
1

füüsilist 
vägivalda

lükkamine, löömine, peksmine, kägistamine, juustest sikutamine, raputamine, 

küünistamine, kiskumine, tulirelva või terava eseme kasutamine sinu suhtes, füüs-

ilise vägivallaga ähvardamine

vaimset 
vägivalda

näiteks alandamine, kriitika, negatiivse alatooniga hüüdnimed, mõnitamine, kon-

trollimine, sinu sotsiaalse suhtluse piiramine, suur armukadedus, isoleerimine, 

sinu asjade lõhkumine, lemmikloomade vigastamine; enesetapuga ähvardamine; 

või mistahes eelnev

seksuaalset 
vägivalda

seksi pealesurumine, sulle ebameeldivate seksuaalse iseloomuga tegevuste peale-

surumine, tahtevastane seksuaalse iseloomuga tegu, vägistamise katse, vägistamine, 

sundimine astuda erinevat vormi seksuaalvahekorda, sunniviisiline seks, seksuaalse 

vägivallaga ähvardamine, seksuaalne alandamine, sunnitud pornograafia, ras-

estumisvastaste vahendite kasutamise keelamine, abordile sundimine, seksuaalse 

enesekehtestamise keelamine

väärkoht-
lemine või 
hooletusse 
jätmine

näiteks hoolt vajavate laste hooletusse jätmine, vanurite või erivajadustega inimeste 

vajalikust hoolitsusest, abist või tähelepanust ilma jätmine; teise inimese kah-

justamine ravimite, narkootikumide, alkoholi, kemikaalide või lahustitega

majanduslik 
vägivald

näiteks iseseisva rahakasutuse keelamine; majanduslikes otsustes osalemise 

keelamine või sunniviisiline oma raha andmine teise inimese kasutusse, majan-

duslik ähvardamine või väljapressimine

muud riski-
faktorid (kul-
tuuriline või 
religioosne 
kontekst)

näiteks sundimine mõnda usulahku omaks võtma; religioossetel või kultuurilistel 

või „au kaitsmise“ põhjustel vägivallaga ähvardamine või vägivalla toimepanek; 

religiooniga seonduvatel teemadel ähvardamine

2. Kes on sinu vastu vägivaldne olnud?

Küsige see küsimus ainult juhul, kui vastaja kogeb parajasti lähisuhtevägivalda.
Kas sinu peres on alaealisi lapsi, kes on vägivallaga kokku puutunud?

1. Millist laadi vägivalda oled sa kogenud (lähisuhtes)

Esmane LSV riskihindamise ankeet

JAH EI



Hindaja kaardistab, mida ta märkab – keskkond, inimese käitumine, võib-olla on inimene veel šokiseis-
undis – võibolla annab vastukäivaid ütlusi „kõik on hästi“ aga hindaja näeb hoopis muud; võib-olla on 
inimene vaimselt hapras olukorras / vägivallatseja on kodus vms.

Vastavalt eelnevalt kaardistatule ning vastavalt sellele, et märkasin (sündmuskohal) järgmist

leian, et juhtumi korral ON         / EI OLE        võimalik suur risk.

Kui arvate, et ohver on raskel moel ohus, rääkige temaga põhjalikult ning motiveerige edasisele abile. 
Arutage koos, milliseid samme on võimalik ja tuleks astuda selleks, et ohvri tervist, heaolu ning ohutust 
parandada. 

Millised on kannatanu eritingimused?
Kas sinu peres on alaealisi lapsi, kes on vägivallaga kokku puutunud?

Erivajadusega  Eakas Alaealine Kas on rase? 

(Kas vägivalda on esinenud raseduse ajal)

Mil moel kogetud vägivald mõjutab siiani Sinu (ja Sinu peres elavate laste)
(0 = mõju puudub; 5 = väga suur mõju / väga palju)

Tervist

1    2    3    4    5

Turvalisust

1    2    3    4    5

Toimetulekut

1    2    3    4    5

Kas kardad vägivalla kordumist ?

kui jah, siis millist abi Sa vajaksid, Sinu ootused edasisele abile ja toele. 

(Missugust abi kannatanu soovib / kui soovib, näiteks soovib KOV-ilt abi – lastekaitselt; tugiisikut. 

Võib-olla ütleb kannatanu, et soovib et teda ei tülitataks.)

OHVRI ENDA HINNANG

SPETSIALISTI HINNANG

JAH EI

Kriteeriumid hinnangu kujundamisel
Alljärgnevatel juhtudel peate alati midagi ette võtma:
(1) Kui vastaja tunnistab, et puutub oma praeguses lähedussuhtes kokku korduva vägivallaga, ja/või kui
tema enda hinnang riski kohta on vähemalt 3/5
(2) Kui teie hinnangul on vastaja varem kogetud lähisuhtevägivallal parajasti selge mõju tema tervisele
ja heaolule
(3) Kui teie hinnangul on hädavajalik midagi ette võtta mistahes muul põhjusel, sest kogetud vägivallaga
seoses on tekkinud asjaolud, mis mõjutavad parajasti vastaja tervist, heaolu või ohutust ja/või puutub
ta oma praeguses lähisuhtes kokku vägivallaga JA on rase/eakas/alaealine/erivajadusega
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