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Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut (BKI) on 

asutatud 28.03. 2000. aastal avalikes huvides tegutseva füüsiliste ja juriidiliste 

isikute vabatahtliku ühendusena, mis arendab restoratiivse õiguse põhimõtetest 

lähtuvalt kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teooriat ja 

praktikat. 

 

 

1. Põhiväärtused 

1) BKI lähtub oma tegevuses inimesest ja inimlikkusest inimsuhetes kui baasväärtustest. Igal 

inimesel on võõrandamatu inimväärikus.  

2) BKI lähtub kodanikuühiskonna väärtustest ja Eesti kodanikuühiskonna kontseptsioonist. 

BKI paleuseks on inimlike inimeste inimlik ühiskond. 

3) BKI lähtub restoratiivse õiguse põhimõtetest. Inimsuhete reguleerimine ühiskonnas peab 

toimima soovist lahendada konflikte täiendavaid kahjustusi tekitamata, juhindudes mitte 

ainuüksi karistamise-, vaid ka lepitamise ja hüvitamise põhimõtteist.  

4) BKI tegutseb kuriteoennetuse arendamises ja praktiseerimises tervete ühiskondlike 
suhete taastamise heaks, taastades ja tervendades indiviidi ja ühiskonda,  selleks kaasates 

inimesi  ja sidustades  ühiskonda.  Ühiskonna sotsiaalse ja moraalse tervendamise nimel 

tehakse koostööd partneritega kodu- ja välismaal.  

5) BKI tegutseb kooskõlas  ÜRO ja Euroopa Nõukogu soovitustega kuritegevuse ja 

karistuspoliitika reguleerimiseks ning kuriteoohvrite vajaduste arvestamiseks. 

6) BKI tegevuse aluseks on avatus ja ausus koostöövõrgustiku partnerite suhtes. 

 

 

2. Tegevusvaldkonnad 

1) Kriminaalpoliitika 

2) Kuriteoennetus 

3) Sotsiaalne rehabilitatsioon 

4) Teadus- ja teavitustöö nimetatud kolmes valdkonnas 
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3. Strateegilised partnerid ja huvipooled 

 

A. Strateegilised partnerid 

1) Justiitsministeeriumi vanglate osakond ja kaplanaat 

2) Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna kriminaalteabe ja analüüsi talitus 

3) Siseministeeriumi korrakaitse ja kriminaalpoliitika osakond 

4) Kodanikuühiskonna Sihtkapital 

6) EELK Arenguosakond 

7) Eesti vanglad 

8) Sisekaitseakadeemia 

9) EELK Usuteaduse Instituut 

10) Tartu Ülikooli Õigusinstituut 

11) Kieli Ülikool 

12) Hull’i Ülikool 

13) United Nations Institute for Crime Prevention (HeUNI) 

14) Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) liikmeskirikute diakoonia- ja ühiskonnatöö struktuurid ja 

töötegijad 

15) Sotaiaalkindlustusameti ohvriabitöötajad 

16) Maakondlikud omavalitsuste liidud ja KOV 

 

B. Huvipooled 

Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühendus TEE ja selle liikmesorganisatsioonid 

 

 

4. Missioon ja visioon 

BKI missioon, tulenevalt põhiväärtustest, on terve, turvaline ja moraalne ühiskond, millele BKI 

aitab kaasa  järgmistes tegevusvaldkondades: 

1) Kriminaalpoliitikas ennetus-  kui karistuspoliitika kujundamine Eestis ja Baltimaades 

restoratiivse, inimliku ja inimõigustega kooskõlas oleva õiguse põhimõtete alusel.  

2) Kuriteoennetuses programmide väljatöötamine, praktiseerimine ning levitamine. 

3) Kuriteo sooritanud isikute ja kuriteo ohvrite abistamisele suunatud sotsiaalse reha-

bilitatsiooni programmide väljatöötamine, praktiseerimine ning levitamine. 

4) Teadus- ja teavitustöö BKI tegevusvaldkondades. Kriminaalpreventsiooni alal tegut-

sevate organisatsioonide võrgustike loomine Eestis, Baltimaades ja Ida-Euroopas. 
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BKI visioon on saavutada organisatsioonina aastaks 2015 järgmist: 

1) Arvestataval positsioonil BKI tegevusvaldkondades Eestis, Baltimaades ja strateegiliste 

partnerite jaoks.  

2) Koostöövõrgustikus ülikoolide ja teadusasutustega kriminaalpreventsiooni valdkonnas. 

Loodud on kontaktid vähemalt kolmes Euroopa riigis kriminaalpreventsiooni võrgustiku 

loomiseks. 

3) Partneriks BKI tegevusvaldkondade poliitika elluviijatele nii riiklikes kui valitsusvälistes 

organisatsioonides. 

4) Kompetentsikeskus arvestatava teadus- ja uurimisasutusena, mis pakub ja vahendab 

ressursse ja teenuseid BKI tegevusvaldkondades. 

5) Oskusteabe ja programmidega seotud ressursside omamine vabaühenduste võrgustikus.  

6) Instituudi koosseisu laiendamine 5 inimeseni: tegevjuht, 3 programmijuhti ja büroojuht.  

7) Majanduslik jätkusuutlikkus on saavutatud kompetentside ja omavahenditega, milleks 

on a) tellimuste täitmine programmide koostamiseks, b) programmide levitamine ja 

rakendamine, c) strateegiline partnerlus kriminaalpreventsiooni struktuuridega.  

 

 

5. Meeskond ja kompetentsid 

Missiooni ja visiooni täitmiseks on meeskond vastavate kompetentsidega.  

 

A. Organisatoorsed ja sotsiaalsed kompetentsid:  

Koostöövõrgustiku rajamine ja töös hoidmine; tegevusvaldkondade võtmeisikute tundmine; 

fundraising, finantside juhtimine ja turundamine; oskus ja julgus suhtlemisel kinnipeetavatega ja 

kuriteoohvritega; suhtlemine riigiasutustega, teadusasutustega, avaliku meediaga, kirikute ja 
kogudustega; motiveeritus vabatahtlikuks tööks; super- ja kovisioon. 

 

B. Erialased kompetentsid: 

Kriminaalpoliitika institutsioonide tundmine; elnõude esitamine kriminaalpoliitika valdkonnas; 

kaasamisoskus ja avalike suhete valdamine; restoratiivse õiguse rakendamine teadus- ja uurimis-
töös; psühholoogiline ja hingehoidlik nõustamine; sallivus; regioonide sotsiaalsete ja krimino-

geensete subkultuuride tundmine; kinnipeetavate kohtlemine individuaalselt võrdsetel alustel 
ning eelduste ja võimaluste loomine isiksuse harmooniliseks arenguks; kriminaalpreventiivne 

tegevus.  
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6. Tegevussuunad 

A. Kriminaalpoliitika 

Eesmärk Tegevussuunad Tulemus 

Eesti kriminaalpoliitika lähtub 

enam restoratiivse õiguse põhi-

mõtetest ja tugineb teaduslikule 

lähenemisele. 

1. Õiguslikud algatused. 

 

1. Lepitusmenetlust on võimalik rakendada ena-

mate väärtegude puhul.  

Ohvriabi seadus on muudetud selliselt, et psühho-
loogiline abi on kättesaadav sihtgrupile. 

Vastu on võetud rakendusaktid, mis võimaldavad 

ohvriabi ja alternatiivsete karistuste täideviimise 
teenuse delegeerida kolmandale sektorile.  

Vangistusseadustikus on sisse viidud muudatused, 

mis võimaldavad eluaegsete kinnipeetavate 

ennetähtaegset vabastamist kaaluda 15-20 aastase 
karistusaja kandmise järel. 

BKI on kaasatud BKI kolme valdkonna õigusaktide 

tegevuskavade, rakendusaktide, täitmisplaanide 

väljatöötamisse. 

 2. Hinnangute andmine 

eelnõudele. 

2. BKI on kaasatud justiits- ja sotsiaalministeeriumi 

juures töötavatesse ekspertgruppidesse BKI kolmes 

valdkonnas.  

Seadusandja küsib BKI kolmes valdkonnas tehta-
vatele eelnõudele BKI hinnangut ja arvestab üle 

50% ettepanekutega. 

 3. Teaduspõhine lähene-

mine õigusaktide välja-
töötamisel. 

3. BKI poolt tehtavad ettepanekud õigusloomesse 

tuginevad uuringutel ja/või analüüsidel. 
Justiits-, sotsiaal- ja siseministeeriumi kodulehtedel 

on viide BKI kodulehele. 

 

 

B. Kuriteoennetus 

Kasutuses on toimivad kuriteo-

ennetuse- ja  sotsiaalõppe 

mudelid, mis on rakendatavad 

läbi sihtgrupile suunatud 

programmide. 

1. Karistusjärgsele kinni-

pidamisele ja vangistus-

järgsele käitumiskontrollile 

allutatud isikutele kohtle-
mismudelite väljatööta-

mine ja juurutamine. 

 

1. Vähemalt 2 uut programmi 5 aasta jooksul, mis 

on suunatud karistusjärgsele kinnipidamisele ja 

vangistusjärgsele käitumiskontrollile allutatud 

isikutele.  
Mudelite juurutamine toimub läbi BKI ja tema 

partnerite poolt väljatöötatud programmide. 

BKI koordineerib enda poolt väljatöötatud prog-
rammide koolitusi ning monitoorib enda poolt 

väljatöötatud programmide efektiivsust. 

 2. Noortele ja alaealistele  

suunatud meetmete välja-

töötamine ja rakendamine 
pilootprojektide kaudu. 

 

2. BKI on välja töötanud vähemalt kaks erinoorsoo-

töötajate ja alaealiste komisjonidesse suunatud 

isikute tugiisikute koolitusprogrammi. 
Rakendatud on erinoorsootöötajate koolitus-

programm, mida koordineerib ja monitoorib BKI. 

Rakendatud on tugiisikute koolitusprogramm, mida 
koordineerib ja monitoorib BKI. 
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 3. Keskkondade turvalisust 

tõstvate ja kohalikku eri-

pära arvestavate program-

mide väljatöötamine. 

3. BKI kasutab Restorative City mudelit ja koostab 

programmid  Kristiine, Põhja-Tallinna, Mustamäe, 

Ida-Virumaa ja jaoks. BKI on korraldanud 

koolitused programmide juurutamiseks 
linnaosades. 

BKI on välja töötanud kogukondade lepitus-

programmi  Ida-Virumaal ”peace making circles” 

mudeli alusel.  
BKI on propageerinud tehniliste ennetusvahendite 

kasutuselevõttu. 

 4. Tõlkeprogrammide ja 

rahvusvahelise kogemuse 
kohandamine Eesti olu-

dele. 

4. Sihtgrupipõhised programmid seksuaalkurjategi-

jatele, kinnipidamisasutustest vabanenutele, sõltu-
vusprobleemidega isikutele, erinevatele vähemus-

gruppidele sh rahvusvähemused, eluaegsetele 

kinnipeetavatele.  
Need programmid on aktsepteeritud meie partne-

rite poolt. 

 

C. Sotsiaalne rehabilitatsioon 

Toimib kuriteo sooritanud 

isikute ja kuriteo ohvrite abi ja 

sotsiaalne rehabilitatsioon. 

1. BKI monitoorib ÜRO ja 

Euroopa Nõukogu soovi-

tuste järgimist kinnipeeta-
vate isikute kohtlemisel. 

1. BKI teeb ettepanekuid vangistuse täideviimisele 

ja vajadusel seadusandlusandlusesse selleks, et 

kinnipeetavaid koheldakse võrdsetel alustel indi-
viduaalsest eripärast lähtuvalt ja inimväärikust 

austavalt. 

BKI informeerib avalikkust monitooringu tulemus-

test. 

 2. Vanglareformis osale-

mine; ettepanekute tege-

mine uute vanglate ette-

valmistusprojektis. 

2. BKI on teinud vabariigi valitsusele ja justiits-

ministeeriumile ettepanekuid avavanglate, vangis-

tuse alternatiivide ja restoratiivsel õigusel baseeru-

vate kohtlemisprogrammide osas. 
BKI on propageerinud ”Terve vangla” kontseptsi-

ooni. BKI on arvestatav partner vanglaametnike 

välja- ja täiendõppel. 

 3. Ühiskonnas kantavate 
karistuste täideviimise 

osaline üleandmine 

kolmandale sektorile. 

3. BKI koondab võrgustiku pädevatest organisat-
sioonidest, kes on kompetentsed pakkuma 

kvaliteetset teenust. Aastaks 2010 on määratud 

teenuste mahud ja piirkonnad, aastaks 2013 on 
tehtud ettepanekud justiitsministeeriumile, 

aastaks 2015 võetakse osaliselt üle karistuste 

täideviimine. 

 4. Resotsialiseerimis-
mudeli väljatöötamine ja 

rakendamine. 

4. Aastaks 2012 on tehtud ettepanek vanglast 
vabanenute taasühiskonnastamise teenuse kohta, 

mida saab viia sisse riiklikesse kavadesse ja 

praktikatesse. 

Läbirääkimised KOViga taasühiskonnastamise 
teenuse pakkumise üle on lõppenud positiivselt. 

 5. Programmide levita-

mine, koostööpartnerite 
vahendamine, huvi-

gruppide kaasamine. 

5. Aastaks 2010 on kasutuses 2 programmi, aastaks 

2011 – 4 programmi, aastaks 2015 on saavutatud 

optimaaalvõimsus. 
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D. Teadus- ja teavitustöö 

Regulaarne teadus ja teavitus-

töö, millega lähenetakse 

probleemidele analüütiliselt ja 

teaduspõhiselt. 

1. Toetav tegevus stra-

teegilistes tegevussuun-

dades. 

1. Tagatud on pidev infovool Eestis läbiviidud 

uuringute kohta; kaasatud ja hõivatud on 

valdkonna võtmeisikud; mõjuisikud on teavitatud 

BKI tegevusest avalikes huvides. Programmid 
lähtuvad teadusuuringutest ning programmidesse 

on kaasatud strateegilised partnerid. 

 2. Ülevaadete esitamine 

strateegilistele partne-
ritele valdkonna uuringute 

kättesaadavaks tegemine: 

otsustajatele, täitjatele. 

2. Igas BKI valdkonnas on vahetatud informatsiooni 

kõikide strateegiliste partnerite, huvipoolte ja 
sihtrühmadega vähemalt 1 kord aastas (konve-

rentsid, infopäevad, ümarlauad, seminarid jms). 

BKI kõneisikud saavad sõna avalikus meedias 

vähemalt üks kord kuus. BKI toimetised ilmuvad 
vähemalt üks kord aastas. 

BKI ja huvipoolte kodulehed on ajakohased ja 

toimivad ning vastastikku suunavad (lingistatud). 

Ülevaated HEUNI toimetistest. 

 3. BKI kuvandi loomine 

ning avalikud suhted. 
3. BKI on kursis ning on leidnud endale sobivad 

internetiturunduse lahendused. 

Regulaarsed pressiteated, kodulehe uuendamine, 
partnerite informeerimine instituudi kuvandi 

kujundamise eesmärgil. Kasutusel on sümboolika: 

kirjavahetus jm. Iga organisatsiooni liige osaleb PR 

protsessis ning nad on selleks teavitatud ja moti-
veeritud. 

2012 on välja kujunenud organisatsiooni kultuur 

vastavalt BKI põhiväärtustele. 

 4. Rahvusvahelise 
teenuste-, toimimis- ja 

uurimisteabe hankimine ja 

vahendamine: konverent-
side korraldamine ja nen-

del osalemine; Euroopa 

tulemuste vahendamine 

Ida-Euroopas konverent-
side ja koolituste kaudu; 

Ida-Euroopa kogemuse 

pakkumine vanades 
maades. 

4. BKI on teinud endale selgeks, kus on kasulik 
rahvusvaheline teave, ning see teave on vahen-

datud BKIle vajalikele partneritele ja sihtgruppi-

dele. 
BKI on töötanud välja Raska nim konverentside 

rahvusvahelise formaadi ja 4 aasta jooksul on 

toimunud kaks konverentsi. 

BKI on alustanud kaplanikoolitusi Venemaal. 
BKI on vahendamas Ungari kogemusi Eestis; Eesti 

kogemusi Moldaavias ning Venemaal. 

On käivitunud mitme partneriga europrojektid. 

 5. Uurimistööd. Teadustöö 

tulemuste tutvustamine 

sihtgrupidele e internali-
seerimine. 

5. Uurimistööd lähtuvad strateegilisest 

arengukavast, mis toovad kasu valdkondade 

arengule.  
On olemas aktuaalne uurimisgrantide nimekiri 

kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabi-

litatsiooni valdkonnas.  

Otsitavad on järgmised teemad:  

• eluaegsed ja eakad kinnipeetavad; 

• Ida-Euroopa ja Põhjamaa eurooplaste 

kinnipeetavate hoiakutest; 

• uurimustöö erinevate rahvusgruppide 
sissetulekute, elustandardite ja 

kohtlemiste võrdlus Eesti regioonides; 

• sõltuvusprobleemid ja seksuaalkurja-
tegijad; 
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• integratsiooni religioossete mõjutegurite 

uurimine 
Hariduslikud programmid on tehtud koos ühis-

konna kaasamisega, sh kohalikud kogudused.  

Kõikidest uurimustest on ilmunud artiklid populaar- 
ja teadusajakirjades. BKI on tunnustatud siht-

gruppide poolt enam kui praegu: Soomes, Lätis ja 

Leedus. 

 6. BKI haldussuutlikkuse ja 
teadusvõimekuse taseme 

tõstmine: koostöö kõrg-

koolidega, töötajate 

kraadiõpe. 

6. On sõlmitud koostöölepped kõrgkoolidega, mis 
tagab osalemise ühisprojektides. BKI on sisuliseks 

partneriks Sisekaitseakadeemiale, Usuteaduse 

Instituudile, Tartu Ülikoolike; BKI on usaldatav 

partner, kelle kvaliteedis ollakse kindlad. BKI 
töötajad juhendavad kraadi ja tasemeõpet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


