
Uimastitarvitajad Eesti
karistussüsteemis

Uuringu tutvustus

Konverents ”Uimastid, kuritegu ja karistus - kuhu tõmmata piirid” 7.-8. märts 2016

Tallinna Ülikool

Gerly Tamm
gerly.tamm@ut.ee

Analüütik
Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus

(RAKE)
Tartu Ülikool

Läbiviija: TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus
Rahastaja: EV Justiitsministeerium

Autorid: Gerly Tamm, Ave Talu, Anna Markina, Anneli Kann, Jouni
Tourunen, Siim Espenberg, Uku Varblane (projektijuht)

1



Cliparts.co
2



Kava

1. Sissejuhatus. Narkosõltuvus, ravi ja sotsiaalne
rehabilitatsioon: mõisted. Varasemad uuringud. 

2. Uuringu eesmärk

3. Metoodika

4. Tulemused: 
– Narkosõltlase profiil, narkosõltuvuse ja kuritegevuse seosed, 

(taustaandmed).

– Narkosõltuvusega õigusrikkujate ravi ja rehabilitatsioon Eestis (TÜ 
uuringu andmed).

– Eesti vs Soome õigusrikkujate narkosõltuvuse rehabilitatsioon. 

5. Soovitused ja järeldused

6. Küsimused

3



Mõisted

Sõltuvus

Uimasti

Narkootikum

Narkoravi

Metadoon-asendusravi

Narkosõltuvuse sotsiaalne rehabilitatsioon

4



Varasemad uuringud

ADAM (2003), ADAM-II (2014) – USAs üle 60% kinnipeetavatest (25
000) olid tarvitanud keelatud uimasteid. Levinuim: marihuaana.
Narkootikumid – karistuse % suurem. Alkohol - agressiivse kuriteo
karistuse % suurem.

Narkosõltuvus kui kuritegeliku käitumise põhjus aga ka tagajärg –
(Oertel et al., 2012, Doehring et al., 2013, Nielsen et al., 2009).

WHO andmetel on Eestis narkosõltuvuse diagnoosiga 0.02% naistest ja
0.07% meestest. Alkoholisõltuvusega 1.6% naistest ja 11% meestest.

Eesti on Euroopas (ja mõnedel andmetel - maailmas) esikohal
narkootikumidest tingitud surmade osakaalu järgi (12/100 000) ja ka
alkoholist tingitud surmade osakaalu järgi (22/100 000). (European
Drug Report, 2015, Uusküla jt, 2013, www.worldlifeexpectancy.com) 5



Uuringu eesmärgid

Kirjeldada Eesti õigusrikkujatest narkosõltlaste profiili ja
kogemusi; ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemi hetkeseisu ja selle
vastavust vajadustele, tuvastada probleemkohad olemasolevas
ravi- ja rehabilitatsioonisüsteemis ja teenustes ning teha
ettepanekuid süsteemi muutmiseks.
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Uuringus kasutati nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid analüüsivõtteid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taustaanalüüs: Analüüs: 

Vanglate registreeritud 

andmed vangide ja 

vabanenute kohta 

Artiklite ja varasemate 

uurimistööde analüüs 

Infovahetus  emailitsi, 

suuliselt ja telefonitsi 

Justiitsministeeriumi, 

vanglate ja raviasutustega 

Andmete 

kogumine:  

küsimustik, 

intervjuud, 

fookusgrupid, 

artiklid, 

väliseksperdi 

külastus 

Tulemused 

ja järeldused 

Küsimustik – vangide 

kokkupuude raviga, 

teadmised 

Intervjuud – ravil 

viibinute suhtumine ja 

hoiakud ravisüsteemi 

Fookusgrupid ja 

välisekspert – ravi ja 

rehabilitatsiooni-

süsteemi hetkeseis 

Metoodika
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Metoodika: andmed

• Fookusgrupid: 3 gruppi

• Väliseksperdi ringreis, vaatlus (Tartu, Sillamäe, Jõhvi, Tallinn –
raviasutused ja vanglad). Jouni Tourunen (DSocSc, A-Klinikka, Helsinki).

• Küsimustik (n=327, mehed, vanglad, arestimajad)

• Intervjuud (narkosõltuvuses inimestega, n=13, 12 M, 1 N)

• Taustaandmed (n= 2825, mehed ja naised, Justiitsministeeriumilt) 

• Artiklite analüüs

• Andmete kogumine küsimustikuga ja intervjuudena kooskõlastati TÜ 
eetikakomiteega
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Tulemused 1. Uimastisõltuvuse levik
õigusrikkujate seas

Kas sõltuvushäire on levinud probleem õigusrikkujate seas? 
JAH. Naiste seas 10% rohkem kui meestel.

taustaandmed 2015: 2667 meest, 158 naist 9



Tulemused 2. Põhiuimastid

taustaandmed 2015 10



Mehed (n=2667)
Naised (n=158)

taustaandmed 2015

Tulemused 2. Põhiuimastid ja sugu
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Alkoholi- vs narkosõltuvusega õigusrikkujad

Sillamäe rehabilitatsioonikeskuse spetsialist: “narkosõltuvusega
inimesed on paremate kognitiivsete võimetega ja teistsuguste
hoiakutega kui alkoholisõltuvusega inimesed, nad ei sobi seetõttu ka
hästi ühte gruppi koos töötama.” Töötaja sõnul peaksid keskused
rohkem spetsialiseeruma erinevatele gruppidele.

Samas – enamus narkosõltlaseid tarvitavad sageli ka alkoholi.

TÜ uuring 2015/2016 12



Narkosõltuvus: 32% vanglas (n=298) ja 48% arestimajades (n=29) 
34 a. Harjumaa. Põhiharidus

84% sõltuvusega – vene keel, 64% sõltuvuseta – eesti keel. 
Arestimajades – venekeelsed (üle 80%). 

Asenduskodus elanud: 11% sõltuvusega vangidest ja 18% sõltuvuseta. 
Arestimajas - 7% sõltuvusega ja 20% sõltuvuseta.

Pooled  subjektiivse narkosõltuvusega ja sõltuvuseta inimesed
tarvitasid alkoholi vähemalt kord nädalas viimase 12 kuu jooksul.

68% võlg. Sõltuvusega 10 000 EUR (n=83), sõltuvuseta 18 500 EUR 
(n=139).

Tulemused 4. Subjektiivse sõltuvusega
õigusrikkujate profiil

TÜ uuring 2015/2016 13



Kui 1/3 õigusrikkujatest on 
sõltuvushäirega – miks ainult üksikud
suunatakse karistuse asemel (al 2011) 

ravile/rehabilitatsiooni? Millised on 
Eesti ravi/rehabilitatsioonisüsteemi

kitsaskohad?
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Kriminaalhooldaja
Prokurör
Kohtunik

Vajadusel ekspertiis – spetsialistide hinnang

Karistatava enda nõusolek (sisemine motivatsioon) 
ravile asuda on ametnike sõnul ravile/ rehabilitatsiooni
suunamise olulisimaks piiranguks ja eelduseks.

Tulemused 5. Ravile/rehabilitatsiooni
suunamine

TÜ uuring 2015/2016 15



1. Ravile ja rehabilitatsiooni suunamine toimub vaba tahte
alusel – hindamise ja motiveerimisega tegelevad
kriminaalhooldajad ja prokurörid,  kellest kõik ei ole 
selleks välja õppinud spetsialistid

2. Rahastus
3. Ülekoormatud töötajad
4. Ravi- ja rehabilitatsioonikeskused – vähe

spetsialiseerunud, vähe keskuseid
5. Keelebarjäär (eesti k spetsialistide puudus!)

Tulemused 6. Eesti ravi- ja
rehabilitatsioonisüsteemi kitsaskohad

TÜ uuring 2015/2016 16



6. Kriminaalhooldajate töös liiga palju korduvaid
tabeleid/paberimajandus.

7. Ebapiisav info, vähe koolitusi

8. Sotsiaalne negatiivne surve – nt sõltlased ja sõltuvusest
vabaneda soovijad elavad samades ruumides vanglas

9. Probleemide “ring” – töötus, võlad, paljude häirete
komorbiidsus (psüühikahäired, HIV+, C-hepatiit). Raskused
“ringist” väljumisel. 

10. Ebapiisav tugisüsteem. Töö. Elukoht. Tugiisikud?

11. Ravi ja rehabilitatsiooniprogrammide tõhusust ei ole 
hinnatud. Puuduvad pikaajalised süstemaatilised andmed. 

Tulemused 6. Eesti ravi- ja
rehabilitatsioonisüsteemi kitsaskohad

TÜ uuring 2015/2016 17



Näide: juhtum X

Inimene X sai vanglas viibides narkoravi, on motiveeritud
muutuma

Inimene X väljub vanglast – on kohustatud jätkama ravi

X istub bussile, et sõita raviasutusse

Sõidab läbi linna, kus peatub sõbra juures

Sõbraga koos pannakse toime vargus

Inimene X ei jõu raviasutusse - satub tagasi vanglasse

TÜ uuring 2015/2016 18
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Tulemused 7. Programmide tõhusus

TÜ uuring 2015/2016 19



Loengud sõltuvushäire
eriaspektidest

Tugigrupp narkosõltlastele
(Anonüümsed Narkomaanid) 
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*p<0,05, 
T-test

* *

Tulemused 7. Tõhusad programmid
narkosõltuvusega inimeste hinnangul:

TÜ uuring 2015/2016 20



Enamusel sõltuvusega kui sõltuvuseta õigusrikkujatel oli
1 laps. 53% sõltuvusega uuritavatest elas enne
vangistust koos enda lastega,  42% sõltuvuseta
uuritavatest elas enne vangistus koos enda lastega. 

75% sõltuvusega inimestest omas lähedast, kellega
isiklikke asju arutada. 79% sõltuvuseta inimestest omas
lähedast inimest.

84% sõltuvusega inimestest hindasid, et lähedane
toetab sõltuvusest vabanemist.

Tulemused 8. Pere ja lähedaste toetus

TÜ uuring 2015/2016 21



Sagedus

Tulemused 8. Lähedaste toetus

TÜ uuring 2015/2016 22



Sagedus

Tulemused 9. Ravi katkestamise põhjused

TÜ uuring 2015/2016 23



Muude põhjustena kirjutasid subj. narkosõltuvusega uuritavad: “(Suboteks)
2003. aastal oli asendusteraapia ning ma plahvatasin ning otsustasin rohkem
mitte käia.”; “Aega ei olnud.”; “Kehtestasin kliinikus enda reeglid.”; “Keskus
pandi kinni.”; “Läksin rehabilitatsioonile”; “Ma arvasin, et sain terveks.”;
“Metadoon on samuti narkootikum. Kuidas saab narkootikume ravida
narkootikumidega?”; “Murdusin”; “Pole pakutud käia ravil.”; “Ravi lõppes.”; See
oli rehabilitatsioonikeskus, seal ei olnud ravi”; “Spetsiaalselt otsisin põhjused
ravist keeldumiseks. Ei mõistnud haiguse põhiolemust.”

Narkosõltuvuseta uuritavad kirjutasid, et : “Jooksin raviasutusest minema.”; “Ei
ole ravi vajanud.”; “Iha narko järgi sai minust võitu”; “Mind ei võetud vastu, 
kuna ei läbinud vestlust”; “Pole keegi saatnud mind. Oleksin nõus, olen rahul.”; 
“Arvasin, et “saan hakkama”.”; “Sattusin vanglasse, otsustasin, et ei soovi olla 
metadoonist ja narkootikumidest sõltuvuses, vähehaaval vähendasin metadooni
doosi kolme ühikuni, tundsin, et ei koge moraalset ega füüsilist ebamugavust
ning lõpetasin metadoonravi jäädavalt.”; “Vangistus”

Tulemused 9. Ravi katkestamise muud
põhjused

TÜ uuring 2015/2016 24



Hoiakud
22 Usun, et peale vabanemist panen toime uusi kuritegusid.
21 Olen veendunud, et ei leia peale vabanemist tööd.
20 Pärast vanglast vabanemist soovin tööle minna.
19 Ma tean, mille kallal ma siin töötan.
18 Siin õpitu aitab mind vabaduses.
17 Minu elu siin omab tähendust.
16 Minu siinviibimine on suunatud ühiskonda tagasipöördumisele.
15 Vanglaametnikud kohtlevad mind austusega isegi juhul, kui saan vihaseks.
14 Üldiselt on vanglaametnikud ausad ja usaldusväärsed.
13 Vanglaametnikud kohaldavad reegleid ja karistusi ühetaoliselt.
12 Inspektor-kontaktisik on minu jaoks piisavalt kättesaadav.
11 Siin tuleb alati kõige jaoks luba küsida
10 Kui mul on probleem, on alati keegi, kelle poole ma saan pöörduda.

9 Me arutame vanglaametnikega regulaarselt erinevaid küsimusi ja probleeme.
8 Vanglaametnikel ei ole minu jaoks piisavalt aega.
7 Vanglas on alati piisavalt inimesi, kes on nõus mind aitama.
6 Tunnen, et mind ei mõisteta siin.

5 Vanglaametnikud pööravad mulle tähelepanu ja arvestavad minu tunnetega.

4 Vanglaametnikud on minu suhtes erapooletud ja tahavad mind tõesti aidata.
3 Ma usaldan enda rühma/üksuse töötajaid.
2 Ma tunnen end siin hästi.
1 Vanglaametnikud kohtlevad mind austusega.

25



tulevik

vangla
-elu

*p<0,05, 
T-test

“Soovin minna tööle”

80% ei
töötanud
enne vanglat

51% ei
töötanud
enne vanglat

Ei ole sõltuvust (~195) Sõltuvus (~90)

Tulemused 10. Vangide hoiakud

TÜ uuring
2015/2016 26



Tulevik
- Ilma narkosõltuvuseta usuvad rohkem kui sõltuvusega, et peale
vabanemist ei pane toime uusi kuritegusid.
- Narkosõltuvusega vangid usuvad rohkem, et teavad mille kallal
vangis töötavad ja usuvad, et usuvad ka, et vangis viibimine on
suunatud ühiskonda tagasipöördumisele.

Vanglaelu
- Ilma narkosõltuvuseta usuvad rohkem kui sõltuvusega, et vanglas
ei ole kedagi, kelle poole probleemidega pöörduda, nad ei usalda
töötajaid, nad pigem ei tunne end vanglas hästi.
- Narkosõltuvusega inimeste hoiakud vanglaelu suhtes olid pigem
neutraalsed.

Tulemused 10. Sõltuvusega ja
sõltuvuseta vangide hoiakud

TÜ uuring 2015/2016
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Tulemused 10. Hoiakud arestimajades

Vastanute arv varieerus 7-12.

“Pärast vabanemist soovin mina tööle” väitega nõustusid enamus
vastanutest .

Arestimajas viibijate hoiakutest ilmnes, et nad pigem ei tundnud
end arestimajas hästi, samuti hindasid nad tulevikus uute
kuritegude sooritamist pigem negatiivselt.

Üldiselt varieerusid hoiakud indiviiditi palju ja keskmist üldistust
nii väikeselt valimilt teha ei saa. 

TÜ uuring 2015/2016
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Tulemused 11. Intervjuudest: 
ravikogemused

Kriminaalhooldusel-narkoravil viibija (M, 27, amfetamiin), ravikeskuse tugigrupist “---
ma ei tahtnud veel tükk aega avaneda ja rääkida kellelegi üldse midagi. Kuidagi
kannad kõik oma mured endas ja ei jaga kellegiga. Ei tahtnud. Pärast nägin, et
inimesed, noh, noormehed, kes siin olid aasta või kaks, nemad rääkisid üldse sellistest
asjadest, millest mina poleks kunagi juttu teinud. Hakkasin vist kuidagi võtma eeskuju,
sest mind ei mõnita selle eest, et ma avan oma hinge, vaid tõepoolest tuntakse kaasa.
Ma räägin oma asjadest, asjast, mille eest tunnen kohutavalt häbi, mind kuidagi
toetatakse. Ja ma hakkasin nägema ja tõesti kuidagi uskuma, et haigus on ikkagi
olemas. See on ikkagi haigus. Muidugi ei saa ma kõike panna oma narkosõltuvuse
süüks. ---.”

Kriminaalhooldusel-narkoravil viibija (M, 35, fentanüül), vangla ja ravikeskuse
võrdlusest: “ ---Seal (vanglas) tehakse väga vähe. Kui tulid kuhugi koosolekule või
tulla, istuda ja terve koosoleku ajal mitte öelda ühtegi sõna ja sulle keegi midagi ei
ütle. Siin ikkagi kui oled gruppis pead ka tegema tööd, pead tulema silmitsi oma
hirmudega, saama hakkama vihaga. Inimesed pidevalt võitlevad oma
emotsioonidega. Minul oli alati nii, et kui elus tuli raskusi ette, siis ma pöördusin
uimastite poole, aga siin õpetatakse eluliste raskustega hakkama saama. Minu
arvates väga palju sellist kasulikku. ---” TÜ uuring 2015/2016
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Tulemused 11. Intervjuudest: 
ravikogemused

Kriminaalhooldusel-narkoravil viibija (M, 35, fentanüül), vanglast vabanenud vs
asendusvangistusena (ravi) võrdlus: “ ---No mulle ei meeldi siin palju. Mulle ei meeldi,
et paljud inimesed on siia suunatud Justiitsministeeriumi poolt. ---“ Kas need inimesed
erinevad kuidagi? “ Väga. Motivatsiooni pole, nad tulevad siia oma aega täis saama.
See on väga segav, kui ma alles tulin siis selliseid polnud. “

Vanglas ravil viibija (M, 32, fentanüül ja metadoon), metadoonravi kohta : “---Mina ei
saa seda nimetada raviks.---”

Kriminaalhooldusel-narkoravil viibija (M, 35, heroiin ja fentanüül) hoiak vangla ravi
suhtes: “Ei. Mind see ei huvita. Inimesed nagu lähevad sinna, saavad välja ja on
samamoodi ikka uimastitel kinni. Lollus. Lähevad sinna ainult, et saada mingisuguseid
eelistusi.”

TÜ uuring 2015/2016
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Vanglas ravil viibija (M, 40, fentanüül), rehabilitatsioonimeeskonna kohta:”---Väga jah,
personal toetas väga. Hästi, hästi töötavad siin ja see sotsiaalprogramm, just ma
mõtlen see kompleks siin, kompleksprogramm, mis nüüd oli mulle määratud, selles
mõttes, et kui ma oleks ainult metadooni või ainult psühhiaaatri juures käinud,
arvatavasti sellest oleks olnud vähe. Aga kuna olid nii sotsiaaltöötajad, kes aitasid mul
sootsiumist, et kust midagi leida võib, seal tööd, et kuskilt leida, mingisugused
toetused, ükskõik mis sotsiaalprobleemid, ja asjad ja noh psühholoog siis aitas peas
asjad korda panna. Ja psühhiaater siis otseselt kontrollis minu metadooni programmi.-
--”

Tulemused 11. Intervjuudest: 
ravikogemused

TÜ uuring 2015/2016
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Tulemused 12. Soome vs Eesti
raviprogrammid

Väliseksperdi (J.Touruneni) konsultatsioonist: Soomes kasutatakse vähem
“ravi” mõiste all metadoon-asendusravi, mis on Eestis justkui narkoravi
sünonüüm. Narkoravi tähendab Soome mõistest eelkõige sotsiaalset
rehabilitatsiooni. Kui Eestis peetakse olulisimaks psühhiaatri kaasamist,
siis Soomes pigem sotsiaaltöötajat.

Soomes on kasutusel 5 atesteeritud programmi:
1.Antiriippuvuudet® (“Antidependencies”)
2.Matkalla muutokseen (“On the way to change”)
3.Kalterit taakse® (“Out of prison”)
4.The Christian community program in Vaasa prison
5.Community treatment program (Sörkka) in Helsinki prison
+ teised programmid ja teenused

TÜ uuring 2015/2016
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Eestis kasutatakse erinevaid
sekkumisvõtteid:

1. Metadoon asendusravi
(raviasutustes)

2. „12-sammu“

3. 4-astme süsteem Tartu vanglas

4. sotsiaaltöötaja teenused

5. psühholoogi teenused

6. nõustaja teenused

7. kunsti- ja loovusteraapia 
(joonistamine) psühholoogi 
juhendamisel

8. muusikateraapia – vangla huvijuhi 
eestvedamisel

9. kognitiiv-käitumisteraapia võtteid

10. mentaliseerimine

11. motiveeriv intervjueerimine

12. anonüümsed narkomaanid -
tugigrupp

13. kogemusnõustamine

14. eluviisi treening

15. loengusarjad (nõustajad)

16. grupinõustamine

17. toetavad tegevused (jooga)

18. loomateraapia (koertega)

19. eneseabirühmad

20. jõud muutuda (Strength to Change) 

21. …. jpt

Tulemused 12. Soome vs Eesti
raviprogrammid

TÜ uuring 2015/2016
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1. Eestis, iga kolmas õigusrikkuja on narkootilistest ainetest sõltuvuses. 
Fentanüül ja amfetamiin. 

2. Narko- ja alkoholisõltuvusega inimeste kuritegelikud käitumismustrid
on mõneti erinevad: mõlemad probleemid on olulised.

3. Ravi- ja rehabilitatsioonivõimalused on Eestis olemas, kuid vajavad
arendamist ja õigussüsteemiga paremat integreerimist. Oluline on 
stabiilsus teenuste pakkumisel.

4. Kõige tõhusamateks teenusteks kõigi õigusrikkujate arvates on 
psühhoogi ja sotsiaaltöötaja individuaalnõustamine.

5. Infoloengute ja anonüümsete narkomaanide tugigrupid on 
efektiivsemad just sõltlaste hinnangul. 

Järeldused
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Soovitused
1. Toetada spetsialiseerunud ravikeskuste loomist erinevatesse

piirkondadesse ja kaasata narkomaanidega töösse rohkem
erialaspetsialiste (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, psühhiaatrid jt). 
Pakkuda kvaliteetseid teenuseid.

2. Vähendada vanglatöötajate ja kriminaalhooldajate ületunde
efektiivsema töökorralduse kaudu.

3. Rakendada tõenduspõhiseid programme ja pidevalt hinnata tõhusust. 

4. Stabiilne rahastus – teadaolevalt toimivatele meetmetele.

5. Suurendada koostööd ja infolevi süsteemi osapoolte vahel. 
Koolitused. 

6. Vähendada “auke” süsteemis – kus inimene võib jääda kõrvale (nt 1-6 
kuu karistusega – ei saa ravi; vanglast väljudes – kes abistab?)

7. Võimaldada õigusrikkujatele - motiveerivat intervjuud (treenitud
spetsialisti poolt) enne kui langetatakse otsus suunata
vanglasse/ravile. 35



“Addiction is caused, in part, by powerful and long-lasting memories
of the drug experience.”

Kauer ja Malenka (2007). Nature 
Reviews. Neuroscience.

Mõõdukat meelt!

Kõik head tunnet tekitav, mis jätab mällu jälje – võib viia
järjepideval tarvtamisel sõltuvuse tekkeni – kõigil imetajatel.  
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Aitäh!

Anneli Kann, Ave Talu, Anna Markina, Uku Varblane, Siim Espenberg ja
teised kaastöötajad ja tudengid TÜs

Andri Ahven, Justiitsminiteerium

OÜ Corrigo, Elulootus, Sillamäe narkorehabilitatsioonikeskus, Lääne-
Tallinna narkoravi keskus, Viru vangla, Tartu vangla, arestimajad ja
teised asutused

Uuringus vabatahtlikult osalenud inimesed: kohtunikud, prokurörid, 
kriminaalhooldajad, vangid, ravil viibijad

Välisekspert Jouni Tourunen
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