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Riigi kohustused inimkaubanduse ennetamisel ja 

tõkestamisel



Miks?

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


• Inimest survestatakse töötama ähvarduste ja valelubadustega (84%)

• Tööle asudes võetakse inimeselt ära isikuttõendavad dokumendid 
(82%) 

• Inimest meelitatakse tegelema narkoveo, varguse, kerjamisega 
(76%) 

Raske vägivald

• Normaalseks peab neid olukordi vaid 1% elanikest

• Ebameeldivaks, kuid otseselt mitte vägivaldseks aga alla viiendiku

• 7% nõustub, et on normaalne minna välismaale tööle ilma lepinguta

• 2% nõustub sellega, et tööandjal on õigus jätta enda kätte hoiule 
töötaja isikut tõendavaid dokumente 

Normaalne/Ebameeldiv

• Kõige aktsepteeritavamaks peeti fiktiivabielu kodanikuga väljastpoolt 
EL-i talle elamisloa võimaldamiseks kas aitamise või rahateenimise
kaalutlustel (11%). 

OK

EMOR 2014/2016 uuris ja saime teada, et: 



Inimkaubandus ON see kui :

1. Inimest sunnitakse:

- töötama tavapäratutel tingimustel, 

- tegelema prostitutsiooniga, kerjama, 

- panema toime kuritegu või täitma muud vastumeelset kohustust. 

2. Inimkaubandusega on tegu ka siis, kui inimest hoitakse sellises olukorras 

vabaduse võtmise, vägivalla, pettuse, ähvardamise jms abil. 

3. 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: 
EL IK direktiivi artikli 19 kohaselt on 

riikliku raportööri või samaväärse mehhanismi kohustus

Hinnata trende

Koguda statistikat

Anda aru



Inimkaubanduse ohvrile pakutakse:

• nõustamist

• abi riigi- ja omavalitsusasutustega jt suhtlemisel

• turvalist majutust

• toitlustamist

• tervishoiuteenuseid

• materiaalset abi

• psühholoogilist abi

• vajadusel tõlget teenuste saamiseks

• muid ohvri füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikke teenuseid.

Ohvriabi seadus muutub 1.01.2017, muudatused on kirjas siin: 

http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/16f47cbf-5bad-4a45-8f29-782fb99f499d/Ohvriabi%20seaduse%20muutmise%20seadus/

Ohvrite abistamine I

http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/16f47cbf-5bad-4a45-8f29-782fb99f499d/Ohvriabi seaduse muutmise seadus/


Ohvrite abistamine II

Inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuste keskne kontaktpunkt on

Sotsiaalkindlustusameti Põhja piirkonna Tallinna klienditeenindus:

Endla 8, Tel: +372 664 0196, tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee

Vabaühendused:

MTÜ Living For Tomorrow

Tööstuse 48A, 10416, Tallinn

Telefon +372 6607 320 või e-post info@lft.ee

Facebook www.facebook.com/living.for.tomorrow

MTÜ Eluliini keskus Atoll

Registreerimine telefonil 655 6140 E, K, R 15–19 ja T, N 12–16

Vega keskus – inimkaubandusohvrite varjupaik, 

telefon 655 6140 E, K, R 15–19 ja T, N 12–16, muul ajal +372 551 5491

AVA keskus inimkaubandusohvritele ja prostitutsiooni kaasatutele Jõhvis

ava.keskus@gmail.com

Toome keskus inimkaubandusohvritele ja prostitutsiooni kaasatutele Tartus

toome.keskus@gmail.com

mailto:tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.facebook.com/living.for.tomorrow
mailto:ava.keskus@gmail.com
mailto:toome.keskus@gmail.com


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

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/inimkaubandus/improving-victim-support-during-criminal-proceeding-anti-trafficking-training-criminal
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/inimkaubandus/improving-victim-support-during-criminal-proceeding-anti-trafficking-training-criminal
http://www.vm.ee/et/reisitargalt
http://www.vm.ee/et/reisitargalt
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/tooalase_ekspluateerimise_ennetamine_vastutustundliku_ettevotluse_abil.pdf
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/tooalase_ekspluateerimise_ennetamine_vastutustundliku_ettevotluse_abil.pdf










Valitsuse kokkulepped

Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018

Kuritegevusvastased prioriteedid

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/kriminaalpoliitika-arengusuunad-aastani-2018
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/kuritegevusvastased-prioriteedid




Aitäh!


