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Riigi kohustused inimkaubanduse ennetamisel ja 

tõkestamisel



Miks?

Tööjõu vaba liikumine ELis, konkurents tööjõuturul, 
kulude kokkuhoid/kasum, nõudlus seksi ostu/odava tööjõu järele, 
alltöövõtud/...

Vastutustundlikud ettevõtted?

Organiseeritud kuritegevus? Kriminaaltulu?

Seksiostjad?

Teadmatus, tolerantsus?

Migratsioon, sh ebaseaduslik migratsioon?

Valdkonnad: põllumajandus, ehitus, kodutööd, töötlev tööstus, 
prostitutsiooni vahendamine, jt

https://www.youtube.com/watch?v=FPCMNxiR3Gs


EMOR 2014/2016 uuris ja saime teada, et: 

1. Veidi üle poole Eesti elanikkonnast peab raskeks vägivallaks 

kõiki järgmisi olukordi: 

- kui inimest survestatakse töötama ähvarduste ja valelubadustega (84%).

- kui tööle asudes võetakse inimeselt ära isikuttõendavad dokumendid (82%); 

- kui inimest meelitatakse tegelema narkoveo, varguse, kerjamisega (76%); 

2. Normaalseks peab neid olukordi vaid 1% elanikest, ebameeldivaks, 

kuid otseselt mitte vägivaldseks aga alla viiendiku.

3. Vähemalt hoiakute ja teadmiste tasandil on elanikkonna uuringu kohaselt 

Eesti elanike risk sattuda inimkaubanduse ohvriks üsna väike. 

4. Kõige enam peeti aktsepteeritavaks fiktiivabielu kodanikuga väljastpoolt EL-i

talle elamisloa võimaldamiseks kas aitamise või rahateenimise kaalutlustel (11%).

5. Vaid 7% nõustub sellega, et on täiesti normaalne minna välismaale tööle ilma lepinguta, 

ning 2% sellega, et tööandjal on õigus jätta enda kätte hoiule töötaja 

isikut tõendavaid dokumente. 



Inimkaubandus ON see kui:

- inimest sunnitakse töötama tavapäratutel tingimustel, 

- tegelema prostitutsiooniga, kerjama, 

- panema toime kuritegu või täitma muud vastumeelset kohustust. 

Inimkaubandusega on tegu ka siis, kui inimest hoitakse sellises olukorras 

vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, ähvardamise jms abil. 

Inimkaubandusega on seotud järgmised kuriteod: 

1) § 133 – inimkaubandus; 

2) § 133¹ – inimkaubanduse toetamine; 

3) § 133² – kupeldamine; 

4) § 133³ – prostitutsioonile kaasaaitamine; 

5) § 138¹ - doonorlusele sundimine;

6) § 140 – doonorlusele kallutamine; 

8) § 175 – inimkaubandus alaealise ärakasutamise eesmärgil. 



Inimkaubandus TOIMUB:

MIS KUIDAS MIKS

Värbamine Ähvardades Sunniviisiliseks tööks 

Transportimine Kelmuse või pettusega Prostituudina vms kasutamiseks 

Üleviimine
Jõudu või sunnimeetmeid 

kasutades 
Pealesunnitud teenuste

osutamiseks (kerjamine, orjus jms) 

Varjamine Inimrööviga Kuritegelikuks tegevuseks 

Vastuvõtmine Raha või hüvitist võttes Elundite eemaldamiseks 

Kontrolli vahetamine või 

üleandmine Võimu kuritarvitades

Kaitsetut seisundit kasutades 



Kriminaalpoliitika
...ühiskonna turvalisuse tagamine süütegude ennetamise,

nendele reageerimise, süütegudega tekitatud kahju vähendamise

ning õigusrikkujatega tegelemise kaudu.

Põhimõtted Eesmärgid

Koostöö Alaealiste kuritegevuse ennetamine

Kohalik vastutus Korduvkuritegevuse ennetamine (kuritegude 

arvu vähendamine ja kuriteoohvriks 

langemise riski maandamine)

Teaduspõhisus (uuringud+statistika) Organiseeritudja raske peitkuritegevuse 

ennetamine

Tulevikuriskid Isikuvastaste kuritegude ennetamine

Kannatanu/tunnistaja õigused, teisese 

ohvristumise vältimine kriminaalmenetluses

Nüüdisaegsus kohtuekspertiisis

Digitaalsus/menetlusinfosüsteemi arendus



Riiklik koordinatsioon I

Tuvastamine, abistamine, konsulaarabi

MTÜd VäM

Ohvrite tuvastamine ja abistamine, välismaalased

SoM, SiM PPA, SKA

Siseriiklikud ja rahvusvahelised (EK, CBSS, EN) 

JuM



Riiklik koordinatsioon II

Riikliku koordinaatori ülesanded EL IK direktiivi kohaselt: 

Artikkel 19

Riiklik raportöör või samaväärne mehhanism

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et määrata riiklikud raportöörid 

või luua muud samaväärsed mehhanismid. 

Kõnealuste mehhanismide ülesandeks on hinnata 

inimkaubanduse- alaseid suundumusi, mõõta inimkaubandusevastaste 

meetmete tulemuslikkust, sealhulgas koguda statistilisi andmeid tihedas 

koostöös selles valdkonnas tegutsevate asjakohaste 

kodanikuühiskonna organisatsioonidega, ja koostada aruandeid.



Vägivalla ennetamise strateegia 

aastaks 2015–2020



Vägivallaennetuse eeldused

Valdkonnaülesus

Sotsiaal

Haridus

Üldennetus

Õiguskaitse 

Tervishoid

Ohvrid

Riigiasutused

KOV

Toime-
panijad

Vaba-
ühendused

Ülikoolid

Spetsialistid



VES teemavaldkonnad



VES IK valdkonna olulisemad tegevused

1. ISEC VISUP teavitustegevused 2015

2. ISF elanikkonna teadlikkuse tõstmise kampaania (2015-2017)

3. Töövahenduse kampaania: "Kui välisriiki, siis targalt!„ (2015)

4. Reisi targalt

5. Ettevõtjate ja neid esindavate organisatsioonide liikmed on koolitatud.

6. Ettevõtjad on kaasatud inimkaubanduse teemaga tegelevatesse 

võrgustikesse, nt inimkaubanduse riiklikusse ümarlauda.

7. Töövahendajate, renditööjõu vahendajate ja tööandjate üle 

teostatava riikliku järelvalvesüsteemi korrastamine ja 

järelevalve teostamine, sh kontrollkäigud ja õigusloome täiendused.

8. Teemalehed, statistika analüüsid, uuringud. 

9. Ohvritele teenused.

10. Spetsialistide täiendkoolitused. 

11. Õigusloomealased muudatused, sh rahvusvahelistele nõuetele vastavus.

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/inimkaubandus/improving-victim-support-during-criminal-proceeding-anti-trafficking-training-criminal
http://toovahendus.ti.ee/
http://www.vm.ee/et/reisitargalt
http://www.virk.cmm.dk/en










Koalitsioonileppe väljavõtted

11.2 Lähtume Riigikogus heaks kiidetud kriminaalpoliitika arengusuundadest, 

ja peame tarvilikuks eelistatult tegevusi ning vahendeid:

11.3.1 alaealistega seotud ja nende vastu suunatud kuritegude, 

eelkõige seksuaalkuritegevuse, vastaseks võitluseks;

11.3.2 organiseeritud ja raske peitkuritegevuse, 

sealhulgas korruptsioon, narko-, suure kahjuga majanduskuritegevuse

ja inimkaubanduse,vastaseks võitluseks;

11.3.3 perevägivalla, eelkõige korduva vägivalla avastamiseks ja tõkestamiseks.

11.26 Suurendame inimkaubanduse ohvrite kaitset, mh keelustame 

inimkaubanduse ohvrilt seksiteenuste ostmise. 





Aitäh!


