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I. SISSEJUHATUS 
 
 
Euroopa Liidu rahastatud projekt „Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasu-
tamise eesmärgil viljeletav inimkaubandus – teadmiste, koostöö ja teabe-
vahetuse suurendamine Eestis, Soomes ja Poolas” (FLEX-projekt) käsit-
leb sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil Eestisse suundu-
va ja Eestist lähtuva inimkaubanduse küsimusi. Projekt ei käsitle inim-
kaubandust, mille eesmärk on seksuaalne ärakasutamine. 

FLEX-projekt algatati selleks, et uurida sunniviisilise töö eesmärgil vilje-
letava inimkaubanduse eripära Eestis, Soomes ja Poolas ning saada üle-
vaade praegusest olukorrast. Lisaks on projekti eesmärk töötada välja 
metoodika kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete andmete kogumiseks sunni-
viisilise töö eesmärgil viljeletava inimkaubanduse kohta ning suurendada 
praktikute ja ekspertide teadlikkust sellest teemast. 

Inimkaubandus, mille eesmärk on sunniviisiline töö, on võrreldes inim-
kaubandusega, mille eesmärk on seksuaalne ärakasutamine, pälvinud vä-
hem tähelepanu, sest viimati nimetatu on olnud varasemate inim-
kaubanduse uuringute keskmes.1 

Inimkaubandust, mille eesmärk on tööle sundimine ja tööjõu ärakasuta-
mine, on raskem tuvastada kui inimkaubandust, mille eesmärk on sek-
suaalne ärakasutamine. Põhjus on peamiselt selles, et puudub õiguslik 
regulatsioon, sunniviisiline töö on veelgi varjatum kui seksuaalne ära-
kasutamine ning elanikud pole selle probleemi olemusest täielikult aru 
saanud.2 

                                                 
1  Lisateabe saamiseks vt nt Trummal, A. (2003), „Alaealistega kaubitsemine seksuaalse eksp-

luateerimise eesmärgil Euroopas: päritoluriigid. Eesti uurimisraport”. Saar, J. jt (2001). 
„Trafficking in Women and Prostitution in the Baltic States. Social and Legal Aspects”. 

2  Üleilmne inimkaubanduse raport: http://www.unodc.org/documents/human-
trafficking/Global_Report_on_TIP.pdf. 
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Tööjõu liikumine ELis ja selle suunal on pidevalt kasvanud ning suure-
nenud on ka tööjõu, eeskätt võõrtöötajate ärakasutamise vormide hulk. 
Põhiteemaks on kujunenud mittevabatahtliku töö juhtumid, mille puhul 
ohvreid sunnitakse kelmusega, vägivallaga või nende rasket olukorda ära 
kasutades töötama oludes, mis oluliselt erinevad kokkulepitud tingimus-
test (s.o töötasu, tööaeg või töö laad), ning juhtumid, kus ohvrite 
isikuttõendavad dokumendid on ära võetud, muutes neil töösuhte lõpe-
tamise ja riigist lahkumise raskeks. Sellised kogemused kahjustavad ohvri 
füüsilist ja vaimset tervist ning nendel on sageli pöördumatud tagajärjed 
tema elukvaliteedile.3 

Ühtlasi puudub kohtupraktika sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise 
eesmärgil kaubitsemise vallas. 

Seetõttu on vaja mõista probleemi ulatust ja olemust, koguda pidevalt 
teavet selle nähtuse kohta ning tugevdada koostööd ja teabevahetust 
kuritegude ennetamiseks. 

FLEX-projekt käsitleb tööjõu liikumist ja inimkaubandust, mis Eestisse 
suundub ja Eestist lähtub ning mille puhul võivad ohvriteks olla Eesti ja 
ka muu riigi kodanikud. Ärakasutamine võib toimuda nii Eestis (riigi-
sisene inimkaubandus) kui ka mõnes muus riigis. 

2006. aastal, enne majanduslangust, peeti levinud arvamuse kohaselt 
Eestit nn nüüdisaegse orjakaubanduse võimalikuks sihtriigiks, sest Eesti 
majanduskasv oli kiire ja riigis valitses tööjõupuudus. See puudutab eel-
kõige vähem arenenud endiste Nõukogude Liidu vabariikide elanikke, 
ent ka sisserändajaid Aasia ja Aafrika riikidest.4 

Majanduslanguse saabumisega muutus olukord Eestis põhjalikult. Käes-
olev raport tugineb alljärgnevatele eeldustele: 
1) tööturu olukord Eestis on alates majanduslanguse saabumisest mär-

gatavalt halvenenud, sest töötus on 2007. aastast kerkinud peaaegu 
10 protsenti ja pikaajaliste töötute hulk on suurenenud; 

2) inimeste sotsiaalmajanduslik taust on seega halvenenud nii elatus-
taseme, keskmise kuusissetuleku kui ka töötingimuste poolest; 

3) valitseb ja võimalik, et koguni suureneb oht, et Eesti elanikud lan-
gevad arenenumate lääneriikide-suunalise inimkaubanduse ohvriks. 

                                                 
3  Inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava 2006–2009, arvutivõrgus 

http://www.just.ee/18886. 
4  Samas 
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Praeguse majanduskriisi ja töövõimaluste puudumise tõttu otsivad või-
malikud ohvrid tööd teistes riikides. Eesti õiguskaitseorganitel puudub 
ülevaade eestlastest, kes on välismaale tööle läinud ning seal kelmuse ja 
ärakasutamise ohvriks langenud. 

Raportis antakse ülevaade praegu Eestis valitsevast olukorrast – sel 
teemal on tehtud nii empiiriline kui ka õiguslik analüüs. Raportis kasu-
tatud teave ja andmed on saadud ekspertide küsitlemisel, kättesaadava-
test ajakirjandusallikatest, koosolekutelt ja ümarlaudadelt ning teema-
kohasest kirjandusest. 

 



II. TAUST JA ÕIGUSLIK RAAMISTIK 
 

 

PÕHIMÕISTED 

Rahvusvahelised mõisted 
Raportis kasutatud mõiste „inimkaubandus” pärineb riikidevahelise or-
ganiseeritud kuritegevuse vastase ÜRO konventsiooni täiendavast ÜRO 
2000. aasta Palermo protokollist inimestega, eelkõige naiste ja lastega, 
kauplemise takistamise, sellise kauplemise vastu võitlemise ja selle eest 
karistamise kohta. 

Inimkaubandus – isiku ärakasutamiseks tema värbamist, vedamist, üle-
andmist, majutamist või vastuvõtmist, inimröövi toimepanemise või 
muul viisil jõu kasutamise või sellega ähvardamise, petmise, võimu kuri-
tarvitamise või isiku abitu seisundi ärakasutamise või teist isikut kontrol-
liva isiku nõusoleku saavutamiseks makse tegemise või vastuvõtmise või 
muu hüvise pakkumise või vastuvõtmise või muu kuritarvituse teel. 

Ärakasutamisena käsitletakse ka teise isiku sundimist prostitutsioonile 
või muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd või teenis-
tust, orjuses või sama laadi seisundis pidamist või elundi sunniviisilist 
eemaldamist. 

Käesolevas projektis lähenetakse kaubitsemisele väga üldises mõttes ning 
see hõlmab paljusid tööjõu ärakasutamise ja diskrimineerimise vorme. 
Uurimistöös oleme lähtunud eeskätt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 
(ILO) sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise mõistest. 
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Sunniviisiline või kohustuslik töö – igasugune töö või teenistus, mida 
(2) nõutakse isikult ükskõik missuguse karistusega ähvardades ning mil-
leks see isik (3) ei ole end vabatahtlikult pakkunud.5 

Töö või teenistus viitab alljärgnevale: (1) tegevus peab olema töö või 
teenistus; (2) hõlmab igat liiki tööd; (3) töösuhte seaduslikkus pole 
tähtis. 

Mida nõutakse isikult ükskõik missuguse karistusega ähvardades:6 
 karistus = õigustest või eelistest ilmajäämine, erineval kujul sund, 

vägivald, ähvardused jne; 
 töötaja peaks saama vabalt töölt lahkuda, kaotamata sellega õigusi või 

eeliseid; 
 sunniviisilise töö tunnused: 
o kehaline või seksuaalne vägivald; 
o töötaja liikumise piiramine; 
o võlaorjus/võlaga seotud tööjõud; 
o palga kinnipidamine või töötajale palga maksmisest keeldumine; 
o passi ja muude isikuttõendavate dokumentide äravõtmine; 
o ähvardused (võimuorganite informeerimine). 

Vabatahtlikkus: 
Palermo protokollis on öeldud, et kui on kasutatud protokollis loetletud 
meetmeid, siis ei ole ohvri nõusolek tähtis. Kui näiteks tööandja on 
kasutanud pettust või sundi või manipuleerinud töötajaga, siis on nõus-
olek ebaoluline. 

Töötajate õigus vabalt tööd valida on vääramatu: piirangu seadmist 
töölt lahkumisele, isegi kui töötaja on sellega vabatahtlikult nõustunud, 
võib pidada sunniviisiliseks tööks.7 

Sunniviisiline töö – hõlmab tegevusi, mis on tõsisemad kui pelgalt töö-
seaduste ja -tingimuste rikkumine.8 

                                                 
5  ILO sunniviisilise töö keelamise konventsioon (1930) nr 29, art 2 lg 1. 
6  Human Trafficking and Forced Labour Exploitation. Guidelines for Legislation and Law 

Enforcement. Special Action Programme to Combat Forced Labour ( 2005), Geneva: ILO. 
Arvutivõrgus: 

 http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/lang--en/  
docName--WCMS_081999/index.htm. 

7  Samas, lk 23. 
8  Samas, lk 20–21. 
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Euroopa Nõukogu mõiste 
Inimkaubandus – isiku ärakasutamiseks tema värbamist, vedamist, üle-
andmist, majutamist või vastuvõtmist, inimröövi toimepanemise või 
muul viisil jõu kasutamise või sellega ähvardamise, petmise, võimu kuri-
tarvitamise või isiku abitu seisundi ärakasutamise või teist isikut kontrol-
liva isiku nõusoleku saavutamiseks makse tegemise või vastuvõtmise või 
muu hüvise pakkumise või vastuvõtmise või muu kuritarvituse teel. Ära-
kasutamisena käsitletakse ka teise isiku sundimist prostitutsioonile või 
muul viisil seksuaalset ärakasutamist, sunniviisilist tööd või teenistust, 
orjuses või sama laadi seisundis pidamist või elundi sunniviisilist eemal-
damist.9 

Konventsioonis sätestatud inimkaubanduse mõiste on sama mis Palermo 
protokollis ning sisaldab sama definitisooni ka laste (alla 18-aastasi 
isikud) inimkaubanduse osas. 

Nii täiskasvanute kui ka laste puhul on termin „ärakasutamine” sama 
tähendusega: 

Ärakasutamine – vähemalt teise isiku sundimine prostitutsioonile või 
muul viisil seksuaalne ärakasutamine, sunniviisiline töö või teenistus, or-
juses või sama laadi seisundis pidamine või elundi sunniviisiline eemal-
damine (art 4 lg a). 

 

Eestis kasutatavad mõisted 
Eesti seadusandluses puudub konkreetne inimkaubanduse mõiste ja 
regulatsioon, mistõttu õigussüsteemis ja kriminaalmenetluses kasuta-
takse muid inimkaubandusega seotud kuritegude mõisteid, nagu orjas-
tamine, seadusliku aluseta isikult vabaduse võtmine, doonorlusele kallu-
tamine, ebaseaduslik inimuuringute tegemine, välismaalaste ebaseaduslik 
toimetamine üle riigipiiri või Eesti Vabariigi ajutise kontrolljoone, pros-
titutsioonile kaasaaitamine ja tööalane kelmus. 

Orjastamine – inimese asetamine olukorda, kus ta oli sunnitud oma 
tahte vastaselt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, 

                                                 
9  Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastase konventsiooni artikkel 4, arvutivõrgus: 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=197&CM=1&CL=ENG. 
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samuti inimese hoidmine sellises olukorras, kui tegu on toime pandud 
vägivalla, pettuse või inimese abitu seisundi ärakasutamisega.10 

Kelmus – varalise kasu saamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige 
ettekujutuse loomise teel.11 

Eesti seadusandluses puudub tööjõu ärakasutamise ja sunniviisilise töö 
mõiste või eriregulatsioon. Töölepingu seaduses sisaldub aga võrdse 
kohtlemise põhimõte, mis keelab igasuguse diskrimineerimise töökohas. 
Samas seaduses on sätteid, mis viitavad töötaja ärakasutamise keelule. 

Töövõtuleping – töövõtulepinguga kohustub üks isik (töövõtja) val-
mistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu 
kokkulepitud tulemuse (töö), teine isik (tellija) aga maksma selle eest 
tasu.12 

Käsundusleping – käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) 
lepingu järgi osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma 
käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on 
kokku lepitud.13 

Tööleping – töölepingu alusel teeb füüsiline isik (töötaja) teisele isikule 
(tööandja) tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile. Tööandja mak-
sab töötajale töö eest tasu.14 
 

Ülalnimetatud lepingud on sisult olulised, sest ärakasutamist võib esi-
neda igasugustes töösuhetes, mitte pelgalt töölepinguga reguleeritud 
suhetes.  

 

PRAEGUNE OLUKORD EESTIS 

Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise 
eesmärgil viljeletav inimkaubandus 
Inimkaubanduse raporti kohaselt on Eesti eelkõige inimkaubanduse 
lähteriik, ent vähemal määral ka sihtriik inimkaubanduse objektiks ole-

                                                 
10  Karistusseadustiku § 133, RT I 2001, 61, 364; jõustunud 1. septembril 2002. 
11  Samas, § 209. 
12  Võlaõigusseaduse § 635, RT I 2001, 81, 487; jõustunud 1. juulil 2002. 
13  Samas, § 619. 
14  Töölepingu seaduse § 1 lg 1, RT I 2009, 5, 35; jõustunud 1. juulil 2009. 
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vate, täpsemalt prostitutsiooniga tegelema sunnitavate naiste puhul, 
ning sunniviisilise töö sihtriik nii meeste kui naiste puhul. Eestist pärit 
mehi ja naisi sunnitakse tööle Hispaanias, Norras ja Soomes.15 

Võõrtöötajaid, keda ära kasutada, on kaht liiki: tööjõud, mis on saabu-
nud riiki seaduslikult või mis ELi puhul kuulub tööjõu vaba liikumise 
alla, ning tööjõud, millega kaubeldakse või mida vahendatakse. Võõr-
töötajate õiguslik olukord võib sihtriigis viibimise ajal muutuda. Inim-
kaubanduse ja vahendustegevuse objektid võivad saada elamisloa ning 
seaduslikult riiki sisenenud sisserändajatest võivad saada ebaseaduslikud 
sisserändajad, kui nende riigis viibimise seaduslik alus on lõppenud. 
Tööjõudu saab ära kasutada mõlemal juhul. Sisserändepoliitika kesken-
dub peamiselt ebaseaduslikele sisserändajatele ega hõlma ärakasutatud 
sisserändajaid, kes on saabunud riiki seaduslikult ja kellest saab sellest 
hoolimata ärakasutatud tööjõud (nt ületunnitöö, alamakstud töö jne). 

Üleilmse majanduslanguse tõttu on Eesti silmitsi suure tööpuudusega, 
keskmise sissetuleku ja elatustaseme langusega ning pikaajalise töötuse 
kasvuga. Statistikaameti andmetel oli 2010. aasta II kvartalis töötuid 
umbes 128 000 ja tööpuudus 18,6%. Eelkõige on tööpuudus problee-
miks meeste seas. Teises kvartalis oli meeste tööpuudus 22,6%, mis on 
oluliselt kõrgem naiste tööpuudusest (14,8%).16 Uute registreeritud töö-
tute arv on viimastes kvartalites vähenenud, ent pikaajalise töötuse kasv 
jätkub. 

2010. aasta teise kvartali seisuga oli 58 000 töötut otsinud tööd aasta 
või kauem (pikaajalised töötud) ja 19 000 neist otsinud tööd kaks aastat 
või kauem (väga pikaajalised töötud). Pikaajaliste töötute osatähtsus 
töötute seas kerkis 46%ni ning väga pikaajaliste töötute osakaal 15%ni.17 

Töö otsimise lõpetanute ehk heitunute18 arv oli 2010. aasta teises kvar-
talis samuti suurem kui sama aasta esimeses kvartalis (vastavalt 9000 ja 
7000).19 

Ka noortel on üha raskem tööd leida. 2009. aasta kolmandas kvartalis ker-
kis tööpuudus 15–24aastaste seas 29,2%ni. Aasta varem oli see 14,7%.20 
                                                 
15  Ameerika Ühendriikide välisministeerium, Trafficking in Persons Report 2010 – Estonia, 

arvutivõrgus: http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,EST,,4c1883f6c,0.html. 
16  Statistikaameti pressiteade, 13.08.2010, arvutivõrgus: http://www.stat.ee/37840. 
17  Samas. 
18  Heitunud inimesed on inimesed, kes on loobunud töö otsimisest, sest nad ei looda tööd 

leida. 
19  Statistikaameti pressiteade, 13.08.2010 
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Keskmine kuupalk vähenes Eestis 2009. aasta kolmandas kvartalis sama 
aasta teise kvartaliga võrreldes ligikaudu 10%.21 

Ehkki naistel on samad õigused kui meestel ning neil on õigus saada 
võrdse töö eest võrdset palka, neid õigusi tegelikkuses alati ei järgita. 
Kuigi naiste keskmine haridustase oli meeste omast kõrgem, oli nende 
keskmine palk üldjoontes madalam. Meedias on väidetud, et meeste ja 
naiste palkade erinevus on üle 20%.22 

Praeguse statistika ja tööturu üleüldise masendava olukorra taustal on 
oluliselt suurenenud sunniviisilise töö või tööjõu ärakasutamise eesmär-
gil viljeletava inimkaubanduse oht. Rahvusvahelise Migratsiooniorgani-
satsiooni (IOM) hinnangul töötas 2008. aastal välisriigis püsivalt 
10 000–15 000 Eesti elanikku.23 Eestist emigreerutakse peamiselt 
majanduskaalutlustel, eelkõige töö pärast. 

Ehkki praegu välismaal töötavate Eesti elanike arvu kohta täpsed and-
med puuduvad, on selle kohta mitu hinnangut. Soome Statistikaameti 
hinnangul töötab Soomes ligikaudu 21 000 Eesti kodanikku. Soome 
Migratsiooniameti andmetel elab ja töötab Soomes püsivalt 25 000 
eestlast. Meedia hinnangul töötab Soomes tegelikult aga kuni 100 000 
eestimaalast.24 

2010. aasta detsembris sotsiaalministeeriumi avaldatud analüüsis25 pee-
takse võimalikeks töö tõttu väljarändajateks 8,5% elanikkonnast ehk 
77 000 inimest vanuses 15–64 aastat.26 Neist 43 000 on juba taotlenud 
tööd välismaal, õppinud sihtriigi keelt jne. 

Tööturu kolm riskirühma, mis on Euroopa tööhõivestrateegia eritähele-
panu all: pikaajalised töötud, noored ja eakad. Nad kõik on silmitsi suu-
remate või väiksemate takistustega tööturule sisenemisel ning poliitika-
kujundajad peaksid tööturumeetmete väljatöötamisel sellega arvesta-

                                                                                                                            
20  Statistikaameti pressiteade, 13.11.2009, arvutivõrgus: http://www.stat.ee/31268. 
21  Statistikaameti pressiteade, 25.11.2009, arvutivõrgus: http://www.stat.ee/31230. 
22 BBC News, 18. juuli 2007, EU gender pay gap ‘not narrowing’, arvutivõrgus: 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/6904434.stm. 
23  Facts and Figures – Estonia. Arvutivõrgus:  
 http://www.iom.int/jahia/Jahia/activities/europe/nordic-and-baltic-countries/estonia. 
24  Johannson, R. Soomes võib tööl olla kuni 100 000 Eesti elanikku. ERR uudised. Arvuti-

võrgus: http://uudised.err.ee/index.php?06221445. 
25  Veidemann, B. Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotentsiaal aastal 2010. Poliitikaanalüüs. 

Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 8/2010. 
26  Võimalikud töö tõttu väljarändajad on isikud, kes kavatsevad leida töö välisriigis ja kes on 

teinud ettevalmistusi selliste plaanide elluviimiseks. 
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ma.27 Seepärast on erakordselt murettekitav täheldada, et töötus kasvab 
noorte seas samas tempos pikaajalise tööpuudusega, sest nende kõigi 
puhul on suur oht langeda inimkaubanduse ohvriks. Inimkaubanduse 
riskirühmaks loetakse kehvas sotsiaalses või majanduslikus olukorras 
inimesi (väikese sissetulekuga, vähese haridusega või hariduseta inime-
sed, töötud jne). 

Ülaltoodud statistikaandmete alusel ja arvestades seaduses sätestatud 
soolist võrdõiguslikkust, kuuluvad nii mehed kui ka naised inimkauban-
duse riskirühma ning Eesti on kujunemas pigem inimkaubanduse lähte-
riigiks, mitte sihtriigiks. Reisimist soodustav Schengeni viisaruum, lühi-
kesed vahemaad, väikesed reisikulud ja seadusliku töötamise võimalus 
on muutunud Põhjamaade ja teiste ELi liikmesriikide-suunalise inim-
kaubanduse lihtsamaks. 

 

Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise 
eesmärgil viljeletava inimkaubanduse 
kriminaliseerimine ja õigusrikkumised, mille eest 
inimkaubitsejaid püütakse vastutusele võtta 
USA välisministeeriumi inimkaubanduse raporti (2010) kohaselt kuulub 
Eesti teise taseme riikide hulka, mis tähendab seda, et Eesti valitsus „ei 
järgi veel täielikult inimkaubanduse vastu võitlemise miinimumstandar-
deid, ent ta teeb märkimisväärseid jõupingutusi selle saavutamiseks”28. 

Ehkki Eesti seadusandluses puudub konkreetne inimkaubanduse mõiste 
ja regulatsioon, on kriminaalkorras karistatavad muud inimkaubandu-
sega seotud kuriteod nagu orjastamine, seadusliku aluseta vabaduse 
võtmine, välismaalaste ebaseaduslik toimetamine üle riigipiiri või Eesti 
Vabariigi ajutise kontrolljoone, prostitutsioonile kaasaaitamine ja kel-
mus. Karistused kirjeldatud tegude eest jäävad vahemikku 5–15 aastat 
vabadusekaotust, mis on piisavalt ranged ja vastavad muude raskete 
kuritegude (nt seksuaalne rünne) eest ette nähtud karistustele. 

                                                 
27  Töövaldkonna areng 2008-2009. Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2009, lk 27, 

arvutivõrgus: http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/ 
Toimetised/2009/ toimetised_20093.pdf. 

28  Ameerika Ühendriikide välisministeerium, Trafficking in Persons Report 2010 – Estonia 



  II. Taust ja õiguslik raamistik 15 
 
Inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava täitmise aruande29 kohaselt 
(aruandeperiood 01.01.–31.12.2009) registreeriti 2009. aastal 117 
kuritegu, mis võivad olla seotud inimkaubandusega, s.o 72 (38%) 
vähem kui 2008. aastal (189 registreeritud kuritegu). Need juhtumid 
on seotud peamiselt prostitutsioonile kaasaaitamisega, mille puhul isi-
kud võimaldasid kasutada ruume seksuaalteenuste osutamiseks või 
vahendasid seksuaalteenuseid telefoni või interneti teel.30 Kõige levinu-
mad inimkaubandusega seotud kuriteod olid vabaduse võtmine seadus-
liku aluseta (43), lapsporno valmistamine või selle võimaldamine (27) ja 
prostitutsioonile kaasaaitamine (15). 

2009. aastal viisid võimud läbi kolm inimkaubandust hõlmavat juurd-
lust, mis seondusid seksuaalse ärakasutamisega. Riiklik süüdistus esitati 
karistusseadustiku § 133 (orjastamine) alusel, mis on kõige raskem 
inimkaubandusega seotud kuritegu Eesti kriminaalõiguses. Ringkonna-
kohus mõistis aga inimkaubitsejad õigeks. 

2008. aastal andis riik välja kolm Eesti kodanikku, keda Soomes süü-
distati inimkaubanduses, mille eesmärk oli seksuaalne ärakasutamine, 
ning õiguskaitseorganite ametnikud vahetasid korrapäraselt teavet 
Rootsi, Taani, Norra, Soome, Ühendkuningriigi ja Poola kolleegidega.31 

Seni ei ole Eesti kohtutesse jõudnud sunniviisilise töö ega tööjõu ära-
kasutamise juhtumeid. Enamik võimalikke inimkaubanduse juhtumeid 
satub kohtusse kelmusejuhtumitena ning nende puhul ei käsitleta ära-
kasutamist ega inimkaubanduse küsimusi. 

USA välisministeerium on soovitanud Eestil koostada inimkaubandust 
kriminaliseeriva kuriteokoosseisu, mis sisaldab ÜRO inimkaubanduse 
protokollis sätestatud inimkaubanduse mõistet; rakendada kava kehtes-
tamaks ametlik menetlus ohvrite tuvastamiseks haavatavate elanikkonna-
kihtide hulgas ning jätkata politsei koolitamist, et politsei tunneks ära 
võimalikke ohvreid ja oskaks neid abi otsimisel suunata.32 

Praegu puudub Eestis institutsioon, kes tegeleks sunniviisilise töö või 
tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse küsimustega. 
                                                 
29  Inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava 2006–2009. 
30  Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010–2014, arvutivõrgus:  
 http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=49975/V%E4givalla+ 

v%E4hendamise+arengukava+aastateks+2010-2014.pdf. 
31  Ameerika Ühendriikide Riigidepartemang, Trafficking in Persons Report 2009 – Estonia, 

arvutivõrgus: http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,EST,,4a4214bdc,0.html. 
32  Samas 
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Eestis on mitu institutsiooni, mis oma pädevusest olenevalt selle nähtu-
sega ühel või teisel kujul kokku puutuvad. 

Politsei- ja piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakond kont-
rollib rännet Eestis ning püüab avastada ebaseaduslikku võõrtööjõudu. 
Samas ei kontrolli ta võõrtööjõu töötingimusi. Väljasaatmiskeskuses 
peetakse kinni ebaseaduslikke võõrtöötajaid, kelle on avastanud koda-
kondsus- ja migratsiooniosakond, ent väljasaatmiskeskus ei osale krimi-
naalmenetluses. Kriminaalpolitsei tegeleb sunniviisilise töö ja tööjõu ära-
kasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse kohtueelse uurimisega. 
Ekspertide sõnul on neil aga suuremad kogemused seksuaalse ärakasu-
tamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juhtumite uurimise vallas. 

Tööinspektsioon kontrollib töötajate töötingimusi, ent mitte võõrtöö-
jõu õiguslikku seisundit ega tegele inimkaubanduse ohvrite tuvastami-
sega. 

Seepärast on suur vajadus asutuse järele, millel oleksid piisavad tead-
mised, piisav teadlikkus ja pädevus inimkaubanduse, tööjõu ärakasu-
tamise või sunniviisilise töö tuvastamiseks ning ohvrite abistamiseks. 

Lisateave inimkaubanduse küsimustega tegelevate asutuste kohta on 
esitatud eraldi peatükis. 



III. ANDMED JA MEETODID 
 
 
UURIMISKÜSIMUSED 
FLEX-projekti üldeesmärk on tõsta teadlikkust sunniviisilise töö ees-
märgil viljeletavast inimkaubandusest Eestis ning tugevdada sellega seo-
tud koostööd ja teabevahetust Eestis, Soomes ja Poolas ning nimetatud 
riikide vahel. 

Eestiga seotud eesmärgid on järgmised: 
–  õigusaktide, kohtupraktika ja seadusloome analüüsi teel hinnata 

Eestis valitsevat õiguslikku arusaama inimkaubandusest, mille ees-
märk on sunniviisiline töö; 

–  anda võimalusi koostöö ja teabevahetuse tugevdamiseks Eesti tasan-
dil, korraldades kaks riiklike ekspertide kokkusaamist ning luua riik-
like ekspertide ja praktikute võrgustik; 

–  uurida sunniviisilise töö eesmärgil viljeletavat inimkaubandust ja 
võõrtööjõu ärakasutamise liike Eestis, töötades välja kvalitatiivsete ja 
kvantitatiivsete andmete kogumise metoodika ning katsetades seda; 

–  anda võimalusi rahvusvahelise koostöö ja teabevahetuse tugevda-
miseks nelja riigi esindajate (sh riiklike raportööride) ning ELi, ÜRP 
ja OSCE asjaomaste esindajate kohtumisel. 

Projektiga püütakse vastata alljärgnevatele küsimustele: 

1) Missuguseid majandusharusid tööjõu (ELi kodanikest ja/või kol-
mandatest riikidest pärit) ärakasutamine Eestis kõige enam puudutab? 

2) Missuguseid ärakasutamisjuhtumeid Eestis esineb? 

3) Mis on peamised võõrtööjõu lähteriigid Eestis? 

4) Kas Eestis esineb sunniviisilise töö juhtumeid ja kas nendel on 
inimkaubanduse tunnuseid? 
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5) Mis majandusharusid puudutab Eestist pärit tööjõu ärakasutamine 
välisriikides? 

6) Mis on Eesti kodanike rände peamised sihtriigid? 

7) Missugustesse ärakasutamisolukordadesse satuvad Eesti kodanikud 
välisriigis? 

8) Kuidas reageerivad kehtiv õiguslik raamistik ja õiguslikud meetmed 
tööjõu ärakasutamise ja sunniviisilise töö eesmärgil viljeletavale inim-
kaubandusele, mis on suunatud Eestisse ja mis lähtub Eestist? 

9) Mida tehakse ärakasutamise ennetamiseks ja kuidas saaks reaktsiooni 
parandada? 

10) Kas asjaomased praktikud ja ametiasutused tunnevad ära sunniviisi-
lise töö eesmärgil viljeletava inimkaubanduse ohvreid ning kas ohvrite 
abistamiseks on olemas piisavad meetodid? 

 

KASUTATUD ANDMED JA MEETODID 
Algul oli kavas kasutada uuringu tegemiseks kaht meetodit – interv-
juusid ning kohtuotsuste ja kohtueelsete uurimiste analüüsi. Kahjuks ei 
võimaldatud meile juurdepääsu kohtueelse uurimise materjalile ning 
meil ei õnnestunud leida kohtuotsuseid, kus oleks käsitletud sunnivii-
silise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletavat inimkaubandust. 

Seetõttu on uuringu peamiseks allikaks ja meetodiks süvaintervjuud 
ekspertidega. Andmete kogumiseks kasutati ka meediakajastusi ja kor-
raldati üks eksperdiseminar. 

 

Intervjuud 
2010. aasta kevadel ja suvel tehti intervjuud 11 riigiasutuste, õigus-
kaitseorganite ja politsei esindajaga ning mitme praktikuga. Interv-
jueeritavad esindasid eri sektoreid ning seega oli neil erinev oskusteave 
ja erinevad vaatenurgad teemale. Eesmärk oli saada eksperdivaldkonda-
dest võimalikult põhjalik ülevaade. Teave olemasolevate ekspertide 
kohta saadi justiitsministeeriumist, kes on korraldanud inimkauban- 
duse tundjate ümarlaudu ja juhib riiklike arengukavade ekspertide  
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töörühma.33 Kahjuks õnnestus teha intervjuu vaid ühe inimkaubanduses 
ärakasutatud isikuga. Lisasime analüüsi ka intervjuu, mis on tehtud ühes 
teises inimkaubandusprojektis ning mille on avaldanud MTÜ Living for 
Tomorrow.34 

Intervjuude raamistik oli lai ja üldine,35 olenedes intervjueeritavast ja 
sellest, mis teavet tal inimkaubanduse kohta oli ja kuivõrd ta seda prot-
sessi tundis. Raamistik koosnes viiest osast: 1) ärakasutamise juhtumid, 
2) üldküsimused, 3) õigusaktid, 4) ohvrite tuvastamine ja abistamine 
ning 5) andmete kogumine ja talletamine. 

Uuringus osalejate anonüümsus on tagatud – raportis ei avaldata interv-
jueeritava nime, ametinimetust ega töökohta. 

Juhul, kui intervjueeritav palus tagada täielikku konfidentsiaalsust, asen-
dasime juhtumi kirjeldustes vastavalt linna ja/või riigi nime tähistusega 
XXX. 

 

Raskused osalejate leidmisel 
Osalejaid, eelkõige inimkaubanduse ohvreid, oli raske leida, sest see 
teema on väga tundlik ja Eestis tuvastatud ohvreid on väga vähe. Isikud, 
kes langesid inimkaubanduse ohvriks või keda kasutati ära välismaal, ei 
pea end ohvriteks. Enamasti olid inimkaubanduse ohvrina tuvastatud 
isikud seksuaalse ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse 
ohvrid ega vastanud seetõttu selle raporti kriteeriumitele. 

Kuna tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juhtu-
meid Eestis kohtusse jõudnud ei ole, siis ei olnud võimalik tuvastada 
isikuid, keda ametlikult ohvriks loetakse. Seepärast pidime leidma ohvri-
teni jõudmiseks muu viisi. Esiteks palusime intervjueeritud ekspertidel 
end ohvritega kokku viia. Ehkki meile sageli lubati hankida ohvrite 
kontaktandmed, seda ei tehtud. Pärast olukorra analüüsi jõudsime 
järeldusele, et probleem ei olnud mitte asutuste ega teadlaste soovima-
tuses koostööd teha, vaid selles, et ükski asutus ei pidanud arvet esine-
nud juhtumite ega võimalike ohvrite üle. Olukorra analüüs on esitatud 
allpool, ent siinkohal tahaksime mainida, et kontakt (võimalike) ohvrite 

                                                 
33  Inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava 2006–2009, vt allmärkust 3; vägivalla vähen-

damise arengukava aastateks 2010–2014. 
34  Downes, P. jt. „Not one victim more”. Tallinn, 2008. 
35  Vt kvalitatiivse intervjuu kava lisas 1. 
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ja asutuste vahel toimub tavaliselt konsultatsiooni vormis, mida reeglina 
ei dokumenteerita. Eksperdid võivad rääkida mitmest juhtumist ja ohv-
rist, ent kui asi puudutab konkreetseid isikuid või kontaktandmeid, siis 
neid nii hõlpsasti ei leia. 

Teiseks püüdsime jõuda tööjõu ärakasutamise teel viljeletava inim-
kaubanduse ohvriteni otse. Meil õnnestus meedia ja ohvritega tegelevate 
ekspertide abil leida mõned Eestisse naasnud väljarändajad, kes olid 
sattunud välisriigis tööjõu ärakasutamise ohvriks. Saatsime neile e-kirju 
ning helistasime neile, ent nad keeldusid intervjuu andmisest hoolimata 
sellest, et selgitasime neile projekti raames võetud konfidentsiaalsus- ja 
anonüümsusmeetmeid. Oli ka juhtum, kus inimkaubanduse ohver oli 
nõus andma intervjuu üksnes rahalise tasu eest. Asusime seisukohale, et 
vastajatele36 pole sedasorti uuringu puhul mõistlik tasu maksta, sest see 
võib seada kahtluse alla vastaja antud teabe usaldusväärsuse. 

Ainsa ohvriga tehtud intervjuu raamistik37 oli lai ja üldine, olenedes 
intervjueeritavast ja sellest, mis teavet tal inimkaubanduse kohta oli ning 
kuivõrd ta seda protsessi tundis. Raamistik koosnes viiest osast: 1) taust-
teave, 2) värbamine, 3) ärakasutamise laad, 4) abi saamine ja 5) kodu-
maale naasmine. 

Vastaja anonüümsus on tagatud – raportis ei avaldata intervjueeritava 
nime, töökohta ega elukutset. 

 

Kohtuotsused ja kohtueelne uurimine 
Teine kavandatud uurimismeetod oli analüüsida kohtuotsuseid ja 
kohtueelset uurimist, mis on seotud sunniviisilise töö ja tööjõu ära-
kasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubandusega. 

  

                                                 
36  Me pöördusime Euroopa Komisjoni poole vastajate võimaliku tasustamise küsimuses selle 

projekti raames. Komisjon vastas 26.08.2010 saadetud e-kirjas, et tal puudub ametlik 
regulatsioon intervjueeritavate tasustamise kohta. Projektid, millega soovitakse koguda 
andmeid kuriteoohvritelt, peavad arvestama asjaolu, et vastajad ei pruugi nõustuda vajalikke 
andmeid andma ja see on nende õigus. Kõik projektid peavad hoolikalt arvestama võimalike 
eetikaküsimustega. Komisjon rõhutas lisaks, et kõik projektid peavad võtma rakendamise 
suhtes inimõigustele tugineva lähenemisviisi ning kõik meetodid peavad vastama eetika 
nõuetele. 

37  Vt intervjuu kava lisas 2. 
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Kohtuotsused 

Aastatel 2004–2010 ei ole tehtud kohtuotsuseid, mis vastaksid projekti 
kriteeriumitele, s.o puudutaksid sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasu-
tamise eesmärgil viljeletavat inimkaubandust. 

Etteantud ajavahemikul kohtusse jõudnud inimkaubandust puudutavad 
kohtuasjad olid seotud inimkaubandusega, mille eesmärk oli seksuaalne 
ärakasutamine, mitte tööjõu ärakasutamine. 

Pärast lisauuringuid selgus, et enamik juhtumeid, mille puhul võib olla 
tegu tööjõu ärakasutamise või sunniviisilise tööga, satuvad kohtusse 
karistusseadustiku kelmust käsitleva paragrahvi alusel hoolimata sellest, 
et kelmusega võib kaasneda inimkaubandus. Enamikku ohvreid sunni-
takse kelmusega, vägivallaga või nende rasket olukorda ära kasutades 
töötama tingimustes, mis oluliselt erinevad kokkulepitud oludest (s.o 
töötasu, tööaeg või töö laad). Isikud, kes on leidnud töö välismaal 
vahendajate kaudu, satuvad tihti kelmuse ohvriks, sest nende puudulike 
teadmiste tõttu oma õigustest küsivad vahendajad neilt mitmesuguseid 
tasusid. 

Ehkki me analüüsisime kohtulahendeid, mis võisid sisaldada inimkau-
banduse tunnuseid, ei leidnud me selliseid, milles oleks olnud piisavat 
teavet vastavate tunnuste tuvastamiseks. Selle uuringu seisukohast asja-
kohaste kohtuasjade leidmiseks on vaja teha olemasolevate kelmuse-
juhtumite ja kohtueelse uurimise materjali õiguslik süvaanalüüs. 

Ülaltoodu käib nii võimalike tööjõu ärakasutamise kui ka sunniviisilise 
töö juhtumite kohta, mida menetleb töövaidluskomisjon. Kuna Eesti 
töölepinguseadus ei sisalda eraldi ärakasutamise keeldu, tuleks ana-
lüüsida võrdse kohtlemise juhtumeid, sest neis võib esineda tööjõu 
ärakasutamise või sunniviisilise töö tunnuseid. Kuna aga juhtumeid on 
palju ning analüüsile on vaja pühendada rohkem aega, ei saanud me 
seda k.o projekti raames läbi viia. 

 

Kohtueelne uurimine 

Uuringus ei kasutatud kohtueelse uurimise materjali, sest sellele ei 
võimaldatud juurdepääsu. 

2003. aastal võeti Eestis vastu isikuandmete kaitse seadus, et kaitsta 
füüsiliste isikute põhiõigusi ja -vabadusi isikuandmete töötlemisel, eel-
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kõige nende õigust eraelu puutumatusele. Isikuandmete kaitse seaduse 
kohaselt loetakse andmeid süüteo toimepanemise või selle ohvriks 
langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas 
otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist delikaatseteks isiku-
andmeteks. Seepärast kuulub kohtueelne uurimine seadusega kehtes-
tatud rangete piirangute alla. Ametiasutustel ei ole lubatud seaduse 
kohaselt avaldada delikaatseid isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma 
andmesubjekti nõusolekuta. Seepärast ei lubatud meil tutvuda asja-
omase kohtueelse uurimise materjaliga isegi mitte teadusuuringute 
eesmärgil. 

 

Muud asjakohased andmed 
Mitmed ametiasutused (välismissioonid, meditsiiniasutused, varjupaigad 
jne) ja kolmas sektor tegelevad inimkaubanduse juhtumitega, ent riigi 
tasandil on süstemaatiline teabe kogumine inimkaubanduse juhtumite ja 
ohvrite kohta kasin. 

Riiklike ekspertide kohtumisel arutati võimalikke teabeallikaid. Töö-
inspektsioon saab telefonikõnesid ja e-kirju ärakasutamistunnustega töö-
suhete kohta Eestis, ent seni ei ole nad saadud andmeid talletanud. 
Kodakondsus- ja migratsiooniosakond saab esitada statistikat välja antud 
töölubade saajate kodakondsuse ja arvu kohta, mis võib aidata tuvastada 
võimalikke võõrtööjõu ärakasutamisjuhtumeid Eestis, ent selles uurin-
gus meil asjaomaseid juhtumeid tuvastada ei õnnestunud. 

 

Meediakajastused 
Andmete kogumiseks kasutati tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava 
inimkaubanduse meediakajastusi, mis jäävad aastatesse 2004–2010. 
Analüüsis kasutati kolme suurimat päeva- ja nädalalehte: Eesti Päevaleht, 
Postimees, Eesti Ekspress. 

Andmete kogumiseks kasutati ka veebi- ja kuulutustelehti38 ning Eesti 
Rahvusringhäälingu saateid. 

                                                 
38  Lehed, mis avaldavad vaid kuulutusi, s.o Kuldne Börs, Soov. 
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Seminarid 
2010. a veebruaris korraldati riiklike ekspertide kokkusaamine, mille 
eesmärk oli arutada Eestis esinevaid võõrtööjõu ärakasutamise liike ning 
võimalikke sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljele-
tavate inimkaubanduse juhtumeid, millega eksperdid on oma igapäeva-
töös kokku puutunud. Kokkusaamise eesmärk oli ka leida võimalikke 
lisateabeallikaid ja -eksperte, keda uurimistööks intervjueerida. 

Tegu oli esimese riiklike ekspertide kokkusaamisega, mille korraldas 
Tartu Ülikool. Kokkusaamine kujutas endast esmakordset arutelufooru-
mit antud teemal ning üldiselt nõustuti, et sellest nähtusest teatakse 
vähe. 

Riiklike ekspertide kokkusaamise esimene positiivne tulemus oli see, et 
moodustati riiklike toimijate võrgustik, mis tegeleb võõrtööjõu ja töö-
jõu ärakasutamise küsimuste ning sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasu-
tamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse küsimustega. See oli tähtis 
samm nimetatud nähtust puudutava teadlikkuse tõstmise poole Eestis. 

Teine riiklike ekspertide kokkusaamine toimus 2011. aasta veebruaris, 
kui tutvustati lõpparuannet Eesti kontekstis. 

Vahepeal korraldas aga justiitsministeerium 2010. a mais riiklike inim-
kaubanduse ekspertide ümarlaua, kus osalesid ka käesoleva raporti 
koostajad, kes tutvustasid esialgseid projekti käigus tehtud tähelepa-
nekuid. Ümarlaua eesmärk oli tutvustada riiklikku vägivalla vähendamise 
arengukava aastateks 2010–2014 ja arutada justiitsministeeriumi koos-
tatud karistusseadustiku sätete analüüsi inimkaubandust puudutava 
erisätte lisamise vaatevinklist.  

 

Andmete analüüs 
Võimaluse korral intervjuud salvestati ja transkribeeriti. Kui vastaja ei 
olnud diktofoni kasutamisega nõus, siis dokumenteeriti vastused käsitsi. 
Kõik intervjuud kodeeriti kvalitatiivanalüüsi tarkvara Atlas.TI abil. 
Kasutati vaba kodeeringut, mis tähendab seda, et andmeid käsitleti ilma 
olemasolevate koodideta. Kodeerimise tulemusel saadud koodikogum 
jagati rühmadesse. Moodustati alljärgnevad koodirühmad: 
‒ probleemid, mis on seotud inimkaubandusega, mille eesmärk on 

tööjõu ärakasutamine; 
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‒ tööjõu välja- ja sisserännet mõjutavad tegurid; 
‒ hõlmatud majandusharud; 
‒ hõlmatud riigid; 
‒ hõlmatud toimijad; 
‒ ohvri seisund; 
‒ kellest saab ohver; 
‒ ohvri abistamine; 
‒ ärakasutamise tunnused; 
‒ asjaomased asutused; 
‒ kriminaalmenetlus. 

Lisaks kasutati analüüsi koostamiseks projekti piirkonnaseminari proto-
kolli. Selle analüüsi puhul oli suurim probleem juhtumite väike arv ja 
raskused tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse 
ohvrite leidmisel. Sellises olukorras tugineb analüüs paraku vahendatud 
teabele ja kogemustele. Ent nagu ekspertidega tehtud intervjuudest 
näha, on selline olukord otseselt seotud sellega, kuidas tööjõu ärakasu-
tamise eesmärgil viljeletavat inimkaubandust Eestis tajutakse. 

 

UURIMUSEGA SEOTUD 
EETIKAKÜSIMUSED 
Inimkaubandus on väga tundlik uurimisvaldkond ning projekti käigus 
kogutud andmeid tuleb küsitleda, analüüsida ja tutvustada kõiki eetika-
kaalutlusi arvestades. 

Projektis kasutatud andmeid kirjeldati lühidalt peatüki eelmises osas. 

Projekti raames intervjueeriti ka Eesti kodanikke, kes on kogenud töö-
jõu ärakasutamist välisriigis, ja võõrtöötajaid, kes on kogenud tööjõu 
ärakasutamist Eestis. Meid huvitas, kuidas nad pakutavast tööst teada 
said, missugused olid tööolud ja kuidas olukord lahenes. 

Intervjuudel saadud andmeid käsitleti salajasena. Seda teavet ei avalda-
tud kõrvalistele isikutele ning andmete töötlemisel järgiti kõiki kehtivaid 
norme, mis tulenevad isikuandmete kaitse seadusest. Lõpparuandes 
esitatakse teavet viisil, mis ei võimalda intervjueeritavaid ära tunda. 
Intervjuudes osalemine oli vabatahtlik. Intervjueeritavatel oli õigus jätta 
intervjuust välja ükskõik milline punkt või keelduda vastamast konk-
reetsele küsimusele. 
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Kõik intervjuud salvestati ja hiljem transkribeeriti. Salvestused talletati 
andmekandjale, mis asub Tartu Ülikoolis. Väljavõtteid mõnest interv-
juust võidakse kasutada selleks, et illustreerida üldpilti Euroopa Komis-
jonile ja akadeemilistele sihtrühmadele esitatavates raportites, ent mitte 
ükski vastaja ei ole üheski raportis ega trükises tuvastatav. Eeldatakse, et 
andmeid tuleb säilitada kuni viis aastat (et transkriptsioone oleks 
võimalik kahtluse korral kontrollida ja kasutada neid autorite tegevuse 
tõendamiseks), misjärel kogu materjal hävitatakse. 
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USA välisministeeriumi inimkaubanduse raporti (2010) kohaselt kuulub 
Eesti teise taseme riikide hulka, mis tähendab seda, et Eesti valitsus ei 
järgi veel täielikult inimkaubanduse vastu võitlemise miinimumstandar-
deid, ent ta teeb märkimisväärseid jõupingutusi selle saavutamiseks. 

 

TÖÖJÕU ÄRAKASUTAMISE JUHTUMITE 
MENETLUSKÜSIMUSED 
Eestis puudub inimkaubandust reguleeriv eriseadus ning kehtivate sea-
duste kohaselt ei ole sugugi mitte kõik inimkaubanduse vormid keelatud 
ja karistatavad, sh inimkaubanduse ohvri vedu, majutamine, vastuvõt-
mine või värbamine ning sunni kasutamine isiku suhtes. Paljude prakti-
kute ja teadlaste arvates on probleemiks inimkaubanduse erisätte puudu-
mine Eesti karistusseadustikus, sest see muudab andmete kogumise ja 
statistika keeruliseks. Seni on statistikas asjaomaseid kuritegusid käsitle-
tud kuritegudena, mis võivad olla seotud inimkaubandusega. Seepärast 
on keerukam andmeid võrrelda ja arendada riikidevahelist koostööd 
piiriüleste kuritegude toimepanijate vastutusele võtmisel. 2009. aastal 
andis Eesti praktikute jaoks välja inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja 
identifitseerimise juhise, mis on aidanud tõsta teadlikkust korrakaitsjate 
ja muude praktikute hulgas. 

Uurimuse tulemused näitavad, et õigusaktid ja õiguskaitseasutused 
keskenduvad pigem seksuaalsele ärakasutamisele kui tööjõu ärakasuta-
misele. Võib täheldada ilmset eelarvamust, mis võib olla seotud aru-
saamaga, et sunniviisilise prostitutsiooni eesmärgil viljeletav inimkauban-
dus avastatakse suurema tõenäosusega kui sunniviisilise töö eesmärgil 
viljeletav inimkaubandus. Põhjus on suuremalt jaolt selles, et puudub 
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õiguslik regulatsioon, sunniviisiline töö on veelgi varjatum kui sek-
suaalne ärakasutamine ning elanikkond pole selle probleemi olemusest 
täielikult aru saanud. Põhjuseks võib olla ka asjaolu, et sunniviisilise 
prostitutsiooni eesmärgil viljeletava inimkaubanduse teemal on aastaid 
arutletud ja see on pälvinud eri tasanditel palju tähelepanu. Paljud prak-
tikud ja teadlased leiavad, et tööjõu ärakasutamine ja sunniviisiline töö 
ei ole Eestis probleem. Sama suhtumist kohtab ka meedias, kus inim-
kaubandust seostatakse eelkõige seksuaalse ärakasutamise juhtumitega. 

 

Kriminaalmenetluse takistused 
Ohvri esitatav kuriteoteade 

Inimkaubandus ei ole hõlpsasti avastatav kuritegu. Ohvrid ja kolmandad 
isikud teatavad sellest kuriteost harva. Ohvritel on juhtunu pärast häbi, 
nad kardavad ühiskonna hukkamõistu või kurjategijate ähvardusi. Väga 
tihti on ohvrid kurjategijate tõsise (kehalise või vaimse) mõju all ja kar-
davad oma olukorrast rääkida. See kajastub ka ohvrite valdavas suhtu-
mises – neil on lihtsalt hea meel, et nad on tagasi kodus, nad ei taha 
meenutada valulikku ja häbiväärset ärakasutamiskogemust ega läbida 
keerukat bürokraatia- ja kohtumenetlust. Väga sageli on ka nende raha-
lised võimalused piiratud, sest ohvrid on tasunud oma transpordikulud 
ega ole saanud tehtud töö eest tasu. 

Eestis aset leidnud võõrtööjõu ärakasutamise juhtumite puhul viibivad 
ohvrid sageli riigis ebaseaduslikult ja kardavad võimalikku väljasaatmist. 
See ning madal haridustase ja keeleoskuse puudumine muudavad võõr-
tööjõu kurjategijate jaoks iseäranis haavatavaks. Ärakasutatav isik võe-
takse tavaliselt tööle kirjaliku lepinguta ning kui ta soovib lahkuda, 
ähvardab ärakasutaja teatada politseile temast kui ebaseaduslikust sisse-
rändajast, kes saadetakse maalt välja. 

 

Ohvrite suhtumine nende ärakasutamisse 

Inimesed ei pea end sunniviisilise töö ega tööjõu ärakasutamise ohvri-
teks. Palju väiksema palga saamist või ületundide tegemist peetakse 
sageli rändeprotsessi lahutamatuks osaks, mitte ärakasutamiseks ega 
inimkaubanduseks. 
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Eesti ehitustöölistega Ukrainas juhtunu39 puhul elasid isikud töökohas 
haagiselaadses elamus, kus puudus soe vesi ja tualett. Intervjuude koha-
selt ei kurtnud ohvrid elamistingimuste üle, vaid pidasid seda parata-
matuks osaks välisriigis tehtavast lihttööst. 

Lisakstegid nad nädalavahetustel palju ületunde, saamata selle eest tasu, 
ent nad ei pidanud seda tööjõu ärakasutamiseks. 

 

Piiriülene koostöö 

Inimkaubandust hõlmavaid kuritegusid pannakse sageli toime välisriigis 
ning teave selliste õigusrikkumiste kohta ei pruugi Eestisse jõudagi – 
seetõttu ei pruugi ametlik statistika kõiki õigusrikkumisi kajastada. 
Kuriteo salajasus muudab olukorrast ülevaate saamise keerulisemaks. 

Eelnimetatud Ukraina juhtumi puhul lõpetati kriminaalmenetlus piiri-
ülese koostöö mittetoimimise ja vastastikuse ebapiisava abi tõttu 
kriminaalasjas, mida menetles Ukraina kohtuorgan. See näitab selgelt, 
kui tähtis on ühine inmkaubanduse ja tööjõu ärakasutamise definitsioon 
kogu Euroopas. Asjakohaste sätete puudumine nii Eesti kui ka Ukraina 
seadusandluses tõi kaasa tööjõu ärakasutamise ja sunniviisilise töö 
vastuolulise käsitluse.40 Kuna ärakasutamine leidis aset Ukrainas ja 
kurieto toimepanija oli Ukraina kodanik, ei saanud Eesti võimud antud 
juhtumit ilma Ukraina kohtuorgani loata Eesti kohtus menetleda. 

 

Pilootkaasus 

Kuna tööjõu ärakasutamise ega sunniviisilise töö eesmärgil viljeletava 
inimkaubanduse juhtumeid kohtusse jõudnud veel ei ole, on antud 
kuriteokoosseisu puhul kriminaalmenetluse algatamine raskendatud. 

Uut liiki kuriteo esmakordne menetlemine on alati keerukas. Proku-
ratuur peab leidma tõendid, lähenema tunnistajatele ja ohvritele, võtma 
tunnistused jne. Palju tähelepanu tuleb pöörata ohvrile ja teabele, mida 
ta annab. Alati on võimalus, et ohver keeldub kohtus tunnistamast, sest 
ta ei taha kurjategijatega silmitsi seista. 

                                                 
39  Viis Eestist pärit vene meest värvati ehitustööle Ukrainas, kus  nende tööandja  neid ära 

kasutas. Eestisse naastes esitasid nad kaebuse, kuid juhtum lõpetati Ukrainaga tekkinud 
piiriüleste menetlusprobleemide tõttu. 

40  Ukraina võimud teatasid, et tegu ei olnud ärakasutamisega. 
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Senikaua, kuni Eesti karistusseadustik ei sisalda erisätteid inimkauban-
duse või tööjõu ärakasutamise või sunniviisilise töö kohta, on kriminaal-
menetluse algatamine väga raske. See aitab kaasa üldisele olemasolevate 
probleemide eitamisele seoses kõnealuse teemaga, nagu näha ka IV 
peatükist.41 

 

Asjaomaste juhtumite avastamine 
Selle projekti põhiprobleem seisnes asjakohaste kohtuotsuste puudumi-
ses. Kohtusse jõudnud inimkaubanduse kohtuasjad on tavaliselt seotud 
inimkaubandusega, mille eesmärk oli seksuaalne ärakasutamine, mitte 
tööjõu ärakasutamine. 

Enamik juhtumeid, mille puhul võib olla tegu tööjõu ärakasutamise või 
sunniviisilise tööga, satuvad kohtusse karistusseadustiku kelmust käsit-
leva paragrahvi42 alusel, hoolimata sellest, et kelmusega võib kaasneda 
inimkaubandus. Enamikku ohvreid sunnitakse kelmusega, vägivallaga 
või nende rasket olukorda ära kasutades töötama tingimustes, mis 
oluliselt erinevad kokkulepitud oludest (s.o töötasu, tööaeg või töö 
laad). Isikud, kes on leidnud töö välismaal vahendajate kaudu, satuvad 
tihti kelmuse ohvriks, sest nende puudulike teadmiste tõttu oma 
õigustest küsivad vahendajad neilt mitmesuguseid tasusid. 

Õiguslikust vaatenurgast näib see lahendus põhjendatud: inimesed on 
asetatud kelmusega ebasoodsasse olukorda, kasutades ära nende haava-
tavust. Ohvrid on kaotanud oma raha või ei ole saanud palka või tööd 
või töö laad erines kokkulepitust. Kui olukord petetud ohvrite jaoks ei 
halvene, siis on tegu kelmusega. Arvestades aga ärakasutamise kõrget 
läve, ei pruugi ärakasutamise tunnused iial kohtusse jõuda, sest ohvrid ei 
teata neist ning asjaomastel ametiasutustel napib teadmisi ja/või huvi 
asja edasi uurida. 

Käesoleva uuringu seisukohast asjakohaste kohtuasjade leidmiseks on 
vaja teha olemasolevate kelmusejuhtumite õiguslik süvaanalüüs. Kahjuks 
ei olnud see k.o projekti eesmärk, ent see on tõepoolest soovitatav lähi-

                                                 
41  Ekspertide hinnangul on tegu sisuliselt olematu probleemiga, sest konkreetseid juhtumeid 

pole avastatud. 
42  § 209 kohaselt on kelmus varalise kasu saamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ette-

kujutuse loomise teel. Karistusseadustik, RT1 I 2001, 61, 364; jõustunud 1. septembril 
2002. 
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tulevikus ette võtta, sest tegu on ühe võimaliku metoodikaga, mille abil 
Eestisse suunduvaid ja Eestist lähtuvaid inimkaubanduse juhtumeid 
avastada. 

Samad küsimused kerkivad siis, kui püüda leida võimalikke tööjõu ära-
kasutamise ja sunniviisilise töö juhtumeid, mida menetleb töövaidlus-
komisjon. Kuna Eesti töölepinguseaduses ei ole eraldi ärakasutamise 
keeldu, tuleks analüüsida võrdse kohtlemise juhtumeid, sest neis võib 
esineda tööjõu ärakasutamise või sunniviisilise töö tunnuseid. 

 

REGULATSIOONI PUUDUSED 
Hoolimata inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja identifitseerimise 
juhisest on praktikute ja poliitikute teadmised sellest teemast kasinad. 
Projekti käigus riiklike ekspertidega tehtud süvaintervjuudest koorus 
selgelt välja, et Eesti peaks parandama riigiasutuste koostööd ja töötama 
välja inimkaubandust käsitleva kuriteokoosseisu karistusseadustikku, mis 
sisaldab ÜRO 2000. aasta inimkaubanduse protokolliga kooskõlas 
olevat nimkaubanduse mõistet ning jätkama jõupingutusi praktikute ja 
riigiametnike koolitamiseks selles valdkonnas. Eriti oluline on nende 
koolitamine sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljele-
tava inimkaubanduse vallas. 

Üks 2010. aasta veebruaris korraldatud riiklike ekspertide kokkusaamise 
tulemusi seisneb nentimises, et inimkaubandussätte puudumine rasken-
dab võimalike inimkaubanduse juhtude uurimist ja süüdlaste vastutusele 
võtmist. Sama kehtib ka tööjõu ärakasutamise ja sunniviisilise töö puhul, 
sest kehtivas õiguses puudub tööjõu ärakasutamise ja sunniviisilise töö 
mõiste ning tööjõu ärakasutamise keeld expressis verbis. Viite keelule 
leiab samas mitmest õigusaktist, nt töölepinguseadusest43 ja võlaõigus-
seadusest. Viimane sätestab töövõtulepingu tingimused, millega kaas-
nevad tellija jaoks mitmed kohustuslikud sätted ja mis annavad oma-
korda töövõtjale teatud õigused. Kuna paljud inimesed töötavad töö-
võtu- või käsunduslepingu, mitte töölepingu alusel, siis on väga tähtis 
osata ette näha kõiki olukordi, et vältida ärakasutamist. 

                                                 
43  Töölepingu seaduse § 3: tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, 

järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ning edendama võrdõiguslikkust vastavalt võrdse 
kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele, RT I 2009, 5, 35; vastu võetud 
17. detsembril 2008. 
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Tööjõu ärakasutamises on üks viimaseid õiguslikke arengunäitajaid 
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv, millega sätestatakse 
ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele 
kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded. Direktiivis 
rõhutatakse vajadust karmimate karistuste järele selliste tõsiste juhtumite 
puhul nagu korduvad rikkumised, märkimisväärse arvu kolmandate riiki-
de kodanike ebaseaduslik töölevõtmine, eriti orjastavad töötingimused, 
mille puhul tööandja teab, et töötaja on inimkaubanduse ohver, ning 
kui tegemist on alaealise ebaseadusliku töötamisega.44 

Peale karistusseadustiku ja tööõiguse lasub võõrtööjõu ärakasutamise 
ennetamisel Eestis tähtis roll migratsiooniõigusel. Hiljutiste sisserända-
jate tööhõivet Eesti tööturul reguleerib välismaalaste seadus. Seaduse 
muudetud redaktsioon kehtib alates 2008. aasta teisest poolest. 

Tõhusal migratsiooni järelevalvel ja vastavatel õigusaktidel on oluline 
osa võimalike ärakasutamisjuhtumite avastamisel. Sisserände seaduste 
range rakendamine võib aga põhjustada ka sisserändajate kinnipidamist 
ja kodumaale saatmist, hindamata seejuures, kas need isikud on sunni-
viisilise töö ohvrid.45 See võib anda kurjategijatele argumendi, mida 
kasutada sunnimeetmena ohvrite vastu, ähvardades neid väljasaatmisega, 
kui nad peaksid pöörduma õiguskaitseorganite poole. 

Eesti on üks EL liikmesriike, kes viljeleb ranget migratsioonipoliitikat. 
Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse kohaselt võidakse Ees-
tisse ebaseaduslikult saabunud välismaalane ilma ettekirjutuseta ja 
halduskohtu loata riigist välja saata.46 See regulatsioon võib puudutada 
enamikku inimkaubanduse ohvreid. 

Avastatud ohvrite viivitamatu väljasaatmise asemel tuleks rakendada 
järelemõtlemisaega, sest paljud isikud ei pea end inimkaubanduse ohv-
riks ning nende vahistamine ja väljasaatmismenetlus võib panna neid 
nägema end mitte ohvrite, vaid kurjategijatena. Sageli 

                                                 
44  Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2009/52/EÜ, 18. juuni 2009, millega 

sätestatakse ebaseaduslikult riigis viibivate kolmandate riikide kodanike tööandjatele 
kohaldatavate karistuste ja meetmete miinimumnõuded, ELT L 168, 30.06.2009, lk 24. 

45  Malpani, R. Legal Aspects of Trafficking for Forced Labour Purposes in Europe, ILO 2006, 
lk 32. 

46  Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 14 lg 3. RT1 I 1998, 98/99, 1575; 
jõustunud 1. aprillil 1999. 
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„nad [inimkaubanduse ohvrid] ei tea, mis inimkaubandus on, ei mõista 
omaenese õiguslikku seisundit ja on veendunud, et nad on kurjategijad” 
(intervjuu eksperdiga). 

Ehkki püüdeid rakendada sisserändeseadusi tuleks toetada, peavad 
korrakaitsjad ja migratsiooniametnikud, ohvrite õiguste eest seisjad ning 
valitsus tegema kindlaks, kas sisserändeseaduste range rakendamine 
töötab sunniviisilise töö ohvritele kaitse ja toe pakkumise vastu või on 
korraga võimalik saavutada mõlemad olulised eesmärgid. 

 

ÕIGUSAKTIDE MUUTMINE JA ARENG 
Eesti on astunud lisasamme oma õigusaktide parandamiseks, et avastada 
inimkaubanduse juhtumeid ja abistada selle ohvreid. 

 

Välismaalaste seadus 

Majandusbuumi ajal tekkis suur nõudlus välistööjõu järele ning kuna 
bürokraatlik värbamisprotsess võttis palju aega, oli vaja migratsiooni-
poliitikat kohendada. Majanduseksperdid panid 2006. ja 2007. aastal 
ette võtta kasutusele paindlikum ja lihtsam võõrtöötajate värbamise 
süsteem. Ettepanekud lisati välismaalaste seadusesse ja muudetud seadus 
jõustus 2008. aasta suvel. Kõige olulisem muudatus oli palgakriteeriumi 
kasutuselevõtt lühiajaliste võõrtöötajate puhul. 

Muudatuse kohaselt on tööandja kohustatud maksma välismaalasele 
tasu, mille suurus on vähemalt võrdne statistikaameti viimati avaldatud 
Eesti aasta keskmise palga ja koefitsiendi 1,24 korrutisega.47 

Eestisse lühikest aega (vähem kui kuueks kuuks) tööle tulnud isikud 
peavad saama töötasu, mis on vähemalt võrdne tööandja peamise 
majandustegevuse valdkonna viimase keskmise kuise brutotöötasuga, 
mille on avaldanud Eesti Statistikaamet, ent see ei tohi olla väiksem kui 
koefitsiendi 1,24 ja Eesti aasta keskmise palga korrutis.48.  

Peale palganõude peab tööandja taotlema Töötukassalt luba välismaa-
lase palkamiseks kauemaks kui kuueks kuuks ühe aasta jooksul. Loa 
taotluse tohib esitada, kui töökohta ei ole kolme nädala jooksul avaliku 
                                                 
47  Välismaalaste seaduse § 107 lg 1. RT I 1999, 44, 637; jõustunud 12. juulil 1993. 
48  Samas. 
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konkursiga ega riiklikku töövahendusteenust kasutades täidetud esitata-
vatele kvalifikatsiooni- ja kutseoskusnõuetele vastava Eesti kodaniku, 
Euroopa Liidu kodaniku või Eestis elamisloa alusel elava välismaa-
lasega.49 

See lahendus aitab vältida Eestisse seaduslikult saabunud ja elamisloa 
taotlemiseks töösuhte registreerinud võõrtööjõu ärakasutamist. 

2007. aastal jõustusid tähtajaliste elamislubade sätted. Nende kohaselt 
võib välismaalasele anda tähtajalise elamisloa kaaluka avaliku huvi korral 
kuriteo tõenduseseme asjaolude selgitamisele kaasaaitamiseks, kui ta on 
kannatanu või tunnistaja kriminaalmenetluses, mille ese on inimkauban-
dusega seotud kuritegu, eelnevalt kaasa aidanud kuriteo tõenduseseme 
asjaolude selgitamisele või andnud nõusoleku seda teha ja katkestanud 
kõik suhted isikutega, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo 
toimepanemises. Tähtajaline elamisluba väljastatakse üheks aastaks. 
Nimetatud elamisloaga isikul on õigus töötada Eestis ilma tööloata. 

See aitab inimkaubanduse ohvreid ühiskonda lõimida ning lihtsustab 
elamisloa taotlemist. 

 

Karistusseadustik 

Justiitsministeerium valmistab ette karistusseadustiku muudatusi, mil-
lega võetakse kasutusele ÜRO inimkaubanduse protokolli inimkauban-
duse mõiste ja millega inimkaubandus kriminaliseeritakse. Kahjuks on 
kavandatud muudatuste tegemine viibinud. 

Enne muudatuste ettevalmistamist tegi justiitsministeerium põhjaliku 
analüüsi, et selgitada välja ekspertide seisukohad kehtiva õiguse piisavuse 
kohta ning saada ülevaade ekspertteadmistest ja võimalikku inim-
kaubandussätet puudutavatest ettepanekutest. Kõik eksperdid leidsid, et 
inimkaubanduse mõiste puudumine takistab rahvusvahelist koostööd, 
mis hõlmab nii riigi ametiasutusi kui  vabaühendusi. Viimastel on ise-
äranis suur tähtsus, sest inimkaubandus on tavaliselt piiriülene kuritegu. 
Kriminaalmenetluses on prokuratuur silmitsi tõendite, eelkõige ohvrite 
tunnistuste kogumise raskustega, sest ärakasutatud inimesed keelduvad 
sageli kohtus tunnistamast, kuna kardavad kurjategijaid ja võimalikke 

                                                 
49  Samas. 
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tagajärgi. See toob sageli kaasa menetluse peatamise tõendite puudu-
mise või õiguserikkuja tuvastamata jäämise tõttu. 

Õigusvaldkonna spetsialistid leiavad, et inimkaubandussäte peaks asuma 
Karistusseadustiku isikuvastaste süütegude peatükis. Inimkaubanduse 
mõiste tuleks võtta Palermo protokollist. 

Praegu on peamine seadusandlik erinevus seotud ohvri nõusolekuga. 
Karistusseadustiku § 133 kohaselt – tegu on kõige levinuma para-
grahviga inimkaubandusega seotud kuritegude puhul – tähendab orjas-
tamine inimese asetamist olukorda, kus ta oli sunnitud oma tahte vasta-
selt kellegi teise kasuks töötama või täitma muid kohustusi, samuti 
inimese hoidmist sellises olukorras, kui tegu on toime pandud vägivalla 
või kelmusega või inimese abitu seisundi ärakasutamisega.50 

Palermo konventsiooni ja Euroopa Nõukogu direktiivi kohaselt pole aga 
isiku nõusolek oluline, kui teol on dokumendis sätestatud tunnused. 
Intervjueeritud riiklikud eksperdid leidsid, et kavandatav inimkauban-
dust puudutav regulatsioon peaks tulenema otseselt Palermo konvent-
siooni sõnastusest ja kõrvaldama seega vajaduse esitada tõendeid ohvri 
tahte puudumise kohta. 

 

                                                 
50  Karistusseadustiku § 133, RT I 2001, 61, 364; jõustunud 1. septembril 2002. 



V. SUNNIVIISILISE TÖÖ JA TÖÖJÕU 
ÄRAKASUTAMISE EESMÄRGIL 
VILJELETAVA INIMKAUBANDUSEGA 
SEOTUD PROBLEEMID 
 

MEEDIAANALÜÜS51 
Käesoleva meediaanalüüsi aluseks on massimeedias avaldatu, mis on 
leitud Eesti artiklite andmebaasi Index Scriptorium Estoniae (ISE)52 abil. 
See andmebaas sisaldab ajalehtedes, ajakirjades, toimetistes, antoloo-
giates ja kogumikes alates 1990. aastatest avaldatud artikleid, mille 
terviktekstiga on võimalik tutvuda tasuta digitaalarhiivides ja veebis. 

Iga päev lisatakse andmebaasi ligikaudu 200 uut artiklit. 

Enne ISE kasutuselevõttu kasutasime suurimate päevalehtede (Posti-
mees, Eesti Päevaleht, SL Õhtuleht) ja nädalalehe Eesti Ekspress veebi-
versiooni. Lisaks kasutasime analüüsiks Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) 
uudiseid. Igal ajalehel on veebipõhine arhiiv, kust on võimalik leida 
artiklite täistekste. Neis arhiivides puuduvad artiklitel märksõnad, mis-
tõttu otsingu käigus leitakse tohutu hulk artikleid, mille sisu asjakoha-
sust tuleb kontrollida. Täistekstidest ei leitud publikatsioone, mida ISEs 
ei leidunud. Edaspidi soovitaksime seetõttu meediaanalüüsiks kasutata-
vate publikatsioonide tuvastamiseks kasutada indekseeritud andmebaasi. 
ISE puhul on positiivne see, et indekseeritud on ka kohalikud ajalehed, 
mis sisaldasid antud juhul huvitavat teavet tööjõu ärakasutamise ees-
märgil viljeletava inimkaubanduse kohta. 

                                                 
51  Selle osa kaasautor on Sirli Spelman. 
52  Arvutivõrgus tasuta: http://ise.elnet.ee. 
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Esiteks oli vaja otsustada, missuguseid märksõnu tuleks kasutada asja-
omase materjali otsimiseks. Kuna käesoleva uurimisprojekti põhiteema 
oli inimkaubandus, siis alustati otsingut selle märksõna abil. Esimese 
otsingu puhul kasutasime ISEd, Eesti Rahvusraamatukogu peetavat 
kõigi Eesti artiklite andmebaasi. Selles on indekseeritud kujul kõik Eesti 
ajakirjanduses, sh kohalikes väljaannetes avaldatud artiklid. Väljaanded 
on indekseeritud olenemata sellest, kas need on veebis kättesaadavad või 
mitte. Esimene otsing tehti eesti ja vene keeles alates 1. jaanuarist  
2004. a. avaldatud ajaleheartiklite seas. Kasutati üht märksõna – „inim-
kaubandus”. Tulemuseks saadi 171 vastet. 

Teiseks kitsendati otsingut ja jäeti välja artiklid, mis sisaldasid märksõna 
„prostitutsioon”. Tulemuseks saadi 68 artiklit. Nende sisu uuriti. Kõi-
gist 68 artiklist olid veebis kättesaadavad vaid 3. Artiklid ei sisaldanud 
juhtumite kirjeldusi ning nende sisu oli üsna üldist laadi: räägiti töö-
vahendusfirmadest, jagati teavet inimkaubanduse ohvritele mõeldud 
abiliini kohta jne. Need arvud näitavad inimkaubanduse teema proble-
maatilisust Eestis – väga suure tõenäosusega seostatakse inimkaubandust 
eelkõige prostitutsiooni ja seksuaalse ärakasutamisega. 

ISEd kasutades tegime otsinguid eri märksõnade abil. Mõni neist osutus 
kasulikuks, mõni aga andis palju ebaolulisi vasteid. Edaspidistes uuri-
mustes soovitame kasutada alljärgnevaid märksõnu: „inimkaubandus” – 
otsing andis tulemuseks palju artikleid seksuaalse ärakasutamise ees-
märgil viljeletava inimkaubanduse kohta; artiklites käsitleti selliseid üldi-
semaid teemasid nagu teadlikkuse tõstmine, õigusaktides sätestatud 
nõuded jne. 

„Orjastamine”, „orjatöö” – nende märksõnade abil õnnestus leida väga 
vähe konkreetseid artikleid orjastamisjuhtumite kohta. Samas peetakse 
orjatöö all sageli silmas pigem päästetöötajate kehvasti tasustatud tööd. 

Märksõnade kombinatsioon: „pettus” ja „tööotsimine”; „pettus” ja 
„tööturg”; „pettus” ja „tööjõud”; „pettus” ja „tööjõu mobiilsus” – 
need aitavad leida asjakohased artiklid. Osalt tulemused kattusid, ent iga 
otsinguga õnnestus leida vähemalt mõni algupärane artikkel. 

Mõned asjaomased artiklid leiti märksõnade „töö välismaal” abil. 

„Töövahendusfirma”, „töövahendus” ja „pettus” – nende märksõna-
dega suutsime leida artikleid, kus kirjeldati juhtumeid, mis hõlmasid 
inimkaubandust või kelmusejuhtumeid, mis puudutasid töövahendus-
firmasid. 
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Märksõnad „ekspluateerimine”, „tööekspluateerimine”, „tööalane eksp-
luateerimine”, „tööorjus” polnud kuigi kasulikud, sest otsingu käigus 
me ühtki asjakohast artiklit ei leidnud. Samuti ei olnud suurt abi märk-
sõna „töö” kombineerimisest teatud sihtriigiga (nt „töö” ja „Soome”), 
sest vasteks saime tohutul hulgal ebaolulisi artikleid. 

Võib öelda, et käesoleva uurimistöö teemat on Eesti meedias väga keh-
vasti kajastatud. Enamik inimkaubandust käsitlevaid artikleid räägib 
prostitutsioonist ja seksuaalsest ärakasutamisest. Ehkki need mõlemad 
on väga tähtsad ja asjakohased teemad, tuleks ajakirjandust kui neljandat 
võimu kasutada ka tähelepanu tõmbamiseks üsna väheuuritud sunni-
viisilise töö ja tööjõu ärakasutamise teemale. 

Inimkaubandus, mille eesmärk on sunniviisiline töö, on võrreldes inim-
kaubandusega, mille eesmärk on seksuaalne ärakasutamine, pälvinud 
meedias vähem tähelepanu. Sunniviisilise töö teema on muutunud eri 
väljaannete jaoks kajastamist väärivaks küsimuseks alles viimasel 4–5 
aastal. Erinevad väljaanded on eri aegadel väitnud, et Eesti on sunnivii-
silise töö ja tööjõu ärakasutamise siht-, transiit- ja lähteriik. Nende 
artiklite eesmärk on anda ülevaade praegusest olukorrast. 

Neil artiklitel on ühisnimetaja – erinevad mittevabatahtliku töö juhtu-
mid, mille puhul ohvreid sunniti (kelmusega, vägivallaga või nende 
rasket olukorda ära kasutades) töötama tingimustel, mis erinesid kokku-
lepitud tingimustest. Artiklites kirjeldatakse ka asjaolu, et peaaegu kõigil 
juhtudel võtsid tööandjad ära isikute dokumendid, et nad ei saaks töö-
suhet lõpetada ega riigist lahkuda. Sellised kogemused kahjustavad ohvri 
füüsilist ja vaimset tervist ning nendel on sageli pöördumatud tagajärjed 
tema elukvaliteedile. Seetõttu on vaja mõista probleemi olemust, kogu-
da teavet selle nähtuse kohta ning tugevdada koostööd kuritegude 
ennetamiseks. 

Neis artiklites võis täheldada peamiselt kaht lähenemisviisi. Ühe puhul 
kirjeldati ohvrite olukorda ja teise puhul probleemi hetkeseisu (kui palju 
teavet teema kohta on, mida selle teabega teha, mis on võimalikud 
lahendused jne). 

 

Teemade esitlemine 
Meedias ollakse tööjõu väljarändes ühel meelel. Aastatel 2004–2006 teki-
tas äsja avanenud ELi turg uusi võimalusi teenida palka, mis oli mitu kor-
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da kõrgem kui sarnase töö eest Eestis makstav palk. Aastatel 2009–2010 
mainitakse aga tööjõu väljarände põhjusena Eestis valitsevat suurt töö-
puudust. 

Aastatel 2004–2006 räägiti probleemist sageli saamata jäänud maksude 
vaatenurgast. Mitme riigi seatud piirangud tööjõu liikumisele tekitasid 
olukorra, kus Soome firmad ei palganud töötajaid otse, vaid üürisid neid 
töövahendusfirmadelt. See võimaldas ettevõtetel maksta sihtriigi kesk-
misest palju madalamat palka. Üldjoontes olid töötajate õigused täiesti 
kaitsmata ja teadlikkus sellest väga väike. Probleemiks olid ka maksud, 
mida kummaski riigis sageli üldse ei makstud. 

„Peamine, mis sunnib eestimaalasi õigust otsima, on palk ja sellega seon-
duv. [Nt Eesti firma, kes saatis oma töötajaid ajutiselt põhjamaadesse – 
tunnipalga vahe oli Eesti töötajate kahjuks kolmekordne.] Suurim prob-
leem on aga vahendusfirmade kaudu välismaale saadetud töötajad. 
Vahendajad ei tea seadustest suurt midagi.” 53 

Vaatlusaja algusest kuni praeguseni on Eestist lähtuva tööjõu ärakasuta-
mise eesmärgil viljeletava inimkaubandusega seoses töövahendusfirmad 
peamine murelaps. Peale juba mainitud palgaerinevuste ja maksmata 
maksude on töövahendusfirmad meedia teatel osalenud ka kelmustes. 
Tavaliselt sõlmib välismaale minna soovija töövahendajaga mingisuguse 
lepingu, tasub teatud rahasumma, mis väidetavalt katab sõidukulud, ja 
sellega lugu lõppebki –  isikut petetakse ning ta ei saa makstud raha eest 
ei tööd ega midagi muud. 2000. aastate keskpaigas olid need ettevõtted 
sageli ebaseaduslikud ja äriregistris registreerimata. Inimesi peteti ka 
muul moel: neid saadeti välismaale, ent tööd seal ei pakutud; nende 
käest küsiti raha töövahendusteenuste eest, ehkki see on ebaseaduslik 
jne. Paljud artiklid ei ole kirjutatud mitte üksnes konkreetsetest 
kelmusejuhtumitest teatamiseks, vaid võimalike välismaalt töö otsijate 
üldise teadlikkuse suurendamiseks. Näiteks 2010. aastal avaldati Posti-
mehes artikleid, et tõsta teadlikkust inimkaubanduse ohvriks langemise 
ohtudest või anda teavet ohvriabi kohta. Nende pealkirjad annavad neist 
hoiatustest aimu: 

Välismaal plindris. Kes päästab välja? PM 12.12.2010 

Inimkaubanduse ohvriks satuvad ka elukogenud naised PM 19.10.2010 

                                                 
53  Narusk, A., Tööandja saadab piiri taha tööle? Uuri riikide tööseadusi. EPL 28.03.05. 

Arvutivõrgus: http://www.epl.ee/artikkel/288167. 



  V. Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava... 39 
 

Töötukassa: töövahendaja valikul tuleb olla ettevaatlik PM 08.10.2010 

10 soovitust välismaale tööle minejale PM 21.05.2010 

Artiklites antakse sõna politseile, juristidele ning EURESi ja vabaühen-
duste esindajatele. Eesti Töötukassa, mida esindab EURES, ja MTÜ Li-
ving for Tomorrow on peamised toimijad teadlikkust tõstvates artiklites. 
Nende esindajad on mõnikord artiklite autoriks, mõnikord intervjuee-
rivad neid ajakirjanikud ja mõnikord teavitavad artiklid nende korral-
datud üritustest (eraldi või koostöös). 

Tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse probleemi 
arutatakse sageli lähtuvalt sellest, kuidas vahendajad oma õigusi mitte-
tundvaid inimesi eksitavad. Probleemi arutatakse ka üldtasandil, olene-
valt sellest, kuidas tööturg Eestis toimib. Näiteks ühes EPLis avaldatud 
artiklis käsitletakse tööjõu ärakasutamise küsimust osana üldisemast 
Eestis valitsevast probleemist – väljakujunemata töökultuurist. Tööandja 
seisukohalt seondub see probleem ka oskusteta, ükskõiksete ja seetõttu 
ebausaldusväärsete kandidaatidega. Töötaja vaatenurgast leiame liiga 
palju juhtumeid, kus töötajaid on petetud või põhjuseta või nõuete-
kohase etteteatamiseta vallandatud, palk on maksmata jäetud jne. 

„Ühesõnaga, leian, et me ei saa süüdistavalt näidata näpuga vaid töö-
võtjate või tööandjate poole. Ja süüdistada pole mõtetki, sest tegemist 
on laiema probleemiga. Need on märgid ebaküpsest tööturust, mille 
arenemisele ei aita kuidagi kaasa ka praegune valitsuse (eriti sotsiaal-
ministeeriumi) heitlik ja selgusetu tööturupoliitika ning selge visiooni 
puudumine. Lõputud vaidlused tööseaduse teemal tööandjate, ameti-
ühingute ja valitsuse vahel ning sees tekitavad aina suuremat ebakindlust 
nii ettevõtjates kui ka palgalistes. Hea küll, see pole ehk põhjuseks 
tööotsijate üllatavalt vastutustundetule toimimisele, millest juttu alusta-
sin. Kuidas aga peaks tekkima vastastikune austus tööandja ja töövõtja 
vahel, kui ellujäämisküsimus on järjest enam igaühe oma asi ning riigi 
juhtimiselt mingit põhimõttekindlust oodata ei saa?” 54 

 

                                                 
54  Rumessen, I., Toimetaja pilguga: Kultuuritu tööturu mängureeglid. Ärileht (EPL lisa), 

27.05.2009. 
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Tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava 
inimkaubanduse ohvrite käsitlus 
Artiklites kirjeldatakse sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise ees-
märgil viljeletavat inimkaubandust, mis suundub Eestisse ja lähtub 
Eestist ning mille puhul ohvriteks on nii Eesti kui ka muude riikide 
kodanikud. Ärakasutamine leiab aset nii Eestis kui ka muudes riikides. 

Tavaliselt ei avalda Eesti meedia artikleid inimkaubitsejate vaatevinklist. 
Üksikuid töötajaid ja inimkaubanduse ohvreid käsitlevaid artikleid on 
raske leida, sest peaaegu kõik artiklid räägivad prostitutsioonist ja sek-
suaalse ärakasutamise eesmärgil viljeletavast inimkaubandusest. Esimest 
viimasega võrreldes võib aga öelda, et alates 2006. aastast on tööjõu 
ärakasutamise ohvritest kõnelevad artiklid muutunud sagedasemaks. 

Paljud neist kirjeldavad kohutavaid olukordi, millesse ohvrid on kelmuse 
tõttu sattunud. Tööandjaid kujutatakse tavaliselt vägivaldsena ja kahjuks 
ka ohvri elus suurt rolli mängivana. Tööd on erinevad – meessoost 
ohvreid sunnitakse töötama peamiselt ehitusel, samas kui naisi meelita-
takse töötama koduabilistena või lapsehoidjatena. Kõige värvikam näide 
naissoost ohvrite sunniviisilisest tööst esitati artiklis, mis avaldati 2010. 
aasta mais ning kus kirjeldati üht asiaadiemandat, kelle juures töötas 
hulk noori naisi (tõenäoliselt samuti Aasiast, ehkki artiklis seda ei täpsus-
tatud) ebainimlikes tingimustes: 

„Rakkes olid orjad 24 tundi jutti, raha neile töö eest ei makstud. Igale 
eksimusele järgnes karistus – trahv ja julm peks. Emanda laiaks söönud 
tütrel oli oma isiklik ori – kõhn lapseohtu kasahhitar. Temagi rügas ööd-
päevad, aga karistada sai ikkagi.”55 

Ehkki näites kirjeldatakse Moskvas juhtunut, tundub olevat tegu olu-
korraga, mida ka siinmail võib esineda. Jääb mulje, et ühel päeval võime 
kuulda uudist sellest, kuidas noori Eesti tütarlapsi sunnitakse sellistes 
jubedates tingimustes töötama. 

Asjaolu, et inimesed, kes sunniviisilise töö tegijatega tegelevad (s.o töö-
vahendusfirmad), kasutavad inimkaubanduseks erinevaid inimesi, pole 
üllatav. Üks artikkel rääkis kurttummast eestlasest, kellele lubati kõrge 
palgaga tööd Kreekas. Keskkriminaalpolitsei infojuht ütles artiklit 

                                                 
55  Põld, T., (2010) Orjapidaja tahtis pai – WWW http://www.postimees.ee/?id=239125 

(06.11.2010). 
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kommenteeris, et sedasorti skeem toimis just seepärast, et Ida-Euroopas 
on kurttummadel keeruline tööd leida: 

„Nii lubasidki Ukraina kodakondsusega kurttummad mitmele Ida-
Euroopa kurttummale tasuvat ja jõukohast tööd Kreeka ning teiste 
Lõuna-Euroopa riikide turismikeskustes. Tasuva töö asemel tuli neil 
maksta ukrainlastele igakuist andamit ja selle tasumata jätmise korral 
ähvardasid kurjategijad seada ohtu töötajate sugulased.”56 

Õnneks saadi osa kurjategijaid kätte, ent nende juhid, keda kuritegelikes 
ringkondades tuntakse nimede Clown ja Doll all, on endiselt vabaduses. 

Üks eripära seisneb selles, et meedia seostab omavahel vaesust, ärakasu-
tamist ja inimkaubandust. Valdavalt kujutatakse ohvreid töötutena, kes 
elavad vaesuses või kehvades tingimustes ja kes on nii tõrjutud, et neil 
on oma olukorrale raske lahendust leida.57 Paljudes artiklites mainitakse 
ka seda, et inimkaubanduse vastu võitlemiseks napib vahendeid. Lisaks 
peetakse osaks probleemist ka tööturu regulatsiooni puudulikkust 
eelkõige tööagentuuride osas, kes välismaale tööjõudu vahendavad. 

 

Võimalikud lahendused 
Artiklite analüüsi põhjal ilmneb, et meedias pakutakse välja kolm põhi-
list lahendust inimkaubanduse probleemi lahendamiseks: sanktsioonide 
õiguslike aluste muutmine; kehtivate seaduste karmistamine, et kaitsta 
inimesi petturite töökuulutuste eest; avalikkuse teadlikkuse tõstmine 
inimkaubanduse ohtudest. Kuna vaesust ja ebavõrdsust peetakse sunni-
viisilise töö eesmärgil viljeletava inimkaubanduse peamiseks põhjuseks, 
siis arvatakse, et probleemi lahendamiseks on vaja parandada inimeste 
elujärge.58 Teadlikkuse tõstmist peetakse ainsaks konkreetseks meetmeks, 
millega olukorda lahendada. 

Paljudes artiklites anti välismaal töötada soovijatele praktilist nõu. Neis 
artiklites oletati, et inimesed, kellest on saanud inimkaubanduse ohvrid, 

                                                 
56  Ojakivi, M., (2005) Eesti kurttumm langes ukrainlaste aetud inimkaubanduse ohvriks – 

WWW http://www.epl.ee/artikkel/300260 (10.11.2010). 
57  Annist, A. (2005) Presentation of trafficking for sexual exploitaion in the Estonian media 

from 2001 to 2004. – Trafficking in human beings for sexual exploitation. An analysis of the 
situation in Estonia. Helsinki: IOM, Regional Office for the Baltic and Nordic countries. 
77–90. 

58  Samas. 
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ei saanud aru, millesse nad end mässivad. Soovi välismaal töötada peeti 
ohtlikuks nendele, kes pole selleks põhjalikult valmistunud. Osas 
artiklites koguni hoiatati, et inimkaubitsejad jätavad endast sageli mulje 
kui kenadest inimestest, kes tahavad vaid aidata. 

Ehkki teadlikkuse tõstmine on võimas tööriist, ei lahenda see probleemi. 
Vaja on ka põhjalikku arusaama sellest, mis sunniviisilise töö eesmärgil 
viljeletav inimkaubandus on, ja praktilisi lahendusi. Selleks tuleb lähe-
neda probleemile igakülgselt ning meedial on selles protsessis üks roll 
paljude muude võimaluste hulgas.59 

Raske on leida usaldusväärseid andmeid ohvrite arvu kohta, sest kõne-
alune nähtus on varjatud. Avastatakse vaid mõni üksik juhtum ning liiga 
vähestele ohvritele osutatakse abi, mida nad tõepoolest vajavad. 

 

TÖÖJÕU SISSERÄNNE EESTISSE 

Eestisse saabuva tööjõu hulga hindamine 
Uurimuse käigus kogutud andmed lubavad eeldada, et Eestis esineb 
võõrtööjõu ärakasutamise juhtumeid. Paljud praktikud ja teadlased aga 
leiavad, et tööjõu ärakasutamine ja sunniviisiline töö ei ole Eestis prob-
leem. Kuna andmeid korrapäraselt ei koguta ega registreerita ja puudub 
pädev asutus tööjõu ärakasutamise juhtumite avastamiseks, on ameti-
asutused seisukohal, et probleemi pole. 

Projekti raames korraldatud riiklike ekspertide kokkusaamisel selgus, et 
Eesti praktikud on valdavalt seisukohal, et Eesti on eelkõige inimkau-
banduse lähteriik. Paljude ekspertide arvates ei ole Eesti sihtriik kehva 
majandusliku olukorra ja kõrge tööpuuduse tõttu. Napp statistika näitab 
aga seda, et inimeste saabumine Eestisse vähem arenenud endistest NL 
riikidest on majanduslikel ja tööga seotud põhjustel suurenenud. 

Seoses Schengeni viisaruumiga mainisid eksperdid raskusi, mis on 
seotud andmete kogumisega võõrtöötajate kohta, kes pärinevad teistest 
EL liikmesriikidest – see raskendab võimalike tööjõu ärakasutamise 
juhtumite avastamist Eestis. 

See toob omakorda kaasa paradoksaalse olukorra, kus ühelt poolt on 
olemas andmed, mis lubavad oletada, et Eestis esineb võõrtööjõu 
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ärakasutamise juhtumeid, ent teiselt poolt leiavad eksperdid, et prob-
leemi õigupoolest pole, sest konkreetseid juhtumeid ei ole avastatud. 

Teema problemaatilisuse eiramise põhjus seisneb ka õiguskaitseasutuste 
pädevuse puudumises. Praegu ei ole ühelgi asutusel õigust ega juriidilist 
kohustust kontrollida tegelikku olukorda tööpaigas. Politsei koda-
kondsus- ja migratsiooniosakond kontrollib üksnes Eestis viibivate võõr-
töötajate töölube/elamislube, ent ei tuvasta sunniviisilise töö ega tööjõu 
ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse ohvreid. Ühtlasi 
kontrollib Tööinspektsioon üksnes töölepingusuhted, s.t nende pädevus 
piirdub töösuhetega, mille aluseks on tööleping, mitte käsundus- ega 
töövõtuleping. 

Asjaomaste riiklike toimijatega tehtud intervjuudest ilmneb kahjuks huvi 
puudumine olukorra muutmise ja pädevusprobleemide lahendamise 
vastu. 

 

Teadlikkuse tõstmine 
Eksperdid leidsid, et üldsuse ja ametiasutuste teadlikkuse tõstmine on 
ennetustöö seisukohast määrava tähtsusega. 

MTÜ Living for Tomorrow infoliin pakub tuge inimkaubanduse ohvri-
tele ning nõustab isikuid, kes tahavad välisriigis turvaliselt õppida ja töö-
tada. Infoliinile tehtud kõnedest nähtub, et praeguses majandusolu-
korras küsivad enamasti nõu tööotsijad. Helistajad otsivad enamasti liht-
tööd, ent paljusid inimesi ei huvita üldse ei töö laad ega selle tingi-
mused. Seepärast on tähtis harida inimesi, eriti noori, kes tööturule 
sisenevad, ja selgitada neile, mida tuleks arvestada välismaale tööle 
minemisel, kuidas suhelda värbajaga jne. 

Üks sihtrühm on noored, keda tuleks aktiivsemalt teavitada, sest nad ei 
taju võimalikke ohte, mis on seotud inimkaubandusega, nt võimalust 
sattuda sunniviisilise töö või seksuaalse ärakasutamise ohvriks reisimisel 
või seoses õpingutega. Oluline tegevus on ka inimkaubanduse vastu 
võitlemise ja ohvriabi spetsialistide koolitamine. Koolitus peab olema 
järjepidev ja süstemaatiline. 
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Eestisse saabuvate ebaseaduslike sisserändajate arv 
kasvab 
Võõrtööjõu võimaliku ärakasutamise analüüsimiseks, ennetamiseks ja 
lahendamiseks on oluline saada ülevaade migratsioonisuundumustest. 
Kahjuks tähendab usaldusväärse statistika puudumine, et ei ole selget 
ülevaadet migratsioonivoogudest ega migratsiooni struktuurist. Kol-
mandatest riikidest Eestisse saabuvate seaduslike sisserändajate voogude 
kohta saab andmeid kodakondsus- ja migratsiooniosakonnale esitata-
vatest elamisloataotlustest. Praegu puudub aga hinnang ebaseadusliku ja 
seadusliku sisserände suuruse kohta ELi liikmesriikidest. 

Ebaseaduslik sisseränne pälvib üha suuremat tähelepanu. Eesti Piirivalve 
avastab rohkem juhtumeid, kus isikud, kes on saanud Schengeni viisa, ei 
tule kunagi Eestisse või liiguvad viivitamata pärast saabumist edasi teis-
tesse riikidesse. Ebaseaduslike sisserändajate arv on suurenenud. Ka sea-
duslik sisseränne seoses tööga on tõusuteel. Schengeni viisaruumi 
laiendamine ei toonud kaasa elamislubade nõudluse suurenemist, ent 
lühiajaliste elamislubade taotluste arv tööga seoses on kasvanud.60 

Viimase viie aasta jooksul (2005–2009) on pisut kasvanud vaid tööga 
seoses esitatud elamislubade taotluste arv. Seetõttu suurenes vastavate 
elamislubade arv, ehkki minimaalselt. 

Kui seadusliku sisserände näitajad on viimastel aastatel pisut vähenenud, 
siis ebaseadusliku sisserände näitajad on viimase viie aasta jooksul lange-
nud ligikaudu 50% või enamgi. Eestis kinnipeetud ebaseaduslike sisse-
rändajate andmete võrdlus teiste liikmesriikidega näitas, et vastav 
suhtarv oli Eestis madalaim.61 

 

Sisserännet soodustavad tegurid 
Ehkki keskmine palk on Eestis oluliselt väiksem ELi vanade liikmes-
riikide keskmisest palgast, soodustavad geograafiline asukoht ja ajaloo-
sidemed sisserännet Eestisse endistest Nõukogude Liidu vabariikidest. 
Alates 1992. aastast Eestisse saabunud sisserännanutest moodustavad 

                                                 
60  Töövaldkonna areng 2008-2009. 
61  Belitshev, E., (2010) Trafficking for Forced Labour – Estonia as Possible Country of 
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suurima rühma Venemaalt sisserännanud. ELi riikidest on sisserändajate 
peamised päritoluriigid Soome ja Läti. 

Üle poole hiljuti saabunud sisserändajatest (65) on parimas tööeas, s.o 
vanusevahemikus 24–49 aastat. Enamik hiljuti saabunud sisserändajatest 
(69%) on tulnud Eestisse perekondlikel põhjustel.62 

Hiljuti saabunud sisserändajate hulgas, kes saabusid töö eesmärgil pärast 
2000. aastat, on proportsionaalselt rohkem oskustöölisi, juhte, eriala-
spetsialiste ja ametnikke kui kohalikul tööjõuturul, ent elukutsete jaotus 
erineb olenevalt päritoluriigist. Kui kolm neljandikku ELi vanadest 
liikmesriikidest ja muudest arenenud riikidest pärit hiljuti saabunud 
sisserändajatest võeti tööle juhtide, erialaspetsialistide ja ametnikena, siis 
samas suurusjärgus võeti oskustöölistena tööle endistest Nõukogude 
Liidu vabariikidest pärit sisserännanuid.63 

Sotsiaalministeeriumi tellitud ja 2009. a aprillis Turu-uuringute AS 
tehtud uuringu kohaselt on kolmandatest riikidest töötajate värbamise 
peamiseks põhjuseks konkreetsed oskused ja töökogemus. Hoolimata 
praegusest majandusolukorrast valitseb välistööjõu järele endine nõud-
lus. Ligikaudu veerand võõrtööjõudu värvanud või selle värbamist 
kaalunud tööandjatest leidis, et vajadus võõrtööjõu järele püsib ka lähi-
tulevikus (2–3 aastat). Lõviosa võõrtöötajatest värvati kergetööstuse 
valdkonnas, ent asutused värbasid võõrtöötajaid või kaalusid seda 
arvestataval määral ka haridus- ja majutussektoris.64 

Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonna ning 
Töötukassa andmetel koosnes enamik 2009. aastal tööluba taotlenutest 
metallitöölistest ja laevakere plaatide paigaldajatest. 

Eksperdid märkisid ka seda, et üks võimalikke tegureid, mis sisserända-
jaid Eestisse tulema meelitab, on haridus. 

Haridus on noortele üks võimalus lahkuda kodumaalt ja siseneda 
seaduslikult ELi liikmesriiki. Seda nähtust toetab ülikoolis õppivate 
noorte eestimaalaste arvu vähenemine, sest paljud neist otsivad paremaid 
võimalusi vanades Euroopa Liidu liikmesriikides, ja asjaolu, et Eesti 
elanikkond vananeb lähiaastatel märgatavalt madala sündimuse tõttu. 

                                                 
62  Järv, K. Uusimmigrandid Eestis. – Immigrantrahvastik Eestis. Vastutav toimetaja Siim 

Krusell. Tallinn: Statistikaamet, 2009, lk 35–57. 
63  Krusell, S., Välismaalased Eesti tööturul. – Ränne. Vastutav toimetaja Alis Tammur, Helerin 

Rannala. Tallinn: Statistikaamet, 2009, lk 67–74. 
64  Töövaldkonna areng 2008–2009. 
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Õpingute eesmärgil Eestisse saabujatest võivad suure tõenäosusega 
saada ajutised elanikud. Nad võivad näha Eestit väravana Lääne-Euroo-
passe tänu Eesti soodsale geograafilisele ja geopoliitilisele asukohale 
(demokraatlik ühiskond, kus on võimalik õppida ja töötada vene keeles) 
ning liikuda edasi Lääne-Euroopasse. 

Intervjueeritud eksperdid ei prognoosi Eestisse saabuvate varjupaiga-
taotlejate ega sundrändajate arvu märkimisväärset suurenemist, vaid 
olemasolevale tasemele jäämist. Mõistagi valitseb alati oht, et varjupaiga-
taotlejad ei ole heausksed põgenikud, vaid üritavad lõigata kasu oma 
kehvast olukorrast. 

 

TÖÖJÕU VÄLJARÄNNE EESTIST 

Väljarännet soodustavad tegurid 
Töövahendusspetsialistid väidavad, et surve leida tööd välismaal on 
suurenenud, sest Eesti tööturu olukord on viimase aastaga järsult 
halvenenud.65 Ehkki Eestis puuduvad usaldusväärsed andmed sisse- ja 
väljarändevoogude hindamiseks, võimaldavad Eesti Panga migratsiooni-
uuringud väita, et tööjõu väljavool Eestist suurenes 2008. aastal.66 

Praeguse statistika ja tööturu üleüldise masendava olukorra taustal on 
oluliselt suurenenud sunniviisilise töö või tööjõu ärakasutamise ees-
märgil viljeletava inimkaubanduse oht. Rahvusvahelise Migratsiooni-
organisatsiooni (IOM) hinnangul töötas 2008. aastal välisriigis püsivalt 
10 000–15 000 Eesti elanikku.67 Eestist emigreerumise peamised põh-
jused on majanduskaalutlused, eelkõige töö. 

See nähtus on eriti märgatav Kirde-Eestist pärit venekeelsete meeste 
puhul, kellel puudub Eesti kodakondsus.68 Paljud neist on sisserändajad 
või NL-st tulnud sisserändajate järeltulijad. Tööpuuduse kiire kasvu 
tõttu alates 2008. aastal vallandunud majanduslangusest kannatas võõr-

                                                 
65  Gavronski, A. Huvi välismaal töötamise vastu on hüppeliselt kasvanud. – ERR uudised, 

Aktuaalne Kaamera, 12.07.2009, arvutivõrgus:  
 http://uudised.err.ee/index.php?06170843. 
66  Töövaldkonna areng 2008–2009. 
67  Facts and Figures – Estonia. Arvutivõrgus: 
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68  MTÜ Living for Tomorrow andmetel olid 2009. aastal 54% helistajatest mehed ning 23% 

kõigist helistajatest olid Põhja- ja Kirde-Eestist ning 85% helistajatest olid venekeelsed. 
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tööjõud paljudes ELi liikmesriikides. Olenevalt sihtriigist, on võõrtöö-
tajad tuntavalt esindatud sektorites, mida tööhõive langus kõige ränge-
mini tabas (ehitus, kergetööstus, hotellindus ja restoranid). 

Kehva majandusolukorra, madala haridustaseme ja viletsa eesti keele 
oskuse tõttu otsivad vene keelt kõnelevad inimesed (peamiselt mehed) 
tööd välismaal. 

Seda suundumust kinnitab ka välismaal ohutult õppida ja töötada soovi-
jaid abistava MTÜ Living for Tomorrow abiliinile tehtud telefoni-
kõnede arvu suurenemine. Abiliinile tehtud kõnedest nähtub, et prae-
guses majandusolukorras küsivad enamasti nõu tööotsijad. Helistajad 
otsivad enamasti lihttööd, ent paljusid inimesi ei huvita üldse töö laad 
ega selle tingimused. 

2007. aastast 2008. aastani toimunud tööhõive muutuste analüüs näi-
tab, et enamikul (89%) neist, kes olid 2007. aastal töötanud mõnda aega 
välismaal, oli töökoht ka 2008. aastal ning isegi kui nad olid töötud, ei 
mõelnud nad Eestisse naasmisele.69 

Olukorda selgitab mitu tegurit. Tagasirändevood langevad tavaliselt 
kokku päritoluriigi majandus-, sotsiaalse ja poliitilise arenguga ning 
liikumisvabaduse astmega, mitte tagasirände sihtriigis valitseva majan-
dusliku olukorraga. Sisserändajad otsustavad sageli jääda vastuvõtjariiki 
hoolimata tööturutingimuste halvenemisest, et säilitada sotsiaal-
kindlustushüved. Kehv majanduslik ja tööhõiveolukord päritoluriigis ei 
soodusta samuti nende naasmist. Liikumisvabaduse suurus ja välja-
rändajate sidemete tugevus päritoluriigiga on samuti olulised muutujad, 
mis tagasirännet mõjutavad.70 

 

Peamised sihtriigid ja asjaomased sektorid 
Eesti kodanike lemmiksihtriigid tööotsinguil on nii eesti- kui ka vene-
keelsete inimeste puhul Ühendkuningriik, Soome, Norra, Saksamaa ja 
Rootsi. Sihtriigi valikul mängivad olulist rolli keeleoskus (Ühend-
kuningriik, Soome ja Saksamaa), kodu geograafiline lähedus (Soome ja 
Rootsi) ning varasemate võrgustike, sugulaste või tuttavate olemasolu 
sihtriigis. 
                                                 
69  Töövaldkonna areng 2008-2009. 
70  Papademetriou ja Terrazas, Immigrants and the Current Economic Crisis, arvutivõrgus: 
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Viimane on väga iseloomulik Soomele, kus enamik inimesi ei leia tööd 
mitte vahendajate, vaid sõprade ja tuttavate võrgustike kaudu. 

Ekspertide intervjuude kohaselt mõjutavad võõrtööjõud ning võima-
likud tööjõu ärakasutamise ja sunniviisilise töö juhtumid enim selliseid 
valdkondi nagu ehitus, hooajatööd, sotsiaalhooldus ja puhastusteenuste 
sektor. 

Ühendkuningriigis on kõige nõutumad valdkonnad majutusteenused, 
puhastusteenused, toateenindus ja sotsiaalhooldus, Norras aga kala-
tööstus (mehed), puhastusteenused (naised) ja ehitus (mehed). 

Soomes on Eestist pärit võõrtööjõu peamiseks tegevusvaldkonnaks ehi-
tus (mehed) ja puhastusteenused (naised). Suurem osa meessoost võõr-
töötajaid on 20–30aastased ja naised 40–50aastased. Naised, kes on 
valdavalt venekeelsed, otsivad ka hooajatöid (põllumajandus), samas kui 
mehi huvitab lihttöö ehitusvaldkonnas. 

Tallinnas ligikaudu kaks aastat tagasi intervjueeritud EURESi ekspertide 
sõnul oli Iirimaa Eesti kodanike üks populaarsemaid sihtkohti, ent alates 
majanduslangusest 2008. aastal on olukord muutunud. 
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Uurimus keskendub võõrtöötajatele, kes on lahkunud Eestist, et töö-
tada välisriigis. Põhimõtteliselt on kõik läinud sinna vabatahtlikult ja on 
aktiivselt välismaal tööd otsinud. Seega pole keegi neid relva ähvardusel 
sundinud välismaale tööle minema. Ärakasutamise puhul ei ole tähtis 
nende esialgne nõusolek välismaale minna ja seal tööd teha (vt inim-
kaubanduse mõistet III peatükis). Selle asemel on keskse tähtsusega 
hoopis see, et neid on petetud, nad on kellestki sõltuvad ja abitud ning 
nende töö- ja vaba aeg on kellegi kontrolli all. Teisisõnu on tööandja, 
värbaja või muu vahendaja neid ära kasutanud. 

Sunniviisilise töö eesmärgil viljeletav inimkaubandus järgib teatud loogi-
kat: töötaja otsib tööd esmapilgul ametlikus korras, ent töötingimused 
on lubatust halvemad ja selle asemel hakatakse töötajat ära kasutama, 
olgu selle väljenduseks pikad tööpäevad, tavalisest oluliselt kehvem palk 
või kehvemad elamistingimused. Tavaliselt ei ole töötajal võimalik töölt 
lahkuda, sest tööandja ohjab teda füüsilise või psühholoogilise vägivalla, 
ähvarduste, liikumisvabaduse piiramise või töötaja isikuttõendavate 
dokumentide kinnipidamisega. 

Selles peatükis käsitletakse ärakasutamise olemust kontekstis, millega 
Eesti kodanikud on välismaal silmitsi seisnud, sest Eesti on peamiselt 
sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inim-
kaubanduse lähteriik. 

Peatüki ülesehitus lähtub ILO täiskasvanud tööjõu ärakasutamise ees-
märgil viljeletava inimkaubanduse tunnustest.71 Eristatakse värbamist 
kelmuse, sunni ja haavatavuse kuritarvitamise teel. Kuna näitajate 
arutelu on üsna pikk, oleme lisanud analüüsi vaid need, mis olid Eestist 

                                                 
71  ILO (2009). Operational indicators of trafficking in human beings. Genf: ILO. 
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lähtuva tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juh-
tumite puhul asjakohased. ILO nimekirjas on järgmised ärakasutamise 
näitajad: ülemäära pikad tööpäevad või pikk tööaeg, kehvad elamis-
tingimused; ohtlik töö; madal palk või selle mittemaksmine; tööalaste 
õigusaktide või sõlmitud lepingu eiramine; sotsiaalkaitse puudumine 
(leping, sotsiaalkindlustus jne); väga halvad töötingimused; palgaga 
manipuleerimine. Peaaegu kõiki neist mainiti otseselt ka uurimuses 
tehtud intervjuude käigus. Värbamis- ja ärakasutamisnäitajate üksik-
asjalik analüüs on esitatud allpool. 

 

VÄRBAMINE 
Enamikul juhtudel, millele eksperdid viitasid, värvati ohvrid kodumaal, 
s.o Eestis. See, kuidas võrgustikud ja organisatsioonid ohvrid leiavad või 
kuidas ohvrid nemad leiavad, on iga juhtumi puhul erinev. 

 

Töövahendusfirmad 
Intervjueeritud eksperdid ütlesid, et enamik tööjõu ärakasutamise või 
kelmuse ohvritest on kuulnud töövõimalustest välismaal töövahendus-
firmade kaudu. 

Tavaliselt leitakse töökuulutus internetist või ajalehest. Mõned võtavad 
omal algatusel ühendust vahendajatega ja küsivad, kas neil on välismaal 
tööd pakkuda. 

„Ohver leidis tuntud tööotsingulehelt kuulutuse, kus ehitajale pakuti 
tasuvat tööd Prantsusmaal (Eesti Rahvusringhäälingu intervjuu Prantsus-
maal).” 

On esinenud juhtumeid, kus töövahendusfirmad panevad oma kuulu-
tused üles koolidesse: 

„Töövahendusfirma reklaamis oma teenuseid ühes Narva üldharidus-
koolis, pakkudes abi töökoha leidmisel välismaal 2000 krooni eest.” 
(intervjuu eksperdiga) 

Intervjueeritud eksperdi sõnul leiab inimene väga harva töö otse välis-
riigi tööandjalt, rääkimata mingisugusest otsekontaktist tööandjaga. 
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„Asi on selles, et tööandjad ise pole teadlikud sellest, et nad on eksplua-
teerijad, et tavaliselt inimesed lähevad kohale, keegi tuleb nendele vastu 
ja siis see isik, kuna inimesed ei räägi inglise keelt, räägib neile kõike ja 
see isik suhtleb tööandjaga. Ja see rahavool, mis peaks laekuma inimeste 
kontole, vist laekub selle isiku kontole, siis tema juba jagab need rahad 
edasi.” (intervjuu eksperdiga) 

Väga levinud on raha võtmine ohvritelt. Kuna töövahenduse eest ei tohi 
Eestis raha küsida,72 peidavad kelmuses osalevad vahendajad tasud 
muude teenuste taha, nagu elulookirjelduse üleslaadimine andmebaasi, 
konsultatsioon jne. 

„Alustavad siis sellest konsultatsioonist või mingi euroandmebaasi sises-
tamine on 500 krooni. Ja edasi juba, kui soovitakse töökohta, siis 3000 
krooni vms. Muidugi nad ei räägi, et see on töövahendustasu….” 
(intervjuu eksperdiga) 

„Igasugused fotod, CVd, viimane nende trikk on see eluaseme leidmine 
ja selle ettemaks...” (intervjuu eksperdiga) 

Seaduslikuks tegutsemiseks on töövahendusfirmal vaja tegevusluba.73 
Ekspertide sõnul oli veel mõni aasta tagasi põhiprobleemiks litsentsi 
puudumine, mistõttu võimalike seaduserikkujate ja petturite avastamine 
oli lihtsam. Nüüdseks on aga teadlikkus tõusnud ning enamik kelmuses 
osalevaid vahendajaid on litsentseeritud ja neid pole kerge avastada. 

Üks uurimuses ilmnenud põhiprobleeme puudutab tegevuslubade 
väljastamist töövahendusfirmadele. On teada ettevõtteid, kes on tegut-
senud tööturul kümmekond aastat ning kellega on probleeme ja kes on 
sageli osalenud ebaseaduslikus tegevuses. Nad aga jätkavad tegutsemist, 
sest pärast tegevusloa kaotamist asutatakse uus firma uuel aadressil. 
Lisauurimine näitab, et äriühingu omanik on sama isik, kes ka kõigi 
äriühingute puhul, mis ebaseadusliku tegevuse tõttu litsentsist ilma jäid. 

Paljud eksperdid on seisukohal, et tegevuslube antakse liiga kerge-
käeliselt ning kontroll tegevusloa omanike üle on pealiskaudne. Vasta-
valt tööturuteenuste ja -toetuste seadusele vastutab töövahendufirma-
dele tegevuslitsentside väljastamise ja nende tegevuse kontrolli eest 

                                                 
72  Tööturuteenuste ja -toetuste seadus, § 12. RT I 2005, 54, 430; jõustunud 1. jaanuaril 

2006. 
73  Äriseadustik, § 4. RT I 1995, 26–28, 355; jõustunud 1. septembril 1995. 
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Sotsiaalministeerium74. Üks väga levinud värbamisviis, mida vahendajad 
kasutavad, on isiku tagantkiirustamine, sundimine teda kiiresti otsust 
langetama ja dokumentide väga kiire allkirjastamine, et ta ei saaks neid 
enne läbi lugeda. 

„Need töövahendusfirmade tegelased on ka psühholoogid, nad teavad, 
mida praegu tahetakse ja vajatakse – palun Teile, kohe praegu ja siis nad 
kasutavad seda tehnikat, et kohe ja praegu šokiga, et ei ole aega mõtle-
miseks – kohe homme, kui te ei lähe, siis kaotate töö. Aga kuna tööd ei 
ole, siis sa pead olema nõus...” (intervjuu eksperdiga) 

Paljude juhtumite puhul on tegu otsese kelmusega ja neist ei kujune 
tegelikku tööjõu ärakasutamise olukorda. Nimetatud juhtudel töö-
vahendusfirmad lihtsalt petavad inimesi raha maksma, lubades leida neile 
töö välismaal. Kui ohvrilt on raha kätte saadud, ei saa vahendajaga enam 
ühendust – nad ei vasta telefonikõnedele, sõnumitele, e-kirjadele ning 
on kontori mujale viinud. 

„Oli ilmne, et tegu on kontoriga, mille võib viie minutiga kokku pakkida 
ja kaduda.” (intervjuu eksperdiga) 

 

Muud värbamisviisid 
Nagu eelmises peatükis mainitud, leiavad inimesed tööpakkumise sageli 
isiklike võrgustike või tuttavate kaudu. 

Viimastel aastatel on kerkinud esile ärakasutamisjuhtumid Soomes. Näi-
teks Eesti kodakondsusega naine on abielus Soome kodanikust mehega 
ning nad on asutanud ehitusfirma. Naine suudab vabalt suhelda nii eesti 
kui ka soome keeles ning tunneb kohalikke süsteeme ja seadusi ning 
vastutab seega tööjõu värbamise eest Eestist internetikuulutuste või 
isiklike võrgustike kaudu. Kuna tema abikaasa on soomlane, siis tunneb 
ta Soome süsteemi ja seadusi ehitusfirma asutamise töölepingute sõlmi-
mise osas ning oskab töö- ja äriõiguse nõrku kohti ära kasutada. 

„Seda võib nimetada abikaasade süsteemiks. Eesti kodakondsusega 
naine värbab tööjõudu Eestist. Töövahendustasu küsitakse tavaliselt 
koolitustasu nime all. Tööandja (tavaliselt Soome kodakondsusega 

                                                 
74  Tööturuteenuste- ja toetuste seadus, §39. RT I 2005, 54, 430; jõustunud 1. jaanuaril 2006. 
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abikaasa) korraldab tööjõu majutuse. Majutustasu võetakse harilikult 
palgast maha, ent elamistingimused on allpool igasugust arvestust. 
Lisaks ei maksa sellised ärakasutajad ka makse.” (intervjuu eksperdiga) 

 

ÄRAKASUTAMISE TUNNUSED 

Sihtriigis tööd pole 
Meediaallikatest ja ekspertidega tehtud intervjuudest selgub, et üks 
kõige levinumaid töövahendusprobleeme on suurte rahasummade välja-
petmine inimestelt tühjade lubaduste eest. Tehniliselt pole tegu tööjõu 
ärakasutamise ega sunniviisilise tööga, ent see võib tekitada olukorra, 
kus petetud inimesel pole muud valikut kui langeda tööjõu ärakasuta-
mise või sunniviisilise töö lõksu. 

Inimene sõlmib lepingu töövahendusfirmaga, makstes viimasele teenus-
te eest. Vastutasuks lubab ettevõte isikule tööd välismaal. Võtteid, mida 
petturid kasutavad, on põhjalikumalt kirjeldatud osas, kus käsitletakse 
töövahendusfirmasid. 

Kelmuse tõttu reisib isik sihtriiki omal kulul ega saa seal midagi. Sageli 
on isikule lubatud saata sihtriigi lennujaama vastu kohalik esindaja. 
Kohale jõudes ei oota inimest keegi ja tal puudub teave, kuhu minna, 
sest tavaliselt ohvrid ei tea, kes on nende tööandja või kus töökoht asub. 
Vahendajad hoolitsevad selle eest, et nad oleksid isiku ainsaks kontakt-
isikuks. 

Kuna ohvrid kipuvad olema kehvas sotsiaal-majanduslikus olukorras 
ning nad on tavaliselt maksnud vahendajatele kogu oma raha ja säästud 
(tasud, sõidukulud jne) või halvemal juhul koguni võtnud välismaale 
minekuks laenu, leiavad nad end väga haavatavast olukorrast, mis võib 
hõlpsasti lõppeda nende ärakasutamisega. 

„Üks juhtum oli ka hiljuti, et mees, kellel oli siin töö, just otsustas 
minna välismaale tööle... Maksis raha, muidugi siin ta kirjutas avalduse, 
et ta lahkub töölt, läks sinna, keelt ei osanud ja siis lennujaamas keegi ei 
tulnud talle vastu. Siis helistas tagasi ja öeldi, et aga ma ei lubanud, et 
keegi tuleb, ja lõppude lõpuks keegi ei tulnudki ja siis raha tal ei olnud ja 
ikka tuli tagasi. Aga see, et ta kirjutas siin lahkumisavalduse, tagasi ei 
saanud ja nüüd on meil arvel siin.” (intervjuu eksperdiga) 
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Paljudel juhtudel ei ole perekonnal rahalisi võimalusi, et maksta Eestisse 
tagasisõidu eest. Kahjuks puuduvad andmed selle kohta, kuidas need 
inimesed tagasi Eestisse saavad. Töökoht, mida ohver lootis välisriigis 
saada, oli tema viimane võimalus perekonna majanduslikku olukorda 
parandada. Seega võib järeldada, et kuigi tegu ei ole tööjõu ärakasuta-
misega, tekitatakse olukord, kus ohver muutub inimkaubitsejate jaoks 
veelgi haavatavamaks ja temast võib saada tööjõu ärakasutamise või 
sunniviisilise töö eesmärgil viljeletava inimkaubanduse ohver. 

 

Tegelik töö pole see, mida lubati 
Paljudel ekspertide mainitud juhtudel satuvad välismaale vahendatud 
inimesed tegema tööd, mis erineb oluliselt algul lubatust. 

„Tüdrukuid värvati tantsijateks. Töökohas sunniti neid koristama, 
teenindama ja mõningatel juhtudel koguni intiimteenuseid osutama.” 
(intervjuu eksperdiga) 

Nagu eespool kirjeldatud, pole ohvritel sageli vahendeid kojupöördu-
miseks. Seega ei leia nad paremat võimalust kui võtta vastu töö, mida 
neile pakutakse, olenemata sellest, kui kehvad on tingimused või kui 
väike palk. 

„Tavaliselt nad küsivad, kas teil on midagi teist tööd pakkuda? Siis nad 
pakuvad ka, aga see on väga raske töö ja mitte see, mida nad ootasid, aga 
kuna inimesed maksid selle eest raha, siis nad lepivad sellega ja on nõus 
tööd tegema. Või mõned, kes tahavad juba tagasi tulla, näiteks ütlevad, 
et ma tahan tagasi minna ja siis lähen politseisse, siis tuleb välja, et nende 
pass on selle firma käes ja nad ei saa tagasi minna ega piletit osta või veel 
hullem – raha tagasilennuks ka ei ole ja nad peavadki midagi tegema.” 
(intervjuu eksperdiga) 

„Algul lubati talle ehitustööd XXXis, ent siis selgus, et tegu on remondi-
töödega restoranis ja palk on 20 eurot nädalas. Ta magas restorani keldr-
is ning palka talle ei makstud ja toitu ta ei saanud. Tööandja ütles talle, 
et võtku külmikust säilivustähtaja ületanud toitu. Aga ta jäi sinna kogu 
nädalaks ja tegi töö ära.” (intervjuu eksperdiga) 

„Meile lubati kerget tööd laevaehituses, põhimõtteliselt lõppviimistlus-
tööd.” (ohver ERRle antud intervjuus) 
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Muudel juhtudel lubati inimestele alguses tööd majutusteenuste sektoris 
riigis XXX. 

„Neile lubati, et nad hakkavad hotellides töötama ja majutust ka lubati 
töökoha lähedal. Tuli välja, et seda tööd hetkel ei ole ja siis nad pidid 
elama kuskil väljaspool linna ja kuna raha ei olnud, siis nad pidid jalgsi 
käima iga päev 18 km ja lihtsalt mingeid flaiereid jagama kesklinnas. Ja 
see tasu, mis nad said, ma ei tea, mida saaks üldse selle eest. Nad kogu 
aeg helistasid emadele, et küsida rohkem raha. Nad olid seal kaks kuud ja 
iga päev neile anti lubadusi, et võib-olla järgmisest nädalast...” (intervjuu 
eksperdiga) 

 

Kirjaliku lepingu puudumine või 
topeltlepingusüsteem 
Võõrtöötajate kontrolli all hoidmiseks on kombeks mitte sõlmida kirja-
likku lepingut. See meetod on tihedalt seotud üldsuse vähese teadlik-
kusega oma inim- ja tööõigustest Eestis ja mujal. 

Ilma kirjaliku lepinguta töötamine on üks töötaja ohjamise viise. Kirja-
liku tõendita ei saa töötaja esitada politseile, töökaitseorganitele ega 
ametiühingutele tõendeid tema ärakasutamise kohta. 

Ekspertide sõnul hoiavad tööandjad töötajaid tööl sellega, et lubavad 
lepingule esimesel võimalusel (nt homme, tuleval nädalal või kuul) alla 
kirjutada. Töötajad jätkavad töötamist ilma kirjaliku lepinguta, sest 
lahkumine tähendaks töötuks jäämist. 

Kuna tööandjaid kontrollivad sageli töökaitseorganeid või ameti-
ühingud, siis koostavad nad topeltlepingud: üks võimude (s.o töökaitse-
organid, ametiühingud, politsei) jaoks ja teine on tegelik leping 
töötajaga. Seda meetodit kasutatakse sageli selleks, et varjata tegelikku 
töötundide arvu, palka või muid töötingimusi. 

Levinud meetodiks on ka sõlmida töötajaga võltsleping, hävitada see 
pärast allkirjastamist ja muuta töötingimusi oluliselt võrreldes lepingus 
kokkulepituga. Pärast lepingu hävitamist ei ole töötajal taas tõendeid 
oma õiguste kohta. 
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Kehvad majutustingimused 
Kehvi majutustingimusi võib pidada võõrtööjõu ärakasutamise või tema 
sõltuvusseisundi tunnuseks. Kuna enamik Eestist pärit ohvreid on 
harjunud kehvade või väga kehvade olmetingimustega, võivad nad 
seetõttu aktsepteerida kehvemaid tingimusi ka sihtriigis. 

Sageli on pakutavad majutusolud tavatingimustest kehvemad: mõnikord 
on tegu ülerahvastatud pinnaga, mõnikord elavad töötajad töökohas või 
kohas, mis elamiseks ei sobi (nt barakk või telk), sest puuduvad 
hügieeni- ja pesemistingimused, vesi või koguni elekter. Sarnaseid olu-
kordi on palju kordi tekkinud Eestist pärit tööjõul Soomes ning ka 
eksperdid on selliste olukordade tekkimist korduvalt maininud. 

„Ühes väikses toas elas kokku kaheksa inimest ja pesemisvõimalusi 
polnud.” (intervjuu eksperdiga) 

Ehitusvaldkonnas on esinenud kõige rängemaid juhtumeid seoses 
kehvade elamistingimustega. 

„Palka tööandja neile ei maksnud sellepärast, et ta leidis, et see raha läks 
ülalpidamisele, sest nad elasid seal tööandja poolt pakutud pinnal, mis 
iseenesest oli küll selline, noh eesti maakeeli „vesi sisse, solk välja“ 
elamine. Kuid neil oli võimalus endale ise süüa teha, nad mingeid pre-
tensioone selle elukoha suhtes talle ei olnud esitanud.” (intervjuu 
eksperdiga) 

„Väikeses korteris elas 8–11 inimest, kes magasid põrandal. Dušši 
polnud. Kuna me palka ei saanud, siis ei saanud me päevade kaupa süüa 
osta.” (ohver ERRle antud intervjuus) 

„On esinenud juhtumeid, kus inimesed on talvel telgis elanud.” (interv-
juu eksperdiga) 

Elamispinna tagamine võimaldab tööandjal oma töötajaid väljaspool 
tööaega jälgida ning neid igal kellajal ja nädalapäeval tööle kutsuda. 
Ekspertidega tehtud intervjuudes ei ilmnenud juhtumeid, kus töötajad 
oleksid majutuskohta lukustatud.  

Ähvardamine 

Tööjõu ärakasutamise kontekstis võivad ähvardused võtta erinevaid 
vorme. 
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Enamasti on ohvreid ähvardatud töösuhte lõpetamisega. Paljud interv-
jueeritud eksperdid nimetasid seda ähvardust kõige levinumaks ärakasu-
tamise ja jõu kasutamise viisiks. Kuna töötajad on silmitsi tõsise ohuga, 
et kodumaal ei leidu nendele mingit tööd, siis nõustuvad nad töötama 
kehvades tingimustes pikemat aega. 

Eksperdid märkisid, et töösuhte lõpetamisest teatamine ja töötajate 
korduv vallandamine on samuti üks levinud töötajate ohjamise viis. 
Mõne tööandja jaoks on lihtsam ja odavam töötajaid „ringlusse panna” 
ja võtta pidevalt tööle uusi inimesi, mitte võimaldada vanadel töötajatel 
ajaga oma õigustest teadlikumaks muutuda.  

Seda võib selgemini näha ehitussektoris, kus inimesi palgatakse vaid 
kuuks ajaks või veelgi lühemaks perioodiks ilma kirjaliku lepinguta ja 
lastakse peagi lahti „töökohustuste mittetäitmise” tõttu. Tavaliselt saab 
isik lühiajalise töö eest miinimumpalka. Selline ringlussevõtt võimaldab 
tööandjal töö miinimumkuludega ära teha. 

Ekspertide sõnul kasutavad Soome tööandjad tihti ähvardust, et kui isik 
ametiühingu või tööinspektsiooni poole pöördub, lastakse ta igal juhul 
lahti. Vallandamisoht võib olla põhjuseks, miks töötajad, kes on 
kogenud erinevat sorti ärakasutamist, kunagi võimude poole ei pöördu. 

 

Füüsiline vägivald 
Tööandjad ja kurjategijad ohjavad ohvreid ähvarduste ja vägivalla abil. 

Intervjueeritud ekspertide sõnul hõlmab võõrtööjõu ärakasutamine 
pigem psühholoogilist vägivalda ja erinevat liiki ähvardusi kui füüsilist 
vägivalda. Üks intervjueeritud ekspert on kuulnud töösuhte käigus 
tööandja toimepandud seksuaalvägivallast. Ekspert mainis kaht juhtu-
mit, kus tööandja rakendas seksuaalset kuritarvitamist töötaja ohja-
miseks. Mõlemad töötajad olid naissoost. 

„Aga see ei olnud prostitutsioon, tööandja kasutas neid seksuaalselt ära 
juba pool aastat või isegi rohkem..” (intervjuu eksperdiga) 

„19aastane neiu töötas kasiinos Küprosel ja tema tööandja kuritarvitas 
teda seksuaalselt.” (intervjuu eksperdiga) 
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Majanduslik kontroll 
Kehv palk, palgavõlgnevus või palga mittemaksmine 

Füüsilise vägivalla juhtumeid esineb harva, ent majanduslik kontroll on 
peamine tööjõu ärakasutamise ohvrite ohjamise viis. Majandusvahendid 
(nt üliväikese palga maksmine või palgavõlg) muudavad ohvrid töö-
andjast majanduslikult sõltuvaks. On väga levinud, et tööandja ei maksa 
tasu ületundide eest, eirates kohalikke õigusakte või kollektiivlepinguid. 
On ka juhtumeid, kus võõrtöötajad teavad väga hästi, et nende palk 
peaks olema suurem, ent nad on olukorras, kus on parem võtta vastu 
pisku kui jääda sootuks tühjade kätega. 

Ukrainas ehitusel töötanud meeste juhtumi puhul ei saanud nad oma 
töö eest aga mingisugust tasu (intervjuu eksperdiga). Sama võib tähel-
dada Prantsusmaal ehitusel töötanud kolme mehe juhtumi (ohvri interv-
juu ERRle) ja Hispaanias hooajatöid teinud kahe naise juhtumi kohta 
(intervjuu eksperdiga). Kõige sagedamini mainisid eksperdid seda prob-
leemi aga seoses Eesti kodanike töötamisega ehitustöödel Soomes. 

Nii nagu Soome raportis esitletud tulemused, näitavad ka intervjuud, et 
eestimaalased, kes otsivad tööd välisriigis, võivad rahulduda tasuga, mis 
on väiksem näiteks seaduslikult palgatud soomlastele Soomes või 
rootslastele Rootsis sama töö eest makstavast tasust, sest palk, mida nad 
Eestis saaksid, oleks veel väiksem või Eestis nad tööd ei leiakski. 

Pikk tööaeg 

Paljud intervjueeritud eksperdid viitasid sellele, et sageli töötavad 
ärakasutatud võõrtöötajad üle 40 tunni nädalas. Taas mainiti seda 
eeskätt seoses Soomes töötavate Eesti kodanikega. 

„Nad töötavad kolm nädalat järjest seitse päeva nädalas ilma ühegi 
puhkepäevata. Kui neil veab, siis saavad nad kaheks päevaks kuus 
Eestisse.” (intervjuu eksperdiga) 

Töötajate kurnamine pikkade tööpäevadega on üks väga tõhus töötajate 
kontrollimise viis, sest töötajad väsivad sedavõrd, et nad ei suuda kurta 
ega põgeneda. Lõpuks muutuvad nad apaatseks. 

Passi äravõtmine 
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ILO väitel on isiku passi või muu isikuttõendava dokumendi äravõtmine 
üks peamisi sunniviisilise töö tunnuseid. 75 

Ekspertidele teadaolevalt esineb vähe juhtumeid, kus töötajatelt oleks 
pass ära võetud. Sageli võtavad tööandjad või vahendajad ohvritelt passi 
ära väites, et dokumenti on vaja mingi loa hankimiseks, majutuse 
korraldamiseks vms. Tavaliselt jätavad tööandjad passi lihtsalt enda 
kätte, et töötajaid kontrolli all hoida. 

„Nende passid võeti ära, et hankida neile mingi luba ehitusplatsil 
viibimiseks. Kummalisel kombel elasid töötajad ehitusplatsil ega olnud 
kindlad, kas seal viibimiseks üldse oli vaja luba või mitte.” (intervjuu 
eksperdiga) 

 

OHVRITE HAAVATAVUS 
Nagu varasemates peatükkides öeldud, on Eesti eelkõige sunniviisilise 
töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse lähte-
riik ja vähemal määral ka sihtriik. 

Üleilmse majanduslanguse tõttu on Eesti silmitsi kõrge tööpuudusega, 
keskmise sissetuleku ja elatustaseme langusega ning pikaajalise töötuse 
kasvuga. Kõik need majanduskriisi tagajärjed avaldavad suurt mõju Eesti 
inimeste igapäevaelule ja sotsiaalmajanduslikule olukorrale ning see 
omakorda suurendab sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil 
viljeletava inimkaubanduse ohtu, sest Eestist väljarändamise peamiseks 
põhjuseks on majanduskaalutlused, eelkõige töö. 

 

Sotsiaalmajanduslik taust 
Sotsiaalministeeriumi hiljuti tehtud tööjõu võimaliku väljarände uurin-
gud kinnitavad, et peamine põhjus töö otsimiseks välismaal on leida 
ükskõik milline töö ja teenida kõrgemat palka. Vaid üks kolmandik 
neist, kes pikaajalist tööd otsivad, ja pisut alla poole eestimaalastest, kes 
otsivad pikaajalist tööd välismaal, tahaksid töötada ametikohal, mis 

                                                 
75  ILO 2005. 
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vastab nende kvalifikatsioonile. Enamik oleks aga nõus töötama ka 
madalamat kvalifikatsiooni nõudval töökohal.76 

Uurimuse käigus selgus, et sotsiaalmajanduslik taust on sunniviisilise töö 
ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse ohvrite 
peamine riskitegur. Ekspertide sõnul on aktiivselt välismaal tööd otsivad 
inimesed olnud pikka aega töötud või on neil Eestis töökoht olemas, 
ent töötingimused on kehvad, palk on (kuude kaupa) saamata ja neil on 
võlad. Tähtis on ka see, et lepinguta töö, madalam palk ja maksmata 
palgad ei ole nende jaoks midagi uut – nad on selle olukorraga juba 
Eestiski piisavalt silmitsi seisnud. Palk, mida neile välismaal leitud töö 
eest makstakse, on igal juhul suurem kui see, mis nad Eestis teeniksid. 

See muudab nad mõistagi tööandjast, vahendajast või ärakasutajast 
sõltuvamaks majutuse, transpordi ja töö osas, sest neil puudub rahaline 
kindlus või stabiilsus ning sageli on nad pärit perest, mille majanduslik 
olukord on veelgi kehvem. 

Eksperdid rõhutasid korduvalt, et kehvad sotsiaalmajanduslikud tingi-
mused mängivad peamist rolli kelmuse ohvriks langemisel või kehva-
desse töötingimustesse sattumisel. 

„Kõrgharidusega inimesed ei nõustu mitte kunagi töötama ilma kirjaliku 
töölepinguta ega tegema tööd kehvades tingimustes.” (intervjuu eksper-
diga) 

„Ta helistas meile ja küsis, mida ta teha saab. /…/ Tal ei ole Eestis tööd 
ega raha kojusõitmiseks.” (intervjuu eksperdiga) 

 

Keeleoskus 
Uurimus näitab, et keeleoskus, õigemini selle puudumine, muudab 
võõrtöötajad tööandjate ja vahendajate jaoks haavatavamaks. Sotsiaal-
ministeeriumi uuring näitab, et 43% välisriigis tööd otsivatest eesti-
maalastest peab keeleoskust võimalikuks probleemiks.77 

Eksperdid märkisid intervjuudes, et keeleoskuseta inimestel on palju 
lihtsam langeda töövahendajate kelmuse ohvriks. 

                                                 
76  Veidemann, B. (2010). 
77  Veidemann, B. (2010). 
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„Leping, millele ta alla kirjutas, oli inglise keeles ning vahendaja teadis, 
et ta ei räägi ühtki muud keelt peale vene keele. Seega pidi olema tegu 
teadliku kelmusega. Ta [ohver] ei saanud aru, millele ta alla kirjutas; ta 
lähtus üksnes sellest, mida vahendaja talle rääkis.” (intervjuu eksperdiga) 

Nagu eelmistes peatükkides kirjeldatud, on Eestist lahkuda soovivad 
inimesed peamiselt venekeelsed mehed Kirde-Eestist, kus räägitakse 
valdavalt vene keelt. Enamik tööotsijaid ei räägi isegi eesti keelt ning 
seepärast on neil raske teavet leida ja nad ei tea oma õigusi. 

On esinenud juhtumeid, kus ärakasutamise ohvriks on langenud Eestist 
pärit võõrtöötajad, kellel on keeleoskus olemas. 

„Oli üks juhtum, kus noori vene keelt kõnelevaid mehi peeti kinni ja 
peteti ning sunniti elama kaks kuud kehvades tingimustes Ühendkuning-
riigis. Hoolimata heast inglise keele oskusest olid nad ärakasutajate jaoks 
ikkagi haavatavad.” (intervjuu eksperdiga) 

 

Õiguste tundmine 
Põhjala ja Balti riikides naistega kaubitsemise vastasel teavituskampaanial 
2000. aastate alguses tehtud uuring näitab, et noortel on suurem huvi 
välisriigis töötamise vastu ning üldarusaam on, et välismaal elamine 
tagab alati kõrgema elatusstandardi. Need uuringud näitavad, et üld-
joontes on eestimaalastel kehvad teadmised sunniviisilise töö ja tööjõu 
ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse ohtudest.78 

Tööjõu väljarände potentsiaali uuring näitab, et 2010. aastal on võima-
likud töö tõttu väljarändajad vähem teadlikud töövõimalustest välisriigis 
võrreldes 2006. aastaga. Vaid 47% vastajatest ütles, et on hästi või üsna 
hästi kursis töövõimalustega välisriigis, samas kui 2006. aastal oli see 
näitaja 60%. 

Hoolimata üha arvukamatest meediakajastustest, mis räägivad ohvritest, 
keda töövahendusfirmad on petnud, ei pea võimalikud võõrtöötajad 
seda probleemiks. Välismaal tööd otsivad Eesti elanikud on enim huvita-
tud teabe saamisest vabade töökohtade kohta (24%) ja üldteabest 

                                                 
78  Lisateabe saamiseks vt nt Pajumets, M. (2003) ja Eespere, K. (2004). 
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välismaale kolimise formaalsuste kohta (23%). Vastajaid ei huvitanud 
tööandja taust ega töötingimused.79 

Oma uurimuses selgitasime, et eestimaalastel pole mitte pelgalt kehvad 
teadmised inimkaubandusest, vaid ka ärakasutamisest, töötaja õigustest 
ja inimõigustest üldse. 

Igaüks, kes ei tea, kuidas välismaal ohutult tööd otsida või kuidas 
sõlmida seaduslik tööleping, võib hõlpsasti sattuda riskirühma. Inim-
kaubitsejad meelitavad ohvreid seadusliku töösuhte lubamisega või 
võimalusega elada ja õppida välismaal. Nad püüavad sõbruneda ohvri-
tega või esitleda end seaduslike töövahendajatena.80 Uurimuse tarbeks 
intervjueeritud eksperdid viitasid kõik juhtumitele, kus nii seaduslikud 
kui ka ebaseaduslikud vahendajad kasutasid ära inimeste võhiklikkust ja 
usaldust ning nõudsid põhjendamatut tasu, ei osutanud lubatud tee-
nust, rikkusid töötingimusi puudutavaid nõudeid jne. 

Vähest teadlikkust põhiõigustest ja tööõigustest näitavad selgelt Eesti 
võõrtöötajatega Soomes aset leidnud juhtumid. Inimesed ei tea oma 
õigust kuuluda ametiühingusse ega ole kursis kaitsega, mida ameti-
ühingud saavad pakkuda töötingimuste ja -õiguste osas. Seepärast on 
võõrtöötajad sageli silmitsi probleemidega, mis on seotud palga maks-
mise, palka puudutava diskrimineerimise ning õhtuse töö, öötöö ja 
nädalavahetustel tehtava töö hüvitamata jätmisega jne. 

On ka juhtumeid, kus võõrtöötajad teavad väga hästi, et nende palk 
peaks olema suurem, ent nad on olukorras, kus on parem tööandjale 
kurtma ja korraliku palka nõudma mitte minna (vt ähvardamist puu-
dutavat osa). 

Vähene teadlikkus on seotud asjaoluga, et enamik inimesi, kes välisriigis 
tööd otsib, on madala haridustasemega. Nad on enamasti lihttöölised ja 
sinikraed, kelle teadmised ja arusaam keerulistest õigusküsimustest nagu 
tööõigused, töölepingu põhinõuded ja diskrimineerimine on piiratud. 
Sageli on nad arvamusel, et neil ei ole õigust nõuda paremaid elamis- 
ega töötingimusi, sest see põhjustaks töötuks jäämise (vt ähvardamist 
puudutavat osa). 

 

                                                 
79  Veidemann, B. (2010). 
80  Ameerika Ühendriikide välisministeerium, Trafficking in Persons Report 2009 – Estonia. 



VII. ASUTUSED JA AMETNIKUD,  
KES TEGELEVAD INIMKAUBANDUSE 
KÜSIMUSTEGA 
 

Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja 
migratsiooniosakond 
Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakond koos-
tab menetluseeskirju ja töötab välja ettepanekuid, et muuta õigusakte, 
mis reguleerivad migratsiooni jälgimist ja kontrollimist. 

Osakond saab teabe võimalike ebaseaduslike sisserändajate kohta töö 
eesmärgil väljastatud elamislubade andmebaasi süstemaatilise kontrolli-
mise teel. Kui isikul lubatakse viibida Eestis lühiajalise tööloa alusel, siis 
võimaldab andmebaasi korrapärane kontroll tuvastada, kas riigis viibi-
mise tingimusi on rikutud. 

Kui töötamiseks antud tähtajaline elamisluba on aegunud, kontrollib 
osakond viivitamata, kas inimene töötab ikka veel Eestis. Kui elamisluba 
on lõppenud, ei ole isikul õigust riigis viibida ja seega muutub ta eba-
seaduslikuks sisserändajaks, kes seisab silmitsi väljasaatmisega. 

Osakond teeb pistelisi reide ettevõtetesse, kes võivad kasutada võõr-
tööjõudu (nt rahvusrestoranides), et kontrollida töötajate riigis viibimise 
seaduslikkust. Reide võib korraldada teistelt asutustelt (nt Maksu- ja 
Tolliamet)) või ajakirjanduselt saadud vihjete ja teabe põhjal. 

On esinenud juhtumeid, kus sisserändaja ise on pöördunud osakonna 
poole ja teatanud soovist Eestist lahkuda. Seda tehes avaldab ta tavaliselt 
teavet oma tööandja kohta ja osakonna töötajad saavad asja edasi 
uurida. 
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Võimalike tööjõu ärakasutamise või sunniviisilise töö eesmärgil viljele-
tava inimkaubanduse juhtumite puhul on probleemiks see, et Politsei- ja 
Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakond kontrollib üksnes 
Eestis viibivate võõrtöötajate töölube/elamislube, ent ei tuvasta sunni-
viisilise töö ega tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkauban-
duse ohvreid. Osalt seisneb põhjus pädevuse puudumises ja osalt 
migratsiooniametnike väheses teadlikkuses asjaomaste juhtumite tuvas-
tamisest. 

 

Väljasaatmiskeskus 
Eestis leitud ebaseaduslikud sisserändajad saadetakse väljasaatmiskesku-
sesse (keskus), mis on Politsei- ja Piirivalveameti allasutus. 

Keskus ei osale ebaseaduslike sisserändajate kriminaal- ega migratsiooni-
menetluses, vaid üksnes peab kinni inimesi, kes Eestis ebaseaduslikult 
viibivad ning täidab väljasaatmise kohtuotsuseid. 

Keskus on kinnine ja sealolijatel on lubatud lahkuda sealt vaid menetlus-
likel (kohtuistungitel osalemine) või meditsiinilistel (vajalikud läbivaa-
tused haiglates) põhjustel. Mõnikord lubatakse väljasaatmiskeskuses 
viibivatel isikutel lahkuda keskusest tõsistel isiklikel põhjustel, näiteks 
pereliikme matus. 

Keskus ei kogu andmeid võõrtööjõu ärakasutamise ega võimalike sunni-
viisilise töö ega tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkauban-
duse juhtumite kohta. Keskus ei sekku sellesse, mis juhtus kinnipeeta-
vatega enne tema keskusse paigutamist. 

 

Eesti saatkonnad välismaal 
Eesti saatkondadel on oluline osa Eesti kodanike abistamisel välismaal. 
Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inim-
kaubanduse juhtumite puhul on üks tunnuseid ohvrite dokumentide 
äravõtmine, mistõttu koju tagasi saamiseks tuleb ohvritele koostada 
asjaomased dokumendid. 

Ekspertide sõnul püüavad ohvrid pöörduda Eesti saatkondadesse välis-
maal sageli üldise abipalvega: 
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„Pöörduti Eesti saatkonna poole XXX, et tüdruk kirjutab, et ma töötasin 
siin kasiinos, 19aastane kusjuures ja mind kasutati, sõna nagu abuse ja 
tulin ära. Ja mul ei ole mitte kuskil elada, mul ei ole süüa ja kas te saate 
mind aidata sõita koju.” (intervjuu eksperdiga) 

Ekspertidele teadaolevate juhtumite puhul on saatkonna töötajate 
vastustest kumanud sageli kogemuse puudumine sunniviisilise töö ja 
tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse võimaliku 
ohvrite tuvastamise vallas: 

„Selle peale vastab saatkond, et võtke ühendust oma perekonnaga, et ta 
ostaks teile elektronpileti. Mitte küsimustki sellest, kus sa praegu oled?” 

Saatkond ei astunud lisasamme asja uurimiseks, ei teavitanud kohalikke 
õiguskaitseorganeid ega teavitanud neiut ohvriabi võimalustest. Saat-
konna reaktsiooni muudab iseäranis kummaliseks see, et neiu andis 
saatkonnale oma kontaktandmed ja kasutas sõna „kuritarvitama”, millel 
on väga tõsine tähendus. 

Ühe juhtumi puhul pöördus Eesti saatkonna poole riigis XXX mees, 
kelle naist ära kasutati, ja palus teda aidata. Saatkond ei uskunud teda ja 
leidis, et tegu oli lihtsalt armukadeda abikaasaga, kes oma naist välisriigis 
üles leida püüdis. Hiljem selgus, et naist kasutati ära nii seksuaalselt kui 
ka tööjõuna. 

Sageli on ohvritel väga raske saatkonda pöörduda, sest need asuvad ena-
masti välisriigi pealinnas, ent ärakasutamine võib leida aset muust maa-
ilmast äralõigatud väiksemas kohas. Tihtilugu ohvrid isegi ei tea oma 
täpset asu- või viibimiskohta ning neil puudub juurdepääs e-postile või 
telefonile saatkonna poole pöördumiseks. Juurdepääsu saatkonnale võib 
takistada raha puudumine, sest sõidukulud on enamikus eestimaalaste 
sihtriikides suured. Sellele lisandub asjaolu, et ärakasutamise ohvrid ei 
saa töö eest palka, on kasutanud kõik oma säästud värbamis- ja/või 
sõidukulude tasumiseks, nad peavad maksma ülemäära suurt tasu elu-
aseme, toidu või tööriistade eest või on saanud laenu või avanssi, mis 
muudab tööandja juurest lahkumise võimatuks. 

Kahjuks saatkonnad ei kogu ega talleta andmeid sunniviisilise töö ja 
tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse kohta. Üks 
eesmärke, mis tuleneb riikliku vägivalla vähendamise arengukavast aasta-
teks 2010–2014, on tõsta saatkonnatöötajate teadlikkust süstemaatilise 
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koolituse teel sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljele-
tava inimkaubanduse ohvrite tuvastamise valdkonnas. 

 

Tööturuorganisatsioonid 
Tööturuorganisatsioonid (sh Tööinspektsioon, Eesti Kaubandus-Töös-
tuskoda, Eesti Tööandjate Keskliit, Eesti Töötukassa) ei ole piisavalt 
osalenud tööjõu ärakasutamise ennetamises ega saanud asjakohast kooli-
tust seoses sunniviisilise töö eesmärgil viljeletava inimkaubandusega. 

Ühtlasi ei ole arutatud seda, mis roll võiks tööturuorganisatsioonidel 
inimkaubanduse tõkestamisel olla. Tööandjatega on peetud vähe 
arutelusid inimkaubanduse teemal. Seepärast tuleb tööjõu ärakasutamise 
küsimuse tõstatamiseks parandada koostöö tõhusust ning eelkõige tuleb 
tööandjaid harida ja koolitada, et nad suudaksid ennetada võimalikke 
sunniviisilise töö ja pealesunnitud töötingimustes töötamise juhtumeid. 
Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migratsiooniosakonna 
ametnikud on juhtinud tähelepanu vajadusele rangema kontrolli järele, 
et kontrollida Eestisse saabunud tööjõu töötingimusi. 

 

Politsei 
Ekspertide sõnul on kriminaaluurimisorganitel võõrtööjõu ärakasuta-
mise ja inimkaubanduse juhtumeid raske uurida. 

Kui võõrtööjõu ärakasutamise juhtum tuvastatakse, teatatakse sellest 
politseile. Teatajaks võib olla näiteks ohvrite abistamisega tegelev 
organisatsioon, eraisik või ohver ise. 

Kuna on väga vähe politseinikke, kes on spetsialiseerunud selliste kuri-
tegude uurimisele, juhtisid intervjueeritud eksperdid tähelepanu sellele, 
et nende kuritegude uurimine võib olla keeruline või koguni takistatud. 

Teadlikkus on politseinike hulgas endiselt väga madal, hoolimata inim-
kaubanduse ohvrite tuvastamiseks ja toetamiseks mõeldud suunistest 
(koostatud 2009. aastal sotsiaalministeeriumi poolt) ja ohvriabi eksper-
tide koolitusest. 

Ekspertide sõnul politseisse jõudnud juhtumite menetlus tihtipeale 
lõpetatakse juba eeluurimise faasis. Selle põhjuseid on mitu. 
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Aja- ja inimeste puudus on nüüd veelgi suurem eelarvekärbete tõttu, 
mis tehti 2008. aasta majanduslanguse järel. Seetõttu vähendati oluliselt 
politseinike arvu ning jätkajate palka kärbiti. Mõistagi vähendab see 
politseinike motivatsiooni. Kuna võõrtööjõu ärakasutamise ja inim-
kaubanduse uurimine on keeruline, takistab uurimise alustamist vahen-
dite puudus. 

Kahjuks saime teha vaid ühe intervjuu politseinikuga, kes tunnistas, et 
tal on väga vähe kogemusi sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise 
eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juhtumite uurimise alal. 

See puudutab ka esmakordse menetluse kriminaalmenetluslikku takis-
tust, mida on pikemalt kirjeldatud õigusliku analüüsi peatükis. 

Lisaks on üldsuse teadlikkus ärakasutamisest ja põhiõigustest väga väike. 
Inimene ei tea, kuidas esitada kuriteoteade või teinekord isegi ei tea, et 
tal on võimalik politseisse pöörduda. Kui ärakasutamise ohver saab 
lõpuks psühholoogilistest ja juriidilistest takistustest üle ning pöördub 
politseisse, ei pruugi ta teada, millest täpselt teatada. 

„Ma arvan, et kindlasti on politseisse pöördnud inimesi, kuid selliste 
kriminaalasjade menetlemine on igapäevaselt politseile siiski veel kauge ja 
võõras ning menetlusperspektiiv teadmata. Ega inimene ju ei lähe polit-
seisse ja ei ütle, et mind piinatakse. Ta läheb sinna, ütleb, et näed, mulle 
ei maksta palka ja politsei ütleb, et aga siis minge tööinspektsiooni. 
Elamistingimuste kohta Eestis ei ole politseis üldse mõtet rääkida, sest 
kui võtame keskmise Eesti inimese elatustaseme, siis ma arvan, et kesk-
misest allapoole elavad inimesed elavadki meil veidi ebainimlikes tingi-
mustes, eriti võrreldes Euroopa standarditega.” (intervjuu eksperdiga) 

Igal juhul peavad sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil 
viljeletava inimkaubanduse juhtumitega tegelevad politseinikud olema 
väga hea ettevalmistusega, professionaalsed ja valmis neid juhtumeid 
uurima. 

Praegu asjatundlikkus ja valmidus puuduvad. Kahjuks ei õnnestunud 
meil tutvuda kohtueelse uurimise materjalidega, sest see kuulub seaduse 
kohaselt rangete piirangute alla. Ametiasutustel ei ole lubatud seaduse 
kohaselt avaldada delikaatseid isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma 
andmesubjekti nõusolekuta. Seepärast on raske kommenteerida teavet, 
mida eksperdid jagavad politsei võimetuse kohta. 
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Prokuratuur 
Prokuratuur juhib kohtueelset menetlust, tagab selle seaduslikkuse ja 
tõhususe ning esindab riiklikku süüdistajat kohtus.81 

Prokuratuuri pädevust kriminaalmenetluses teostab prokurör ning ta 
juhindub ainult seadusest.82 

Kuna tööjõu ärakasutamise ega sunniviisilise töö eesmärgil viljeletava 
inimkaubanduse juhtumeid kohtusse jõudnud ei ole, siis on kriminaal-
menetluse algatamine raskendatud. Teadlikkust asjaomastest kuritegu-
dest ei ole ning varasemad kogemused sunniviisilise töö ja tööjõu ära-
kasutamise eesmärgil inimkaubanduse viljelejate vastutusele võtmise 
vallas on üldjoontes kehvad. 

Uut liiki kuriteo esmakordne menetlemine on alati keerukas. Proku-
ratuur peab leidma tõendid, lähenema tunnistajatele ja ohvritele, võtma 
tunnistused jne. Palju tähelepanu tuleb pöörata ohvrile ja teabele, mida 
ta annab. Alati on võimalus, et ohver keeldub kohtus tunnistamast, sest 
ta ei taha kurjategijatega silmitsi seista. 

Kriminaalmenetluses püüab prokuratuur koguda võimalikult selgeid 
tõendeid. Ohvrite ja kahtlusaluste tunnistused on harva ainsaks asjas 
olemasolevaks tõendiks ning prokuröri seisukohast on kirjalikud tõendid 
sageli olulisemad kui suulised. Tööjõu ärakasutamise uurimisel püüavad 
seadust rikkunud tööandjad võime erineval moel segadusse ajada, näi-
teks tööpäeva pikkuse ja palga maksmise osas, ning see võib pidurdada 
tõendite hankimist kuriteo kohta. 

„Ent olukorras, kus on vaid tööandja sõna töötaja vastu ning puu-
duvad dokumendid töötundide kohta, (kirjalik leping, tõendid saamata 
palga kohta) võime seista silmitsi tõendamisprobleemiga.” (intervjuu 
eksperdiga) 

Kohtus võivad ohvrite käitumine ja ristküsitlusega seotud probleemid 
mõjutada seda, kui edukas on süüdistaja kohtus ja missugune on 
kohtuprotsessi tulemus. Ohvrid võivad hõlpsasti „murduda“ ristküsit-
lusel, kui neile avaldatakse psühholoogilist survet ja seega muuta oma 
käsitlust juhtunust kohtumenetluse käigus. 

                                                 
81  Kriminaalmenetluse seadustik, § 30 lg 1. RT I 2003, 27, 166; jõustunud 1. juulil 2004. 
82  Samas, § 30 lg 2. 
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Kuna kohtud ja prokurörid seda liiki kuritegusid veel ei tunne, on 
esimese menetluse tulemust raske prognoosida. Praegu menetletakse 
inimkaubanduse juhtumeid karistusseadustiku § 133 (orjastamine) 
alusel. Paragrahvi sõnastuse kohaselt peab ohver sattuma ärakasutamis-
olukorda vastu oma tahet, mistõttu peab süüdistaja tõendama ohvri 
tahte „murdmist”. 

Nagu ülal öeldud, ei pea ohvrid end sageli ohvriks ning tihti tunnevad 
nad süüd ja häbi, et sellisesse olukorda sattusid. Seepärast on kaitsjal 
väga lihtne ohver ristküsitlusel „murda“. Kohtu kogenematus tundmatu 
kuriteo elementide äratundmisel, ohvri tunnistuse ebausaldusväärsus ja 
ebapiisavad dokumenteeritud tõendid võivad tuua kaasa õigeksmõistva 
otsuse. Seepärast on uue kuriteo esimene menetlus määrava tähtsusega, 
eriti kui asi puudutab sellist delikaatset kuritegu nagu sunniviisilise töö 
ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletav inimkaubandus. 

 

Tööinspektsioon 

Tööinspektsioon on ametiasutus, kes tegutseb sotsiaalministeeriumi 
haldusalas ning kelle ülesanneteks on haldusmenetluse läbiviimine, 
haldusaktide ja eeskirjade andmine, väärtegude kohtuväline menetlus 
seadusega lubatud ulatuses, kriminaalmenetluse algatamine ja kiireloo-
muliste menetlustoimingute korraldamine ning individuaalsete töö-
vaidluste lahendamine seaduses sätestatud korras.83 

Tööinspektsiooni pädevus piirdub vaid töölepingusuhetega, s.t tööta-
jatega, kes töötavad töölepingu alusel. See tekitab andmete kogumisel ja 
võõrtööjõu ärakasutamise juhtumite avastamisel raskusi. 

Esiteks ei ole Tööinspektsioonil pädevust avastada võõrtööjõu ärakasu-
tamise juhtumeid. Tööinspektsioon ei ole veel tuvastanud nn puhtaid 
tööjõu ärakasutamise juhtumeid, ent tunnistab võimalust, et on sattu-
nud varjatud tööjõu ärakasutamise juhtumitele, mis vajaksid lisa-
uurimist. Üks ekspert aga märkis: 

„Uurimiseks on vaja isiklikku motivatsiooni ja huvi teema vastu.” 
(intervjuu eksperdiga) 

                                                 
83  Tööinspektsiooni koduleht, arvutivõrgus: http://www.ti.ee/index.php?page=10&. 



70 VII. Asutused ja ametnikud, kes tegelevad inimkaubanduse küsimustega 
 
Teiseks, tööandjale teatatakse töökohta korraldatavast reidist ette. Ehkki 
pole kohustust tööandjat kavandatavast reidist teavitada, on see tava-
pärane praktika. Enamasti korraldatakse reide tööandja registrijärgsesse 
asukohta, mitte aga tegelikku töö tegemise kohta, kus leiavad aset 
võimalikud ärakasutamisolukorrad. 

Kolmandaks, Tööinspektsioonil ei ole seaduslikku õigust kontrollida 
isikute isikusamasust. 

„Võimatu on kindlaks teha, kas isik, kes töölepingu sõlmis ja sellele alla 
kirjutas, on ikka seesama isik, kes tegelikult tööd teeb.” (intervjuu eks-
perdiga) 

Ainus asutus, kellel on pädevus kontrollida isikusamasust, on politsei. 

„Kahjuks politseinikud ei saa tööinspektoreid igal reidil saata ning seda 
isegi mitte juhtudel, kus on olemas tööjõu ärakasutamise või muude 
seaduserikkumiste kahtlus.” (intervjuu eksperdiga) 

Tööinspektsioon saab telefonikõnesid ja e-kirju ärakasutamise tunnus-
tega töösuhete kohta Eestis, ent seni ei ole nad saadud andmeid talle-
tanud. 

 

Ametiühingud 
Eesti Ametiühingute Keskliit seisab sotsiaalse õigluse põhimõtte järgi-
mise eest ühiskonnas. EAKL esindab töötajate huve kollektiivläbirääki-
mistel, kaitseb töötajate õigusi töösuhetes ning nõustab tööandjaid 
jätkusuutliku tööturu kujundamisel ja valitsust sotsiaalselt jätkusuutliku 
majandusmudeli kujundamisel.84 

Kahjuks on ametiühingute roll võõrtöötajatest tööjõu ärakasutamise ja 
sunniviisilise töö juhtumite puhul ja teadlikkuse tõstmisel töö otsimisega 
seotud ohtudest marginaalne. Projekti käigus ei õnnestunud teha ühtki 
intervjuud ametiühingute esindajatega. Seepärast ei toeta alltoodud 
märkusi nende esindajate ametlikud seisukohad. 

Kui tööturuorganisatsioonid ei ole selle projekti teemast huvitatud, siis 
sama käib tänini ka ametiühingute osalemise kohta tööjõu ärakasutamise 

                                                 
84  Eesti Ametiühingute Keskliidu koduleht, arvutivõrgus: 

http://www.eakl.ee/index.php?pid=418&lang=7. 
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ennetuses. Lisaks puudub ametiühingutel asjakohane teave sunniviisilise 
töö eesmärgil viljeletava inimkaubanduse kohta. 

„Meie ühiskond ei suuda tagada töötajatele piisavat kaitset, sest kui 
inimene läheb ka tööinspektsiooni, siis mis juhtub? – tööandjale öeldakse 
ai-ai-ai! Tööandja laseb inimese töölt lahti ja tal pole üldse tööd. Ja pole 
ju seda tööd eriti võtta ka kuskilt normaalse palgaga, selles mõttes, et sa 
saad kasvõi miinimumpalga kätte.” (intervjuu eksperdiga) 

Samal ajal on üsna selge, mis võiks olla ametiühingute roll võõrtöötajate 
sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkau-
banduse ennetamiseks Eestis. Ametiühingutega on peetud vähe arut-
elusid inimkaubanduse teemal. Seepärast tuleb tööjõu ärakasutamise 
küsimuse tõstatamiseks parandada koostöö tõhusust ning eelkõige tuleb 
ametiühinguid harida ja koolitada, et nad suudaksid ennetada võima-
likke sunniviisilise töö ja pealesunnitud töötingimustes töötamise 
juhtumeid. 

 

Järeldused 

Kaalunud kogu ülaltoodud teavet ja analüüsinud praegust olukorda, 
näib Eesti ametiasutuste põhiprobleem olevat selles, et puudub ameti-
asutus, millel on riigi antud pädevus tegelikus töökohas tegelikult valit-
sevat olukorda kontrollida. 

 



VIII. KOKKUVÕTE JA SOOVITUSED 
 

 

KOKKUVÕTE 
Viimastel aastatel on inimkaubandus, mille eesmärgiks on tööle sundimine 
ja tööjõu ärakasutamine, kujunenud uueks inimkaubanduse haruks. 

Käesolevas raportis esitletud uurimuse eesmärgiks oli uurida sunniviisi-
lise töö eripära Eestis; anda adekvaatne ülevaade Eestis esinevatest ära-
kasutamisjuhtumitest ja sellest, mis majandusharudes neid kõige rohkem 
esineb; selgitada, kuidas ärakasutamist ennetatakse ning kas asjaomased 
ametnikud ja ametiasutused tunnistavad ja tuvastavad sunniviisilise töö 
ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse ohvreid. 

Kuna tegu on pilootprojektiga, on hea meel tõdeda, et uurimus osutus 
edukaks. Ehkki juriidiliste ja praktiliste takistuste tõttu ei õnnestunud 
koguda nii palju andmeid, kui algul loodetud, õnnestus koguda piisavalt 
teavet, et anda esialgne ülevaade Eestis valitsevast olukorrast ning loota, 
et see uurimus paneb aluse edasistele uurimustele sunniviisilise töö ja 
tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse valdkonnas. 

 

Uurimuse käigus tõusetunud probleemid 
Peamine probleem seisnes selles, et asjakohast teavet ei õnnestunud 
saada. Peamiselt puudutab see kohtueelset uurimismaterjali ja kohtu-
otsuseid. Esimesele on juurdepääs keelatud isikuandmete kaitse seadu-
sega, mille kohaselt loetakse andmeid süüteo toimepanemise või selle 
ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise 
asjas otsuse langetamist või asja menetluse lõpetamist delikaatseteks 
isikuandmeteks. Kohtueelse uurimise materjali töötlemine kuulub selle 



  VIII. Kokkuvõte ja soovitused 73 
 
piirangu alla, sest hõlmab delikaatseid isikuandmeid ning neid ei tohi 
töödelda isegi teadusuuringute eesmärgil. 

Teine probleem seondub asjaomase kohtupraktika puudumisega. See-
tõttu ei saanud me teavet vahetutest allikatest, vaid pidime tuginema 
teisestest ja kolmandatest allikatest saadud teabele ja kogemustele. 
Juhtumite kirjeldus uurimuses on piiratud, sest nende kohta polnud 
lihtsalt piisavat teavet. Ent nagu ekspertidega tehtud intervjuudest näha, 
on selline olukord otseselt seotud sellega, kuidas tööjõu ärakasutamise 
eesmärgil viljeletavat inimkaubandust Eesti ametiasutustes tajutakse. 
Nagu viiendast peatükist näha, ei pea enamik ametiasutusi inimkauban-
dust Eesti probleemiks. 

Uurimuse koostajatel oli raske sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise 
eesmärgil viljeletava inimkaubanduse ohvritega ühendust saada. Põhjus 
seisnes osalt selles, et ohvrid ei pea end ohvriteks, ja osalt selles,et ei 
osata abi otsida ning ei omata ülevaadet, kes antud probleemi korral 
aidata saaks. Sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljele-
tava inimkaubanduse ohvrid ei pea end sageli ohvriteks ja seetõttu ei 
teata võimudele enda ärakasutamisest. Probleem tulenes ka sellest, et 
mitte ükski ametiasutus, mis ärakasutamise ohvritega kokku puutus, ei 
dokumenteerinud juhtumeid ega võimalikke ohvreid. Kontakt (võima-
like) ohvrite ja asutuste vahel leiab tavaliselt aset konsultatsiooni vormis, 
mida harilikult ei dokumenteerita. Sellises olukorras oli võimalik tugi-
neda vaid ekspertide esitatud teabele. 

 

Peamised tähelepanekud 
Eesti on eelkõige sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil 
viljeletava inimkaubanduse lähteriik. Vähemal määral on Eesti ka sihtriik 
endistest Nõukogude Liidu vabariikidest pärit sisserändajatele. 

 

Eesti kui sihtriik 

Lõviosa võõrtööjõust tuleb Eestisse endistest liiduvabariikidest ja 
enamasti on tegu lihttöölistega, kelle haridustase on madal. Enamik 
neist asub tööle ehitus- või teenindussektoris ( restoranid, massaaži-
salongid jne). 
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Kahjuks on väga vähe andmeid võimalike (potentsiaalse) võõrtööjõu 
ärakasutamise ja sunniviisilise töö juhtumite kohta Eestis. ELi liikmes-
riikidest pärit võõrtööjõu võimalikku ärakasutamist on raske avastada 
Schengeni viisaruumi tõttu. 

Ametiasutuste probleemipüstitus on olematu, sest õiguskaitseorganitel 
puudub vastav pädevus. Praegu ei ole ühelgi asutusel õigust ega jurii-
dilist kohustust kontrollida tegelikku olukorda töökohas. Ekspertinterv-
juudest ilmneb kahjuks huvi puudumine olukorra muutmise vastu. 

 

Eesti kui lähteriik 

Eesti kodanike lemmiksihtriigid välismaal töötamiseks on nii eesti- kui 
ka venekeelsete inimeste puhul Ühendkuningriik, Soome, Norra, Saksa-
maa ja Rootsi. 

Ekspertintervjuude kohaselt mõjutavad võõrtööjõud ning võimalikud 
tööjõu ärakasutamise ja sunniviisilise töö juhtumid enim selliseid vald-
kondi nagu ehitus, hooajatööd, sotsiaalhooldus ja puhastusteenuste 
sektor. 

Meedia ja ekspertide sõnul on kasvanud surve leida tööd välismaal, sest 
olukord Eesti tööturul eelmisel aastal järsult halvenes. 

Suur tööpuudus, keskmise sissetuleku ja üldise elatustaseme langus ning 
pikaajalise tööpuuduse kasv on tegurid, mis sunnivad inimesi otsima 
tööd välismaalt ning suurendavad sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasu-
tamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse ohtu. Ülalnimetatud 
nõrkustele lisandub keeleoskuse puudumine; võimaliku riskirühma 
inimesed ei valda sihtriigi keelt üldse või valdavad seda väga halvasti. 

Uurimuse käigus ilmnes, et eestimaalastel pole mitte pelgalt kehvad 
teadmised inimkaubandusest, vaid ka ärakasutamisest, töötaja õigustest 
ja inimõigustest üldse ning see avaldab suurt mõju nende käitumisele 
võõrtöötajatena. 

 

Meedia 

Seda teemat on Eesti meedias üldjoontes vähe kajastatud, mis näitab, et 
üldine teadlikkus sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil 
viljeletavast inimkaubandusest on madal. Enamik inimkaubandusega 
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seotud artikleid puudutab seksuaalset ärakasutamist ja prostitutsiooni. 
Meediakajastus seostab vaesust, ärakasutamist ja inimkaubandust, 
rõhutades ohvrite problemaatilist sotsiaalmajanduslikku tausta ning 
kaassüüd ärakasutamises. 

 

Õigusaktid 

Eestis puudub Karistusseadustikus inimkaubanduse erisäte ning kehtivad 
õigusnormid ei sanktsioneeri adekvaatselt kõiki inimkaubanduse vorme. 
Paljude praktikute ja teadlaste arvates on see probleem, sest see teeb 
andmete kogumise ja statistika keeruliseks. 

Uurimuse tulemused näitavad, et õigusaktid ja õiguskaitseasutused kes-
kenduvad pigem seksuaalsele ärakasutamisele kui tööjõu ärakasuta-
misele. 

Ühtlasi puudub kohtupraktika sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise 
eesmärgil inimestega kaubitsemise vallas. Kohtusse jõudnud inim-
kaubanduse kohtuasjad on tavaliselt seotud inimkaubandusega, mille 
eesmärk oli seksuaalne ärakasutamine, mitte tööjõu ärakasutamine. 

Enamik juhtumeid, mille puhul võib olla tegu tööjõu ärakasutamise või 
sunniviisilise tööga, satuvad kohtusse Karistusseadustiku kelmust käsit-
leva paragrahvi85 alusel hoolimata sellest, et kelmusega võib kaasneda ka 
inimkaubandus. 

 

SOOVITUSED 
Ülaltoodud peamiste tähelepanekute põhjal anname järgmised soovi-
tused Eestis valitseva olukorra parandamiseks seoses sunniviisilise töö ja 
tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse vastu võitle-
misega. 

Soovitused seoses õigusaktidega: 

 Töötada välja Karistusseadustiku inimkaubanduse erisäte, mis 
sisaldab ÜRO inimkaubanduse protokollis sätestatud inim-

                                                 
85  § 209 kohaselt on kelmus varalise kasu saamine tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ette-

kujutuse loomise teel. Karistusseadustik, RT1 I 2001, 61, 364; jõustunud 1. septembril 
2002. 
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kaubanduse mõistet ja muudab inimkaubanduse kriminaalkorras 
karistatavaks, ning rakendada seda sätet kohtupraktikas. 

 Teha olemasolevate kelmusejuhtumite ja tööjõu diskrimi-
neerimise juhtumite ning vastava kohtueelse uurimismaterjali 
süvaanalüüs, et avastada võimalikke sunniviisilise töö ja tööjõu 
ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubanduse juhtumeid. 

 Töövahendusfirmadele tegevuslubade andmise menetlus tuleks 
muuta rangemaks ja nende tegevuse üle tuleks teostada korra-
pärast järelevalvet. 

Soovitused seoses asutustega: 

 Laiendada Politsei- ja Piirivalveameti kodakondsus- ja migrat-
siooniosakonna või Tööinspektsiooni pädevust, et kontrollida 
tegelikku olukorda töö tegemise kohas, tuvastamaks võimalikke 
tööjõu ärakasutamise juhtumeid või koguni sunniviisilise töö 
juhtumeid Eestis. 

 Tugevdada ametiühingute rolli, et neist kujuneksid organisat-
sioonid, mis kaitsevad Eesti töötajate õigusi välismaal ja aitavad 
ennetada võõrtööjõu ärakasutamist Eestis. 

Soovitused seoses ohvriabiga: 

 Eesti saatkondade rolli laiendamine välismaal koolituse ja üldise 
teadlikkuse tõstmise teel, et aidata Eesti kodanikke, kes on sattu-
nud sunniviisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljele-
tava inimkaubanduse ohvriks.  

 Kohustada Eesti saatkondi välismaal talletama andmeid sunnivii-
silise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inim-
kaubanduse juhtumite kohta, et saada ülevaade võimalikest inim-
kaubanduse juhtumitest, mis hõlmavad Eesti töötajaid välismaal, 
ning osutada neile vajalikku abi. 

Soovitused seoses andmete kogumisega: 

 Tööinspektsiooni ülesannete laiendamine nii, et need hõlmaksid 
võõr- ja Eesti tööjõu ärakasutamise kohta esitatud kaebuste 
kirjalikku fikseerimist ja andmete kogumist, et teha lisauurimusi 
ning saada ametlik ülevaade võimalikest tööjõu ärakasutamise ja 
sunniviisilise töö juhtumitest Eestis. 
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Soovitused seoses teadlikkuse tõstmisega: 

 Üldsuse teadlikkuse tõstmine seoses inim- ja tööõiguste ning 
inimkaubandusega ametiühingute, koolituste ja õppekavade 
kaudu. Vastavatel riigiasutustel ja vabaühendustel soovitame 
kasutada meediat kui neljandat võimu sagedamini, et tõsta 
teadlikkust sellest teemast. 

 Ametnike ja ametiasutuste teadlikkuse tõstmine süstemaatilise 
erialakoolituse teel, et kogu menetlusahela vältel saaksid sunni-
viisilise töö ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inim-
kaubanduse juhtumiga tegelevad spetsialistid probleemidest 
ühtviisi aru, sh oskaksid tuvastada ohvreid, mõistaksid vajadust 
osutada neile asjatundlikku abi ja teaksid menetluse eripärasid. 
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FLEX-UURINGU INTERVJUU KAVA 
1. Kas olete puutunud kokku (võõr)tööjõu ärakasutamise juhtumitega, 

mille puhul Teie riik on lähteriik, sihtriik või mis on leidnud aset Teie 
riigis?  Palun tooge näiteid ja kirjeldage juhtumeid. 

VAJADUSE KORRAL LISAKÜSIMUSED: 

a. Mis liiki ärakasutamisega oli tegu? 

b. Kes olid ohvrid: kust nad pärit on, on nad 
alaealised/täiskasvanud, meessoost/naissoost, kas oskate 
kirjeldada nende tausta? 

c. Missugune on värbamisprotsess: kuidas need inimesed saavad töö 
kohta teada, kas on vahendajaid ja tasusid, allhankeahelaid jms; 
kuidas on korraldatud transport; kas see läbib teisi riike; mis 
dokumentatsioon neil on; kas tegu on üüritööjõuga? 

d. Kes on õigusrikkujad/ärakasutajad: kust nad pärit on; 
mehed/naised; osa mõnest suuremast organisatsioonist? 

2. Mis majandusharudes esineb kõige sagedamini tööjõu ärakasutamist? 

3. Kuidas tööandjad töötajaid tööle sunnivad? 

VAJADUSE KORRAL LISAKÜSIMUSED: 

a. Mis meetodeid kasutatakse? 

b. Kuidas töötajaid kontrolli all hoitakse? 

c. Kas tööandjad kasutavad vägivalda või ähvardusi või muid 
kontrollivorme? 
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4. Mis juhtus töötajatega, keda ära kasutati? 

VAJADUSE KORRAL LISAKÜSIMUSED: 

a. Kas aitasite neid? Kuidas? 

b. Mis saab ohvritest? 

c. Kas nad tahavad jääda sihtriiki? 

5. Milliseid õigustermineid kasutate nende juhtumite kirjeldamiseks? 

VAJADUSE KORRAL LISAKÜSIMUSED: 

a. Kas Teie arvates esineb nende ärakasutamisjuhtumite puhul sunni-
viisilise töö olukordi? (Märkus intervjueerijale: kui sunniviisilise 
töö mõiste on vastajale tundmatu, kirjeldage selle tunnuseid.) 

b. Kas need olukorrad sisaldavad inimkaubanduse tunnuseid? 
(Märkus intervjueerijale: kui inimkaubanduse mõiste on vastajale 
võõras, kirjeldage kuriteo tunnuseid.) 

c. Kas olete need juhtumid dokumenteerinud/registreerinud? 

6. Kas oled tuttav riigi õigusaktidega, mis käsitlevad võõrtööjõu ära-
kasutamist/ inimkaubandust? 

VAJADUSE KORRAL LISAKÜSIMUSED: 

a. Kas kehtiv õigus (karistusõigus ja tööõigus) on piisav? 

b. Kas mõisted on küsimusega tegelemiseks asjakohased? 

7. Kas abi- ja tugisüsteem inimkaubanduse ohvrite abistamiseks on 
piisav? 

VAJADUSE KORRAL LISAKÜSIMUSED: 

a. Kas Teie arvates on vajadus lisamehhanismide järele ohvrite 
abistamiseks? 

b. Kas reaktsiooni tuleks parandada? Kui jah, siis kuidas? 

8. Kas asjaomased praktikud ja ametiasutused tunnevad ära (suudavad 
tuvastada) sunniviisilise töö eesmärgil viljeletava inimkaubanduse 
ohvreid? 

9. Kas ohvrid pöörduvad otse Teie organisatsiooni poole või püüate 
ise ohvreid (ärakasutatud inimesi) üles leida? 
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10. Kas ärakasutamise juhtumitest on teavitatud (õiguskaitse)asutusi? 

Kui jah, siis kuidas õiguskaitseasutused nendega ümber käivad? 

11. Kas Teie organisatsioon kogub teavet erinevat liiki tööjõu ärakasu-
tamise, sunniviisilise töö ja sunniviisilise töö eesmärgil viljeletava 
inimkaubanduse kohta (samuti: võõrtööjõu ärakasutamine jne)? 

12. Kas kogute selle kohta statistikat, peate registreid või toimikuid? 

13. Kas oskate soovitada lisateabeallikaid või -intervjueeritavaid, kelle 
poole pöörduda, et sellest nähtusest rohkem teada saada? 

14. Kuidas on majanduslangus mõjutanud tööjõu ärakasutamise  (inim-
kaubanduse, sunniviisilise töö) olukorda? 

15. Miks tööjõu ärakasutamist Eestis esineb? Mis on ärakasutamise 
põhjused? Miks see nähtus ikka veel eksisteerib? 

16. Kas on veel midagi, mida tahaksite lisada või on Teil täiendavaid 
mõtteid selle kohta, mida tuleks teha, et võidelda sunniviisilise töö 
ja tööjõu ärakasutamise eesmärgil viljeletava inimkaubandusega? 
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OHVRITEGA TEHTAVA INTERVJUU KAVA 
1. osa: värbamine 

1. Kuidas saite teada tööpakkumisest välismaal? 
2. Kas Teid värvati või läksite välismaale omal algatusel? 
3. Kas uurisite enne tööpakkumise, vahendaja või sihtriigi tausta? 
4. Kui jah, siis kirjeldage seda lühidalt. 
5. Kui Teid värvati: 

a. Kas pidite vahendajale maksma? 
b. Kas allkirjastasite Eestis töölepingu? 
c. Kas pidite ise maksma sõidu eest sihtriiki? 

 

2. osa: sihtriigis 

6. Mis juhtus, kui saabusite sihtriiki? 
7. Värbamise korral: 

a. Kas keegi tuli Teile lennujaama vastu? 
b. Kui ei, kas saite võtta ühendust töövahendusfirma esindajaga? 
c. Kui Te ei allkirjastanud töölepingut Eestis, kas allkirjastasite selle 

sihtriigis? 
8. Kas saite tööd? 
9. Kui jah: 

a. Kas tööülesanded erinesid sellest, mida Eestis või töölepingus 
lubati? 

b. Kas tööaeg erines sellest, mida Eestis või töölepingus lubati? 
c. Kas töötingimused erinesid sellest, mida Eestis või töölepingus 

lubati? 
10.  Kui jah, siis kirjeldage, mille poolest. 
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11.  Kas Teil lubati dokumendid enda kätte jätta või need võeti ära? 
12.  Kas Teile anti elamispind või pidite ise selle leidma? 
13.  Kui anti: 

a. Missugused olid majutustingimused? 
b. Mitu inimest elas/magas ühes toas? 
c. Kas majas oli soe vesi? 

14.  Kas saite töö eest palka? 
15.  Kui jah: 

a. Oli see nii suur, nagu lubatud (töölepingus)? 
b. Kas Teile maksti palka korrapäraselt? 

 

3. osa: abi otsimine 

16. Mis juhtus Teiega, kui otsustasite lahkuda töölt või riigist/linnast, 
kus viibisite? 

17. Kas Teil oli lahkumisega probleeme? 
18. Kas Teid ähvardati mingil moel? 
19. Kas otsisite abi? 
20. Kui jah, siis kust? Nt pöördusite kohalike õiguskaitseorganite poole, 

konsulaarametniku poole, saatkonda, rääkisite ametiühingutega, 
otsisite õigusabi, rääkisite vabaühendusega, sõbraga/kaastöötajaga? 

21. Kui ei, siis miks? 
22. Kas saite abi? 
23. Kui jah, siis missugust? 
24. Kui ei, siis miks? 

 

4. osa: tagasi Eestis 

25. Kuidas tagasi Eestisse saite? 
a. Kas suutsite ise oma tagasisõidu eest maksta? 
b. Kui ei, siis kas keegi aitas Teid rahaliselt? 
c. Kui jah, siis kes? Kas näiteks perekond, sõbrad, saatkond, kaas-

töötaja, vahendaja? 
26. Mis siis sai, kui tagasi Eestisse jõudsite? 
27. Kas teavitasite kohalikke ametiasutusi (Tööinspektsioon, mõni vaba-

ühendus) või korrakaitseasutusi (politsei, kohus)? 
28. Kui jah, siis mis oli selle tulemus? 
29. Kui ei, siis miks? 
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