobiva 

teenuseni. Teekonna kirjeldamise väljakutsuvaimaks aspektiks on koostöö sotsiaalsüsteemi ja 

tervishoiusüsteemi vahel, kuna tuleb leida viisid abivajajale vajalike teenuste tagamiseks 

kummaski süsteemis. Hindamise ja inimese teekonna kirjeldus jääb kahjuks OAS VTKs 

puudulikuks. Oluline tagada esmase hindaja ettevalmistuse standard ehk luua selged 

hindamisvahendid ning tagada ohvriabitöötajate ühtne kompetents nende rakendamisel. 

Sealhulgas tuleb põhjalikumalt kirjeldada psühholoogiline esmaabi ja psühhosotsiaalse abi, kui 

esmase reageerija kriitiline ülesanne ohvriabis. Inimese teekonna kirjeldamisel ohvriabisüsteemis 

tuleb keskenduda abivajaja teenuseni jõudmisele olemasolevas süsteemis. Teenuste endi 

kirjeldamine, kui need on juba muudes kaasavalt loodud dokumentides ja standardites kirjeldatud, 

ei peaks olema osa OAS VTKst. See on oluline vältimaks üksteisega konfliktis olevaid kirjeldusi 

ja nõudeid sarnastele teenustele. 

Teekonna kujundamisel on oluline kavandada ette süstemaatiline andmekorje. OAS VTKs on 

korduvalt mainitud uute sihtrühmade esile kerkimist, kuid pole selge kuidas uusi sihtrühmi 

tuvastatakse. Süstemaatiline andmekorje ning selged kriteeriumid peaks olema aluseks 

sihtrühmade määratlemisel, võimaldades usaldusväärselt tuvastada uusi sihtrühmi ning 

kavandada nende vajadusi teenustel järele. Ilma süstemaatilise andmekorjeta on tõenäoline, et 

sihtrühmade tuvastamine ning nende vahel prioritiseerimine kujuneb juhuslikuks. 

OAS VTK leevendab mitmed kompetentsinõuded vaimse tervise teenustele, mis on varasemalt 

mujal välja kujundatud. Laiemas plaanis pole selge, kas selline redefineerimine on kooskõlas 

valdkondliku strateegiaga ehk vaimse tervise rohelise raamatuga. Kitsamalt on ohvriabi võtmas 

enda kanda teenuseid, mis peaksid selgelt kuuluma tervishoiu teenuste valdkonda. Kuigi OAS 

VTK toob välja, et ei tegeleta tervishoiuteenusega võrreldava abi osutamisega, siis selgelt 

käsitletakse tervishoiu teenuseid ning defineeritakse standardeid, mis peaks olema tervishoiu 

valdkonna kujundada. Näiteks psühhoteraapia on vaimse tervise häirete ravi ning seega 

tervishoiu teenus. Ohvriabi peab tagama abivajajale ligipääsu psühhoteraapiale kui 

tervishoiu teenusele ning mitte looma eraldiseisvat teenusepakkumise süsteemi teistsuguste 

kompetentsinõuetega.  

Ka olukorrad, kus OAS VTK käsitleb psühholoogilise nõustamise teenust, tuleb rakendada 

olemasolevaid standardeid. Kuigi on välja toodud, et psühholoog-nõustaja kutsestandardeid ei 



ole veel välja antud, siis see ei ole alus loodud standardist mööda minemiseks, eriti kuna antud 

seadus jääb valdkonda reguleerima aastateks. Kutsestandardi kohased nõuded on ka oluliseks 

motivaatoriks spetsialistidele vajaliku kvalifikatsiooni omandamiseks. Siinkohal peab 

Sotsiaalministeeriumi prioriteet olema vajaliku väljaõppega spetsialistide ressursi 

tagamine, mitte kompetentsi nõuete leevendamine. 

Sotsiaalvaldkonna teenuste puhul, mille standardid pole mujal kirjeldatud, tuleb OAS VTKs 

kirjeldada teenuse miinimumstandardid, mis tagaks inimestele ühtse kohtlemise. Näiteks 

kogemusnõustajate puhul on suuri erinevusi erinevate koolitusasutuste pakutavas ettevalmistuse 

standardis ning miinimumstandardi kirjeldamine on oluline teenuse kvaliteedi tagamiseks. 

Sealhulgas tuleb kõikide kirjeldatavate teenuste puhul kaaluda kuidas on teenuseosutajale 

tagatud vajalik tugi supervisioonide ja/või kovisioonigruppide näol, mis hetkel on toodud välja vaid 

kogemusnõustajate puhul. 

Rõhutame, et OAS VTKs on oluline selgelt struktureerida pakutav abi viisil, kus abivajajale 

tagatakse teenuse standarditele vastav abi ning ohvriabi teenuste standardid oleksid kooskõlas 

tervishoiu teenuste standarditega. Keskne väljakutse siin on sildade loomine sotsiaal- ja 

tervishoiusüsteemi vahel, mis tagaks abivajaja sujuva liikumise temale vajalike teenuste vahel. 

Laiemalt on Sotsiaalministeeriumil vastutus tagada standarditele vastavate spetsialistide 

olemasolu. 
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