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ANNOTATSIOON 

 

 
KÄESOLEV LÕPUTÖÖ ON KIRJUTATUD TEEMAL: “ELEKTROONILISE VALVE 

SISSETOOMINE EESTI KARISTUSSÜSTEEMI” . 

 

TÖÖ ON KIRJUTATUD EESTI KEELES, LÜHIKOKKUVÕTE INGLISE KEELES. 

LÕPUTÖÖ ON KOKKU 49 LEHEL, MILLEST TÖÖ PÕHIOSA MOODUSTAB 32 

LEHEKÜLGE. KASUTATUD ON 20 ALLIKAT, MILLEST 15 ON EESTI JA 5 

INGLISE KEELSED. TÖÖ KOOSNEB KOLMEST PEATÜKIST JA 4 LISAST NING 

SISALDAB  7 TABELIT. 

 

LÕPUTÖÖD ISELOOMUSTAVAD PEAMISED MÄRKSÕNAD ON  

ELEKTROONILINE VALVE, TINGIMISI ENNETÄHTAEGNE VABANEMINE, 

KINNIPEETAV, ELEKTROONILISE VALVE SEADMED, TEHNOLOOGIA, 

KRIMINAALHOOLDUS, KRIMINAALHOOLDUSAMETNIK. 

 

LÕPUTÖÖ EESMÄRGIKS ON TÕESTADA, ET EESTIS ON OLEMAS KÕIK 

EELDUSED ELEKTROONILISE VALVE EDUKAKS RAKENDAMISEKS. 

 

LÕPUTÖÖKS VAJALIKUD ANDMED KOGUTI TALLINNA VANGLA 

KINNIPEETAVATELT NING KRIMINAALHOOLDUSAMETNIKELT, KES ON 

KÄINUD ROOTSIS ELEKTROONILISE VALVEGA TUTVUMAS. SAMUTI 

AMETNIKELT, KES ON VÕTNUD OSA SPETSIAALSETEST ELEKTROONILISE 

VALVE KOOLITUSTEST JA KES ON TULEVASED VALVEAMETNIKUD. 

 

KÄESOLEVA LÕPUTÖÖ TULEMUSENA TOOB AUTOR VÄLJA ÜLEVAATE 

ELEKTROONILISE VALVE ARENGUST, VAJALIKKUSEST JA 

ETTEVALMISTAMISEST EESTIS. SAMUTI TUTVUSTATAKSE EESTIGA 

RENDILEPINGU SÕLMINUD FIRMA POOLT PAKUTAVAID ELEKTROONILISE 

VALVE SEADMEID. UURIMUSE TULEMUSENA SELGITAB AUTOR VÄLJA, 

MIDA ARVAVAD ELEKTROONILISE VALVE KASUTUSELEVÕTUST 

KINNIPEETAVAD KUI KA KRIMINAALHOOLDUSAMETNIKUD. 
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VÕTMESÕNAD JA MÕISTED 

 

 

Töös kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses: 

 

Kinnipeetav – vanglas vangistust kandev süüdimõistetu (Vangistusseadus § 2 lg ). 

 

Elektrooniline valve - Elektrooniline valve on süüdimõistetule kohtu poolt määratud 

tähtajaks pandud kohustus alluda liikumisvabaduse piirangute täitmise kontrollimisele 

elektroonilise seadme abil, mis on kinnitatud süüdimõistetu keha külge ning mille abil on 

võimalik kindlaks määrata süüdimõistetu asukoht (Karistusseadustik § 75¹ lg 1, jõustunud 

1.01.2007). 

 

Kriminaalhooldus - Kriminaalhoolduse käigus valvatakse kriminaalhooldusaluse 

käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise järele ning 

soodustatakse kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda 

hoiduma kuritegude toimepanemisest (Kriminaalhooldusseadus § 1, jõustunud 1.05.2004). 

 

Kriminaalhooldaja - kriminaalhooldusametnik ( Kriminaalhooldusseadus § 3 lg 1) 

Kriminaalhooldusametnikuks võib nimetada isiku, kellel on kriminaalhooldustööks 

vajalikud kõlbelised omadused ning vastav rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus 

(Kriminaalhooldusseadus § 13 lg 1). 

 

Kriminaalhooldusalune - süüdimõistetu, kelle kohus on seaduses sätestatud korras 

määranud kriminaalhooldaja järelevalve alla (Kriminaalhooldusseadus § 2 p 1). 

 

Erakorraline ettekanne - Erakorraline ettekanne sisaldab andmeid tuvastatud rikkumise 

asjaolude kohta, kokkuvõtet kriminaalhooldusaluse seletusest, kriminaalhooldusametniku 

hinnangut katseaja senisele kulgemisele ning kriminaalhooldusametniku põhjendatud 

ettepanekut täiendavate kohustuste määramise, käitumiskontrolli tähtaja pikendamise, 

alaealisele kriminaalhooldusalusele kohaldatavate mõjutusvahendite liigi muutmise või 

karistuse täitmisele pööramise kohta (Kriminaalhooldusseadus § 31 lg 2). 
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SISSEJUHATUS 

 

 

Lõputöö teema „Elektroonilise valve sissetoomine Eesti karistussüsteemi” on valitud 

eelkõige antud valdkonna aktuaalsust ja uudsust silmas pidades.  Juba pikemat aega on 

Eestis tekitanud poleemikat väga suur kinnipeetavate arv vanglates ning sel aastal rakendust 

leidev elektrooniline valve (edaspidi EV) võiks saada tõhusaks vahendiks kinnipeetavate 

arvu vähendamisel. EV, kui uusim alternatiiv reaalsele vangistusele on hetkel väga 

päevakohane, kuid vaatamata sellele  teatakse uuest järelevalvesüsteemist Eestis väga vähe.  

 

1. jaanuarist 2007 jõustusid vanglast ennetähtaegset vabanemist puudutavad 

muudatused kriminaalhooldusseaduses, vangistusseaduses, karistusseadustikus, 

karistusseaduse rakendamise seaduses ja kriminaalmenetluse seadustikus. Nende 

muudatustega seadustati EV võimalus Eestis, millega suurendatakse vangistusest tingimisi 

enne tähtaega vabastamise võimalust, lubades vangistusega karistatud isikuid tagasi 

ühiskonda eelkõige EV rakendamist kasutades. Vastavalt 1. jaanuari 2007 

seadusmuudatustele, peab EV olema tagatud hiljemalt kuue kuu jooksul alates seaduse 

jõustumisest.  

 

Antud teemal lõputöö kirjutamise tingis autori isiklik huvi EV süsteemi vastu. Töö 

kirjutamisele aitas kaasa EV koolitus, Tallinna Vanglas toimetuleku õppest osavõtt ja 

elektrooniliste seadmetega töötamine koos järelevalveprogrammi kasutamisega. 

 

Autor annab oma töö teoreetilises osas põhjaliku ülevaate Eestis juba välja töötatud ja 

rakendusjärgus olevast EV regulatsioonist,  tutvustatakse Eestiga rendilepingu sõlminud 

firma poolt pakutavaid EV seadmeid ja nende tööpõhimõtteid ning antakse ülevaade Eesti 

valmisolekust uue süsteemi rakendamiseks. 

 

Töö teoreetiline osa juhatab sisse uurigu, mille põhieesmärgiks on välja selgitada, kas Eestis 

on olemas eeldused EV edukaks rakendamiseks. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse 

uuringut, mille käigus püütakse välja selgitada, kui palju on jagatud Tallinna Vangla 

kinnipeetavatele, kellel on võimalus tingimisi enne tähtaega vabaneda koos EV-ga, 

informatsiooni ja millised on nende peamised seisukohad. Samuti viiakse läbi uuring 

kriminaalhooldusametnikega, selgitamaks välja nende valmisolek EV kasutuselevõtuks 
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kriminaalhoolduses. 

 

Uuringu läbiviimiseks koostati ankeetküsitlused, millele vastasid 24 Tallinna Vangla 

kinnipeetavat, kes on avaldanud soovi vabaneda koos EV-ga, 20 kinnipeetavat, kes ei 

poolda ennetähtaegset vabanemist koos EV-ga ning 9 kriminaalhooldusametnikku, kes on 

põhjalikumalt tutvunud EV-ga. Küsimustiku abil võrreldi ja analüüsiti Tallinna Vangla 

kinnipeetavate suhtumist EV-sse ning selgitati välja, millised kinnipeetava eelistavad EV 

vabanemist, millised mitte, mida peetakse uue süsteemi positiivseteks ja negatiivseteks 

külgedeks ning mis motiveerib neid EV vabanema. Kriminaalhooldajatelt saadud vastuste 

põhjal selgitati välja nende ettevalmistatus ning EV sissetoomisega seotud peamised 

muudatused ametnike praeguses töökorralduses. 

 

Töö autor püstitas uurimuse läbiviimiseks hüpoteesi: „ Eeldused elektroonilise valve 

edukaks rakendamiseks Eestis on olemas”. 

 

Töö on ülesehitatud järgmiselt:  

1. peatükk hõlmab endas EV arengut ja üldtutvustust, annab ülevaate Eestis juba välja 

töötatud ja rakendusjärgus olevast EV regulatsioonist ning EV seadmetest. 

2. peatükk annab ülevaate uurimistöö eesmärkidest ja metoodikast.  

3. peatükis tuuakse välja uuringu tulemused ja autoripoolsed ettepanekud. 
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1. ELEKTROONILINE VALVE 

 

 

1.1. Elektroonilise valve areng 

 

Esimese EV seadme prototüübi leiutas 1960-ndate aastate keskpaigas Harvardi Ülikooli 

psühholoog Robert Schwitzgebel, kes nägi EV seadeldist eelkõige kui odavamat 

alternatiivi vahi all viibimisele. 

(http://www.johnhoward.ab.ca/newslet/may2001/may01.htm) 

 

EV arengule andis 1977. aastal olulise suuna multifilm „Spiderman” , kus 

koomiksikangelane kandis seadeldist, mille abil oli võimalik jälgida tema liikumist. 

Multifilmist sai inspiratsiooni New Mexico kohtunik Jack Love, kes juba 1983. aastal 

mõistis esimesele seadusrikkujale koduaresti koos EV-ga. 

(http://www.johnhoward.ab.ca/newslet/may2001/may01.htm)  

 

EV-d kui alternatiivkaristust hakati rakendama seetõttu, et 1980-ndate aastate lõpus ja 1990-

ndate alguses tõusis kinnipeetavate hulk massiliselt peaaegu kõikides riikides( Bonta, 

J.,Rooney, J.,Wallace-Capretta, S.1999.lk 6). EV-d nähti kui odavat ja efektiivset 

alternatiivi vangistusele ning peale tõhusat rakendamist levis EV üle terve maailma( Bonta, 

J. 2000. lk 62). 

 

Ameerika Ühendriikides hakati esimesena EV-d rakendama aastal 1983, laiem levik toimus 

1990-ndatel aastatel. Tänapäeval on Ameerika Ühendriikides EV programmiga kaasatud ligi 

95 000 seadusrikkujat. (http://www.johnhoward.ab.ca/newslet/may2001/may01.htm). 

Lõuna-Ameerikas hakati EV rakendama alles 10 aastat hiljem, Aasia riikides 1990-ndate 

aastate alguses.( http://www.elmotech.com/) 

 

Euroopasse jõudis EV, kui alternatiivkaristus vangistusele 1990-ndate aastate algul. 

Esimeste riikide hulgas olid Rootsi, Suurbritannia ja Holland. Rootsi on EV-d edukalt 

praktiseerinud juba 13 aastat. EV-d rakendatakse eelnimetatud riikides tingimisi karistatute 

ja tingimisi ennetähtaega vabanenute järele valvamiseks ning vahi all pidamise 

alternatiivina. Tänaseks kasutavad EV-d veel Šveits, Hispaania, Andorra, Prantsusmaa, 

Belgia, Itaalia, Saksamaa, Luxenburg, Portugal , Iisrael, Taani. Sellel aastal lisandub EV-d 
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rakendavate riikide hulka ka Eesti, kus peaksid esimesed vangid tingimisi enne tähtaega 

koos EV-ga vabanema hiljemalt 1. juuni 2007a. ( 923 SE I. 2006) 

 

 

1.2. Elektroonilise valve sissetoomise vajalikkus Eestis 

 

Eestis viibis 2007. aasta 1. jaanuari seisuga kinnipidamisasutustes 4310 isiku, mis teeb 

ligikaudu 333 kinnipeetavat 100 000 elaniku kohta (http://www.just.ee/27581). Nende 

näitajatega on Eesti koos Lätiga kinnipeetavate arvu poolest Euroopa Liidu absoluutses 

tipus. Eesti vangiindeks on märksa kõrgem ka Kesk- ja Ida-Euroopa riikide keskmisest, 

rääkimata Põhjamaadest, kus vangide arv 100 000 elaniku kohta ei ületa 100 isikut. 

(Rannaveski-Poola, A. & Kruusement, A. 2007. Uuendusi vangistusest tingimisi 

ennetähtaegsel vabanemisel, - Sotsiaaltöö, 1/07, 10-14.) Maailmas püsib Eesti vangide 

arvu poolest kõikumatult esimese 15-ne riigi seas. Tänu väga suurele kinnipeetavate arvule 

Eestis on vanglad ülerahvastatud ning see mõjutab oluliselt kinnipidamistingimusi.  

EV on uusim ning moodsaim alternatiivkaristus maailmas, mille eesmärk on jälgida 

süüdimõistetu liikumist ja käitumist elektrooniliste vahenditega (Laine, M. 1997. lk 148). 

1. jaanuar 2007 jõustunud seadusmuudatused võimaldavadki võtta kasutusele uue 

mõjutusvahendi, mida hakatakse esmajärjekorras rakendama vangistusest tingimisi 

ennetähtaega vabastamisel kriminaalhoolduse lisakohustusena. EV-d on plaanis rakendama 

hakata vähem ohtlike kurjategijate suhtes, keda pelgalt kriminaalhooldaja järelevalve all 

vabadusse lasta oleks riskantne, kuid kelle üle tõhusama kontrolli  saavutamiseks oleks EV 

sobivam alternatiiv kambris istumisele.  (Rannaveski-Poola, A. & Kruusement, A. 2007. 

Uuendusi vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabanemisel, - Sotsiaaltöö, 1/07, 10-14.) 

Justiitsministeeriumi  kriminaalhoolduse talituse juhataja Rait Kuuse sõnul kohaldatakse 

Skandinaavias ja ka teistes Euroopa riikides kinnipeetavate ennetähtaegset vabanemist 80-

90% ulatuses, samas kui Eestis lastakse enne tähtaega vabadusse veidi rohkem kui veerand 

kinnipeetavate koguarvust. Seetõttu valiti esmaseks sihtgrupiks, kellele hakatakse EV-d 

kohaldama, kinnipeetavad, kellel on võimalus vabaneda tingimisi ennetähtaega. Tingimisi 

ennetähtaega vabanemise eeliseks koos EV-ga on võimalus vabaneda lähtuvalt karistusaja 

pikkusest varem, kui tavapärase tingimisi ennetähtaegse vabanemisega. Kinnipeetavate 

http://www.just.ee/27581
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arvu suurust mõjutab oluliselt karistusaegade pikkus, mis on Eestis keskmiselt viis aastat, 

samas kui Soomes on see kõigest neli kuud. (http://www.epl.ee/?artikkel=315325) 

Kriminaalhoolduse sooritab edukalt üle 75% hooldusalustest, mis tähendab seda, et kui 

suurendada ennetähtaegselt vabastavate ning kriminaalhoolduse alla saadetavate hulka, on 

võimalik 4-5 aasta pärast näha, et kinnipeetavate hulk Eesti vanglates on vähenenud. 

(http://www.just.ee/13434) 

Praktika on ka näidanud, et kriminaalhoolduse all olevatest isikutest satub vanglasse tagasi 

käitumiskontrolli nõuete rikkumise eest 6% ja katseajal toime pandud kuriteo eest 18% 

kriminaalhooldusalustest.(http://www.kohus.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1200

8/statistika_ylevaade_1998-2001.pdf ) 

 

Kui ennetähtaegselt vabaneb praegu ¼ kinnipeetavatest, siis ¾ vabanevad tähtaegselt. 

Esmakordselt karistatute arv Eesti vanglates on kõigest 13 % (http://www.just.ee/27581). 

Sellest võib järeldada, et teist, kolmandat, neljandat korda satuvad vanglasse tagasi 

enamasti kinnipeetavad, kes on vabanenud tähtaegselt. Tähtaegselt vabanenutele aga ei 

kohaldata kriminaalhooldust, mis tähendab, et vabanedes ei saa nad kriminaalhooldajatelt 

abi ega tuge ning nende üle ei tohi teostada enam mingisugust kontrolli (vt. Tabel 1). 

 

EV-ga vabanemine peaks rakendumisel muutuma tõhusamaks, kui tavaline ennetähtaegne 

vabanemine, kuna EV all olev hooldusalune on kriminaalhooldaja intensiivse järelevalve 

all. Tavalise kriminaalhoolduse all olev isik aga kohtub kriminaalhooldajaga maksimaalselt 

paar korda kuus ja ametnikul puudub seetõttu ülevaade valvealuse igapäevastest 

tegemistest. Näiteks Suurbritannias allutati 1999-2005 aasta jooksul EV alla ligikaudu 

120 000 isikut, kellest 4000 ehk vaid 4% sooritas järelevalve all uue kuriteo. (Kruusement. 

A. Elektroonilise valve ettekanne, Justiitsministeerium 2007) 

http://www.epl.ee/?artikkel=315325
http://www.just.ee/13434
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Tabel 1. Kinnipeetava vangistusest vabastamise viisid 

Kui isik vabaneb 

vangistusest tähtaegselt, 

siis ta: 

Kui isik vabaneb 

vangistusest 

ennetähtaegselt, siis ta: 

Kui isik vabaneb 

vangistusest elektroonilise 

valvega, siis ta: 

Kannab vangistuses ära kogu 

talle kohtuotsusega 

mõistetud karistusaja 

Kannab talle kohtuotsusega 

mõistetud vanglakaristusest 

ära ½ (kergemate ehk II 

astme kuritegude puhul) või 

2/3 (raskemad ehk I astme 

kuriteod) 

Kannab talle kohtuotsusega 

mõistetud vanglakaristusest 

ära1/3 (kergemate ehk II 

astme kuritegude puhul) või 

½ (raskemad ehk I astme 

kuriteod) 

Ei pea alluma 

kriminaalhooldusametniku 

kontrollile 

Vabastatakse 

ennetähtaegselt kohtu otsuse 

alusel 

Vabastatakse 

ennetähtaegselt koos 

elektroonilise valvega kohtu 

otsuse alusel 

Ei saa kriminaalhooldusest 

abi ega tuge 

Allutatakse 

käitumiskontrollile 

katseajaks minimaalselt 1 

aasta kuni ärakandmata 

karistusaeg 

Kannab elektroonilist 

jälgimisseadet kohtu 

määratud tähtajal, mis on 1-

12 kuud 

Saab kasutada kõiki riiklike 

ja kohalikke teenuseid ja 

toetusi 

Määratakse 

kriminaalhooldaja 

järelevalve alla 

Kandmata karistuse osa 

pööratakse täitmisele 

elektroonilise valve nõuete 

rikkumisel 

Peab ise tavaeluga kohanema Kandmata karistuse osa 

pööratakse täitmisele 

kontrollnõuete või 

kohustuste rikkumisel 

Allutatakse 

käitumiskontrollile 

katseajaks minimaalselt 1 

aasta kuni ärakandmata 

karistusaeg 

 Peab järgima 

kontrollnõudeid ja täitma 

talle kohtuotsusega pandud 

kohustusi 

Määratakse 

kriminaalhooldaja 

intensiivse järelevalve alla 

 Kandmata karistuse osa 

pööratakse täimisele 

katseajal uue koriteo toime 

panemisel 

Peab järgima 

kontrollnõudeid ja täitma 

talle kohtuotsusega pandud 

kohustusi 

 Saab kriminaalhooldajalt 

tuge ja abi kohtuotsuse 

täitmiseks ja tavaeluga 

kohanemiseks 

Kandmata karistuse osa 

pööratakse täimisele 

kontrollnõuete või 

kohustuste rikkumisel 

 Saab osaleda 

kriminaalhooldusalusele 

mõeldud programmides 

Kandmata karistuse osa 

pööratakse täimisele 

katseajal uue koriteo toime 

panemisel 

 Saab kasutada kõiki riiklike 

ja kohalike teenuseid ja 

toetusi 

Saab kriminaalhooldajalt 

tuge ja abi kohtuotsuse 

täitmiseks ja tavaeluga 

kohanemiseks 
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1.3. Elektroonilise valve tehnoloogia 

 

EV jaguneb tehnilise teostuse järgi I põlvkonna ja II põlvkonna seadmeteks. Algne, nn I 

põlvkonna EV toimib nii, et valvealune kannab ümber käe või jala saatjavõru, mis saadab 

teatud ajavahemike järel välja kodeeritud signaali (923 SE I. 2006). Saatja tegevusraadius 

sõltub eelkõige firmast, kes seadmeid pakub. Näiteks meile seadmeid tarniva firma 

kontrollploki raadius on 5-90m, mis seadistatakse vastavalt vajaduse järgi (ElmoTech Ltd, 

2002-05). 

 

Valvealuse koju paigaldatakse seade, mis võtab saatjavõru signaali vastu ja saadab tavalist 

telefoniliini või GSM-võrku kasutades aruande liikumiste kohta valvekeskusesse. 

Valvekeskuses olev arvuti võrdleb igalt kontrollplokilt saadud andmete vastavust 

valvealusele kehtestatud liikumisgraafikuga. Igale valvealusele kehtestatakse kindlad 

ajavahemikud, millal ta võib käia tööl, koolis või mõnes muus kokkulepitud kohas. 

Ülejäänud ajal peab valvealune viibima kodus, st kontrollploki vastuvõturaadiuses. Kui 

mõni valvealustest lahkub kodust keelatud ajal, saadab valvekeskuse arvuti 

valveametnikule teate. Süsteemi paigaldades saab määrata, kas kontrollplokk annab 

valvekeskusele iga kord aru, kui valvealune saabub või lahkub , perioodiliselt või siis, kui 

valvearvuti helistab talle ja pärib andmeid. Samuti on võimalus panna süsteemi saatma 

valveametnikule igast režiimirikkumisest kohe teate või näiteks teatama korra päevas 

kõikidest eelmise päeval aset leidnud rikkumistest. Süsteemis saadetavad signaalid on 

krüpteeritud, mistõttu ei saa neid kopeerida. Saatjavõrul ja kontrollplokil on 

kaitsemehhanismid, mis saadavad valvekeskusesse hoiatuse, kui neid püütakse 

manipuleerida. (923 SE I. 2006) 

 

Süsteemi puudustest võib välja tuua selle, et antud tehnoloogiaga on võimalik ainult 

tuvastada, kas valvealune viibib kontrollploki raadiuses. Kui valvealune läheb vastuvõtja 

raadiusest välja, siis teda jälgida ei saa- teada on ainult see, et ta on lahkunud kontrollploki 

raadiusest, mitte see, kus ta täpselt viibib. Selle riski maandamiseks koostatakse igale 

elektroonilisele valvele allutatud isikule detailne graafik, mille täitmise kontroll lasub 

kriminaalhooldajal. Kehtib põhimõte, et valvealust võib lubada välja tööle ja õppima, kui 

väljasviibimine ei ole kokku lepitud, siis peab valvealune alati viibima oma elukohas, kuhu 

kontrollplokk on paigaldatud. (923 SE I. 2006) 



 12 

Uuem tehnoloogia ehk II põlvkonna tehnoloogia sisaldab hoopis tõhusamat järelevalvet 

ülemaailmse asukohamääramise süsteemi GPS abil. GPS süsteem koosneb 24 satelliidist ja 

maapealsetest saate-vastuvõtujaamadest. Kui signaalide saatmine on häiritud, võimaldab 

GPS määrata asukoha 6m täpsusega 95% juhtudest ja 30m täpsusega alati. Seega 

võimaldab GPS-i kasutav elektrooniline valve määrata valvealuse asukoha reaalajas. Kui I 

põlvkonna elektrooniline valve võimaldab kehtestada valvealusele ajad, mil ta peab olema 

näiteks kodus, siis II põlvkonna elektroonilise valve korral saab määrata mitu eri ala, kus 

valvealune peab teatud aegadel viibima, samuti keelualad, kuhu ta ei tohi minna. GPS abil 

saab valveametnik liikumispiirangute rikkumisest teada praktiliselt kohe ja talle on 

vajadusel pidevalt teada valvealuse ligikaudne asukoht, mistõttu on kohe võimalik võtta 

meetmeid režiimi rikkuva valvealuse tabamiseks. Ka on võimalik salvestuste järgi hiljem 

tuvastada, kus valvealune ühel või teisel hetkel viibis. Tavaliselt on süsteem 

programmeeritud hoiatama valvealust, kui see siseneb talle määratud keelualasse. Samuti 

hoiatatakse teda, kui ta läheb kohta, kus GPS-signaal on häiritud. Kindlustuseks on 

saatjavõru varustatud ka seadmega, mis tuvastab, kas kurjategija liigub või on paigal, ning 

suudab edastada selle info kontrollarvutile ka seal , kus GPS ei toimi. Samuti on II 

põlvkonna elektrooniline valve varustatud kaitsevahenditega, mis teavitavad valvekeskust 

manipuleerimiskatsete korral. (923 SE I. 2006) 

 

Uuema põlvkonna GPS elektroonilise valve seadmete kasutamine ei ole veel väga 

ulatuslik, kuid see suureneb pidevalt. Elektroonilise järelevalve kohaldamiseks on eri 

tootjate poolt olemas GPS-tehnoloogial baseeruvad seadmed, mida on võimalik ka Eesti 

tingimustes kasutada. II põlvkonna seadmete peamine puudus seisneb selles, et valvealuse 

asukohta ei ole võimalik määrata ruumis sees või näiteks silla all või tunnelis. Seetõttu ei 

peeta otstarbekaks Eestis veel sellise lahendusega alustada. Tulevikus võiks aga GPS-

seadmete kasutamine olla päevakorras, sest näiteks ohvrite kaitsmisel või 

seksuaalkurjategijate eemale hoidmisel näiteks lasteaedadest, koolidest on GPS-seadmel 

arvestatav potentsiaal. Samas on võimalik lisaseadmete abil tagada asukohamäärang 

valvealuse kodus analoogselt I põlvkonna seadmetega. Mõistagi võimaldab ka II 

põlvkonna seade tuvastada ainult valvealuse asukohta, mitte aga seda, mida ta teeb. (923 

SE I. 2006) 
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1.4. Elektroonilise järelevalve hind ja seadmete hankimine 

 

EV seadmete rentimiseks kuulutas Eesti välja riigihanke, mille võitis Iisraeli firma 

ElmoTech. Leping sõlmiti Justiitsministeeriumiga esialgu kolmeks aastaks. Seadmeid 

rentiv firma tõi oma tooted Eestisse tutvustamiseks ja ülespanemiseks selle aasta 

märtsikuus. (Rannaveski-Poola, A. & Kruusement, A. 2007. Uuendusi vangistusest 

tingimisi ennetähtaegsel vabanemisel, - Sotsiaaltöö, 1/07, 10-14.) 

 

ElmoTech`i presidendi Yoav Reisman`i sõnul muudab see leping oluliselt kurjategijate 

jälgimist Balti riikides ja nende naabruses olevates Ida-Euroopa maades. ElmoTech`i 

põhieesmärgiks on edasi suunata ülemaailmselt oma juhtivat positsiooni turul, uuenduslik 

tehnoloogia kindlustab tõhusa operatsiooni ja tagab seadusrikkujate järelevalve ja 

liikumistrajektoori määramise. (http://www.elmotech.com) 

 

ElmoTech`i EV seadmeid kasutatakse paljudes riikides nii Euroopas kui mujal maailmas. 

Eesti on 20-nes riik, kes sõlmis firmaga rendilepingu. ElmoTech pakub erinevate 

tööpõhimõtetega valveseadmeid, millest Eesti hakkab esialgu kasutama E3-CELLULAR 

vastuvõtjat ja saatjavõru, mis suudab kindlaks teha, kas valvealune viibib jälgimisseadme 

raadiuses või ei. Samuti pakub firma GPS-seadmeid nimega STAR, mis tuvastab isiku 

liikumise reaalajas, MEMS 3000- millega saab kindlaks teha, kas isik on tarvitanud 

alkoholi, biomeetrilisi kontrollseadmeid ( E3 Voice, MEMS 3000 ja MEMS 200), mis on 

võimelised tuvastama isiku ainulaadseid bioloogilisi tunnuseid ning vangi trajektoori 

jälgimisseadmeid (TRaCE,   TraCE Duress, TraCEr) ,mida kasutatakse 

kinnipidamisasutustes. (http://www.elmotech.com) 

 

Peale ElmoTech`i pakuvad EV seadmeid veel mitmed erafirmad, samuti on olemas EV 

süsteemid, mis suudavad töötada mitme eri firma lisaseadmetega ( 923 SE I. 2006).Eesti 

kavatseb uue valvesüsteemi sissetoomisel hakata esialgu kasutama ainult riigihanke 

võitnud firma poolt pakutavaid I põlvkonna seadmeid. 

 

ElmoTech`i poolt pakutavate seadmete rendihinnad sõltuvad eelkõige sellest, millise 

põlvkonna tehnilise teostusega on tegemist, samuti rendilepingu pikkusest, 

soetamismaksumusest ning seadmete arvust. I põlvkonna GSM-võrgus töötavate seadmete 

rent on näiteks firma pakkumise kohaselt Rootsis 5,4 eurot ehk umbes 85 krooni päevas. 

http://www.elmotech.com/
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Ühe seadme rent aasta jooksul läheb seega maksma 31025 krooni. Seadmete rendile 

lisandub tarkvara ja keskserveri maksumus, mis on kokku aastas 60000 eurot ehk ligi 939 

000 krooni. 300 seadet aastas tähendab koos keskse tarkvara ja hooldusega 10,3 miljoni 

krooni suurust rendimakset. Kuna arvutustes lähtutakse pakkumisest vaid kuni 100 seadme 

peale kaheaastase perioodiga, siis tegelik hind võib seadmete arvu suurenedes väheneda. 

Seadme hind ostmisel on arvestuslikult 42245 krooni, kesktarkvara ca 1,9 miljonit krooni. 

Lisaks tuleb maksta hoolduspaketi eest. Kokku oleks seadmete soetamise maksumus ca 15 

miljonit krooni, kuid järgnevatel aastatel oleksid kulud väiksemad. Maksumusele 

lisanduvad GSM-võrgu kasutamise kulud. Seadme rendi ja ostmise võrdluses on kahe aasta 

perspektiivis vahe pigem ostmise kasuks. Samas eeldab ostmine keerukamat ja kallimat 

logistikat hoolduse ja remondi osas. Eesti sõlmis ElmoTech` iga lepingu I põlvkonna 

seadmete rentimiseks. (923 SE I. 2006) 

 

II põlvkonna jälgimisseadme rent on ligikaudu 8 eurot ehk 125 krooni päevas, ühe ühiku 

aastamaksumus on ca 45625 krooni. Seadmete rendile lisandub kesktarkvara maksumus, 

mis on pakkumise kohaselt on ligi 20000 eurot ehk 313000 krooni. 300 seadet aastas 

tähendab koos keskse tarkvara ja hooldusega umbes 17 miljoni krooni suurust rendimakset. 

Sellele lisanduvad veel kulud 300 SIM-kaardile ja GSM-võrgu kasutamise kulud. Oluline 

lisakulu on kaardirakenduse loomine, mille kohta ei ole veel hinnapäringuid jõutud teha. 

Kõigi eelduste kohasel tähendaks 300 isiku aktiivjälgimiseks vajalike tehnoloogiliste 

lahenduste tegemine umbes 20 miljoni krooni eelarvetaseme saavutamist kolme aasta 

jooksul. (923 SE I. 2006) 

 

EV rakendamiseks on Eestis kavandatud 2007.a eelarvesse kokku 11 miljonit krooni, mis 

sisaldavad kriminaalhooldussüsteemi kulusid ning elektroonilise valveseadmete renti või 

soetamist kuni 300 isikule. Seoses vangistusest tingimisi enne tähtaega vabastamise korra 

ja vangistusest tingimisi enne tähtaega vabanejate arvu kasvuga on vaja juurde ka 8-10 uut 

kriminaalhooldusametnikku. (923 SE I. 2006) 

 

Lisanduvateks kuludeks võib pidada ka tööajavälised telefonivalveid, mis on vajalikud 

sõltumata tehnoloogiast, sest rikkumiste korral tuleb tagada võimalikult vahetu 

reageerimine. Igas piirkonnas peab olema töövälisel ajal vähemalt üks kriminaalhooldaja 

telefonivalves, mis eeldab lisatasusüsteemi sisseseadmist. Kui igakuine lisatasu töövälisel 

ajal valves oleku eest oleks osakonna kohta 5000 krooni, siis on vajalik lisaressurss aastas 
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ligi 320 000 krooni. Valvekeskuses tuleb tagada töötajate kohalolek 24 tundi. Öisel ajal 

piisab ühe inimese kohalolekust. Konkreetne kulu sõltub sellest, et kas on võimalik 

kasutada olemasolevaid ressursse (nt IT-abi), luua teavitamissüsteem tehnoloogiliste 

lahendustega, või tuleb palgata juurde uued inimesed. (923 SE I. 2006) 

 

Vaatamata sellele, et EV kasutuselevõtt nõuab palju erinevaid rahalisi kulutusi kui ka uute 

inimeste juurde palkamist, võib EV-d pidada tunduvalt odavamaks, kui vanglakaristust, 

mis on vaieldamatult kalleim kõigist karistusliikidest. Ühe kinnipeetava ülalpidamiskulu 

Eestis on keskmiselt 6000 krooni kuus (Rannaveski-Poola, A. & Kruusement, A. 2007. 

Uuendusi vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabanemisel, - Sotsiaaltöö, 1/07, 10-14 ). 

Näiteks ühe kriminaalhooldusaluse EV all hoidmine kuus sõltub sellest, kui palju on 

korraga määratud isikuid EV alla. Mida rohkem on valvealuseid, seda odavamaks muutub 

ühe isiku kohta arvestatav kulu. Samas suureneb kogu kulu, kuna on kulusid (seadmete 

rentimine), mida tuleb maksta niikuinii, ka siis kui ei ole ühtegi või on ainult üks 

valvealune. 

 

 
1.4.1. Elektroonilise valve seadmed ja nende paigaldamine  

 

Eestis hakatakse EV rakendamisel kasutama ühekordse kinnitusega võru (vt. Lisa 1), mis 

kinnitatakse süüdimõistetu jala külge ning mis peab sidet koduvalveseadmega või 

asukohamääramist võimaldava seadmega. Valvealuse koju või mõnda teise kohta , kus 

jälgitav isik peab viibima, või kohta, kus ta ei tohi viibida, paigaldatakse koduvalveseade, 

mis kujutab endast lokaalset häireseadet ning GPS jälgimisseade ehk aktiivjälgimisseade, 

mis võimaldab kindlaks teha isiku asukoha reaalajas. EV seade paigaldatakse üldjuhul 

kriminaalhooldusaluse elukohta, vajaduse korral võib selle panna  ka valvealuse töökohta 

või mõnda teise kriminaalhooldusalusega seotud paika. Seadmete paigaldamise juures 

osaleb kaks kriminaalhooldusametnikku või kriminaalhooldusametnik koos mõne  

kohtutöötajaga. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

Kriminaalhooldusametnik koos kriminaalhooldusalusega valib elamiskohas 

koduvalveseadmele sobiva koha, arvestades, et seadet saaks ühendada elektrivõrku , 

samuti on oluline, et seade asuks tugeval ja siledal pinnal, kohas, kus seadet tahtmatult ei 

liigutataks. Koduvalveseadme täiuslik asukoht on maja, korteri keskel, umbes 91 cm 

maapinnast ja vähemalt 30 cm seinast eemal. Vastuvõtja peab asuma avatud alal, eemal 
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muudest elektrilistest seadmetest ja metallobjektidest, samuti autodest. (ElmoTech Ltd, 

2002-05) 

 

Kriminaalhooldusametnik kinnitab valvealuse jala külge jalavõru nii, et see ei tekitaks 

hoolealusele ülemäärast ebamugavust, ning kontrollib seejärel kinnituse vastupidavust. 

Peale jalavõru kinnitamist ja koduvalveseadme ühendamist elektrivõrku seadistab 

kriminaalhooldusametnik maksimaalse liikumisraadiuse vastuvõtuseadme ja jalavõru 

vahel, kontrollides koos süüdimõistetuga tema elukoha kaugemate kohtade vahemaa 

sobivust määratud raadiusega. Seejärel tutvustab kriminaalhooldusametnik hooldusalusele 

EV seadmete töötamise põhimõtteid ja näitab, kuidas seadmeid kasutada. Pärast 

ettevalmistuste tegemist ühendatakse EV seadmed arvutivõrguga ning kontrollitakse nende 

nõuetekohast töötamist. EV tähtaega hakatakse arvestama alates EV seadmete 

paigaldamisest. EV kohustus lõpeb, kui kriminaalhooldusametnik eemaldab seadmed 

pärast kohtu määratud  tähtaja möödumist. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve 

kord. 2007) 

 

Kriminaalhooldusalune vastutab EV all olles tema jala külge kinnitatud, tema elukohta või 

mõnda muusse kohta paigaldatud EV seadmete allesoleku eest kuni EV tähtaja lõpuni ning 

tagab abinõud seadmete purunemise takistamiseks. Selle kohta võetakse 

kriminaalhooldusaluselt allkirjastatud nõusolek. (Elektroonilise valve täitmise ja 

järelevalve kord. 2007) 

 

 

1.5. Elektroonilise valve  kohaldamise protsess 

 

1.5.1. Arvestusteenistuse osa elektroonilise valve kohaldamise protsessis 

 

Eestis hakatakse esmajärjekorras EV-d kohaldama  tingimisi ennetähtaega vabanevate 

kinnipeetavate suhtes. EV-d saab kohaldada ennetähtaegse vabanemise võimaluse korral 

ainult süüdimõistetu nõusolekul ja selleks peab mõistetud karistusest olema ära kantud 

vastaval 1/3 II astme kuriteo puhul ja ½ I astme kuriteo puhul ( 923 SE I. 2006). Näiteks 

kui II astme kuriteo puhul on karistus 5 aastat, siis ennetähtaegse vabanemise 

kohaldamiseks peab kinnipeetav olema ära kandnud 2 aastat ja 6 kuud. EV puhul on 

võimalik vabaneda 10 kuud varem, ehk siis, kui on ära kantud 1 aasta ja 8 kuud vangistust. 
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I astme kuriteo puhul, kui karistus on 10 aastat, on siiani võimalik ennetähtaegselt 

vabaneda peale 6 aastast ja 8 kuulist vangistust, siis EV puhul tekib ennetähtaegse 

vabanemise võimalus 5 aasta ärakandmise järel, ehk 1aasta ja 8 kuud varem. 

 

Kui isik ei soovi vabaneda ennetähtaegse vabanemisega koos EV-ga, jäävad tavalise 

tingimisi ennetähtaegse vabanemise võimaluse tähtajad endiseks. See tähendab, et 

kinnipeetaval on võimalus vabaneda, kui ta on ära kandnud vastavalt II astme kuriteole ½ 

ja I astme kuriteo puhul 2/3 talle mõistetud karistusest.  

 

 Kogu EV kohaldamise protsess algab sellega, et vangla arvestusteenistus arvutab 

välja ning teeb kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks kuupäeva, millal kohtul tekib 

õigus otsustada tema tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamine 

koos EV-ga. Määruse „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise 

materjalide ettevalmistamise kord” jõustumisel, 27.01.2007, vanglas karistust 

kandvale kinnipeetavale tuleb ennetähtaegse vabanemise tekkimise õigusest koos 

EV-ga kirjalikult teada anda hiljemalt kuue kuu jooksul eelnimetatud määruse 

jõustumisest. Kuupäeva ei arvutata kinnipeetavale, kelle suhtes tekib kohtul õigus 

otsustada tema tingimisi enne tähtaja lõppemist vangistusest vabastamine enne 

kuue kuu möödumist antud määrusest. (Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega 

vabastamise materjalide ettevalmistamise kord. 2007) 

 

 Arvestusteenistus teavitab kinnipeetavat kaks kuud varem kirjaliku teatisega tema 

võimalusest tingimisi enne tähtaja lõppemisest vangistusest vabaneda koos EV 

kohaldamisega. Kui süüdimõistetu kirjutab peale teatise kättesaamisest 

sooviavalduse, kus ta on nõus tingimisi enne tähtaega vabastamisega seoses EV 

kohaldamisega, peab  arvestusteenistus kontrollima taotluse õigsust kolme 

tööpäeva jooksul ning seejärel teavitab vangla arvestusteenistus kontaktisikut 

materjalide ettevalmistamise vajadusest kohtule. (Kinnipeetava tingimisi enne 

tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord. 2007) 

 

 

1.5.2 Kontaktisiku osa elektroonilise valve kohaldamise protsessis 

 

 Seejärel algatab kontaktisik kinnipeetava iseloomustuse koostamiseks vajaliku info 

kogumise, tehes järelpärimise kinnipeetava kriminogeenseid riske hindavatele 
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ametnikele (edaspidi hindamisrühm). Hindamisrühma peavad kuuluma vangla 

sotsiaaltöötaja, psühholoog, julgeolekuspetsialist, tervishoiutöötaja. 

Hindamisrühma liikmed annavad hinnangu asjaoludele, mis soodustavad uue 

kuriteo toimepanemist või mis viitavad sellele, et isik võib endale või teistele ohtlik 

olla. Hindamisrühma liikmed annavad hinnangu kinnipeetava kriminogeensete 

riskide kohta ja esitavad selle kontaktisikule järelpärimisest alates kümne tööpäeva 

jooksul. (Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide 

ettevalmistamise kord. 2007) 

 

 Kinnipeetava iseloomustuse alusdokumendiks on riskihindamise ankeet, välja 

arvatud alaealistel kinnipeetavatel ja kinnipeetavatele, kelle poolt reaalselt 

ärakandmisele kuuluva vangistuse tähtaeg on lühem, kui üks aasta (Kinnipeetava 

tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise kord. – RTL 

2007, 7, 118). Riskihindamine on protsess, mille käigus analüüsitakse isiku 

sotsiaalmajanduslikku, tervislikku seisundit, isiksuslike jooni, kriminaalset 

minevikku ja otsustatakse, mis võib edaspidi saada kuritegude vallandajaks või 

põhjustajaks. (Uue kuriteo riski hindamine kriminaalhoolduses, 

Justiitsministeerium 2005) 

 

 Seejärel koostab kontaktisik saadud dokumentide alusel viie tööpäeva jooksul 

iseloomustuse, mille edastab vangla direktorile, kes otsustab esitatud õiendite 

põhjal menetluse jätkamise või ajutise peatamise iseloomustuse saamisest alates 5 

tööpäeva jooksul. Kui vangla direktor avastab talle esitatud iseloomustuses 

puudusi, võib ta menetluse peatada, määrates tähtajamenetlust takistanud asjaolu 

kõrvaldamiseks ja menetluse jätkamise tähtaja, mille tähtaeg ei või olla pikem kui 

kümme tööpäeva. Vangla direktor teeb menetluse peatamise, selle põhjuse ning 

menetluse jätkamise kuupäeva kinnipeetavale allkirja vastu teatavaks. 

(Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise 

kord. 2007) 
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1.5.3. Kriminaalhooldaja osa elektroonilise valve kohaldamise protsessis 

 

 Kui vangla direktor otsustab menetlust jätkata, pöördub ta kinnipeetava tulevase 

elukoha järgse kohtu kriminaalhooldusosakonna poole taotlusega anda arvamus 

katseaja ja kinnipeetava suhtes kohaldatavate kohustuste valiku ja nende 

kohaldamise tähtaja kohta. Taotlusele lisatakse iseloomustuse koopia. Kui 

kinnipeetava või tema perekonna elukoht pole teada, pöördub direktor vangla 

asukohajärgse kriminaalhooldusosakonna poole. Kriminaalhooldusametnik koostab 

oma arvamuse 20 tööpäeva jooksul. (Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega 

vabastamise materjalide ettevalmistamise kord. 2007) 

 

 Pärast kriminaalhooldaja arvamuse saamist lisab arvestusteenistus iseloomustuse ja 

kriminaalhooldaja arvamuse kinnipeetava isiklikule toimikule ning edastab selle 

vangla direktorile, kes edastab omakorda toimiku viivitamata vangla 

asukohajärgsele kohtule. Ärakirjad iseloomustusest, kriminaalhooldaja arvamusest 

ja vajadusel muudest dokumentidest saadetakse vangla asukohajärgsele 

prokuratuurile. Kui vangla või kriminaalhooldusosakond tuvastab kinnipeetava 

käitumises või varem esitatud andmetes olulisi muutusi, mis võivad mõjutada tema 

tingimisi ennetähtaegset vabastamist, teavitatakse sellest viivitama kohtunikku. 

(Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide ettevalmistamise 

kord.  2007) 

 

 Kui kinnipeetav loobub EV kohaldamise taotlusest, siis vangla lõpetab menetluse. 

Kinnipeetava loobumise taotlusega loetakse menetlus lõpetatuks. Kui kinnipeetav 

loobub taotlusest pärast kriminaalhooldaja arvamuse saamist, siis teavitab vangla 

kinnipeetava loobumisest ka kriminaalhooldajat. Kui kinnipeetav taotleb 

vangistusest tingimisi ennetähtaegset vabastamist koos EV-ga, hindab 

kriminaalhooldusametnik süüdimõistetule EV kohaldamise võimalikkust ja 

otstarbekust ning teeb ettepaneku EV tähtaja pikkuse kohta. Kriminaalhooldaja 

arvamus edastatakse vanglale 20 tööpäeva jooksul vangla koostatud iseloomustuse 

saamisest alates. (Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise materjalide 

ettevalmistamise kord 2007) 
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 EV kohaldamise eeltingimusteks on kriminaalhooldusametnik kohustatud  

arvamuse koostamise käigus kontrollima süüdimõistetu vabanemisjärgset elukohta, 

et selgitada välja, kas elukoht sobib EV kohaldamiseks.  

 

Süüdimõistetu elukohta EV seadmete paigaldamiseks peab isikul olema: 

1) kindel elukoht; 

2) süüdimõistetul peab olema seaduslik alus elukoha kasutamiseks või elukoha 

omaniku kirjalik nõusolek selleks; 

3) elukohas peab olema tagatud elektrienergiaga varustatus; 

4) elukoht peab asuma GSM-i levialas; 

5) süüdimõistetuga koos elavad täisealised isikud peavad olema nõus EV seadmete 

paigaldamisega oma elukohta ja andma selle kohta allkirja.  

 

EV seadmeid ei paigaldata elukohta, mille üldine seisukord seda ei võimalda, samuti juhul, 

kui puudub elukoha lukustamise võimalus või on tegemist ajutise elukohaga. Ajutiseks 

elukohaks loetakse turvakodu või varjupaika või muud kohta, kus kriminaalhooldusalune 

peatub ajutiselt või juhuslikult. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord.  2007) 

 

Kui kriminaalhooldusosakond on saanud vanglalt informatsiooni EV kohustuse 

määramisest süüdimõistetule, alustab ta ettevalmistusi EV kohaldamiseks enne 

kohtumääruse jõustumist. Kriminaalhooldusosakond tagab EV seadme olemasolu 

süüdimõistetu vangistusest tingimisi ennetähtaegse vabanemise ajaks. Võimaluse ja 

põhjendatud vajaduse korral kinnitatakse EV seadmed süüdimõistetu jala külge vanglast 

vabastamise ajal. Kriminaalhooldusosakond saadab kinnipeetavale vanglasse kutse koos 

kriminaalhooldaja arvamusega süüdimõistetu ennetähtaegse vangistuse vabastamise kohta 

EV kohustusega. Kutses märgitakse, et süüdimõistetu on kohustatud seoses talle määratud 

EV kohustusega ilmuma kriminaalhooldusosakonda kolme tööpäeva jooksul 

ennetähtaegselt vanglast vabastamise päevast arvates. Kutse antakse süüdimõistetule 

allkirja vastu vanglast vabastamise päeval. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve 

kord. 2007) 
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1.5.4.  Kriminaalhooldaja ja kriminaalhooldusaluse koostöö 

 

EV täitmise ettevalmistamisel nimetab kriminaalhooldusosakonna juhataja jõustunud 

kohtumääruse saamisel kriminaalhooldusalusele kriminaalhooldusametniku, võimaluse 

korral sama isiku, kes on koostanud eelnevalt kriminaalhooldaja arvamuse ennetähtaegseks 

vabastamiseks. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse esimesel kohtumisel peab 

kriminaalhooldusametnik veenduma, et valvealune on nõus EV kohaldamisega. Seejärel 

peab selgitama EV kohaldamise eesmärki ja tingimusi ning kontrollimise meetodeid ja 

sagedust. Esimesel kohtumisel koostatakse koos kriminaalhooldusalusega EV kohaldamise 

ajakava vähemalt kümnepäevaseks ajavahemikuks. Kriminaalhooldusametnik peab 

selgitama EV ajal tekkida võivatest probleemidest teavitamise korda ning EV 

kõrvalehoidmise tagajärgi. Samuti tegema valvealusele teatavaks EV seadme eemaldamise, 

lõhkumise või rikkumise tagajärjed ning kriminaalhooldusaluse vastutuse rahalise määra 

ning võtma temalt selle kohta allkirja seadmete paigaldamise ajal. Oluline on ka selgitada 

valvealusele, mida temalt oodatakse kontrollnõuete ja temale pandud kohustuste täitmisel 

ning millised on kontrollnõuete rikkumise ja kohustuste täitmata jätmise tagajärjed ning 

võtma temalt selle kohta allkirja. Kriminaalhooldusametniku ja kriminaalhooldusaluse 

esimene kohtumine võib toimuda kas kriminaalhooldusosakonna või -talituse ruumides või 

kriminaalhooldusaluse elukohas. ( Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

EV ajakava koostab kriminaalhooldusametnik koostöös hooldusalusega, võttes võimaluse 

korral arvesse tema tavapärast elukorraldust ja soove. Ajal, mil valvealune ei viibi tööl või 

koolis või mujal ajakavas ettenähtud kohas, peab ta viibima oma elukohas. (Elektroonilise 

valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

EV ajakava peab sisaldama minutilise täpsusega : 

 

1) töö, õppimise või muu regulaarse tegevuse, samuti lõunavaheaja algus ja lõpp 

kellaaega; 

2) aega igapäevaseks elukohast lahkumiseks ja elukohta saabumiseks; 

3)ajavahemik tööle, õppeasutusse või mujale kokkulepitud kohta jõudmiseks ja tagasi 

elukohta saabumiseks kokkulepitud transpordivahendiga;  
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4) üksi elavale kriminaalhooldusalusele võimaldatud aeg toidu ja muu elamiseks 

vajaliku muretsemiseks; 

5) valvealune, kes ei tööta, kuid otsib tööd, võimaldada aeg tööotsinguteks või 

tööhõiveametis registreerimas käimiseks;  

6) kriminaalhooldusametniku juures registreerimas käimiseks ettenähtud aeg;  

      7) muuks kriminaalhooldusametniku poolt lubatud ettenähtud aeg. (Elektroonilise    

valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

Ajakava koostatakse elektrooniliselt, väljatrükk allkirjastatakse kriminaalhooldusametniku 

ja kriminaalhooldusaluse poolt ja hooldusalusele antakse tema soovi korral väljatrükk 

ajakavast. Ajakava muudetakse kriminaalhooldaja  ja hooldusaluse eelneval kokkuleppel 

kui hooldusalune esitab ajakava muutmiseks kirjaliku taotluse. Erandjuhtudel võib 

kriminaalhooldusametnik ajakava muuta lühiajaliselt ilma kriminaalhoolealuse kirjaliku 

taotluseta, kuid mitte kauemaks, kui kaheks ööpäevaks. Kahtluse korral on 

kriminaalhooldusametnik kohustatud kontrollima ajakava muutmise taotlemise aluse 

olemasolu või õigsust, nõudes vajaduse korral hoolealuselt kirjalikke dokumente. 

(Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

 

1.5.5. Elektroonilise valve kohustuste vahetu kontroll, kohustuste rikkumine ja 

rikkumistele reageerimine 

 

Kriminaalhooldaja poolt EV ajakavast kinnipidamist kontrollib vahetult 

kriminaalhooldusosakonna valvekriminaalhooldusametnik ( edaspidi valveametnik) või 

valvetalitus. EV kohustuste rikkumisel reageerib valveametnik viivitamata, tehes koheselt 

rikkumisele reageerimise viisi ja tulemuse kohta märke kriminaalhoolduse infosüsteemi  

EV osas. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

EV kohustuste tõsisemateks rikkumisteks loetakse: 

1) jalavõru eemaldamist kinnitusklambri avamise , klambri või rihma või seadme 

lõhkumise teel või muul viisil; 

2)  jalavõruseadme signaali järeletegemist või järeletegemise katset;  

3) koduvalveseadme lõhkumine või koduvalveseadme signaali järeletegemine või 

järeletegemise katse; 
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hooldusaluse lahkumine elukohast sooviga edaspidi mitte alluda EV kohustusele. EV 

nõuete rikkumiseks loetakse ka EV ajakavast kõrvale kaldumist, sealhulgas ka varasemat 

elukohta jõudmist. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007)  

 

EV nõuete rikkumist saab vältida, kui hooldusalune informeerib hilinemisest, või 

erakorralise juhtumi puhul valveametniku koheselt või eelnevalt ning valveametnik 

nõustub sellega. Rikkumisega ei ole tegemist siis, kui valveametnikule teatatakse 

elektrikatkestusest või muust EV seadmete tehnilisest rikkest, mida ei ole põhjustanud 

kriminaalhooldusalune. Kui kriminaalhooldusalune paneb toime rikkumise, otsustab 

valveametnik viisi, kuidas rikkumisele reageerida. Otsustamisel peab ametnik hindama 

rikkumise raskust ja selle esinemise sagedust. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve 

kord. 2007) 

 

Kui isik on pannud toime rikkumise, helistab valveametnik esmalt hooldusaluse 

koduvalveseadme numbrile või tema isiklikule numbrile või muule telefoninumbrile, et 

selgitada välja rikkumise asjaolud, võttes arvesse kriminaalhooldusaluse seletust ja 

käitumist enne ja pärast rikkumise toimepanemist . Võimaluse ja vajaduse korral võib aga 

valveametnik külastada hooldusalust kodus, tööl, õppeasutuses, kontrollimaks tema 

kohalolekut, käitumist ning asjaolude selgitamiseks rääkida temaga korda saadetud 

rikkumisest. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

EV kohustuste rikkumise korral võib kriminaalhooldusametnik teha valvealusele: 

1)suulise hoiatuse 

2)kirjaliku hoiatuse 

3)muuta sagedasemaks registreerimiskohustuse täitmisel käimist 

4)koostada kohtule erakorralise ettekande koos ettepanekuga pöörata kandmata jäänud 

karistuse osa täitmisele. (Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

Erakorralise ettekande on kriminaalhooldusametnik kohustatud kohtule kirjutama siis, kui 

valvealune ei allu suulisele või kirjalikule hoiatusele või ei pea kinni sagedamaks 

muudetud registreerimiskohustuste täitmisest. Enne erakorralise ettekande tegemist võib 
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kriminaalhooldusalune saada kuni kaks kirjalikku hoiatust. Raskema rikkumise puhul on 

kriminaalhooldusametnik kohustatud kirjutama kohe erakorralise ettekande. 

(Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

Erakorralise ettekande võib ametnik esitada kohtule ka siis, kui isik pole rikkumisi toime 

pannud. Kui valvealune on EV all viibitud aja jooksul käitunud eeskujulikult, võib 

kriminaalhooldusametnik teha kohtule erakorralise ettekande elektroonilise valvetähtaja 

lühendamiseks, samuti kui isik on raskelt haigestunud või tal on ilmnenud erakorralised 

isiklikud või perekondlikud asjaolud ning EV kohustuse edasine täitmine ole võimalik või 

otstarbekas. Võttes arvesse valvealuse poolt toime pandud kuritegu ja süüdimõistetu 

isiksust, ning tema senist käitumist EV kohustuse ajal võib kriminaalhooldusametnik teha 

kohtule ettepaneku lühendad või pikendada EV tähtaega, mille tähtaeg peab pärast 

muutmist jääma vahemikku 1-12 kuud. Kriminaalhooldusalusel on õigus loobuda enne EV 

tähtaja lõppu oma nõusolekust EV edaspidiseks kohaldamiseks, mis tähendab seda, et 

süüdimõistetu kandmata karistuse osa pööratakse otsekohe täitmisele. (Elektroonilise valve 

täitmise ja järelevalve kord. 2007) 

 

 

1.5.6. Elektroonilise valve kohustuse lõppemine 

 

EV kohustus võib lõppeda kriminaalhooldusametniku poolt kohtule esitatud erakorraliste 

ettekandega. Valve võib lõppeda seoses EV kohaldamise lõppemisega, samuti EV 

lühendamisega  ning karistuse täitmisele pööramisega. 

EV kohaldamise tähtaja lõppedes eemaldab kriminaalhooldusametnik hooldusaluse kodus 

EV seadmed kohustuse lõppemise päeval või kui tähtaeg satub nädalavahetuse päevale, siis 

sellele eelneval tööpäeval. Peale EV tähtaja lõppemist võib süüdimõistetul jätkuda 

katseaeg. Siis tehakse vastav märge elektroonilise valve lõppemise kohta 

kriminaalhooldusregistrisse.  Kui EV kohustuse lõppemisega koos lõpeb ka 

kriminaalhooldusalusele määratud katseaeg, koostab kriminaalhooldusametnik ettekande 

kriminaalhoolduse lõppemise kohta, lähtudes „Kriminaalhooldusseaduse” §-s 30¹ 

sätestatud kriminaalhoolduse lõppemise ettekande nõuetest. (Elektroonilise valve täitmise 

ja järelevalve kord. 2007) 
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Kriminaalhoolduse lõppemisel koostab kriminaalhooldusametnik ettekande, mis sisaldab 

ülevaate kogu katseajast. Korraline ettekanne esitatakse kriminaalhooldusosakonna 

juhatajale, kes võib teha ettekande koostajale ettepaneku seda täiendada. 

Kriminaalhooldusosakonna juhataja esitab ettekande kriminaalhooldusaluse 

elukohajärgsele kohtule või prokuratuurile kinnitamiseks. (Kriminaalhooldusseadus. 2007) 
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2. UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA MEETODID 

 

 

2.1. Uurimistöö eesmärk, ülesanded, hüpotees 

 
Käesoleva töö eesmärgiks on uurida Tallinna Vangla kinnipeetavate suhtumist tingimisi 

ennetähtaega vabanemisse koos elektroonilise valvega. Samuti uuritakse 

kriminaalhooldusametnike seisukohti elektroonilise valve sidumisega 

kriminaalhooldusega. Selleks, et nende eesmärkideni jõuda on vaja leida kinnipeetavatelt 

vastus küsimustele: 

 Kes jagab informatsiooni elektroonilise valve kohta ja kas see on  piisav? 

 Elektroonilise valve positiivsed ja negatiivsed küljed? 

 Kes soovivad vabaneda elektroonilise valvega, miks? 

 Kes ei soovi vabaneda elektroonilise valvega, miks? 

 Milliste kuritegude sooritajatele rakendada elektroonilist valvet,  millistele mitte? 

 

Kriminaalhooldusametnikelt leida vastus küsimustele: 

 Millised muudatused toimuvad kriminaalhooldusametnike töös seoses 

elektroonilise valve kasutuselevõtuga? 

 Kellele mõjuks elektrooniline valve, kui lisakohustus kõige efektiivsemalt? 

 Milline on kriminaalhooldusametnike ettevalmistatus? 

 Mida tuleks veel täiendada enne elektroonilise valve rakendama hakkamist? 

 

Uurimistöö hüpotees „ Eeldused elektroonilise valve edukaks rakendamiseks Eestis on 

olemas”. 

 

 

2.2 Uurimistöö valim, meetod, korraldus 

 
Uurimistöö meetodiks oli kirjalik küsitlus, mis viidi läbi Tallinna Vangla kinnipeetavate ja 

erinevate kriminaalhooldusosakondade töötajate seas.  Uurimuse läbiviimiseks koostati 

küsimustik, mille kokkupanemisel tugineti kirjaliku küsitluse metoodikale.  
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Küsitlus on kõige enim kasutatav andmete kogumise meetod sotsiaalteadustes. See seisneb 

vastajate valikus ja neile küsimustiku edastamises. Küsitlusmeetod sobib hästi, uurimaks 

hoiakuid ja orientatsioone suuremas populatsioonis. Vastaja poolt täidetavad küsimustikud 

edastatakse enamasti posti teel või mõnikord tuuakse ja viiakse küsitluse läbiviija poolt 

(Babbie, Wagenaar 1992: 148). Küsitlusmeetodi eeliseks on võimalus koguda lühikese 

ajaga palju informatsiooni paljudelt inimestelt ning üldistada saadavaid tulemusi suurema 

populatsiooni kohta (Hess, Markson, Stein 2000: 27). 

 

Käesoleva lõputöö küsimustikud on vastavalt  valimile koostatud erinevalt: 

 Küsimustik kinnipeetavatele, kes pooldavad tingimisi ennetähtaegset vabanemist 

koos elektroonilise valvega. (vt. Lisa 2) 

 Küsimustik kinnipeetavatele, kes ei poolda tingimisi ennetähtaegset vabanemist 

koos elektroonilise valvega. (vt. Lisa 3) 

 Küsimustik kriminaalhooldusametnikele, kellel on olnud kokkupuude 

elektroonilise valvega. (vt. Lisa 4) 

 

Küsimustiku põhiideeks on välja selgitada, kui palju on kinnipeetavaid informeeritud 

uuest vabanemisvõimalusest, millised kinnipeetavad ja mis põhjusel soovivad 

vabaneda elektroonilise valvega ning kes on need kinnipeetavad, kes ei soovi vabaneda 

uue lisakohustusega. Samuti püütakse kriminaalhooldusametnikele koostatud 

küsimustike abil välja selgitada ametnikepoolsed seisukohad elektroonilisest valvest, 

kui uuest kriminaalhoolduse osast. 

 

Esimese valimi moodustasid Tallinna Vangla kinnipeetavad, kes on kirjutanud 

sooviavalduse vabaneda tingimisi ennetähtaega koos elektroonilise valvega. Seisuga 

20.04.2007 oli selliste isikute arv 34, kellest ankeetküsitlusele vastasid 24 isikut. Seega 

moodustas valim 70 % avalduse kirjutanud kinnipeetavatest. 

 

Teise valimi moodustasid kinnipeetavad, kellele on Tallinna Vangla arvestusosakond 

seisuga 20.04.2007 teatavaks teinud võimaluse vabaneda tingimisi ennetähtaega koos 

elektroonilise valvega, kuid kes ei ole selleks sooviavaldust esitanud. Anketeerimise 

ajal, 20.04.2007 oli selliste isikute arv Tallinna Vanglas 134 , kellest ankeetküsitlusele 

vastasid 20 kinnipeetavat. Seega moodustas valim 15%  kinnipeetavatest. 
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Kolmanda valimi moodustasid kriminaalhooldusametnikud, kes on valitud lähtudes 

kolmest aspektist: 

 Ametnikud, kes on käinud Rootsis elektroonilise valvega tutvumas 

 Ametnikud, kes on saanud koolituse elektroonilise valve seadmeid Eestisse 

tarniva firma ElmoTech`i poolt 

 Ametnikud, kellel on kokkupuude elektroonilise valve alla soovijatega või saab 

see kokkupuude valveametnikuna olema 
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3. TULEMUSED 

 

 

3.1. Ankeetküsitlus kinnipeetavate seas 

 

Järgnev analüüs põhineb küsimustiku abil saadud vastustel ja selle tulemusena selgitab 

autor välja Tallinna Vangla kinnipeetavate suhtumise tingimisi ennetähtaega vabanemisse 

koos elektroonilise valvega. Valimi järgi on kinnipeetavatest moodustatud kaks 

fookusgruppi. Esimesse fookusgruppi kuuluvad 24 kinnipeetavat, kes pooldavad 

elektroonilise valvega vabanemist (edaspidi JAH), teise 20 kinnipeetavat, kes ei ole nõus 

vabanema elektroonilise valvega (edaspidi EI). 

 

 

3.1.2. Võtmeküsimus 1: Kes jagab informatsiooni elektroonilise valve kohta ja kas see on         

piisav? 

 

JAH: Suurem osa  küsitletuist ( 14 24-st, kes sellele küsimusele vastasid) leidsid, et 

informatsioon, mis on nendeni jõudnud tingimisi ennetähtaegse vabanemise kohta koos 

elektroonilise valvega on olnud väga hea ja ammendav. Kõige enam on informatsiooni 

jaganud sotsiaaltöötajad, kriminaalhooldajad, kontaktisiku poolt antud infovoldikud ja 

meedia. Kõigest kaks kinnipeetavat märkisid, et on tutvunud määrusega “Elektroonilise 

valve täitmise ja järelevalve kord”. 

 

EI: Enamik vastanuist (15 kinnipeetavat 20-st) leidsid, et informatsioon elektroonilise 

valve kohta vanglas on suhteliselt puudulik: “Informatsiooni olen saanud ainult 

kinnipeetavatelt ja see ei rahulda mind, sest igaüks räägib erinevat juttu. Puudu jääb 

konkreetne ja täpne teave sellest, kuidas asi tegelikult seaduse järgi toimib”. Neli 

kinnipeetavat vastasid, et on saanud ammendava informatsiooni sotsiaaltöötajatelt. 

Infoallikatest on välja toodud kõikide vastanute poolt 10 erinevat teabeallikat.(vt. Tabel 2) 
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Tabel 2. Infoallikad, kust Tallinna Vangla kinnipeetavad saavad teavet EV kohta  
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Kokkuvõte 

 

Informatsiooni  saamiseks tingimisi ennetähtaegse vabanemise kohta koos elektroonilise 

valvega on väga palju erinevaid võimalusi, nagu selgus ka läbiviidud küsitlusest. Kõige 

enam teavet uue lisakohustuse kohta on jaganud sotsiaaltöötajad, EV infovoldikud ja 

kriminaalhooldajad. Kriminaalhooldaja poolt viidi Tallinna Vanglas 11.04.2007 läbi 

toimetulekuõpe eesti- ja venekeelsele grupile, mille põhiteemaks oli elektrooniline valve. 

Eesti keelsest loengust võttis osa kõigest 8 kinnipeetavat, kellest kõigest pooled olid 

huvitatud elektroonilise valvega vabanemisest. Autori omapoolne hinnang 

kriminaalhooldaja poolt läbi viidud loengule on väga positiivne ja loengus edastatud teave 

väga põhjalik. Kinnipeetavad esitasid  palju küsimusi, millest võib järeldada huvi uue 

vabanemisvõimaluse kohta. Küsitlusest saadud vastuste põhjal võib järeldada, et info 

elektroonilise valve rakendamise kohta on igati kättesaadav neile, kes sellest huvi 

tunnevad.  

 

 

3.1.3. Võtmeküsimus 2: Millised on elektroonilise valve positiivsed ja negatiivsed küljed? 

 

JAH (positiivsed küljed): Kinnipeetavad, kes on kirjutanud avalduse sooviga vabaneda 

koos elektroonilise valvega, peavad kõige positiivsemaks võimalust vabaneda vanglast 

tunduvalt varem, mis on I astme kuritegude puhul ½ karistusajast (senise 2/3 asemel), II 

astme kuriteo puhul 1/3( senise ½ asemel) .  Enamus vastanuist (16 24-st) peavad kõige 
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 olulisemaks varem pere juurde saabumist. Samuti suurem osa (15 24-st) suhtusid 

positiivselt pideva kontrolli teostamisse nende liikumiste üle, mis : 

 distsiplineerib  

 aitab paremini järgida kontrollnõudeid 

 hoiab eemale uut kuritegu sooritamast, kuna vahelejäämise risk on suur 

 hoiab eemale kohtadest, mis võivad kallutada uue kuriteo sooritamisele 

 

JAH(negatiivsed küljed): Nendest kinnipeetavatest tõid kõik negatiivse poole pealt esile 

režiimi ranguse, mis väljendub minutilise täpsusega graafikus ja liikumispiirangutes. 

Vastanutest kaks kinnipeetavat märkisid, et kardavad ühiskonna reaktsiooni, samuti 

ebamugavust, mille võib põhjustada kuudepikkune jalavõru kandmine. Kinnipeetavate 

sõnul on elektroonilisel valvel palju negatiivseid külgi, kuid need osutuksid tühisteks. 

Näiteks viie aastase karistusajaga kinnipeetava seisukoht on järgmine: “Üldiselt on 

negatiivsed küljed kõik tühised, kui antakse valida vangla ja kodu vahel”. Samas teine 

kinnipeetav kirjutab, et vabadusse võib sattuda inimesi, kes jätkavad kuritegelikku teed ja 

enamus kinnipeetavaid pole vaimselt ega moraalselt selleks kohustuseks valmis. 

 

EI(positiivsed küljed): Antud küsimusele vastanute seast kaks kinnipeetavat arvavad, et 

elektroonilises valves pole ühtegi positiivset omadust. Ülejäänud pakuvad positiivseteks 

külgedeks varem vabadusse pääsemise, tuues esile pere ja kodu ning pideva jälgimise, mis 

tagaks nende seaduskuuleka käitumise. 

  

EI(negatiivsed küljed): See grupp kinnipeetavaid on samuti seisukohal, et valve on liiga 

range ning piiratakse liigselt nende vabadust. “ Elektrooniline valve on minu teada vangla 

väljaspool vanglat. Praktiliselt koduarest, selle vahega, et tingimused on karmimad. Ma 

tean selle kohta üldiselt enam vähem kõike või vähemalt nii palju kui vaja, otsustamiseks, 

kas lasta seda endale paigaldada või mitte”. 

Kokkuvõte 

 

Kinnipeetavate üldine arvamus elektroonilise valve positiivsetest ja negatiivsetest 

omadustest langeb kokku. Järgnevas tabelis (vt. Tabel 3) on kokkuvõtlikult ära toodud 

ankeetküsitluse tulemused küsimusele: “ Mis on elektroonilise valve positiivsed ja 

negatiivsed küljed?”. 
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Tabel 3. EV positiivsed ja negatiivsed küljed 

EV POSITIIVSED KÜLJED EV NEGATIIVSED KÜLJED 

Varem vabadusse pääsemine( pere, töö, 

kodu) 

Liiga range režiim, minutilise täpsusega 

graafik 

Range valve distsiplineerib, aitab järgida 

kontrollnõudeid, kohusetunde tekkimine 

Ei saa tegeleda hobidega ega minna lapsega 

õue jalutama 

Pääseb vangla negatiivsest mõjust Võru suurus, ebamugavus, äratuntavus 

Keelab tarvitada alkoholi ja narkootikume Alkoholi tarvitamise keeld 

 

 

3.1.4. Võtmeküsimus 3: Kes soovivad vabaneda elektroonilise valvega, miks? 

 

JAH: Selles grupis on sooritanud I astme kuriteo 11 kinnipeetavat ehk 46 % küsitletuist ja 

13 kinnipeetavat ehk 54 %, kes on sooritanud II-astme kuriteo. Nende kinnipeetavate 

keskmine karistusaeg on kuus aastat. Kinnipeetavate vastused jagunesid kahte valdkonda: 

1) sotsiaalsed ja kõlbelised põhjused; 2) motivatsiooni tekkimine ja väärtuste 

ümberhindamine (vt. Tabel 4). 

 

Tabel 4. Vabanemise põhjused 

 

SOTSIAALSED JA KÕLBELISED   

PÕHJUSED 

MOTIVATSIOONI TEKKIMINE JA 

VÄÄRTUSTE ÜMBERHINDAMINE 

Minu perekond vajab mind Olen oma eksimusest aru saanud, kahetsen 

tehtut 

Viibin esimest korda vanglas Tahaksin ennast tõestada 

Ei suuda elada kriminaalsete isikute keskel Olen tööle minnes riigile maksumaksja 

Olen terve aja vanglas õppinud ja spordiga 

tegelenud 

Vanglas viibitud aja jooksul pole olnud 

ühtegi rikkumist 

EV kiirendaks minu sulandumist ühiskonda On soov hakata korralikuks 

Olen koguaeg töötanud, oman kodu ja 

perekonda 

Soovin leida töö, mille abil saaksin riigile 

oma võlad ära tasuda 

Minu laps vajab isa Vangistus on oma eesmärgi täitnud 

 

Üks kinnipeetav vastanuist, kes soovib elektroonilise valvega vabaneda tõi põhjuseks 

asjaolu, et viibib süütult vanglas, mille autor soovis eraldi välja tuua eelnevast 

klassifikatsioonist. 
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3.1.5. Võtmeküsimus 4: Kes ei soovi vabaneda koos elektroonilise valvega, miks? 

Millistel tingimustel oleksite nõus elektroonilise valvega vabanema? 

 

EI: Moodustavad kinnipeetavad, kellest I astme kuriteo on sooritanud 4 kinnipeetavat ehk 

20% ja II astme kuriteo 16 ehk 80 % kinnipeetavaid. Nende keskmine karistusaeg on 2 

aastat. 

 

Peamistest põhjustest, miks kinnipeetavad ei soovi vabaneda elektroonilise valvega, on 

välja toodud liiga lühike karistusaeg, liikumisvabaduse piiramine ja ühiskonna negatiivne 

suhtumine. Küsitletuist 16 eelistavad ennetähtaegset vabanemist ilma elektroonilise valveta 

ja 4 kinnipeetavat tähtaegset vabanemist, kuna ei soovi vanglast vabanemisel jääda 

kriminaalhooldaja järelevalve alla. Küsimusele vastanuist 14 peavad elektroonilist liiga 

ahistavaks ja stressi tekitavaks, neist mitte ükski ei ole märkinud, et nad ei suuda hoiduda 

liikumiskeeldudest. EV poolt saadavast kasuteguritest toovad 9 kinnipeetavat välja, et 

intensiivne järelevalve motiveeriks neid õiguskuulekalt käituma, neist 11 kinnipeetavat aga 

mainivad, et EV ei suudaks neid mitte kuidagi aidata. 

 

Kinnipeetavatest 13,  kelle keskmine karistusaeg on 2 aastat, on nõus elektroonilise 

valvega vabanema sel juhul, kui nende karistusaeg oleks pikem, kui 5 aastat. Üks 

kinnipeetav pooldab seda vaid juhul, kui ta kannaks eluaegset vanglakaristust. 

Tingimustest mainiti veel võimalust tegeleda oma hobidega, kui elektrooniline valve 

võimaldaks välisriiki tööle minna ning kui vabanedes oleks olemas kindel töökoht ja 

elukoht, mis kaotati vanglasse sattudes. Kaks kinnipeetavat 20-st vastasid, et sellist põhjust 

ei olegi, mis veenaks neid vabanema elektroonilise valvega. 

 

Kokkuvõte 

 

Uuringu tulemused näitavad, et elektroonilise valvega eelistavad vabaneda kinnipeetavad, 

kes on sooritanud I astme kuriteo ja kelle keskmine karistusaeg on pikem, kui viis aastat. 

Peamiseks vabanemise põhjuseks nimetava kinnipeetavad sotsiaalsetest põhjustest pere ja 

kodu. Väärtuste ümberhindamise all on kõige enam mainitud kahetsust ja võimalust end 

tõestada intensiivse järelevalve all olles. Ennetähtaegset vabanemist elektroonilise valvega 

ei poolda kinnipeetavad, kes kannavad lühikest vabadusekaotust II astme kuriteo  
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sooritamise eest. Vastupidine arvamus kujuneks neil siis, kui karistusaeg oleks pikem kui 

viis aastat.  

 

 

3.1.6. Võtmeküsimus 5: Milliste kuritegude sooritajatele rakendada elektroonilist valvet,  

millistele mitte? 

 

JAH: Läbiviidud uuringust selgus, et kinnipeetavad, kelle keskmine karistusaeg on kuus 

aastat ja kes pooldavad ennetähtaegset vabanemist koos elektroonilise valvega on üldiselt 

arvamusel, et elektroonilist valvet tuleks rakendada kõikidele kinnipeetavatele, kellel on 

selleks piisavalt tahtejõudu. Suurem osa pakkusid ka noori ja esmakordseid kinnipeetavaid. 

„ Elektroonilist valvet peaks kohaldama ennekõike esimest korda vanglas viibivatele 

kinnipeetavatele. Kuriteo liik ei ole oluline, kõik asjaolud tuleks eraldi läbi vaadata” 

kirjutas esmakordne kinnipeetav, kes kannab 8-aastast vanglakaristust. Kuritegude astme 

poolest pakuti kõige enam I astme kuritegude sooritajatele EV kohaldamist. 

 

EI: Kinnipeetavad, kes ei poolda EV-ga vabanemist, arvasid samuti, et intensiivset 

järelevalvet tuleks rakendada eelkõige raskemate, ehk I astme kuritegude sooritajate puhul. 

Mõlema grupi kinnipeetavate üldised arvamused langesid kokku (vt. Tabel 5) 

 

Tabel 5. Kinnipeetavate arvamus EV kohaldamise kohta  

Kellele peaks kohaldama EV-d Kellele ei peaks kohaldama EV-d 

I astme kuriteo sooritajad II astme kuriteo sooritanud 

Noored kinnipeetavad Mitmendat korda karistatud 

Esmakordselt karistatud Lühikese karistusajaga kinnipeetavad 

Tahtejõulised kinnipeetavad Roolijoodikud 

Vägistajad Vargad 

Tapjad Narkomaanid 
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3.2. Ankeetküsitlus kriminaalhooldusametnike seas 

 
Järgnev analüüs põhineb kriminaalhooldusametnikelt saadud vastustel, milleks kasutati 

ankeetküsitlust. Küsitluse eesmärgiks on välja selgitada:  

1) Millised peamised muudatused  toimuvad kriminaalhooldusametnike tööülesannetes 

seoses elektroonilise valve kasutuselevõtuga? 

2) Milline on nende valmisolek elektroonilise valve rakendamiseks?  

3) Mis vajaks veel ametnike arvates täiendamist enne esimese vangi vabastamist koos 

elektroonilise valvega? 

4) Milliste kuritegude sooritajatele mõjuks ennetähtaegne vabanemine koos elektroonilise 

valvega kõige efektiivsemalt? 

 

 

3.2.1 Võtmeküsimus 6: Millised muudatused toimuvad kriminaalhooldusametnike töös 

seoses elektroonilise valve kasutuselevõtuga? 

 

Elektroonilise valve rakendamine toob kaasa kriminaalhooldusametnike töökoormuse ja 

vastutuse suurenemise, mis selgus kõikidest ankeetküsitluste vastustest. Tartu Maakohtu 

kriminaalhooldusosakonna juhataja Kadri Kelder `i sõnul tähendab ühe järelevalve liigi 

lisandumine seda, et selle aasta esimesel poolaastal vajavad läbitöötamist kõigi 

kinnipeetavate materjalid, kellel on ennetähtaegse vabanemise õiguse tähtaeg juba 

möödunud või siis esimesel poolaastal saabumas. Muudatused toimuvad ka 

riskihindamises, mis näeb ette seda, et nüüdsest tuleb hinnata iga uue kliendi riske. Samuti 

on ametnike ülesanne teha taustauuring inimese kohta, kes on nõus vabanema koos 

elektroonilise valvega. 

 

Kriminaalhooldajad on välja toonud peamised muudatused valvealuse ja ametniku 

omavahelises koostöös, mis näevad ette 1) tihedamat suhtlemist valvealusega 2) igapäevast 

omavahelist koostööd 3) iganädalasi kohtumisi 4) täieliku usalduse teket.      

 

Ankeetküsitluste vastustes mainiti, et töölaadis toimuvad muutused, mis muudavad 

ametnike töö ohtlikumaks, kuna koduvisiite hakkab teostama üks ametnik. Samuti lisandub 

ametnike tööülesannete hulka ööpäevane valve kriminaalhooldusaluse üle, mis näeb ette 

kriminaalhooldusametnike öövalvesse määramist. 
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Uuringu tulemustest selgus, et oletatavasti peavad ametnikud muutuma praegusega 

võrreldes mobiilsemaks, mis aga eeldaks transpordi käepärasust. 

Kriminaalhooldusametnike sõnul muutub kodukülastus põhjalikumaks, kuna tuleb leida 

aeg, et kohtuda kõigil elamispinnal elavate inimestega, kuna oluline on pereliikmete 

nõusolek elektroonilise valve kohaldamiseks. Vastustest selgus, et juurde tuleb palju 

välitööd 1) seadmete paigaldamine 2) etteteatamata kontrollid kodus ja töökohas. 

Kriminaalhooldus saab juurde tõhusa klientide kontrollimise võimaluse, mis näeb ette 

järelevalve programmi selgeks õppimist ning selles töötamist. Kriminaalhooldusametnike 

töövahendite hulka hakkavad kuuluma tehnilised seadmed- elektroonilise valve seadmed, 

kruvikeerajad, näpitsad. 

 

Kokkuvõte 

 

Kriminaalhooldusametnike tööülesanded laienevad ja töö muutub vastutusrikkamaks. 

Ametnike ja valvealuse koostöö muutub  tihedamaks. Muudatused toovad kaasa tõhusama 

kontrolli saavutamise valvealuse üle, mille tagab järelevalveprogrammi jälgimine, 

ööpäevaringne valmisolek rikkumistele reageerimiseks ja ootamatute kontrollvisiitide 

tegemine. 

 

 

3.2.2. Võtmeküsimus 7: Milline on kriminaalhooldusametnike ettevalmistatus? 

 

Ankeetküsitlusele vastasid: 

 

Harju Maakohtu vanglast vabanenute talituse juhataja 

2 Harju Maakohtu vanglast vabanenute talituse kriminaalhooldusametnikku 

Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna juhataja 

Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldusametnik 

Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna Põlva talituse vanemkriminaalhooldusametnik, 

Tartu Maakohtu kriminaalhooldusosakonna Valga talituse kriminaalhooldusametnik  

Viru Maakohtu kriminaalhooldusosakonna Jõhvi talituse kriminaalhooldusametnik 

Väike-Maarja esinduse kriminaalhooldusametnik 
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Enamus kriminaalhooldusametnikest ( 7 9-st) on võtnud osa mitmest erinevast koolitusest. 

(vt. Tabel 6) Tabelis on välja toodud 9 kriminaalhooldusametniku 4 erinevat väljaõppe ja 

koolituse allikat. Neist 4 ametnikku, ehk 31% vastanuist on käinud Rootsis EV tutvumas, 

samuti on sama hulk kriminaalhooldusametnike võtnud osa EV koolitustest. Küsitletuist 3 

ehk 23% on tulevased valveametnikud ja 2 ehk 15% on võtnud osa ElmoTech `i 

koolitusest, kelle EV seadmeid hakkab Eesti järelevalve teostamiseks kasutama. 

 

Tabel 6. Kriminaalhooldusametnike tutvumine EV-ga 

9 kriminaalhooldusametniku EV ettevalmistatus

31%

31%

15%

23%

EV Rootsis

EV koolitus

ElmoTechi koolitus

Tulevane valveametnik

 

 

Kokkuvõte  

 

Kriminaalhooldusametnike välja õpetamiseks on Eestis korraldatud juba mitmeid erinevaid 

koolitusi, millest kõige kasulikumaks peetakse ElmoTech`i EV seadmeid tutvustavat 

koolitust, mis kujutas endast kahe päevast intensiivset õpet nii teoorias kui ka praktikas. 

Siiamaani on koolitusi korraldatud suurematele gruppidele, eesmärgiga koolitada lühikese 

ajaga võimalikult palju ametnikke, kuid kriminaalhooldusametnike sõnul on tulemas ka 

koolitusi, mis on suunatud väiksematele gruppidele, kus iga ametnik saaks personaalselt 

kõikide EV seadmetega tutvuda ja neid testida.                                            

 

 

3.2.3.Võtmeküsimus 8: Mida tuleks veel täiendada enne elektroonilise valve rakendama 

hakkamist? 

Kriminaalhooldusametnikud olid sellele küsimusele vastates kõik erinevatel seisukohtadel 

ning  see aitas välja tuua võimalikult palju erinevaid arvamusi EV täiendamise kohta. 

Ametnike arvates vajavad täiendamist: 
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 Ametnike koolitamine- Esimest korda 8 aasta jooksul tuleb määrata 

kriminaalhooldusametnikud öövalvesse, mis vajab aga eraldi koolitust ja väljaõpet. 

 Seadmete testimine ametnike peal- paljud ametnikud pole veel EV seadmetega 

kokku puutunud ega neid üksteise peal testinud 

  Transpordi kindlustamine- Kuna ametniku töö muutub järjest liikuvamaks, peab 

olema tagatud igal ajal transpordi kättesaadavus ja ametniku mobiilsus. 

 Turvalisuse tagamine- kontrollvisiite tehes, peab ametnikel olema tagatud 

turvalisus. Rootsis kaasatakse kontrollvisiitidele politsei. 

 Venekeelne materjal –  Ka vene rahvusest kinnipeetavad peavad saama tutvuda EV 

seadusandlusega, õigustega ja kohustustega, mistõttu on oluline ka venekeelse 

materjali kättesaadavus. 

 Töötamine arvutiprogrammis- ametnikel puudub eelnev töökogemus 

jälgimisprogrammiga 

 Rikkumistele reageerimine- EV nõuete rikkumise korral ei tohiks vastutus ja 

tegutsemiskohustus jääda vaid ametnikule 

 Klientide arvu vähendamine- Kui Rootsis on EV tegeleval ametnikul 17 klienti, siis 

meie ametnikule lisanduvad EV kliendid juba olemasolevatele 40 kliendile. 

Kokkuvõte 

Kriminaalhooldusametnikelt saadud vastused on väga erinevad, mille põhjal võib 

järeldada, et iga ametnik lähtus antud küsimusele vastamisel sellest, millist informatsiooni 

on ta koolitustel saanud ja kui palju see teda rahuldas.  Kuna kriminaalhooldusametnikud 

on need isikud, kes hakkavad tööle EV all olevate hooldusalustega, on oluline võtta 

arvesse nende seisukohti töö paremaks muutmisel. 

 

3.2.4. Võtmeküsimus 9: Milliste kuritegude sooritajatele mõjuks elektroonilise valve 

rakendamine kõige efektiivsemalt? 

 

Kriminaalhooldusametnikud hindasid kõige efektiivsemaks kurjategijate grupiks, kellele 

võiks EV rakendada, roolijoodikuid (7 9-st). Järgnesid vargad ja röövimise toime pannud 

kurjategijad. Üldiselt pooldavad kriminaalhooldusametnikud EV kohaldamist II astme 

kuriteo sooritajate puhul. Kõige ebaefektiivsemaks peetakse EV rakendamist tapmise 

toime pannud kurjategijate puhul.(vt. Tabel 7) 
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Tabel 7. EV rakendamise efektiivsus erinevate kurjategijate puhul 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

roolijoodikud

vargad

röövimise toime pannud
kurjategijad
altkäemaksu võtjad

narkootikumidega seotud
kurjategijad
tervisekahjustuse
tekitanud kurjategijad
seksuaalkurjategijad

dokumentide võltsiad

pedofiilid

tapmise toime pannud
kurjategijad

 

 

Kokkuvõte 

 

Küsimusele: ”Milliste kuritegude sooritajatele mõjuks EV rakendamine kõige 

efektiivsemalt?” andsid vastuse nii kinnipeetavad, kui ka kriminaalhooldusametnikud. 

Kinnipeetavad olid üldisel arvamusel, et EV tuleks rakendada eelkõige I astme kuritegude 

sooritajatele, kriminaalhooldusametnike arvates aga II astme kuriteo sooritanud 

kinnipeetavate suhtes. Selline erinevus võib olla tingitud sellest, et kinnipeetavate 

seisukohalt ei ole II astme kuriteo puhul EV-ga ennetähtaegselt vabanemise aja võit 

proportsioonis kriminaalhoolduse lisakohustuse rangete liikumispiirangutega.  

Kriminaalhooldusametnikud peavad aga I astme kuritegude sooritajaid EV-ga vabadusse 

lasta liiga riskantseks, seda vähemasti esialgu, kui süsteem on alles noor. 
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KOKKUVÕTE 

 

Töö teoreetilises osas selgus, et  EV sissetoomine Eesti karistussüsteemi on vajalik 

eelkõige kinnipeetavate arvu vähendamiseks meie vanglates. EV võimaldab II astme 

kuriteo sooritanud kinnipeetavatel vabaneda praeguse 1/2 asemel, kui on ära kantud 1/3 

karistusajast, I astme kuriteo puhul, kui on ära kantud ½ karistusajast, praeguse 2/3 asemel. 

Samas tagab uus ennetähtaegne vabanemine koos EV-ga intensiivsema ja kontrollitavama 

järelevalve kriminaalhooldusaluse üle. 

 

Läbiviidud uuring kinnipeetavate ja kriminaalhooldusametnike seas aitas autoril välja 

selgitada mõlemapoolsed seisukohad EV rakendamise kohta. Kinnipeetavad on 

informeeritud ja selgelt on eristunud kindel grupp kinnipeetavaid, kes soovivad vabaneda 

EV-ga. Samuti selgitas autor välja kinnipeetavate arvates EV positiivsed ja negatiivsed 

küljed ning vabanemise põhjused. Kriminaalhooldusametnikele on aga pakutud erinevaid 

EV koolitusi, nii Eestis, kui ka Rootsis. Ennetähtaegne vabanemine koos EV muudab 

kriminaalhooldusametnike töö mahukamaks ja vastutusrikkamaks, samas ka paremini 

kontrollitavaks ja kliendikesksemaks. 

  

Töö teoreetiline osa kirjeldab põhjalikult EV kohaldamise protsessi, mille aluseks on 

võetud 27.01.2007 jõustunud määrus „Kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamise 

materjalide ettevalmistamise kord” ja 20.03.2007 jõustunud „Elektroonilise valve täitmise 

ja järelevalve kord”. Peale eelnimetatute läbitöötamist ja töös välja toomist, jõudis autor 

järeldusele, et Eesti seadusandlus on EV rakendamiseks valmis.  

 

Eesti korraldas EV seadmete rentimiseks riigihanke, mille võitis Iisraeli firma ElmoTech. 

Seadmeid on kriminaalhooldusametnikele tutvustatud ja ka proovimiseks üles pandud. 

Seadmed on töökindlad ja jälgimisprogramm välja töötatud. Selle põhjal võib järeldada, et 

EV seadmete tehnilise teostuse valmisolek on EV rakendamiseks tagatud. 

 

Kriminaalhooldusametnikud on läbinud erinevaid EV koolitusi, mis on sisaldanud nii 

teooriat, kui ka praktikat. Esmalt hakati korraldama EV teabepäevi, mis tutvustasid EV 

üldiselt. Järgmised koolitused olid juba orienteeritud EV seadmetele ja nende 

tutvustamisele, mille viis läbi ElmoTech ning korraldatud on ka kahe päevaseid 



 41 

intensiivseid õppepäevi EV seadmete testimiseks ametnike peal. Lisaks sellele on paljud 

kriminaalhooldusametnikud käinud tutvumas EV süsteemiga Rootsis. Toimunud koolituste 

ja neis omandatud teadmiste põhjal järeldab autor, et kriminaalhooldusametnikel on piisav 

ettevalmistus EV all olevate kinnipeetavatega töötamiseks. 

 

Uuringu tulemustest võib järeldada, et kinnipeetavad on informeeritud ja on huvi 

ennetähtaegse vabanemise vastu koos EV-ga. Seda tõestab ka kinnipeetavate poolt 

laekunud avalduste arv Tallinna Vangla arvestusosakonda. 

  

Tuginedes eeltoodud järeldustele, leidis käesolevas diplomitöös tõestamist hüpotees, et 

Eestis on olemas kõik eeldused EV edukaks rakendamiseks. Kuidas hakkab see aset leidma 

praktikas, võib selguda juba selle aasta mai lõpus, kui EV-ga vabanevad ennetähtaegselt 

esimesed kinnipeetavad.  

 

Autoripoolsed ettepanekud: 

 

 Kohaldada ennetähtaegset vabanemist koos EV eelkõige esmakordsetele ja noortele 

kinnipeetavatele ning väikelasteemadele 

 Tagada ametnike turvalisus kontrollvisiitideks koju, töökohta, kaasates selleks 

politsei 

 Kriminaalhooldusaluste arvu vähendamine, mis võiks olla kuni 20 hooldusalust ühe 

ametniku kohta 

 EV jämeda rikkumise korral peaks kriminaalhooldusametnikul olema õigus ja 

võimalus valvealune otsekohe vanglasse saata 
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SUMMARY 

 

 

THIS FINAL STUDY PAPER IS WRITTEN ON TOPIC: “BRINGING ELECTRONIC 

MONITORING TO ESTONIAN PUNISHMENT SYSTEM.  

 

THE PAPER IS WRITTEN IN ESTONIAN, SHORT RESUME IS IN ENGLISH. THIS 

FINAL STUDY HAS 49 PAGES OF WHITCH 32 IS THE MAIN PART. IN WRITING 

THE STUDY 20 SOURCES ARE USED OF WHITCH 15 ARE IN ESTONIAN AND 5 

IN ENGLISH. THE STUDY HAS THREE CHAPTERS AND 4 ANNEXES AND 7 

INCLUDES  TABLES. 

 

THE KEY WORDS CHARACTERISING THIS STUDY ARE ELECTRONIC 

MONITORING, RELEASING PRISON INMATES CONDITIONALLY, PRISON 

INMATE, DEVICES OF ELECTRONIC MONITORING, TECHNOLOGY, 

PROBATION, PROBATION OFFICER.  

 

THE AIM OF THIS FINAL STUDY PAPER WAS TO PROVE THAT ESTONIA HAS 

ALL PREMISES TO APPLY THE ELECTRONIC MONITORING.  

 

DATA NECCESSARY FOR WRITING THIS STUDY IS GATHERED FROM  

INMATES OF TALLINN PRISON, PROBATION OFFICERS, WHO WERE GETTING 

INTO USING ELECTRONIC MONITORING IN SWEDEN, WHO HAVE TAKEN 

PART IN SPECIAL PROFFESSIONAL TRAINING AND WHO ARE GOING TO BE 

ELECTRONIC MONITORING SUPERVISORS IN THE FUTURE.  

 

AS THE RESULT OF THIS FINAL STUDY PAPER THE AUTHOR BRING UP AN 

OVERVIEW OF DEVELOPMENT AND NEED OF ELECTRONIC MONITORING, 

PREPARING IT TO BE USED IN ESTONIA. ALSO ELMOTECH `S ELECTRONIC 

MONITORING DEVICES ARE INTRODUCED. AS THE RESULT OF THIS 

RESEARCH, THE AUTHOR CLARIFIES, WHAT PRISON INMATES AND 

PROBATION OFFICERS THINK ABOUT PLANTING ELECTRONICAL 

MONITORING INTO ESTONIA `S PUNISHMENT SCHEME .  
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Lisa 1. EV seadmed ja süsteemi tehnilised tingimused 

 

EV saatja, mis kinnitatakse valvealuse jala külge 

Pildid paberkandjal, kuna piltide tõttu läks töö maht nii suureks, et elektrooniliselt polnud 

võimalik tööd edastada 

                                          

  Saatja mõõdud: 5,5 x 4,2 x1,5 cm 

  Saatja kaal: 50 g 

  Täielikult reguleeritavad/ korduvkasutatavad rihmad 

  Ühekordne lukustusklamber 

  Ühe toiminguga paigaldus 

  Mitmekordne avamiskaitse 

  Löögikindel 

  Aku tööiga: 18 / 14 kuud 

  Aku säilivusaeg: 2-3 aastat 

  Veekindel kuni 4,5 m 

                                      

EV kontrollplokk, mis paigaldatakse valvealuse koju 

 

 

  Vastuvõtja mõõdud: 25,5 x 19,5 x 7 cm 

   Kaal: 1kg 

   Ühe toiminguga paigaldus 

   Sisemise tagavaraaku tööiga: 72 / 48 tundi 

   Kere avamise, kallutuse, voolu lahtiühendamise tuvastus 

   Temperatuur: -5° C kuni + 40° C 

   Niiskus: 0 kuni 93% 

   Löögikindlus: kukkumine kõrguselt 1, 5 m 

   Veekindlus 
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Lisa 2. Küsimustik kinnipeetavatele, kes on nõus elektroonilise valve 

kohaldamisega 

 
Anonüümne ankeetküsitlus Tallinna Vangla meessoost kinnipeetavate seas, kes on 

kirjutanud avalduse, sooviga vabaneda tingimisi ennetähtaega koos elektroonilise valvega. 

Küsitluse tulemusi kasutan analüüsimiseks oma diplomitöös „Elektroonilise valve 

sissetoomine Eesti karistussüsteemi”. 

 

                                                                                                             KarS § , KrK §…………….. 

                                                                                                             Karistusaja lõpp.................... 

                                                                                                             Tavaline TEV........................ 

                                                                                                             Elektrooniline TEV............... 

 

Mis on teie arvates elektrooniline valve (EV) ja kui palju, mida Te sellest teate? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

Kuidas, kelle käest ja millist informatsiooni olete saanud elektroonilise valve kohta? Kas see 

informatsioon rahuldas Teid? Mis jäi puudu? 

 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................. 

   

Elektroonilise valvega on plaanis vabastada esialgu väga vähe kinnipeetavaid, kuna süsteem 

on alles katsetamisjärgus. Miks just Teie peaksite esimesena vabanema koos elektroonilise 

valvega? Põhjused? 

   

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

Millised on Teie arvates elektrooniline valve positiivsed küljed? 

 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

Millised on Teie arvates elektroonilise valve negatiivsed küljed? 

 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

 

Kellele peaks kohaldama EV, kellele mitte? Milliste kuritegude sooritajatele? 
...............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

 

 

Aitäh vastuste eest 
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Lisa 3. Küsimustik kinnipeetavatele, kes ei ole nõus elektroonilise valve 

kohaldamisega 

 
Anonüümne ankeetküsitlus Tallinna Vangla meessoost kinnipeetavate seas, kellel on 

võimalus vabaneda koos elektroonilise valvega, kuid kes ei ole selleks soovi avaldanud. 

Küsitluse tulemusi kasutan analüüsimiseks oma diplomitöös „Elektroonilise valve 

sissetoomine Eesti karistussüsteemi”. 

 

                                                                                                              KarS §, KrK §……………… 

                                                                                                              Karistusaja lõpp..................... 

                                                                                                              Tavaline TEV......................... 

                                                                                                              Elektrooniline TEV............... 

 

Mis on elektrooniline valve  ja kui palju Te sellest teate? 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

Kuidas, kelle käest ja missugust informatsiooni olete saanud elektroonilise valve kohta? Kas 

saadud informatsioon rahuldas Teid? Mis jäi puudu? 

 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

 

Miks Te ei soovi vabaneda koos elektroonilise valvega? Millist vabanemisviisi eelitate(tähtaegne 

vabanemine, tavaline ennetähtaegne vabanemine)?Miks? 

 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 ..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 

Millisel juhul oleksite nõus vabanema elektroonilise valvega(mis peaks olema teisiti)? 
 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

Mis on Teie arvates EV negatiivsed küljed? 

 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

Millised on Teie arvates EV positiivsed küljed? 

 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................. 

 

 



 48 

Kellele peaks kohaldama EV, kellele mitte? Milliste kuritegude sooritajatele? 
 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 

 

 

EV on minu jaoks: 
 

  Liiga ahistav, piirab liigselt minu vabadust 

 

  Stressi tekitav 

 

  Ma ei suudaks liikumiskeeldudest hoiduda 

 

  Parem on vabaneda tavalise ennetähtaegse vabanemisega, mil pean kriminaalhooldaja juures 

minimaalselt korra kuus käima 

 

 Parem on vabaneda tähtaegselt, siis ei saa mind ja minu tegevusi keegi kontrollida ja piirata 

 

 

EV aitaks mul: 

 

 paremini sulanduda ühiskonda 

 

 eemale hoida kohtadest, mis ei mõju mulle hästi 

 

 motiveerida mind õiguskuulekalt käituma 

 

 EV ei aitaks mind mitte kuidagi 

 

 

 

 

 

Aitäh vastuste eest  
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Lisa 4. Küsimustik kriminaalhooldusametnikele 

 

Ankeetküsitluse vastuseid kasutan analüüsimiseks oma diplomitöös „Elektroonilise valve 

sissetoomine Eesti karistussüsteemi”.  

 

1) Millised suuremad muudatused toimuvad kriminaalhooldusametniku töös 

elektroonilise valve kasutuselevõtuga? 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 

 

2) Milliste kurjategijate suhtes võiks elektroonilise valve rakendamine mõjuda kõige 

efektiivsemalt? (nummerdage vastavalt kõige efektiivsem =1, järgmine 2 jne) 

 

   vargad 

   roolijoodikud 

   narkootikumidega seotud kurjategijad 

   seksuaalkurjategijad 

   röövlid 

   tapjad 

   tervisekahjustuse põhjustanud kurjategijad 

   altkäemaksuga seotud kurjategijad 

   pedofiilid 

   dokumentide võltsijad 

 

Kuidas olete ettevalmistatud praeguseks hetkeks? 

 

 läbinud elektroonilise valve koolituse 

 käinud tutvumas Rootsis elektroonilise valve süsteemiga 

 võtnud osa ElmoTech `i koolitusest 

 kokkupuude elektroonilise valve alla soovijatega, tulevane valveametnik 

 

Mida tuleks veel enne elektroonilise valve rakendamist täiendada? 

 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 

Kas töökoormuse suurenemisega seoses elektroonilise valvega tõusevad ka 

kriminaalhooldajate palgad? 

....................................................................................................................................................... 

 

Mitu kinnipeetavat on esialgu kavas vabastada elektroonilise valvega? 

....................................................................................................................................................... 

 

Kas Teie menetlusse on juba jõudnud sooviavaldusi? Kui jah, kui palju? 

...................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

Aitäh informatsiooni eest 


