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Järeldused: 

1. Inimkaubanduse trendide muutuse hindamiseks on oluline 
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info vahetamine, et kavandada edukat ennetust. Panustada 

tuleb elanikkonna ja spetsialistide teadlikkuse tõstmisele 
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ametkondadele mõeldud juhendmaterjali kirja panna 

kõikide asjaomaste ametkondade ja vabaühenduste 

tööprotsessid ning jälgida nende rakendamist praktikast 

ning vastavalt ajakohastada.  

4. Ohvritele suunatud teenuseid tuleb arendada ja 

ajakohastada vastavalt ohvrite vajadustele, sh pöörates 

tähelepanu teenuse sisu ja kvaliteedi hindamisele. Teenuste 

arendamisel on oluline mõelda ka meessoost sihtgrupi 

vajadustele.  
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Sissejuhatus 
 

Eestit peetakse rahvusvaheliste hinnangute kohaselt inimkaubanduse lähte- siht- ja transiitriigiks 
(USA TIP raport, ÜRO, Euroopa Komisjon, jt). Organiseeritud kuritegevus, sh inimkaubandus on 
kuritegevusvastases võitluses prioriteediks, seda käsitletakse nii Riigikogus kinnitatud 
kriminaalpoliitika arengusuundades aastani 2018 kui ka riigi kuritegevusvastaste prioriteetides.  
 
Eestil on vabariigi valitsuse strateegiline arengukava inimkaubandusvastase võitluse teemal 
alates 2006. aastast, 2010. aastast on inimkaubanduse ennetamise ja tõkestamise alased 
eesmärgid ja tegevused kokku lepitud ja kirjas aastateks 2010-2014 vägivalla vähendamise 
arengukavas. Käesoleval hetkel koostatakse justiitsministeeriumi eestvedamisel uut vägivalla 
vähendamise arengukava aastateks 2015-2020 ning ühe valdkonnana käsitletakse jätkuvalt ka 
inimkaubandust. Justiitsministeerium koordineerib valitsuse arengukava koostamist, seirab 
arengukava elluviimist ning koostab valitsusele iga-aastaseid aruandeid. Seepärast on riigisiseselt 
antud justiitsministeeriumile ülesandeks koordineerida inimkaubandusvastast tegevust riigis, 
mistõttu justiitsministeerium esindab Eestit Euroopa Komisjoni inimkaubanduse teemaga 
tegelevate riiklike koordinaatorite ja sõltumatute raportööride töörühmas ning peab hakkama 
alates 2014. aastast regulaarselt igal aastal esitama ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 
2011/36/EL täitmise aruandeid. Läänemeremaade riikide omavahelise koostöö ja infovahetuse 
parandamiseks on loodud veel üks temaatiline töörühm, nimelt Läänemeremaade Nõukogu 
inimkaubanduse rakkerühm ja kahe ministeeriumi, justiitsministeeriumi ja välisministeeriumi 
omavahelisel kokkuleppel esindab selles töörühmas Eestit välisministeerium.  
 
Viimastel aastatel on Eesti teinud suure arengulise hüppe õigusloome vastavusse viimisel 
rahvusvaheliste nõuetega. Kuni 2012. aastani lähtuti inimkaubanduse juhtumite määratlemisel 
ÜRO Palermo protokolli definitsioonist, kuid 2012. aasta kevadel jõustusid karistusseadustiku 
muudatused, millega kriminaliseeriti kuriteona inimkaubandus, inimkaubanduse toetamine, 
alaealise ärakasutamine inimkaubanduse eesmärgil, muudeti prostitutsioonile kaasaaitamise 
kuriteo regulatsiooni, muutes karistatavateks tegudeks kupeldamise ning prostitutsioonile 
kaasaaitamise. Selle muudatusega viidi Eesti karistusõigus sisuliselt vastavusse 2013. aastal 
aprillis jõustunud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2011/36/EL ja direktiivi 
ülevõtmisel oli eelkõige vaja keskenduda ohvritele suunatud teenuste seadustamisele.  
 
USA TIP raportis1 tunnustati Eestit 2012. aastal tehtud karistusseadustiku muudatuste eest, 
samas ei täida me kõiki kriteeriume, et jõuda kõige kõrgemasse ehk esimesse kategooriasse. TIP 
raportis on antud mitmeid soovitusi, millest paljud keskenduvad ohvrite abistamisele ja nende 
toetamisele kriminaalmenetlustes, sh õigusabi andmisele, ohvrite tuvastamise suurendamisele, 
ohvrite informeerimisele nende õigustest ja ka välismaalastele järelemõtlemisaja ja tähtajalise 
elamisloa andmise võimaluste tutvustamisele ja kohaldamisele. Kõikide nende tegevuste valguses 
ei ole meil ette näidata statistiliselt märkimisväärseid tulemusi, mistõttu on meile ette heidetud 
teatud tegematajätmisi. Lisaks anti meile soovitus panustada menetlejatele suunatud koolituste 
jätkusuutlikkuse tagamisele ning ühe puudusena on juba mõnda aega esile toodud ebapiisav 
ennetus. TIP raporti soovitusi oleme arvesse võtnud vägivalla vähendamise arengukava 
inimkaubandusvastase võitluse tegevuste iga-aastastes rakendusplaanides. Kuna Eesti ei ole 
ratifitseerinud Euroopa Nõukogu inimkaubanduse direktiivi, siis ei hinda Eestit veel GRETA 
meeskond, kuid kuna antud konventsiooni ratifitseerimise eelnõu on Riigikogus kolmandal 
lugemisel, siis lähiaastatel on ilmselt tulemas Eestisse inimkaubandusevastasele võitlusele 
hinnanguid andma ka GRETA meeskond. 
Antud analüüs on sisendiks Euroopa Komisjonile direktiivi ülevõtmise analüüsi. Analüüs 
kaardistab inimkaubanduse valdkonna viimaste aastate olulisemaid arenguid, sh antakse 

                                                           
1 TIP Estonia 2013: http://www.refworld.org/docid/51c2f3c116.html.  

http://www.refworld.org/docid/53aab9fdd.html
http://www.kriminaalpoliitika.ee/kriminaalpoliitika/kriminaalpoliitika-arengusuunad-aastani-2018
http://www.kriminaalpoliitika.ee/kriminaalpoliitika/kuritegevusvastased-prioriteedid
http://www.refworld.org/docid/51c2f3c116.html
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ülevaade trendidest, inimkaubanduse kuritegudest, juhtumite menetlemisest ja tuvastamisest 
ning ohvrite abistamisest ja ennetusmeetmetest.  
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Trendid inimkaubanduses 
 

1. Muudatused seadusandluses 
Viimastel aastatel on tehtud muudatusi karistusõiguses, lisaks 2013. aastal aprillis jõustunud 
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2011/36/EL ülevõtmisega ka teistes seadustes.  
 
Kuni 2012. aastani lähtuti inimkaubanduse juhtumite määratlemisel ÜRO Palermo protokolli 
definitsioonist ja inimkaubandus ei olnud meil siseriiklikus õiguses kriminaliseeritud. 2012. 
aastal lisandusid karistusseadustikku uued kuriteod: inimkaubandus, inimkaubanduse 
toetamine, inimkaubandus alaealise kasutamise eesmärgil, muudeti ka prostitutsiooni 
vahendamise ja doonorlusele sundimise süütegude koosseise2. 
 
2012. aastal tegeleti nii Eestis kui mujal Euroopas aktiivselt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
direktiivi 2011/36/EL ülevõtmise ettevalmistamisega. Justiitsministeeriumi koostatud direktiivi 
ülevõtmise analüüsis3 leiti, et direktiivi karistusõiguslike artiklitega oli Eesti kehtiv regulatsioon 
üldjoontes vastavuses, kuid kuna direktiiv hõlmab lisaks karistusõigust ja kriminaalmenetlust 
puudutavatele sätetele ka ohvrite toetusmeetmeid, ennetusmeetmeid ja välismaalaste kohtlemist 
puudutavaid sätteid ja kuna kõikide sätetega ei olnud Eesti seadusandlus vastavuses, siis 
valmistati direktiivi ülevõtmise eelnõu ette kolme ministeeriumi koostöös.  
 
Muudatused võibki seetõttu laias laastus jagada kolme rühma: 
1) Sotsiaalministeeriumi haldusala puudutavad muudatused – ohvriabi seaduses loetelu 
inimkaubanduse ohvrile suunatud teenustest ning nende teenuste osutamisega seonduv 
regulatsioon. Ohvriabi seadusesse toodi sisse inimkaubanduse ohvri mõiste, kuid see omab 
tähendust vaid teenuste osutamisega seotult. Nimelt tuleneb direktiivist kohustus tagada 
taastumiseks vajalike teenuste osutamine inimkaubanduse ohvrile enne kriminaalmenetlust, 
selle ajal ja asjakohase aja jooksul pärast kriminaalmenetluse lõppu. Murekohaks direktiivi 
ülevõtmisel oli nõue osutada teenuseid enne kriminaalmenetluse alustamist. Eestis alustatakse 
kriminaalmenetlust esimese menetlustoiminguga. Ohvriabi seaduse kohaselt loetakse 
inimkaubanduse ohvriks isik, kelle suhtes toime pandud kuriteos on alustatud 
kriminaalmenetlust mõne karistusseadustikus inimkaubandust ja seotud kuritegusid (nt 
kupeldamine) käsitleva paragrahvi alusel. Lisaks on ohvriabi seaduse alusel õigus saada teenuseid 
kõigil neil inimestel, kelle puhul kriminaalmenetlust veel alustatud ei ole, kuid kelle osas on 
esitatud uurimisasutusele või prokuratuurile kuriteoteade kriminaalmenetluse alustamiseks. 
Kuriteoteate esitajaks võib olla kas Sotsiaalkindlustusamet, kui nt mõni MTÜ on suunanud 
inimkaubanduse kahtlusega isiku ohvriabitöötaja juurde, aga kuriteoteate võib esitada ka mõni 
muu isik või inimene ise. Senine praktika nii Eestis kui välismaal on näidanud, et üldjuhul on 
ohvriga esimesena kontaktis teenuseid osutavad MTÜ-d. Sellest tulenevalt on ohvriabitöötajal 
ohvri tuvastamise käigus vaja teha koostööd teenuseid pakkuvate MTÜ-dega. Kahtluse tekkimisel 
tuleb esitada uurimisasutusele või prokuratuuri kuriteoteade kriminaalmenetluse alustamise 
otsustamiseks. Sellisel juhul on uurimisasutusel või prokuratuuril 10 päeva aega otsustamiseks, 
kas alustada kriminaalmenetlust või mitte. Juhul, kui alustatakse kriminaalmenetlust, siis 
jätkatakse ohvrile teenuste osutamist, kuid kui politsei või prokuratuur jätavad menetluse 
alustamata, siis lõpetatakse isikule inimkaubanduse ohvrile ette nähtud teenuste osutamine.  

 
2) Teiseks Justiitsministeeriumi poolt ette valmistatud riigi õigusabi seaduse muudatused, millega 
tagatakse riigi õigusabi andmine välismaalasest inimkaubanduse ohvrile. Varem oli võimalik 
osutada riigi õigusabi füüsilisele isikule, kelle elukoht on õigusabi andmise avalduse esitamise ajal 

                                                           
2 2012. aastal jõustusid uued karistusseadustiku eriosa §-d 133¹, 133², 133³, 138¹. Kehtivuse kaotasid §-d 176–177¹ ja 
268¹. Lisaks kohandati KarS-i § 133, 175, 140, 178 ning samaks jäi KarS § 139 sisu. 
3 http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/inimkaubanduse-direktiivi-ulevotmise-analuus.  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/inimkaubanduse-direktiivi-ulevotmise-analuus
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Eesti Vabariigis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis või kes on Eesti Vabariigi või mõne 
muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik.  

 
3) Siseministeeriumi valitsemisala puudutavad muudatused, millega täiendati tähtajalise 
elamisloa andmise regulatsiooni ja muid sellega seotud küsimusi. Välismaalasi puudutavate 
muudatustega viidi inimkaubanduse direktiiviga kooskõlla välismaalasi puudutav regulatsioon, 
loodi vajalikud eeldused välismaalasest ohvri Eestis viibimise seadustamiseks. Täpselt määratleti, 
kes, millistel tingimustel ja kui kaua Eestis viibida võib. Defineeriti ka saatjata alaealine. 
 
Kõik eelnimetatud direktiivi ülevõtmiseks vajalikud seadusemuudatused jõustusid 28. aprillil 
20134, olles ühtlasi oluliseks sisendiks Euroopa Nõukogu inimkaubanduse konventsiooni 
ratifitseerimiseks. Eesti allkirjastas antud konventsiooni 2010. aastal ja konventsiooni 
ratifitseerimise ettevalmistus on jõudnud Riigikogu arutelude lõppfaasi, täpsemalt 
karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu ja konventsiooni 
ratifitseerimise eelnõu kolmanda lugemiseni.  
 

2. Ülevaade trendidest 
Eestit peetakse rahvusvaheliste hinnangute põhjal (nt USA TIP raport) inimkaubanduse lähte- ja 
transiitriigiks ja seda õigustatult, kuna selline inimeste liikumine kajastub kriminaalstatistikas ja 
väljendub ka abi otsivate inimeste vajadustes.  
 
Kui vaadata pelgalt kriminaalstatistikat, siis saame väheste registreeritud kuritegude puhul (2013 
8 inimkaubanduse kuritegu) öelda, et nende juhtumite puhul üldjoontes räägime eestisisesest 
inimkaubandusest, mitte piiriülesest. Viimase viie aasta näitajad on selles vaates sarnased ja 
tegude iseloomult on tegemist seksuaalse ekspluateerimisega. Inimkaubandust toetavate 
kuritegudena saab käsitleda kupeldamise kuritegusid ja nende puhul on pilt läbi aastate olnud 
rahvusvahelisem, samas siiski inimeste liikumise vaates jäädes Euroopasse. Naiste kupeldamine 
Eestist välja toimub peaasjalikult Soome, juhtumeid on olnud ka Saksamaa, Küprose, 
Luksemburgi, jt riikidega. 
 
Kui kriminaalstatistikale lisada ohvreid abistavate organisatsioonide igapäevatöös käsitletud 
juhtumid, siis on nt Soome vaates probleemiks tööalane ärakasutamine. HEUNI eestvedamisel 
läbiviidud ADSTRINGO uurimus5 kinnitas, et Eesti jaoks on kõige levinum töörände sihtriik 
Soome, seejärel Skandinaaviamaad, Saksamaa ja Suurbritannia. Uuringust selgus, et välisriikides 
ilmneb sisserännanutel tööalase ärakasutamise juhtumeid, sh mõned tööotsijad on kokku 
puutunud töövahendajate illegaalse ja ebaausa tegevusega, küllalt levinud on pettuste kasutamine 
tööle värbamisel ja tööotsingutega seoses, ebaausalt tegutsevad ettevõtted kasutavad erinevaid 
viise illegaalse tegevuse varjamiseks ning ametivõimude petmiseks. Välisriigis tööalase 
ärakasutamisega kokku puutunud inimesed võivad olla üsna haavatavad, kergesti usaldavad ning 
kehvade teadmistega tööalasest seadusandlusest ja abisaamise võimalustest. ning on inimesi, kes 
on kogenud peenekoelist ja süstemaatilist ärakasutamist, eelkõige esineb selliseid juhtumeid vene 
keelt kõnelevate inimestega. Täpsemaid tulemusi käsitletakse järgmises peatükis.  
 
Inimkaubanduse on tihti piiriülene jarahvusvahelises võitluses selle nähtuse vastu on Euroopa 
inimkaubandus trendide hindamisel vaieldamatult esirinnas Europoli ohuhinnangud 
organiseeritud kuritegevusele, sh inimkaubandusele. Europoli hinnangul on laienemas Euroopa 

                                                           
4 Ohvriabi seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 379 SE kättesaadav: 
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=55d3bc8c-d171-445c-a264-8f3ae3c399e6&.  
5 ADSTRINGO uurimused kättesaadavad: http://heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-
addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensified
organisationalapproaches.html.  
 

http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=b706892f-1e2d-47f8-85da-494a965130d3&
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=60254499-523d-46a1-a33a-27635b6ef55c&
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=60254499-523d-46a1-a33a-27635b6ef55c&
http://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=eelnou&eid=55d3bc8c-d171-445c-a264-8f3ae3c399e6&
http://heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
http://heuni.fi/en/index/researchareas/humantrafficking/adstringo-addressingtraffickinginhumanbeingsforlabourexploitationthroughimprovedpartnershipsenhanceddiagnosticsandintensifiedorganisationalapproaches.html
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sisene inimkaubandus, inimkaubandust korraldavaid organiseeritud kuritegelikke rühmi 
iseloomustab paindlikkus, kohandumine õigusloome ja korrakaitse tööpraktika ning taktikatega. 
Europoli ohuhinnangus leitakse, et inimkaubandus on tasuv äri ning majanduslanguse tõttu on 
inimesed huvitatud töö leidmisest, isegi kui see on ebaseaduslik ja organiseeritud kuritegelike 
rühmade kaudu. Europoli hinnangul tuleb Euroopas olukorra parandamiseks senisest enam 
panustada riikide piiriülesele koostööle, pöörates erilist tähelepanu Aafrikas ja Aasias hõivamata 
noortele ning neist maailmajagudest pärinevate sisserännanute voolu jätkuvusele Euroopas 
(Europol, 2013). 
 
2013. aasta lõpul avaldas Europol info ja ühtlasi ka hoiatuse, et Vietnami päritolu illegaalide vool 
Euroopa Liidu riikidesse on tõusutrendis ja Europoli osalusel on erinevate menetluse arv 
kahekordistunud, ületades seniste koostööoperatsioonide arvu. Europoli hinnangul kasutavad 
Vietnami päritolu illegaalsed sisserändajad kõikvõimalikke vahendusteenuseid, et Euroopasse 
jõuda. Üldjuhul jõutakse EL-i selle idapiiri kaudu ja sihtriikideks on enamasti Ühendkuningriik, 
Prantsusmaa, Belgia ja Saksamaa. Eri riikidesse toimetamise vahendajad on seotud 
organiseeritud kuritegelike gruppidega ja on gruppe, kes on spetsialiseerunud valedokumentide 
tegemisele, sh viisade taotlemiseks vajaminevate taotluste jt toetavate dokumentide 
koostamisele. Kogu pakett eri riikidesse toimetamise, sh dokumentide organiseerimise eest võib 
maksma minna kuni 15 000 eurot, nt tasu sõidu- ja veo korraldamise eest Poolast 
Ühendkuningriiki algab 4000st eurost (Europol, 2013).  
 
Eurooga sarnast Vietnami päritolu illegaalide voolu trendi näitavad ka Eestis registreeritud 
inimkaubanduse toetamise kuriteo juhtumid. Viimase nelja aasta juhtumitest saab eri rahvuste 
mõttes suuremate gruppidena välja tuua süürlasi, afgaane, grusiine ja vietnamlasi. Sarnast pilti 
näitab ka varjupaigataotlejate arv Balti riikides. Tõusnud on Gruusia ja Afganistani ning 
märkimisväärne on ka Vietnami kodanike arv (Sisekaitseakadeemia, 2013). 
 
Eesti piiriületuses inimeste smugeldamise ning inimkaubanduse kuritegude vaates on kõige 
suuremaks murekohaks piiriületus maismaa kaudu lõuna ja ida suunal. Üldjuhul on eesmärgiks 
riigist lahkuda põhja suunal, lennujaama, eelkõige sadamate kaudu.  
 
Mõne aasta tagusest politsei analüüsist piiriületuste kohta selgub, et kui 2010. aastal olid 
ebaseaduslikud sisse- ja läbirändajad üksiküritajad, siis 2011. aastal on osa illegaalsest 
immigratsioonist korraldatud rahvusvahelise organiseeritud kuritegevusena. Nt 2011. aastal 
tuvastati skeem, kus Euroopa liidus elava rahvuskaaslase kaudu organiseeriti tuttavate ning 
sugulaste liikumine Euroopa liitu (Justiitsministeerium, 2012).  
 
Ajas on muutunud ebaseadusliku sisserändamisega seotud marsruudid (nt idapiiril on 
ebaseadusliku sisserändajate surve ja varjupaigataotluste arv suurenenud), kuid samas on Eesti 
jätkuvalt transiitriigiks. Politsei hinnangul tuleb edasistes kontrollimeetmetes pöörata suuremat 
tähelepanu Lätist saabuvatele sõidukitele, mis väldivad põhimaanteid ja liiguvad varastel 
hommikutundidel, kuna nende näol võib olla tegemist isikutega, kes Eestist läbirändega soovivad 
varjupaigataotlust esitada mõnes Skandinaavia riigis. Samas välditakse illegaalide ületoimetamise 
juures liinibusse ja püütakse kasutada Eesti numbrimärgiga autosid, kuna teatakse, et viimastele 
pööratakse vähem tähelepanu (samas). Viimasel aastal on piiriüleseid kuritegusid uurivad 
menetlejad näinud ka skeeme, kus isikud toimetatakse Venemaalt Eesti-Venemaa piiri lähedale ja 
siis lastakse neil autodest lahkuda, ära visata dokumendid ja näidatakse kätte suund Eesti poole. 
Inimesed peavad ise leidma tee üle piiri ja edasistesse sihtpunktidesse ning smugeldajad jäävad 
kiire põgenemise huvides piirivalve haardeulatusest kaugemale.  
 
Eestis seiratakse regulaarselt rändes toimuvaid muutusi, inimkaubanduse ning 
varjupaigataotlejate fookus on läbiv Euroopa Rändevõrgustiku analüüsides ja regulaarsetes 
aastaaruannetes. Neis ülevaadetes käsitletakse hetkeolukorda inimkaubanduse ohvrite 
abistamise, kriminaalmenetluste, siseriikliku poliitika ja arengusuundade vaates kui ka  
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koondatakse statistikat ja hinnatakse arenguid. Rändevõrgustik koondab ühelt poolt andmestikku 
siseriiklikus vaates toimuva inimkaubanduse statistika kui inimkaubanduse vastase võitluse 
kohta, samas teeb Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkt ülevaateid ja annab hinnanguid 
kolmandate riikide kodanike olukorra kohta Eestis, sh varjupaiga taotlemise, järelemõtlemisaja 
kohaldamise ja tähtajalist elamislubade andmise kohta. Siinkohal võib öelda, et 
varjupaigataotlejate arv on aastatega kasvanud, kuid siiani ei ole ühelegi kolmandatest riikidest 
pärit olevale isikule kohaldatud välismaalaste seaduse (edaspidi VMS) § 205 alusel võimaldatavat 
järelemõtlemisaega ega ka välja antud tähtajalisi elamisluge kaaluva avaliku huvi korral (VMS § 
203). Konkreetsete piiriüleste kriminaalasjade menetlemisega kokku puutunud uurijad on 
selgituseks öelnud, et kolmandatest riikidest kodanikud, kellega on olnud kontakt 
kriminaalmenetlustes, ei ole huvitatud Eesti uurimisasutustega pikemaajalise koostöö tegemisest 
ja nad ei ole huvitatud ka jääma Eestisse. Nende isikute huvi on esimesel võimalikul juhul Eestist 
edasi liikuda ja sestap on vaja panustada menetluses menetluse jaoks vajaliku andmestiku 
kogumiseks kiire ülekuulamise ning ütluste deponeerimise korraldamisega. 
 
Piiriületuste kui ka netikeskkonnas toimuva värbamisega on seotud veel üks inimkaubanduse 
kuritegudega seotud probleemistik – fiktiivabielud. Mõned aastad tagasi andis politsei hinnangu, 
et fiktiivabielud on Eesti jaoks probleemiks, küll aga ei ole me naaberriikidega võrdluses ette 
võtnud seaduste muutmist. Fiktiivabielude puhul kutsutakse tavapäraselt naisi raha eest 
erinevatesse riikidesse abielluma kolmandate riikide kodanikega, kes peale abiellumist Schengeni 
ala kodanikuga omandavad vaba liikumisvõimaluse Schengeni ruumis. Fiktiivabielude 
sõlmimisega ja seeläbi hea teenimisvõimalusega nõustuvad enamasti inimesed, kellel on 
probleeme maksukohustustega, kellel ei ole sissetulekut ja kes on haavatavamad ja 
kergeusklikumad antud tehingute elluviimisel, seega võivad nad olla ohustatumad ka 
inimkaubitsejate poolt, kuna üldjuhul on fiktiivabielude tehingute toimumisega seotud lisaks 
kahele abielu sõlmijale ka kolmandad isikud, kes soovivad sellest olukorrast kasu saada. Nad 
võivad seada oma reegleid ja kui ei toimita nende järgi, siis rakendatakse inimeste suhtes 
erinevaid meetmeid, nt võidakse naisi sundida töötama prostituutidena transpordi, passide ja 
viisade hankimise, riiki sissetoomise ning fiktiivabielude sõlmimisega seotud väidetavate kulude 
katmiseks. Lätis on sarnane probleem kasvanud nii suureks, et nad on kriminaliseerinud 
fiktiivabielude sõlmimise. Eestis on fiktiivabielude teema küll üleval, kuid probleemi ulatuse 
vaates ei ole vajalikuks peetud seda tegevust sanktsioneerida, küll aga on oluline fiktiivabielude 
sõlmimise olukorda jälgida, kuna see võib luua hea pinnase võimalikeks inimkaubanduse 
kuritegudeks.  
 
Nagu Europol annab ohuhinnanguid Euroopa riikides toimuva kuritegevuse kohta, siis Eestis 
hindab meie olulisi ja ohte politsei. Politsei hinnangul võib inimkaubanduse viimastel aastate 
olukorda pidada stabiilseks, suurt tõusutrendi märgata ei ole. Küll aga on MTÜde hinnangul 
aktiviseerunud tegevus prostitutsioonis ja vahendustegevus on muutnud varasemaga võrreldes 
agressiivsemaks. MTÜde hinnangul on ka lisandunud uusi prostitutsiooniga tegelevaid naisi. 
Käesoleval hetkel arutatakse, kuidas koostöös eri ametkondade vahel tekkinud olukorrale 
reageerida ja milliseid meetmeid kavandada. Rahvusvahelisi juhtumeid on suhteliselt vähe, 
siseriiklike juhtumite vaates on tegemist peaasjalikult kupeldamise kuritegudega ja ka seksuaalse 
ekspluateerimise juhtumitega. Üldjuhul on kuritegude toimepanemise asukohaks Tallinn, kuid 
leidub juhtumeid ka mujal Eestis, nt lõunas ja idas. Juhtumite sihtgrupi kohta saab öelda, et 
tegemist on tihti sotsiaalselt vähekindlustatud, madala haridustasemega ning vaimse tervise 
probleemidega naistega. Üldjuhul piiriüleste juhtumite vaates on tegemist algselt tasuvate 
tööpakkumistega välismaale, milles tegelikud olud võivad viia inimkaubanduse ohvriks 
langemiseni. Välisministeeriumi välismaale reisimise teavitustöö, EURES võrgustiku, 
konsulaaresinduste ja ohvreid abistavate organisatsioonide igapäevatöö toob järjest enam esile 
vajaduse tegeleda tööalase ärakasutamise ning sunnitöö juhtumite tuvastamise ja menetlemisega. 
Probleeme nähakse ja ekspluateerimisele viitavate juhtumite puututakse kokku, kuid siiani ei ole 
need juhtumid leidnud kajastamist kriminaalstatistikas. 2013. aastal panustati 
tööinspektsioonide ja Politsei- ja Piirivalveameti kodakondus- ja migratsiooni, 
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migratsioonijärelevalve ametnike ja prokuröride ühiskoolituste läbiviimisele, mille eesmärgiks 
oli tõsta spetsialistide teadlikkust inimkaubandusest ning tööalase ärakasutamise vormidest, et 
nad igapäevatöös oskaksid tegutseda kahtluste tekkimisel, teaksid kuidas neid juhtumeid 
lahendada või lahendamiseks suunata mõnele teisele asutusele.  
 
Inimkaubandus on latentne kuriteovorm ja tänu viimastel aastatel läbi viidud teadlikkuse ja 
nähtuse leviku uuringutele on spetsialistidel olemas arusaam, et inimkaubanduse levik võib olla 
laiem kui seda näitavad kriminaalstatistika näitajad, mistõttu on vajalik jätkata inimkaubanduse 
kui valdkonna hoidmist kuritegevusvastases võitluses prioriteetide seas. Praktikas väljendub see 
paljuski menetlejate ja teiste koostööpartnerite koolitamises, teadlikkuse tõstmise alastes 
tegevustes, mis aitavad kaasa ka inimkaubanduse juhtumite tuvastamisele ning 
kriminaalmenetluste kasvule, kuna spetsialistid on oskuslikumad ohuolukordadele hinnanguid 
andma ja neid lahendama. Eelnimetatud tegevustes on kõigis arenguruumi, kuid võib öelda, et 
inimkaubanduse vastase võitluse võimekuse tõstmise nimel tegutsevad mitmed organisatsioonid 
on aina teadlikumad ja paremate oskustega ja panustavad oma võimekuse piires palju. Kokku on 
hakatud leppima koostööskeeme ja kommunikatsiooni eri ametkondade ja koostööpartnerite 
vahel ja neid kokuleppeid rakendatatkse ka praktikas. Ühe uue algatusena saab nimetada 
piiriüleste kuritegude uurimiseks piirivalve kiirreageerimisrühma loomist, mille ettevalmistust 
alustati sel aastal. Loodetavasti võimaldab selle rühma tegevus tulevikus tõhusamalt menetleda 
ka inimkaubanduse kuritegude piiriüleseid juhtumeid. 
 

3. Hiljutised inimkaubandusalased uuringud 
Viimasel paari aastal on Eestis ilmunud mitmeid uuringuid inimkaubanduse teemadel, mõned 
neist tööalase ekspluateerimise teemafookusega, mh on uuritud inimkaubandusse värbamist, 
prostitutsiooni kaasatud naiste tervise- ja riskikäitumist, fiktiivabielude teemat ja ka elanikkonna 
teadlikkust tööalase ärakasutamise ja prostitutsiooni kohta.  

Tööalase ekspluateerimise uuringud 

Tööalase ekspluateerimise teemal on aastatel 2012-2014 mitmeid uuringuid läbi viinud Tartu 
Ülikool koostöös Heuni ja teiste partneritega uurimisprojekti ADSTRINGO raames.  
 
Esimeses uuringus6 järeldati, et Eesti, Soome, Leedu ja Rootsi sisserännanud töötajate tööalase 
ärakasutamise muster on sarnane. Uurijad tõdesid, et inimeste teadlikkus on tõusnud, mistõttu 
on tuvastatud enam tööalase ärakasutamise juhtumeid, samas esineb palju ikkagi teadmatust, 
välisriigi tööregulatsioonide tundmist, enese õiguste eest mitteseismist ning ärakasutamise 
juhtumite mittetuvastamist, mistõttu uurijad soovitasid tööalase ekspluateerimise ennetamisel 
keskenduda värbamise mehhanismidele, sh neile, mis toimuvad sõprade-tuttavate vahendusel, et 
tuvastada pettuse ja ärakasutamise juhtumeid juba varases staadiumis. Murekohaks on 
ebaseadusliku töövahenduse äri ajamine legaalsetes firmades, mis probleemidesse sattumisel 
likvideeritakse, kuid nende asemele luuakse samade ettevõtjate poolt kiiresti uued firmad, mis 
edasi tegutsevad. Tihti on firmad, kes värbavad migranttöölisi nendega samast riigist, rahvusest, 
seega võib öelda, et tööalase ekspluateerimise vaates tõmbavad nö “naha üle kõrvade” omad 
inimesed ja see hõlbustab neil hoida inimesi sotsiaalses mõttes isolatsioonis ja hoida töötajate 
suhtlemist teistega teatava kontrolli all. See olukord oli uuritavates riikides sarnane ja kehtib ka 
Eestist Soome tööle asunud inimeste kohta (Jokinen, jt, 2013).  
 
Selleks, et riigis saavutada olukord, kus toimub aus töövahendus, töövahenduse turu kontroll, sh 
karmim reageerimine rikkumisjuhtumitele ja abistatakse igakülgselt ohvreid, tuleks uuringu läbi 
viinud uurijate hinnangul nt sätestada töövahenduse regulatsioonide rikkujatele äritegevuse 
keeld, mis peaks kehtima ka piiriüleselt, lisaks on heaks töövahendiks töötajate riigisisene 
registreerimine(samas). 

                                                           
6 Uuring kättesaadav: http://heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/6KZycU1Lj/HEUNI_report_75_15102013.pdf.  

http://heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/6KZycU1Lj/HEUNI_report_75_15102013.pdf
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Eestis on töötajate registreerimine kohustuslik meede alates juulist 2014 ja majandustegevuse 
üldosa seaduse muudatused äritegevuse keelu rakendamiseks on menetlemisel 
sotsiaalministeeriumis. Võimekus ohvreid abistada on meil olemas, kuid abi saamise võimaluste 
kättesaadavuse kohta on vaja elanikkonna teadlikkust tõsta ja infot enam levitada.  
 
Samateemalise uuema uuringu7 fookuses olid: Eestist välismaale tööle asunud inimeste 
kokkupuuted pettusega värbamisprotsessis ja ärakasutamise kogemused töötamise ajal, samuti 
tööalase inimkaubanduse toimemehhanismid ning ärakasutamist soodustavad tegurid. Uuringu 
andmestikku koguti kvalitatiivsete intervjuude ja dokumendianalüüsi kaudu, intervjueeriti 10 
tööjõu ärakasutamist kogenud inimest, paari tööjõurendi kui ka -vahendusega tegelevat firmat ja 
lisamaterjalina kasutati töövaidluskomisjoni otsuseid, mille töövaidlusasjaks on enamasti 
saamata jäänud töötasu, puhkusehüvitise, lähetustasude ja -kulude väljamaksmise nõue, ka 
töövahendusteenuse osutajate majandustegevuse registrist kustutamise otsuseid (Markina, jt, 
2014).  
 
Uuringu tulemused näitasid, et välismaale tööle minemise põhjusteks on enamasti töötusest, 
ajutisest või madala palgaga tööst tingitud majanduslikud raskused ja töö leidmiseks kasutatakse 
sageli tutvusi ja töövahendusportaale, vähem vahendusfirmade teenuseid. 
 
Mõned olulisemad järeldused: 

 Tööotsijad on puutunud kokku töövahendajate illegaalse ja ebaausa tegevusega. 
Tulemused näitasid, et selline praktika ei sisalda mitte ainult kõrge ebaseadusliku 
teenustasu võtmist tööotsijalt vaid ka tema petmist, nt lubatakse töökohta, mida ei 
eksisteeri, või tööd, mille sisu ja tingimused erinevad kokkulepitust.  

 Andmed näitasid renditöö kasutamise olulist kasvu tööturul. Tööjõurendiga tegelevate 
ettevõttete esindajad nentisid, et nii renditöö reguleerituse ebapiisavuse tõttu Eestis kui 
ka illegaalselt tegutsevate firmade tõttu, on personalirendi valdkonnas keeruline 
tegutseda. Ebaseaduslikke ja ekspluateerivaid võtteid kasutavad rendiettevõtted 
kahjustavad teiste firmade mainet ning ausat turukonkurentsi. Selge vajadus on 
reguleerida rendiettevõtete tegevust riiklikul tasemel ning rakendada meetmeid 
lähetatud töötajate kaitseks ja ennetada nende ekspluateerimist. 

 Uuring tõi esile mitmeid erineva tõsidusastmega võõrtöötajate ärakasutamise vorme. 
Uuringus osales töötajaid, kes pidid töötama mitteaktsepteeritavates ning riiklike ja 
rahvusvaheliste regulatsioonidega vastuolus olevates töö- ja palgatingimustes. Üldiselt 
olid need juhtumid seotud ebaregulaarse või liiga madala palga maksmisega ning sunniga 
tegema ületunde ja töötama nädalavahetustel ilma täiendava kompensatsioonita. 

 Palju problemaatilisemad olid juhtumid, mis sisaldasid pettusi. Näiteks värvatakse 
töötajad lubades neile ausat ja hästitasuvat tööd, häid töö- ja elamistingimusi ning kohe 
sõlmitavat lepingut. Andmed aga näitasid, et mitmetele töötajatele on antud vale 
informatsiooni tööandja, töösisu, tingimuste ja palga kohta. Kuna sellistel puhkudel 
enamasti kirjalikke lepinguid ei sõlmita, nagu algselt lubatud, siis on töötajal hiljem 
keeruline kaitsta enda õigusi ja nõuda saamatajäänud töötasu ja muude hüvitiste 
maksmist. Tõsiseks sunniviisilise töö meetodiks on töötajatele võlasuhte tekitamine ning 
nende selle kaudu ekspluateerimine. Selline olukord võib kergesti tekkida, kui 
võõrtöötajat sunnitakse allkirjastama temale arusaamatus keeles lepingut, mis võib 
sisaldada sätteid (nt suured trahvid pisimategi eksimuste korral), millega töötaja lepingu 
sisu mõistes nõus ei oleks. 

 Mõned töötajad olid kogenud ka süstemaatilist, peenekoelist ja tõsist ekspluateerimist. 
Selline ärakasutamine seisnes töötajate ähvardamises töösuhte lõpetamisega, kui nad 

                                                           
7Uuring kättesaadav: http://heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/Vh0KnDA1X/Estonia_research_report.pdf.  
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kaebasid ekspluateerivate töötingimuste ja palga viibimise üle. Samuti võisid tööandjad 
karistada töötajaid töö ja palgasumma vähendamisega, kui näiteks töötajad nurisesid 
ebainimlike elamistingimuste ja kohustuse üle töötada väljaspool tavalist tööaega. Esines 
ka juhtumeid, kus kontrolliti töötajate liikumist ja keelati suhelda naabrite, kolleegide, 
kohalike inimeste ja lähedastega. Sotsiaalse isoleerimisega püüdsid tööandjad tõenäoliselt 
ennetada ärakasutamise avalikuks tulemist ja töötajate abi otsimist. Vähesed uuritud 
töötajad kogesid ka tööandja poolt seksuaalset ja füüsilist vägivalda. 

 Uuringu tulemused tõid esile mehhanismid, mida nii mõnedki tööandjad kasutavad, et 
ekspluateerida võõrtöötajaid ja teenida kasu. Peamiselt rakendatakse selliseid 
petuskeeme koristus- ja ehitussektoris ning need sisaldavad hierarhilisi ja mõnikord isegi 
illegaalseid töövõtusuhteid ettevõtete vahel ning tööjõu ebaseaduslikku värbamist. Selline 
süsteem hõlmab peatöövõtjat ning ühte või mitut alltöövõtjat, sh juriidilise aluseta 
tegutsevaid ja raskesti tuvastatavaid firmasid. Kirjeldatud süsteem ei ole sageli legaalne 
ega läbipaistev, hõlbustades niiviisi töötajate palkamist lepingut sõlmimata ja nende 
ärakasutamist, pakkudes ebastandardseid töö- ja elamistingimusi ning manipuleerides 
palga maksmisega. 

 Uuring demonstreeris, et ebaausalt tegutsevad ettevõtted kasutavad erinevaid viise 
illegaalse tegevuse varjamiseks ning ametivõimude petmiseks. Üheks selliseks meetodiks 
on töötajate ähvardamine ja takistamine abi otsida ning ebaausast kohtlemisest politseile 
teatada. Samuti sunnivad tööandjad sellisel juhul töötajaid valetama järelvalveametnikele 
töösuhte ja tingimuste ning isegi tööandja isiku kohta. Tõsine töötajate petmise ja 
ärakasutamise meetod, mis meie andmetest ilmnes, on uue firma töötaja nimele tegemine 
ilma viimase teadmata või talle valeinformatsiooni andes. Selliste firmade loomisega 
püüab tööandja makse maksmata tulu teenida ise seejuures maksukuriteo eest vastutust 
kandmata. Sellise tõsise pettuse ohvrid võivad ühel hetkel olla suurtes maksuvõlgades 
riigi ees. Tööandja sunnib aga töötajaid hirmutamise ja sanktsioonidega firmade 
olemasolust vaikima ning (materiaalne) sõltuvus tööandjast hoiab ohvri taolises 
ekspluateerivas töösuhtes. 

 Välisriigis tööalase ärakasutamisega kokku puutunud inimesed võivad olla üsna 
haavatavad, kergesti usaldavad ning kehvade teadmistega tööalasest seadusandlusest ja 
abisaamise võimalustest. Uuring näites, et eriti vene keelt kõnelevatel inimestel on 
puudulik teadlikkus õigustest, regulatsioonidest, välisriigi eluolust. Uurijate andmete 
põhjal langesid vene keelt rääkivad võõrtöötajad tõsisema sunniviisilise töö ohvriks kui 
eesti keelt kõnelevad inimesed. Nimelt nad kogesid vägivalda, tõsist petmist ja isoleerimist 
tööandja või värbaja poolt. Ühest küljest võib selline tulemus viidata suuremale 
haavatavusele, põhjustatuna teadmatusest tööalastest regulatsioonidest ja abistavatest 
instantsidest, Eesti vähemusrahvuste hulgas. Ent erinevus kogemustes võib tuleneda ka 
sellest, et vähemusrahvusest inimesed kasutavad töö otsimisel erinevaid (ja vähem 
usaldusväärseid) kanaleid võrreldes eestlastega. Kokkuvõtvalt öeldes, vajab 
rahvusküsimuste teema tööalase ärakasutamise puhul põhjalikumat uurimist edaspidi 
(samas). 

 
ADSTRINGO uurimisprojektid on andnud olulist teavet tööalase ekspluateerimise kui nähtuse 
seletamiseks ning praktikutele infot kitsaskohtadega tegelemiseks. Uuringute pinnalt valmisid ka 
juhendmaterjalid8 erinevatele asutustele tööalase ekspluateerimise ennetamiseks ja ka 
juhtumitega tegelemiseks. Antud juhendmaterjale on plaanis kasutada edasises koolitustegevuses 
ja ka jagada eri ametkondades, kes vastava probleemistikuga kokku puutuvad. 
 
Lisaks neile põhjalike tööalase ekspluateerimise nähtuse avamise uuringutele on viimastel 
aastatel paari tudengitöö raames koostatud ka rakenduslikke uuringuid, mis käsitlevad Eesti eri 
ametkondade sekkumisvõimalusi sunnitöö juhtumite tuvastamisel. Liisa Surva järeldas 

                                                           
8 Juhendmaterjal kättesaadav: 

http://heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/1ikTpNAAb/brochure_estonian_ONLINE.pdf.  

http://heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/1ikTpNAAb/brochure_estonian_ONLINE.pdf
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uurimistöös9, et kehtiv siseriiklik õigus ei ole puudulik ega takista tööalase ekspluateerimise 
eesmärgil toime pandud inimkaubanduse juhtumite tuvastamist, tema hinnangul ei ole vajadust 
Politsei- ja Piirivalveameti kodakondus- ja migratsiooniosakonna ega Tööinspektsiooni pädevuse 
laiendamiseks, küll aga on oluline jätkuvalt analüüsida tööalase ärakasutamise nähtust, 
ametkondliku koostöö puudujääke ning tegeleda nii elanikkonna kui võimalike juhtumitega 
kokku puutuvate ametnike teadlikkuse tõstmise ning koolitamisega (Surva, 2012).  
 
Kairit Ehala uuris magistritöö10 raames põhjalikumalt Tööinspektsiooni sekkumise võimalusi 
tööalase ekspluateerimise juhtumite tuvastamisel ja nendega tegelemisel. Ta leidis, et  järelevalve- 
ja väärteojuhtumeid uurides, võib tuvastatud asjaolusid hinnates väita, et neis esines tööalase 
ärakasutamise tunnuseid Seega probleem on olemas, kuid selgus ka see, et järelevalvet läbiviivad 
tööinspektor-juristid ja töövaidluskomisjonide juhatajad ei ole järelevalve käigus tuvastatud 
rikkumisi käsitlenud kui ärakasutamist ning töövaidluskomisjonid ei ole lahendanud töövaidlusi 
selle nurga alt, et kas töötajat on ära kasutatud ega registreerinud ka ühtegi juhtumit konkreetselt 
ärakasutamisjuhtumina. Juhtumitele reageeritakse, kuid senini on seda tehtud mitte 
ärakasutamise fookust arvestades vaid konkreetse töölepingu seaduse või mõne muu 
Tööinspektsiooni järelevalve all oleva õigusaktiga kehtestatud nõude rikkumisena. Kairit leidis, 
et oluline on kõigi asjassepuutuvate osapoolte vahel kujundada selge arusaam, mille puhul on 
tegemist tööalase ärakasutamisega ja siinkohal on oluline edendada koolitustegevust ja tõsta 
teadlikkust nii inimeste kui spetsialistide seas (Ehala, 2013).  
 
Nii Kairiti kui Liisa tööd olid heaks tõukeks sellele, et rõhutada teadlikkuse ja spetsialistide 
pädevuse tõstmise olulisust, mistõttu juba 2014. aastal alustati Politsei- ja Piirvalveameti ning 
Tööinspektsiooni spetsialistide temaatiliste võrgustikukoolitustega ja eesmärgiks on jätkata 
regulaarset koolitustegevust ning lisaks ka ühiseid järelvalvetoiminguid  välistöötajate 
töötingimuste suhtes. 

 

Elanikkonna teadlikkuse uuringud (tööalane ekspluateerimine ja prostitutsioon) 

2014. aastal uuris TNS EMOR inimeste teadlikkust tööalasest ekspluateerimisest ja elanikkonna 
uuringus11 paluti elanikel hinnata mitmeid ekspluateerimisele ja inimkaubandusele viitavaid 
olukordi ning avaldada arvamust, kas tegemist on normaalse eluga, ebameeldiva olukorraga, 
kerge või raske vägivallaga.  Antud uuringu järeldustele tuginedes saab öelda, et 
tavaelanikkonnale inimkaubandus seostub siiski kõige sagedamini prostitutsiooniga, noorte 
(naiste) meelitamisega välismaale tööle, mille tegelik sisu selgub hiljem. Vähem, kuid siiski 
seostub inimkaubandus inimeste meelitamisega tööle, kus inimene satub tööandjast sõltuvasse 
olukorda (võetakse ära dokumendid, ei maksta lubatud palka). Nii tööorjusesse sattumise kui ka 
prostitutsiooniga tegelema hakkamise põhjuseks peetakse ennekõike rasket majanduslikku 
olukorda. Sellele järgneb praktiliselt sama suure osakaaluga põhjusena soov teenida kiiresti ja 
palju ning kolmandal kohal on mõlema inimkaubanduse liigi puhul pettuse, sunni või vägivalla 
kasutamine värbajate poolt. Prostitutsiooni puhul sekundeerivad kolmandale põhjusele veel 
uimastisõltuvus ning madal haridustase. Muid põhjuseid, nagu vähene teadlikkus tööalastest 
õigustest, madal haridustase ja konkurentsivõime tööturul inimkaubanduse puhul ning 
eksiarvamused sellest, mida prostituudi elu endast tegelikult kujutab, perekonna ja lähedaste 
toetuse puudumine ja oma seksuaalsete vajaduste rahuldamine, tuuakse välja juba oluliselt 
harvemini (TNS Emor, 2014).  
 

                                                           
9 Magistritöö kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/sunniviisilise-too-ja-toojou-arakasutamise-eesmargil-
viljeletava-inimkaubanduse-juhtumite. 
10 Magistritöö kättesaadav: http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/14499338.pdf 
11 Uuring kättesaadav: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/eesti-elanikkonna-teadlikkuse-uuring-soopohise-vagivalla-ja-
inimkaubanduse-valdkonnas.  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/sunniviisilise-too-ja-toojou-arakasutamise-eesmargil-viljeletava-inimkaubanduse-juhtumite
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/sunniviisilise-too-ja-toojou-arakasutamise-eesmargil-viljeletava-inimkaubanduse-juhtumite
http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/14499338.pdf
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/eesti-elanikkonna-teadlikkuse-uuring-soopohise-vagivalla-ja-inimkaubanduse-valdkonnas
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/eesti-elanikkonna-teadlikkuse-uuring-soopohise-vagivalla-ja-inimkaubanduse-valdkonnas
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Vestlusringides oli inimkaubanduse kui probleemi osas vastakaid arvamusi: ühed leidsid, et see 
teema muutub üha olulisemaks, teised, et see on Eestis pigem minevikuteema. Samas anti aru, et 
probleemi tajutav väiksus võib tuleneda ka avalikkuse vähesest tähelepanust sellele. Probleemiks 
tundub uuringus osalejate jaoks tänapäeval olevat see, et inimeste ebaaus meelitamine välismaale 
tööle on võrreldes varasemaga muutunud palju kavalamaks ja raskemini tuvastatavaks, mistõttu 
on noortel üha raskem hoiduda petuskeemidesse sattumast.  
Prostitutsioon kui tööorjus on kindlasti probleemiks ennekõike tüdrukute meelitamisel 
välismaale. Fookusgrupis osalejate arvates peaksid inimesed ise korralikult uurima töökuulutuste 
ja tööandjate tausta, mitte kunagi andma tööandjale oma isikut tõendavaid dokumente, tegema 
endale välismaale tööle minnes selgeks kohalikud hädaabinumbrid ja saatkondade kontaktid, 
otsima endale sihtriiki mõned tugiisikud ning võtma kaasa varusumma raha. Leiti, et riigi poolt 
tuleb enam jagada informatsiooni abi saamise võimaluste kohta (samas).  
 
Üldjoontes saab inimeste ohutunnetust tööalasele ekspluateerimise vaates pidada adekvaatseks 
ja isegi võiks öelda, et inimeste teadlikkus on üsna hea. Enamik vastajatest (valim 1111 inimest) 
peab raskeks vägivallaks kõiki järgmisi olukordi: kui tööle asudes võetakse inimeselt ära isikut 
tõendavad dokumendid (83%); kui inimest meelitatakse tegelema narkoveo, varguse, 
kerjamisega (76%) ning kui inimest survestatakse töötama ähvarduste ja valelubadustega (84%). 
Mitmetähenduslikum on olukord, kus töötasu jäetakse inimesele pärast töö tegemist maksmata: 
kuigi ka seda olukorda peab 65% elanikest vägivallaks, leiab kolmandik, et tegemist on lihtsalt 
ebameeldiva olukorraga. Hinnates erinevaid olukordi, mis kõik võivad olla seotud tööorjusega, 
pidas suurem osa elanikest vägivallaks kõiki järgnevaid olukordi: kui tööle asudes võetakse 
inimeselt ära isikut tõendavad dokumendid (83%); kui inimest meelitatakse tegelema narkoveo, 
varguse, kerjamisega (76%) ning kui inimest survestatakse töötama ähvarduste ja 
valelubadustega (84%). Normaalseks peab neid olukordi vaid 1–2% elanikest, ebameeldivaks 
olukorraks, kuid mitte vägivallaks, aga alla viiendiku. Hoiakute tasandil on Eesti elanikkonna risk 
tööorjusesse sattuda üsna väike, sest vaid 8% neist peab normaalseks minna välismaale tööle ilma 
lepinguta ning 4% leiab, et tööandjal on õigus enda kätte jätta töötaja isikut tõendavaid 
dokumente. Samas on noorte hulgas, keda peetakse üheks inimkaubanduse sattumise 
riskirühmaks, viimase väitega nõustujate osakaal koguni 15%. Vestlusringides leiti aga, et 
reaalses elus võib olla väga raske petuskeeme õigel ajal ära tunda ning ohver võib sellest aru saada 
siis, kui on juba liiga hilja (samas).  
 
Tervikuna on elanikkonnas täieliku prostitutsioonivastase hoiaku kandjaid ligikaudu 14%. Samas 
toetab hoiakute tasandil prostitutsiooni täielikult3% elanikest, s.t leiab, et see on vajalik, kuna 
võimaldab sissetulekut nii vahendajatele kui ka prostituutidele ning aitab maandada meeste 
seksuaalpingeid, samas olemata naistevastane vägivald ning kahjustamata Eesti mainet. Enamik 
elanikkonnast jääb oma hoiakutelt nende kahe äärmuse vahele (samas).  
 
Inimesed, kes osalesid vestlusringides, arutasid ka inimkaubandusalase ennetustöö sisu üle ja 
leidsid, et see peaks keskenduma inimkaubandusest ja sellega seotud ettevõtetest teavitamisele, 
samuti andma infot ja juhtnööre, mida ohvriks langemise korral teha. Veelgi laiemalt võiks 
inimkaubanduse teema olla osaks põhikoolide ja gümnaasiumite 
karjäärinõustamisprogrammidest, oluliseks peeti ka elementaarse majandushariduse andmist 
(samas).  
 
Võib öelda, et inimeste arutelude fookus kattub valdkonnas tegelevate ametnike omaga ning uue 
perioodi vägivalla ennetamise strateegia rakendusplaani on kavas senisest enam sisse panna 
ennetusliku isleoomuga tegevusi eri inimkaubanduse vormide suhtes. 
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2013. aastal läbiviidud soolise võrdõiguslikkuse monitooring12 kinnitab mõneti EMORi uuringu 
tulemusi prostitutsiooni ja seksi ostmise vaates, seda just prostitutsiooni ja seksi ostmise suhtes 
ühiskonnas valitseva tolerantsi kohta. 
 

Monitooringu tulemuste kohaselt seksi ostmise puhul Eesti elanike hinnangutes nelja aastaga 
märkimisväärseid muutusi pole toimunud, seksi ostu taunib selgelt iga neljas inimene, pooled 
inimesed on selles küsimuses neutraalsed. Samas aastaks 2013 on nii naiste kui ka meeste seas 
poole võrra vähenenud nende osakaal, kes suhtuvad seksi ostmisse pigem hästi. Samas ei ole siiski 
oluliselt kasvanud nende hulk, kes peavad seda igati taunitavaks, ja pigem on suurenenud nende 
osakaal, kes leiavad, et see pole küll üldiselt õige, kuid võib olla erandjuhtudel õigustatud. 
(Sotsiaalministeerium, 2014).  
 
Prostitutsiooni teemal uuriti inimeste hinnanguid seoses sellega, kuidas riik peaks prostitutsiooni 
reguleerima. Eesti elanikud soosivad selles osas leebemaid, regulatiivseid meetmeid 
prostitutsiooni keelustamisele. Naiste seas on seksi ostmise ja müügi keelustamist soovijate 
osakaal suurem kui meeste seas, samas ei erine naiste suhtumine seksi müüki ja ostmisse: toetus 
mõlema keelustamisele on sama suur. Karistuste osas näib, et müüja ja ostja vastutust peetakse 
samaväärseks, ehkki põhivastutajana soovitakse näha siiski vahendaja karistamist (samas). 
 
Antud küsimust käsitles lisaks veel justiitsministeeriumis valminud prostitutsioonipoliitikate 
analüüs ja fookusega just valdkonnas töötavate spetsialistide hoiakute väljaselgitamisele. 
Küsitluse tulemused väikese spetsialistide valimi põhjal näitasid seda, et spetsialistid näevad, et 
praegused regulatsioonid on piisavad ja nad soovivad jääda olemasoleva korralduse juurde, st et 
seksi müümine ja ostmine on lubatud ja keelatud on ostu-müügi vahendamine.  
 
Nii soolise võrdõiguslikkuse monitooring kui ka justiitsministeeriumi analüüs jõuavad asjaoluni, 
et avalikku ja põhimõttelisi küsimusi käsitleva debati puudumine prostitutsiooni osas on ilmselt 
peamine põhjus, miks Eesti inimeste arusaamad antud valdkonnas on paarikümne aasta jooksul 
vähe muutunud ning miks enamikes inimestes pole selget hinnangut kujunenud.  

Prostitutsiooni kaasatud naised, nende terviseandmete ja riskikäitumise uuringud 

Tervise Arengu Instituudil valmis 2012. aastal uuring13 prostitutsiooni kaasatud naiste HIV-
nakkuse, teiste infektsioonide ning riskikäitumise levimuse kohta, mis lisaks terviseandmetele 
andis hea ülevaate prostitutsiooni kaasatud naiste üldisemast sotsiaal-demograafilisest profiilist, 
klientidest, sõltuvusainete tarvitamisest, kokkupuutest korrakaitse- ja abiorganisatsioonidega. 
Prostitutsiooni kaasatud naiste mediaanvanus on võrreldes varasema sarnase uuringu 
andmetega veidi tõusnud (32 vs 20-24), samuti on paranenud haridustaseme näitajad (alla 
põhiharidusega ja põhiharidusega naiste osakaal koguvalimist langenud 30%lt 19%le). Uuringust 
selgus, et suurenenud on individuaalne tegutsemine prostitutsioonis (61% naistest saab kliendiga 
kontakti enda reklaamitud info kaudu), ka prostitutsiooniga seotud mobiilsus ning nende naiste 
osakaal, kes saavad ainsa sissetuleku prostitutsioonist. Hea on tõdeda, et prostitutsiooni kaasatud 
naised on jõudnud abiorganisatsioonideni ning kasutavad aktiivselt nende poolt pakutud tegevusi 
ja teenuseid. Uuringu käigus kogutud terviseandmed annavad tunnistust sellest, et seksuaalse 
riskikäitumise tase on langenud, st et kondoomi kasutatakse rohkem, HIV testimise tase on kõrge, 
jne. Uurijate hinnangul on eelkõige vaja tegeleda nende naisteni jõudmisega, kes otsivad 
klientidega kontakti avalikus kohas. Neil on kõrge riskikäitumise tase nii seksuaalkäitumises kui 
uimastite tarvitamisel, mistõttu on neile vaja osutada aktiivse väljatöö käigus senisest enam 

                                                           
12 Monitooring on kättesaadav: http://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf.  
13 Uuring on kättesaadav: 
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/134804858378_Prostitutsiooni%20kaasatud%20naised_raport.pdf.  
 

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf
http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/sooline_vo_monitooring_2013_veeb.pdf
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/134804858378_Prostitutsiooni%20kaasatud%20naised_raport.pdf
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tähelepanu, jagada infot narkomaania ravi kohta ning tegeleda ka süstiva narkomaanidega seotud 
kahjude vähendamisega (Gluškova, N; Rüütel, K, 2013).  
 
Lisaks valmis 2014. aastal Tervise Arengu Instituudi poolt ülevaatlik uuring14 prostitutsiooni 
kaasatud naistele suunatud HIV-ga seotud tervishoiuteenuste külastajatest. 2013. aastal pakuti 
HIVi ja STLidega seotud tervishoiuteenuseid 195 naisele, kellest Tervise Arengu Instituudi 
küsimustikule vastas 120 (46 esma- ja 74 korduvkülastajat). 2012. aastal oli külastajaid 206 ja 
nendest anketeeriti 197 (90 esma- ja 105 korduvkülastajat). 2012. aastal esmakülastajate seas 
oluliselt vähem neid, kes iga kord viimase nelja nädala jooksul kliendiga vahekorras olles 
kondoomi kasutasid (võrdluses  korduvkülastajatega). 2013. aastal oli korduvkülastajate seas 
oluliselt vähem naisi, kes olid  elu jooksul narkootikume süstinud (7% aastal 2013 vs 24% aastal 
2012). HIV-testimine viimase 12 kuu jooksul oli nii 2012. kui ka 2013. aastal üsna kõrgel tasemel 
―kuni 65% esma- ja 85% korduvkülastajatest on end HIVi suhtes uurida lasknud. Veidi enam oli 
2013. aastal nii esma- kui korduvkülastajate seas neid, kelle viimane günekoloogi või veneroloogi 
külastus jäi enam kui aasta tagusesse perioodi ja naiste eneste poolt antud andmete alusel esineb 
neil kõige sagedamini seksuaalsel teel levivatest haigustest klamüdioosi ja gonorröad. HIVi, B- ja 
C-hepatiiti diagnoositi naiste seas 14%-l. Enam kui pooltel juhtudel olid need naised kunagi 
narkootikume süstinud. Arvestades seksuaalse riskikäitumise, narkootikumide süstimise ja 
erinevate infektsioonide levimust antud sihtrühmas, on uurijate arvates tasuta ja kiiresti 
ligipääsetava nõustamise ja testimise teenuse osutamine antud sihtrühmale jätkuvalt vajalik. 
Lisaks seksuaaltervise edendamisele suunatud nõustamise, diagnostika ja raviteenusele tuleks 
enam tähelepanu pöörata ka narkootikumide süstimisega kaasnevate kahjude vähendamise 
alasele nõustamisele prostitutsiooni kaasatud naiste seas (Gluškova, N., Rüütel, K., 2014).  
 

Fiktiivabielude uuring 

Eelmises punktis kajastatud trendide juures juhiti tähelepanu, et fiktiivabielud võivad olla seotud 
inimkaubandusega. Sisekaitseakadeemia Migratsiooniuuringute keskuse ja Euroopa 
rändevõrgustiku koostöös läbi viidud fiktiivabielude ja põlvnemise kohta valeandmete esitamise 
uuringuga15, koguti andmeid Eesti ja ELi kohta eelnimetatud kahe probleemi ulatuse, statistika ja 
kasutatavate põhimõtete ning praktikate kohta.  
 
Fiktiivabielude kohta on Eestis andmed olemas alates 2009. aastast. 2009. aastal oli Eestis 
fiktiivabielu kahtlusega inimesi 10, 2010. aastal 11 ja 2011. aastal 35. Enne 2010. aastat ei võetud 
arvesse kodakondus- ja migratsioonivaldkonna toimingute tegemisel fiktiivabielu kahtlusega 
juhtumeid, kus tähtajalise elamisloa taotluse menetlemine oli lõppenud ja selle puhul esines 
fiktiivabielu kahtlus. Viimaste aastate jooksul ei ole juhtumeid, kus kolmanda riigi kodanikule ei 
antud ajutist elamisluba fiktiivabielu tõttu. Tavaliselt lõppevad juhtumid, kus on tehtud kindlaks 
fiktiivabielu esinemine, sellega, et kutsuja võtab oma kutse tagasi ning taotluse menetlemine 
lõpetatakse. Euroopa Liidu kodanike ning nende abikaasade suhtes fiktiivsete abielude kahtlusi 
ilmnenud ei ole. Üheks põhjuseks võib pidada asjaolu, et sellel alusel pererände osakaal on üsna 
väike. Uuringus järeldati, et üheks ennetamise võimaluseks on tihe ametkondade vaheline 
koostöö, nt välisministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti, MTÜde ja teiste 
partnerite vahel, samas ka see, et fiktiivse abielu sõlmimisega kaasnevate tagajärgedega seotud 
teemade kajastamist meedias. Uuringuid põhjustest, miks kutsujad või kolmanda riigi kodanikud 
sõlmivad fiktiivabielusid selleks, et kolmanda riigi kodanik saaks legaalse õiguse riigis elada, ei 
ole Eestis tehtud. Kutsujate puhul võib olla põhjuseks näiteks võimalus teenida lisaraha ja 
tuttavaid aidata. Kolmanda riigi kodanikke võib motiveerida fiktiivset abielu sõlmima võimalus 
lahkuda oma kodumaalt, teisalt astutakse fiktiivabiellu ka põhjusel, et kolmanda riigi kodanik ei 
kvalifitseeru muul alusel tähtajalise elamisloa saajaks (Sisekaitseakadeemia, 2012). 
 

                                                           
14 Uuring on kättesaadav: https://intra.tai.ee/images/prints/documents/139764933584_PK_STLI_2013.pdf.  
15 Uuring on kättesaadav: http://www.sisekaitse.ee/public/Perek_taasyh_oiguste_kuritarv_layout_est_veeb.pdf.  

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/139764933584_PK_STLI_2013.pdf
http://www.sisekaitse.ee/public/Perek_taasyh_oiguste_kuritarv_layout_est_veeb.pdf
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Uuringus leiti, et peagu kõikides liikmesriikides, sh Eestis on fiktiivabielude põhjused peamiselt 
majanduslikud, samuti on olemas tõendeid selle kohta, et organiseeritud kuritegevuse 
grupeeringud osalevad abielude sõlmimisel. Elamisloa taotleja perspektiivist vaadatuna on 
peamisteks motivaatoriteks elamisõiguse ning sellega seotud hüvede saamine või liikmesriiki 
jäämine. Peamised probleemid fiktiivabielude tuvastamisel ja uurimisel seisnevad selles, et nii 
kutsuja kui ka elamisloa taotleja on intervjuudeks hästi ettevalmistunud, intervjuud on aja kui ka 
ressursimahukad ning puuduvad metoodilised juhendid. Statistika on liikmesriigiti olemas, kuid 
kahjuks ei ole see võrreldav ning samas ka andmevahetus eri riikide vahel ei tööta veel piisavalt 
hästi (samas). 
 

Värbamise uuring 

Eesti osales projektis SafetyCompass16 ja projekti raames kokku pandud uurimisrühm viis läbi 
internetivärbamise teemalise uuringu Lätis ja Eestis analüüsides kuulutusi, mis on ilmunud kõige 
külastatavamatel tööotsingu- ja tutvumisportaalidel, ka sotsiaalmeedias ja netifoorumites. Eestis 
analüüsiti kuulutusi peaasjalikult portaalidest okidoki.ee ja iha.ee.  
 
Internetivärbamine on mugav viis leida tööd ja ka uusi tutvusi, kuna see on kättesaadav, soodne 
ja anonüümne. Olemasolevas uuringud ja teadustööd kinnitavad, et värbamise reklaame ei 
koostata juhuslikult, selleks eksisteerib rohkem või vähem struktureeritud süsteem, mis kasutab 
oskuslikult motivatsiooni ja hea müügitöö nippe selleks, et kaasa haarata kergesti mõjutatavaid ja 
haavatavaid sihtgruppe. Kõige haavatavamateks sihtgruppideks Eestis internetivärbamise vaates 
on noored, vanuses 19+, neist tulevad esile enam noored aktiivsed internetikasutajatest naised, 
tööalase ekspluateerimise vaates eelkõige mehed vanuses 20-24 ja ka vanuses alates 41+ 
eluaastast. Viimaste puhul on ohuteguriks nende vähesem internetikasutamise oskus, mistõttu on 
neid kergem mõjutada. Kergemini mõjutatavad ja ohustatumad sihtgrupid netivärbamise mõttes 
on ka vaimupuudega inimesed.  
 
Uurijad leidsid, et peamine kanal värbamise reklaamide avaldamiseks on portaalid, milles 
pakutakse/otsitakse legaalset töökohta/tööjõudu ja teiseks kanaliks on tutvumis- ja 
kohtinguportaalid. Eestis on värbamise reklaamid avaldatud nii eesti kui vene keeles ja seda nii 
juriidiliste kui eraisikute poolt. Mõned värbamise reklaamid selgitavad väga avameelselt oma 
kavatsusi, samas värbamise sisu sõltub suuresti portaalist, milles värbamise kuulutus on 
avaldatud. Erinevused tööotsingute ja tutvumis- ja kohtinguportaalide vahel on olemas, 
kohtinguportaalides on enim kuulutusi seksuaalteenuste osutamise teemadel ja nende kuulutuste 
kaudu toimub värbamine ka varjatumalt. Üldjuhul kuulutus ei sisalda endas kogu infot, mida 
peaks, nt väbamiskuulutustes on vähem isikustatud andmeid, kuulutuste sisu on suhteliselt 
standardne, sisu on ajas küllalt muutumatu, lubatud pakkumised töötasu kohta on küllalt suured, 
kuulutuses võib olla nõudmisi välismaale reisimise kohta, jmt. Eestis on enim värbamiskuulutusi 
intiimteenuste osutamise, striptiisi pakkumise kohta, millele esinemissageduses järgnevad 
pakkumised sponsoriotsingutele, eskortteenusele, nn „kõige tegemisele“. Portaalides on siiski 
kõige rohkem tööpakkumisega seotud kuulutusi, seejärel tulevad tutvumiskuulutused. Võib öelda, 
et eesti ja vene keele kasutajate seas erinevusi ei ole, mõlema keelerühma värbajad kasutavad 
sarnast värbamisstrateegiat. Kõige sagedamini lubatakse suurt palka, kergesti teenitavat töötasu, 
tööd välismaal ja mh kinnitatakse kuulutustes, et tööks vastavat erialast väljaõpet ja ka haridust 
vaja ei ole. Lätis võrdlusena Eestiga lubatakse häid töötingimusi kõige enam ja suurte 
palgasummade mainimine on pingereas tunduvalt tagapool.  
Uuringu läbiviijad jõudsid järeldusele, et inimeste teadlikkust on vaja tõsta, et neil oleks oskusi 
kriitilisemalt suhtuda interneti teel pakutavatesse töö- ja tutvusmisvõimalustesse.  Kriitilisemat 
meelt kuulutuste suhtes peaks üles näitama ka portaalide omanikud.  

                                                           
16 Safety Compass projektist: http://marta.lv/marta-in-action/projects/safety-compass. Uuringuraportid avalikustamata.  

http://marta.lv/marta-in-action/projects/safety-compass
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Ülevaade inimkaubandusega seotud kuritegudest aastatel 2011-

2013 
 

Ülevaade registreeritud kuritegevusest 
Karistusseadustikus on eraldi inimkaubanduse koosseis olemas alates 2012. aastast, enne seda 
eksisteeris mahukas kuritegude kataloog, kus erinevad koosseisud hõlmasid erinevaid 
inimkaubanduse elemente (nt orjastamine, isikult vabaduse võtmine jne). Viimastel aastatel on 
inimkaubandusega seotud kuritegude17 arv tõusnud: 2012. aastal registreeriti 32 
kuriteojuhtumit, 2013. aastal 4218. Inimkaubandusega seotud kuritegude arv (KarS 133) on 
eelkõige tõusnud alaealiste suhtes toimepandavate ärakasutamise juhtumite vaates (2012: 6; 
2013: 18), samas neist unikaalseid juhtumeid oli 11, teised korduvad. 

Inimkaubanduse kuriteod 

Viimase kolme aasta jooksul on inimkaubanduse kuriteo koosseisu alusel registreeritud kokku 16 
inimkaubanduse, varem orjastamise kuritegu, sh on sees ka korduvad juhtumid, kus tegijad ja 
kannatanud on samad. 
 

 

Joonis 1. Registreeritud inimkaubanduse kuritegude arv, 2003−2013. * Kuni 04/2012 registreeriti 
kuritegusid orjastamisena. 

 
Kui varasematel aastatel on inimkaubanduse kuritegude (KarS 133) puhul üldjuhul olnud 
tegemist prostitutsiooniga tegelevate naiste kinnipidamisega ja nende suhtes vägivalla 
kasutamisega, siis 2013. aastal on registreeritud inimkaubanduse juhtumite puhul pilt kirevam – 
lisandunud on sunnitud kuritegude toimepanemine (vargused ja narkokaubandus), kus 
kurjategijad on kannatanuid sundinud kuritegusid toime panema, nende kallal vägivallatsenud, 
isegi ähvardanud võtta neilt elu.  
 
2012. aastal KarS § 133 alusel registreeritud inimkaubanduse juhtumite (6) puhul oli üldjuhul 
tegemist prostitutsiooniga tegelevate naiste kinnipidamisega ja nende suhtes vägivalla 
kasutamisega. Kolme kuriteojuhtumi puhul oli tegemist korduva kuriteoga, kus üks mees 
vägivalda kasutades sundis ühte kindlat naist tema juures töötama prostituudina. Ühe juhtumi 
puhul kaks naist sundisid teisi naisi tööle prostituudina. Kuna kannatanuid hoiti kinni ühes 
korteris prostitutsiooniga tegelemiseks, siis ei olnud neil võimalust pealesunnitud kohustust 
mitte täita.  
 

                                                           
17 Inimkaubandus (KarS § 133), inimkaubanduse toetamine (KarS § 133¹), kupeldamine (KarS § 133²), prostitutsioonile 

kaasaaitamine (KarS § 133³), inimkaubandus alaealiste kasutamise eesmärgil (KarS § 175), lisaks ka doonorlusele sundimine 
(KarS § 138¹) ja kallutamine (KarS § 140). 
18 2011. aasta kuritegude andmeid võrreldakse konkreetsete kuriteokoosseisude lõikes, üldandmeid ei saa võrrelda, kuna 
statistikat koondati teistel alustel. 
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2012. aasta inimkaubanduse registreeritud juhtumitest markantseim ja kannatanute arvu poolest 
rohkearvukaima juhtumi19 puhul oli tegemist kupeldamise ja prostitutsioonile kaasaaitamisega. 
Indrek Mandre ja Mandre OÜ värbasid aastatel 2008–2009 naisi tantsijatena tööle Luksemburgi 
ja Kreeka striptiisiklubidesse, olles teadlik sellest, et neid naisi vajatakse kohapeal ka 
intiimteenuste pakkumiseks. Kohtulahendist saadud info põhjal oli kannatanuid kokku veidi alla 
100 isiku. Teo toimepanijale Indrek Mandrele määrati kokkuleppemenetluses liitkaristusena ca 
2,6 aastat vangistust, millest ligi pool aastat viibis Mandre eelvangistuses. Ärakandmata ligi 
kaheaastane vangistus asendati üldkasuliku tööga 1458 tunni ulatuses, mille tegemise tähtajaks 
määrati kaks aastat alates kohtuotsuse jõustumisest. Lisaks määrati toimepanijaga seotud 
asutusele Mandre BMS OÜle rahaline karistus 6000 eurot ja kohe mõisteti välja kuritegeliku 
tegevusega saadud vara, s.o 69 720,07 eurot. Konfiskeerimise asendamise tagamiseks arestiti 
Harju maakohtu 17.02.2012. a kohtumäärusega Mandre BMS OÜ-le kuuluv kinnistu Tallinna 
kesklinnas kuni konfiskeerimise asendamiseks välja mõistetud summa tasumiseni või selle 
laekumiseni riigituludesse. Luksemburgi kohus mõistis sama juhtumiga seoses süüdi neli meest, 
kellele määrati karistuseks kas vangistus või tingimisi vangistus, vahemikus 21 kuust kuni 4 
aastani. Kolmele isikule mõisteti vangistus kandmiseks osaliselt, vahemikus 7 kuust 1,5 aastani. 
Kohus otsustas ka sulgeda ühe klubi, kus kogu tegevus toimus. 
 
2011. aastal ei olnud karistusseadustikus veel eraldi koosseisuna inimkaubandust ning 
inimkaubanduse elementidega kuritegusid registreeriti orjastamise kuritegudena. 2011. aastal 
registreeriti kaks orjastamise juhtumit, ühel juhul neist oli tegemist tööorjuse juhtumiga, kus kaks 
isikut vahendasid ühe inimese tööle Saksamaale. Isik alustas Saksamaal tööd, kuid kohapeal 
selgus, et suusõnaliselt kokku lepitud töötingimused ei vastanud kokkulepetele. Teise juhtumi 
näol oli tegemist peresisese vägivalla toimepanekuga, nimelt mees kasutas ära enda elukaaslase 
abitut seisundit ja sundis teda tegelema kahe aasta jooksul prostitutsiooniga.  

Inimkaubanduse toetamise kuriteod 

2013. aastal registreeriti kaks inimkaubanduse toetamise kuritegu (KarS 133¹) ja nende puhul on 
tegemist Vietnami päritolu isikute vastuvõtmise ja veo organiseerimisega Venemaalt Eesti kaudu 
Poola. Üks kriminaalmenetlus lõpetati prokuratuuris ja teise suhtes jätkus kohtumenetlus, milles 
esitati süüdistus 27 vietnami kodaniku veo organiseerimise eest Venemaalt Eestisse eesmärgiga 
nad edasi transportida Poola. Antud juhtumi menetlemisel tehti aktiivset koostööd Venemaaga 
ning grupi tabamine ei toimunud juhuslikult, vaid piirivalve oli selleks valmis. Grupi vietnamlaste 
edasiliikumise üheks põhjuseks võis olla Venemaa immigrantide kohtlemist puudutava 
pagulaspoliitika karmistamine. 
 
2012. aastal registreeritud kolme inimkaubanduse toetamise kuriteo puhul oli tegemist Eesti 
riigipiiril tabatud ebaseaduslike isikute üle piiri toimetamisega. Ühel juhul plaaniti rühm 
vietnamlasi toimetada Venemaalt Euroopa riikidesse. Rühm tabati Eestis ja selgus, et varem olid 
piirile jõudnud välismaalased sunnitud töötama Venemaal tavapäratutel tingimustel ja see oleks 
olnud tõenäoline ka hiljem teistes Euroopa riikides. Selle juhtumi tagamaid kajastas ka 
ajakirjandus ja ühe isiku juhtumiloost selgus, et Vietnamis 100 dollarilise palgaga kokana 
töötanud mees sõitis turismiviisaga Venemaale lootes sealt leida paremini tasustatud erialast 
tööd. Venemaal restoranis maksti talle 500 dollarit, kohapeal kuulis, et Poolas pidavat hea kokk 
teenima koguni 1000 dollarit. Dokumente polnud tal juba Venemaal, seega ei tekkinud tal ka 
küsimust, kas võiks kuidagi seaduslikult Poolasse parema palga peale pääseda. Venemaal 
saavutas kontakti ühe isikuga, kes pidi Poola mineku ära korraldama. Venemaalt teeleasumisel 
isik eeldas, et alustatakse sõitu Poola, sõidu eest lepiti kokku tasus 200 dollarit. Sõidu korraldajaga 
oli kokkulepe, et Poola jõudes tuleb isiku perel maksta Vietnamis veel 8000 dollarit, milleks 
omaksed võtsid laenu. Teekond Poola asemel viis aga Eestisse, kus kogu rühm kinni peeti.  

                                                           
19 Kohtuotsuse nr 1-12-7180 leiab siit: 
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=1-12-7180/5 . 

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=1-12-7180/5
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2011. aastal registreeriti kuus välismaalaste ebaseaduslikku üle piiride toimetamise kuritegu 
(KarS 259), mis ei ole kuriteo vaates täpselt sama, mis inimkaubanduse toetamise kuritegu. Nende 
kuritegude puhul enamik välismaalasi toimetati Eestisse Lätist, ent esines ka juhtumeid, kus 
isikud toodi üle idapiiri.  

Kupeldamise kuriteod 

Viimastel aastatel on kupeldamise kuritegude arv jäänud samale tasemel, kuritegude arv on 
aastate lõikes kõikunud üksikute kuritegude lõikes.  
 

 
Joonis 2. Registreeritud kupeldamise kuritegude arv, 2007−2013. * Kuni 04/2012 registreeriti 

kuritegusid prostitutsioonile kaasaaitamisena. 

 
2013. aastal registreeriti 13 kupeldamise kuritegu (KarS 133²) ja nende puhul oli tegemist 
üldjuhul Tallinna korterites, ühel juhul Tartus toimuva prostitutsiooni vahendamisega (korteri 
võimaldamine, teenuse osutamise vahendamine, kuulutuste avaldamine, jne), lisaks 
veebikeskkondades avaldatud tasulise intiimteenuste osutamise kuulutuste pinnalt 
organiseeritud kupeldamisega. Kõige enam kriminaalasju oli seotud voodi.ee keskkonnas 
avaldatud kuulutustega. Kahel juhul korraldati erootilise massaaži teenuse alt intiimteenuste 
osutamist, ühes juhtumis oli asukohaks Tallinna kesklinna striptiisibaar ja teisel juhul 
massaažisalong. Piiriülese juhtumina saab käsitleda ühte kuriteojuhtumit, kus eestlased koostöös 
soomlastega pidasid Soomes eri linnades bordelle ja Eestit otsiti naisi kupeldamise eesmärgil 
sinna tööle.  
 
KarS § 133² alusel registreeritud kupeldamise juhtumeid oli 2012. aastal kokku üheksa, millele 
lisandub kaheksa prostitutsioonile kaasaaitamise juhtumit registreerituna KarS § 268¹ alusel, 
kuna 14. aprillini 2012 kvalifitseeriti antud kuriteod KarS § 268¹ alusel. Prostitutsioonile 
kaasaaitamise ning kupeldamise juhtumite puhul on üldjuhul tegemist Tallinna korterites 
toimuva prostitutsiooni vahendamisega (korteri võimaldamine, teenuse osutamise vahendamine, 
kuulutuste avaldamine, jne). Ühe kuriteojuhtumi puhul saadeti Eesti tüdrukuid töötama 
prostituutidena Soome eri linnadesse. Politsei hinnangul jätkub Tallinnas tegevus „klubilistes 
bordellides“ (nn „majad“ koos numbritubadega), ning tegutsevad ka mõned nn bordellid-baarid. 
Erootilise massaaži nime all pakutakse valikuliselt tasulisi intiimteenuseid ka massaažisalongides. 
Nii korterbordellide tegevuse reklaamiturg kui uute prostituutide värbamine on pea kogu 
ulatuses koondunud täiskasvanute veebilehtedele ning üha enam ka avalikele 
suhtlusvõrgustikele. Tasulisi intiimteenuseid osutavad Tallinna linnas eri aadressidel asuvates 
korterites iseseisvalt tegutsevad prostituudid ja ka iseseisvalt tegutsevad prostituudid Tallinna 
vanalinna tänavatel ja Sõle tn piirkonnas. Vanalinna tänavatel ja baarides tegutsevate 
prostituutide tegevusele kaasneb üha kasvava trendina taksojuhipoolne prostituutide 
kupeldamine takso klientidele.  
 
2011. aastal registreeritud 15 prostitutsioonile kaasaaitamise kuriteo puhul (KarS 268¹) oli tegu 
juhtumitega, kus isikud vahendasid tüdrukuid välismaale tööle (nt Soome, Hispaaniasse), avaldati 
intiimteenuste kuulutusi internetiportaalides, isikud üürisid kortereid või andsid kasutada ruume 
ja vahendeid (enamasti kortereid, kuid ka limusiini) intiimteenuste osutamiseks. 
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Inimkaubandus alaealiste ärakasutamise eesmärgil 

Inimkaubandust alaealiste ärakasutamise eesmärgil (KarS 175) registreeriti 2013. aastal 18-l 
korral, samas kaheksa erinevat registreeritud kuriteojuhtumit olid omavahel seotud. Kaheksast 
seitsmes episoodis mõjutati 13-aastast noormeest olema seksuaalvahekorras erinevate meestega, 
mille eest maksti tasu 10st 50ne euroni ja kahes episoodis mõjutati lisaks talle teist noormeest 
tegema sedasama. Kahest alaealistest üks noormees sattus skeemi juba 2010ndal aastal, kui tema 
kohta pandi veebi intiimteenuse pakkumise kuulutusi. Kuulutuste peale ühendust võtnud 
isikutega oli ta raha eest seksuaalvahekorras. Paar aastat hiljem arenes asi sinnani, et ta juba ise 
osales kuritegudes teise noormehe vahendajana kolmandatele isikutele seksuaalse ärakasutamise 
eesmärgil. Kokku kahtlustati nende kuriteoepisoodide toimepanemises viit erinevat meest, sh siis 
ühte algselt kannatanu seisuses olnud alaealist. 
 
Teistes episoodides mõjutati alaealisi toime panema vargust, neide üles astuma erootilises 
etteastes modellina kui ka pornograafilise sisuga filmis näitlejana, vahendati seksuaalsel 
eesmärgil kontakte, korraldati alaealistega kohtumisi ning mõjutati alaealisi tegelema 
prostitutsiooniga.  
 
2012. ja 2011. aastal oli KarS 175 koosseisu kirjeldus erinev 2012. aasta kevadeni kehtinud 
kuriteo koosseisust, kuid põhimõtteliselt on tegemist sarnaste kuritegudega, milles alaealisi 
mõjutatakse ja kallutatakse mingile ühiskonnas taunitud ja alaealise arengule kahjulikult mõjuda 
võivale tegevusele, samuti sellisele tegevusele kaasaaitamine. Üldjuhul pannakse neid kuritegusid 
toime selleks, et alaealise tegevuse pealt teenida. Siinkohal on oluline rõhutada, et mõjutamine 
KarS § 175 mõttes saab olla üksnes mõjutamine n.ö heaga (meelitamine raha, kuulsuse vms). 
2012. aastal registreeritud kuues kuriteos kallutati alaealisi prostitutsioonile, 
mõjutades neid kas internetikeskkonna või siis otsekontakti kaudu kas ühel korral või korduvalt 
pakkuma täisealistele raha eest intiimteenuseid.  
 

Inimkaubanduse kuritegude kohtueelne menetlus, karistused, toimepanijad 

Inimkaubandusega seotud kuriteod 

 
KarS § 133 133¹ 133² 133³ 175 

Registreeritud 
kuritegusid 

16 5 45 1 24 

Prokuratuuris 
lõpetatud ja 
kohtusse 
saadetud kuriteo 
juhtumid 

9 5 44 1 19 

Süüdimõistetud 
isikud 

6, naisi 4, 
mehi 2 

10, naisi 2, 
mehi 8 

35, naisi 8, 
mehi 27 

- 7 meest 

 
Tabel 1. Ülevaade inimkaubandusega seotud kuritegudest ja nende menetlemisest 2011-2013. 

 
Nagu ülalolev tabel näitab, siis prokuratuuri poolt on lõpetatud ja kohtusse kolme aasta jooksul 
jõudnud 8 inimkaubanduse ja orjastamise kriminaalasja, mis on saanud lahenduse esimeses ja 
teises kohtuastmes. Saame öelda, et meil ei ole langetatud ühtegi kohtupraktikat 
kujundavat/selgitavat lahendit kolmanda kohtuastme ehk siis Riigikohtu poolt.  
 
Inimkaubandusega seonduvates kuritegudes mõisteti 2012. aastal süüdi 33 isikut, neist üks 
mõisteti osaliselt õigeks. Süüdimõistva otsusega karistati isikuid nii vangistuse (nii reaalne kui ka 
tingimisi) kui ka rahalise karistusega, ühel juhul asendati vangistus üldkasuliku tööga. Rahalisi 
karistusi määrati seitse (sh 1 juriidilisele isikule). Rahalise karistuse suurused jäid vahemikku 96–
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6000 eurot (6000 eurot mõisteti karistuseks juriidilisele isikule). Kuritegelikku tulu konfiskeeriti 
küllalt palju, konfiskeerimisotsuste summad ulatasid 100 eurost ligi 70 000 euroni. 
Süüdimõistetud olid vanuses 25–62 aastat ja neist 13 naist ja 20 meest. Üldjuhul määrati neile 
karistus liitkaristustena ning määratud vangistuse kestus oli vahemikus 1,4 aastat kuni 5 aastat. 
 

2011. aastal anti kohtu alla viis inimkaubandusega seotud kuritegudega tegelevat kuritegelikku 
gruppi, sh kaks isikute (afgaanide ja grusiinide) illegaalse üle piiride toimetamisega ja ülejäänud 
prostitutsiooni vahendamisega tegelevat gruppi. Orjastamises 2011. aastal kedagi süüdi ei 
mõistetud, kuid prostitutsioonile kaasaaitamises mõisteti süüdi 2011. aastal 16 isikut, neist 13 
meest ja 3 naist, paljud neist tegutsesid gruppides (2–5 liiget). Prostitutsioonile kaasaaitamise 
kuritegude eest määrati kõigile karistuseks vangistus, mida 10 juhul 16st ei pööratud täitmisele 
ja asendati 2–5 aastase katseajaga. Pooled süüdimõistetutest olid varem karistatud, mitmel juhul 
korduvalt (kuni 4 varasemat karistust). Vangistus pöörati täitmisele liitkaristuse saanud isikute 
puhul, sh arvestati nende osaliselt ära kandmata varasemat karistust, sh samaliigilise kuriteo 
toimepanemise eest. Neljale süüdimõistetud isikule määrati reaalselt ärakandmisele kuuluv 
vanglakaristus vahemikus 2–4,9 aastat. Lisaks jõustus 2011. aastal süüdimõistev kohtuotsus ühe 
isiku suhtes, kellele määrati ebaseadusliku inimuuringute tegemise jt kuritegude eest 
liitkaristusena rahaline karistus 31 281 eurot, sh põhikaristusena ebaseaduslike inimuuringute 
tegemise eest 28 437 eurot. 
 
Kuritegelikku tulu on paari aastaga inimkaubanduse ja teiste seotud kuritegude toimepanijatelt 
konfiskeeritud u 150 000 eurot. 

Inimkaubanduse juhtumite menetlemine, ohvrite tuvastamine ja 

abistamine 

Inimkaubanduse kuritegude menetlemine 
Eestis ei ole kriminaalmenetluse alustamine alates 2004. aastast, kui jõustus kriminaalmenetluse 
seadustik, enam seotud avalduse esitamisega. Nii inimkaubanduse kui kõigi teiste kuritegude 
uurimisel kehtib kriminaalmenetluse kohustuslikkuse põhimõte, millest tulenevalt on 
uurimisasutus ja prokuratuur kohustatud kuriteo asjaolude ilmnemisel toimetama 
kriminaalmenetlust, kui puuduvad menetlust välistavad asjaolud. Praktikas tuleb ka 
inimkaubanduse kuritegude uurimisel ette kriminaalmenetlusi, mille puhul tunnistaja või 
kannatanu ütluste kõrval võib muid tõendeid olla üsna raske leida. Kui muud tõendid leitakse, siis 
kõiki tõendeid hinnatakse ikkagi kogumis ning kõrvutatakse kannatanute ütlustega. Kuritegude 
kohtueelset menetlemist juhib Eestis prokuratuur, kes annab hinnangu kuriteo kohtueelse 
uurimise kvaliteedile. Tõendite kogumisel kasutatakse kriminaalmenetluse seadustikus20 
loetletud menetlus- ja jälitustoiminguid ning vajadusel kaasatakse kõiki osapooli ning oma 
valdkonna eksperte. Eesti puhul ei ole nende kokkusaamine eriti keeruline, kuna üldjuhul 
spetsialistid teavad, kes inimkaubanduse valdkonnaga uurimisasutustes kui ka vabaühendustes 
tegelevad ja suhtlus eri ametkondade ja vabaühenduste vahel on olemas ja mõnede ametkondade 
vahel lausa igapäevane. Eriti keeruliste juhtumite puhul on võimalik rakendada tunnistajakaitse 
programmi tunnistajakaitse seaduse21 alusel. See on harv sekkumismeede ja selle läbiviimine ei 
ole avalik, vaid on riigisaladus. Praktiseerivate menetlejate hinnangul on jätkuvalt oluline enne 
isikuliste tõendite kogumist tegeleda jälitustegevusega saadavate tõendite kogumisega. 
Jälitustegevusega saadud tõendit tuleb üldjuhul pidada kõige objektiivsemaks tõendiks, kuna selle 
kogumise ajal käituvad kahtlustatavad tavapäraselt ja väljakujunenud mustri järgi ning 
süüdimõistmisest huvitatud isikud ei mõjuta potentsiaalsete kahtlustatavate käitumist. Tõendite 
kogumis hindamise juures võib selguda, et nt kuriteo ellu viinud organiseeritud grupi lülidest ühe 

                                                           
20 Kriminaalmenetluse seadustik: https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014008.  
21 Tunnistajakaitse seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/129062012046.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014008
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062012046
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lüli tegevus ei pruugi olla seadusevastane, kuid kogu grupi tegevust hinnates asetuvad kõik lülid 
oma tegevusega ühtsesse skeemi.  
 
Menetlejad leiavad, et kasutatavate kuriteoskeemide osas teadmiste parandamine on oluline, 
kuna menetleja peab teadma kuidas ja millises suunas “arenevad” inimkaubandusega tegelevad 
isikud, st missuguseid lünki seaduses kasutatakse oma tegevuse varjamiseks. Eriti oluline on just 
organiseeritud gruppide puhul välja selgitada iga lüli ja selle tegevus, et tuvastada kogu grupi 
poolt toime pandud kuritegu. Olulise rolli organiseerunud grupi tegevusest arusaamisel omab 
antud kuriteoliigiga pikaaegne tegelemine, kogemus ja mõistmine, miks inimkaubandusega 
tegelevad grupeeringud muudavad aeg-ajalt oma tegevuse “skeemi”.  
 
Inimkaubanduse kuritegude menetlemisel on süüdimõistvaid kohtuotsuseid küll langetatud, kuid 
tänaseni ei ole ühtegi õiguspraktikat kujundavat otsust, st sellist, mida oleks lahendatud 
Riigikohtu tasemel. Praegu on inimkaubanduse kuritegusid menetletud siiski küllalt vähe, seega 
ei saa ka nende juhtumite pinnalt teha suuri üldistusi. Hetkel püüeldakse selle poole, et menetlejad 
oleksid koolitatud, neil oleks olemas infoväli eestisisese kui Eestiga kokku puutuvate 
inimkaubanduse juhtumite lahendamiseks ning head kontaktid ametkondadega, kellega 
menetluse läbiviimisel koostööd teha. Küll aga saab öelda seda, et senini menetletud juhtumites 
on kasutatud professionaalseid töövõtteid ja neid juhtumeid lahendatakse erinevate osapoolte 
koostöös.  
 
Organiseeritud kuritegeliku grupiga seotud inimkaubanduse kuritegude menetlusse kaasatakse 
üldjuhul Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo. Kuritegude menetlemisel pööratakse 
suurt tähelepanu kahtlaste rahavoogude jälgimisele, kriminaaltulu avastamisele ning 
rakendatakse võimalusi vara arestida ja konfiskeerida. Alates 2006 kohtusse saadetud asjadest 
(19) on politsei poolt kohtueelses menetluses kriminaaltulu analüüs tehtud 10 asjas, nendes 
võrreldi legaalseid (deklareeritud) tulusid kontol liikuva sularaha ning elatustasemega. Esmalt 
tuvastatakse kahtlustatavad ja seejärel viiakse läbi kriminaaltulu analüüs, sestap ei saa 100% 
kinnitada, et ainult nn finantsjuurdlus oleks suurendanud süüdimõistetute arvu. Oluline on 
uurimise käigus välja tuua “augud” rahapesuvastases võitluses ja puudujäägid teiste 
finantsasutuste vastutuses. Üks valdkonnas tegutsev prokurör pakkus välja, et kui 
kriminaalmenetlust on alustatud, läbi viidud kriminaaltulu analüüs ja välja selgitatud tulu 
tuvastamata allikatest ning potentsiaalne kahtlustatav on mingi juriidilise isiku juhatuses või 
omanik, võiks maksuamet paralleelselt kontrollida juriidilise isiku tegevust tuvastamaks kas 
esineb rahapesu või maksudest kõrvalehoidumist ja maksukuriteo toimepanemise võimalikkust 
üldisemalt. Ühe näitena saab tuua kriminaalasja22, kus ametlikult registreeritud külalistemajas 
tegutses bordell – kogu tööle võetud personal tegeles prostitutsiooni vahendamisega, leiti “must” 
raamatupidamine ja võrdluses ametlike andmetega tuvastati maksukuritegu.  
 
Eestis on karistusseadustiku paragrahvide 83, 831, 832 ja 84 alusel võimalik nii kuriteovahendi 
kui ka kuriteoga saadud tulu konfiskeerimine. Otseselt kuriteoga saadud vara konfiskeerimine on 
iga kuriteo puhul kohustuslik (kuritegude toimepanemine ei tohi ennast ära tasuda). Lisaks on 
mitme inimkaubanduse elemente sisaldava kuriteo puhul Eestis ette nähtud ka laiendatud 
konfiskeerimise kohaldamise võimalus, ehk siis on kohtul võimalus isiku süüdimõistmisel ja 
vähemalt üheaastase või eluaegse vangistuse kohaldamisel konfiskeerida osa või kogu isiku vara, 
kui kuriteo olemuse, isiku legaalse sissetuleku ja varandusliku olukorra ning elatustaseme 
erinevuse või muu põhjuse tõttu on alust eeldada, et isik on saanud vara kuriteo toimepanemise 
tulemusena. Konfiskeerimist ei kohaldata varale, mille suhtes isik tõendab, et selle eest on 

                                                           
22 Kohtuotsuse nr 1-08-8316 leiab siit: 
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/otsi.html?kohtuasjaLiik=0&detailsemOtsing=false
&kohtuasjaNumber=1-08-
8316&lahendiKuupaevAlates=&lahendiKuupaevKuni=&menetlusKuupaevAlates=&menetlusKuupaevKuni=&_koikAsjaLahen
did=on&kohtumajaId=0&lahendiLiikiId=0&lahendiSisu=&otsi=.  

https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/otsi.html?kohtuasjaLiik=0&detailsemOtsing=false&kohtuasjaNumber=1-08-8316&lahendiKuupaevAlates=&lahendiKuupaevKuni=&menetlusKuupaevAlates=&menetlusKuupaevKuni=&_koikAsjaLahendid=on&kohtumajaId=0&lahendiLiikiId=0&lahendiSisu=&otsi
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/otsi.html?kohtuasjaLiik=0&detailsemOtsing=false&kohtuasjaNumber=1-08-8316&lahendiKuupaevAlates=&lahendiKuupaevKuni=&menetlusKuupaevAlates=&menetlusKuupaevKuni=&_koikAsjaLahendid=on&kohtumajaId=0&lahendiLiikiId=0&lahendiSisu=&otsi
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/otsi.html?kohtuasjaLiik=0&detailsemOtsing=false&kohtuasjaNumber=1-08-8316&lahendiKuupaevAlates=&lahendiKuupaevKuni=&menetlusKuupaevAlates=&menetlusKuupaevKuni=&_koikAsjaLahendid=on&kohtumajaId=0&lahendiLiikiId=0&lahendiSisu=&otsi
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/otsi.html?kohtuasjaLiik=0&detailsemOtsing=false&kohtuasjaNumber=1-08-8316&lahendiKuupaevAlates=&lahendiKuupaevKuni=&menetlusKuupaevAlates=&menetlusKuupaevKuni=&_koikAsjaLahendid=on&kohtumajaId=0&lahendiLiikiId=0&lahendiSisu=&otsi
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täielikult või olulises osas tasutud õiguspäraselt saadud vahendite arvelt. Laiendatud 
konfiskeerimine on ette nähtud raske tervisekahjustuse tekitamise, inimkaubanduse, 
inimkaubanduse toetamise, kupeldamise, doonoriks sundimise ja alaealise ärakasutamise 
eesmärgil toimepandud inimkaubanduse puhul. Kui süüteoga saadud vara on võõrandatud, ära 
tarvitatud või selle äravõtmine pole muul põhjusel võimalik või otstarbekas, võib kohus välja 
mõista summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele. Mis puudutab vara 
arestimist, siis kriminaalmenetluse seadustiku alusel on võimalik vara arestimine 
kriminaalmenetluse ajal, seda kas tsiviilhagi, konfiskeerimise või selle asendamise ja varalise 
karistuse tagamiseks. Vara arestitakse üldjuhul prokuratuuri taotlusel eeluurimiskohtuniku 
määruse või kohtumääruse alusel, kuid edasilükkamatutel juhtudel võib vara arestida 
eeluurimiskohtuniku loata. Eeluurimiskohtunikule tuleb vara arestimisest teatada 24 tunni 
jooksul ning eeluurimiskohtunik otsustab loa andmise või sellest keeldumise viivitamata.  
 
Valdkonnas tegutsevate prokuröride ja politseinike hinnangul on nn elatustaseme tuvastamiseks 
tehtud analüüsid legaalselt saadud vara ja pangakontode võrdlemisel hädavajalikud ja annavad 
tulemusi kas konfiskeerimise või konfiskeerimise asendamise rakendamisel. Ühe prokuröri poolt 
toodi esile hea näitena 28.02.2014 kohtuotsus numbriga 1-14-172423, milles on tänaseks üks 
süüdimõistetu riigituludesse maksnud konfiskeerimise asendamisega välja mõistetud summana 
140.000 eurot. Tõenäoliselt tagas kiire vabatahtliku kohustuse täitmise asjaolu, et isikule kuuluv 
kinnisvara ja leitud sularaha arestiti eeluurimisel. 
 
Lisaks finantsküsimuste jälgimisele on oluline politsei poolne järjepidev kontroll ja ka 
monitooring internetis olevate kuulutuste üle ja aastatega saadud kogemuste rakendamine nii 
politseis, prokuratuuris kui ka kohtus. Politseil on olemas oma netipõhine 
monitoorimisprogramm internetis toimuva värbamise jälgimiseks ja vaatluse tulemuste põhjal 
alustatakse iga-aastaselt mitmeid kriminaalmenetlusi.  
 
Menetlejate jaoks on ohvrikeskne menetlus alles suhteliselt uus lähenemine, kuid siiski on paari 
juhtumi puhul olemas kogemus, kus inimkaubanduse kuriteos kannatanute kohtuistungiks 
ettevalmistamisel on kasutatud MTÜ abi, sh on kannatanud saanud psühholoogilist, meditsiinilist 
kui juriidilist abi ja nõustamist, kannatanule on määratud ka riigi poolt õigusabi raames 
esindajaid.  
 
Karistusseadustiku inimkaubanduse koosseisu ja teiste seotud koosseisude muudatuste kohta 
viidi 2013. aastal läbi koolitusi ja seda jätkatakse iga-aastaselt. 2013. aasta alguses võeti Eesti 
õigusesse üle Euroopa Liidu inimkaubanduse vastu võitlemise direktiiv, muudatused erinevates 
õigusaktides jõustusid aprillis 2013. 2013 suvel ja sügisel viidi läbi väga laiapõhjalised koolitused 
erinevatele võimalike inimkaubanduse ohvritega kokku puutuvatele osapooltele (koolitused 
kohtunikele, ohvriabitöötajatele, prokuröridele, politseinikele, tööinspektoritele, kodakondsus- ja 
migratsiooniametnikele, advokatuurile, jt-le). Koolitusel käsitleti põhjalikult erinevaid 
kriminaalmenetlusega seotud teemasid (mis täpselt on karistatav, mida tõendamisel silmas 
pidada, millised menetluslikud võimalused ja erikohtlemist võimaldavad sätted on 
kriminaalmenetluses) kui ka võimalike ohvrite tuvastamise ja abistamisega seotud küsimusi. 
Eesmärgiks oli ühtse arusaama tekitamine erinevate menetlusosaliste vahel. Lisaks toimus mitu 
erinevat kohtumist menetluse erinevate osapooltega, et paika panna võimaliku inimkaubanduse 
ohvri tuvastamine ja tema (või info) liikumine erinevate menetlejate vahel (nt välisesindused, 
MTÜ-d, piirivalve, politsei, prokuratuur) ning valmis inimkaubanduse ohvri tuvastamise 
koostööskeem koos kontaktidega (lisa 1).  

                                                           
23 Kohtuotsuse nr 1-14-1724 leiab siit: 
https://www.riigiteataja.ee/kohtuteave/maa_ringkonna_kohtulahendid/menetlus.html?kohtuasjaNumber=1-14-1724/5.  
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Inimkaubanduse juhtumite tuvastamine  

Juhendid ja tööprotsessi kirjeldus 

Nagu eespool öeldud, siis inimkaubanduse kahtlusega isiku tuvastamise ametkondlik 
koostööskeem koostati 2013. aastal koostöös kõikide ametkondadega, kes tuvastamisel osalevad 
(lisa 1). Juhtumikorralduse tööprotsesside kirjeldus valmis peale mitmeid arutelusid, kus räägiti 
läbi kõikvõimalikud tegevusliinid erinevate kokkupuute alguspunktidega võimaliku 
inimkaubanduse kahtlusega isiku jaoks. Arutelude tulemusel valminud inimkaubanduse 
kahtlusega isiku liikumise teekond erinevate asutuste vahel, kes tuvastamise protsessis osalevad, 
paigutati skemaatilisse joonisessse. Nt kui Tööinspektsiooni tööinspektori nõustamisele jõuab 
inimkaubanduse kahtlusega isik, siis sealt edasi teeb tööinspektor kuriteo teate politseile, kes 
alustab kriminaalmenetluse. Kui Tööinspektsioon või politsei näevad, et isik vajab teenuseid, siis 
nad omakorda teavitavad Sotsiaalkindlustustusameti ohvriabi spetsialisti, kes suunab isiku 
teenuseid lepingu alusel pakkuvate MTÜde juurde. Esialgu suunatakse inimene saama 
inimkaubanduse ohvritele mõeldud eriteenuseid. Kui menetluse käigus selgub, et teenustele 
suunatud isiku näol ei ole tegemist ikkagi inimkaubanduse kuriteo kannatanuga, siis lõpetatakse 
nende teenuste pakkumine ja isikul on õigus saada üldiseid ohvriabi teenuseid (nt 
sotsiaalnõustamine). 
 
Lisaks tööprotsesside kirjeldusele on Eestis 2009. aastast olemas ohvrite tuvastamise ja 
abistamise juhendmaterjal, mida jooksvalt täiendatakse. Juhend on mõeldud asjassepuutuvatele 
asutustele ametkondlikuks kasutamiseks. 2014. aastal arutati juhtumeid menetlevate 
spetsialistide koolitusel praeguse juhendmaterjali kitsaskohtade üle ja menetlejad tõid välja, et p 
juhendmaterjalis peaksid sisalduma tööprotsesside kirjeldused, millest eespool juttu. 
Juhendmaterjalis tõesti protsesside kirjeldusi varem ei olnud, vaid olid üldisemad suunised 
inimkaubanduse nähtuse, vormide ja mõningate oluliste töölõikude kohta (nt soovitused 
esmaseks küsitlemiseks, tõlkide leidmiseks, jt). Juhendmaterjali praeguse ajakohastamise käigus 
lisatakse uude versiooni ka tööprotsesside kirjeldused ametkondade kaupa. Seega 2015. Aasta 
esimeses pooles peaks olema valmis juhendmaterjal, mis kõikidele osapooltele on arusaadav, 
sobiv ja igapäevases töös kasutatav. 

Ohvrite tuvastamine 

Inimkaubanduse ohvreid tuvastasid kuni 2013. aastani MTÜ-d, kes pakuvad neile hankelepingute 
kaudu teenuseid. Enne 2013. aastat olid MTÜdel lepingulised suhted teenuste osutamiseks 
sotsiaalministeeriumiga, alates 2013. aastast on lepinguline suhe Sotsiaalkindlustusametiga, kelle 
ülesandeks on ohvriabi seaduse rakendamine ja kes on keskseks koordineerijaks inimkaubanduse 
ohvritele mõeldud teenuste vaates.  
 
Seoses seadusandluse muutusega (inimkaubanduse kuriteokoosseis karistusseadustikus alates 
2012 ja ohvriabi ning teenuste korralduse muudatus kevadest 2013) lepiti inimkaubanduse 
ohvreid tuvastavate ametkondade ja kaasatud MTÜde vahel kokku, et 2013. aastast on ohvri 
tuvastamise lõplik õigus uurimisasutustel, st politseil ja prokuratuuril. Inimkaubanduse ohvreid 
suunatakse teenusele Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kaudu. Teenused on sätestatud ohvriabi 
seaduses ja teenuste loetelu tekkis seadusesse inimkaubanduse direktiivi ülevõtmisega. Direktiivi 
ülevõtmisel oli Eesti jaoks kõige suuremaks mureküsimuseks inimkaubanduse ohvri tuvastamine 
ja teenuste osutamine. Direktiiv näeb ette, et võimalikule ohvrile tuleb teenuseid osutada enne 
kriminaalmenetlust, selle ajal ja pärast menetluse lõppu. Eesti lahendas antud nõude kolme 
ministeeriumi kokkuleppel selliselt, et Sotsiaalkindlustusamet (ohvriabitöötaja) hakkab 
teenuseid osutama kohe, kui tekib kahtlus, et inimene võib olla inimkaubanduse ohver, kuid 
samas tuleb esitada kuriteoteade uurimisasutusele või prokuratuurile kriminaalmenetluse 
alustamise otsustamiseks. Kui kriminaalmenetlust ei alustata, osutatakse inimesele teenuseid 
kuni kriminaalmenetluse alustamata jätmisest teavitamiseni. Ministeeriumide kokkuleppest 
lähtuvalt räägiti läbi ka kõikide teiste osapooltega, kes tuvastamise protsessis osalevad ja jõuti 
ühisele arusaamisele, et kõik teised osapooled saadavad ohvri kahtlusega isiku kohta info 
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politseile ja kui on näha, et isik vajab teenuseid kohe, siis ka Sotsiaalkindlustusametisse, kes pakub 
isikule teenuseid kuni teenusevajaduse äralangemiseni või siis uurimisasutuse poolse teavituseni, 
et alustatud menetluse käigus on toimunud ümberkvalifitseerimine ja et on selgunud, et tegemist 
ei ole siiski inimkaubanduse kuriteos kannatanuga. Kuna inimkaubanduse kuriteo puhul on 
tegemist vabadusvastase kuriteoga, siis on võimalik isik vastutusele võtta karistusseadustiku § 13 
alusel ka tegevusetuse eest, kui isik oli õiguslikult kohustatud seaduses kirjeldatud tagajärge ära 
hoidma.  
 
MTÜd koguvad jätkuvalt infot nende juurde jõudnud inimkaubanduse kahtlusega isikute kohta ja 
edastavad need andmed aastas korra Sotsiaalkindlustusametile ja sotsiaalministeeriumile, kes 
koostavad info põhjal koondanalüüsi MTÜdega kontakti võtnud ja ka lisaks ka ohvriabi seaduse 
alusel inimkaubanduse ja seotud kuritegudes teenusele suunatud isikute kohta.  
 
Kuna peale uute korralduste jõustumist on tekkinud mitmeid arutelusid ohvrite tuvastamise 
protseduuride ja teenustele jõudnud isikute suunamise kohta, siis otsustati 2014. aastal kogu 
protseduur selgelt lahti kirjutada ka ohvrite tuvastamise ja abistamise juhendmaterjali. 
Koostööpartnerid (politsei, Tööinspektsioon, ministeeriumid, MTÜd) leppisid kokku, et 
sõnastame kirjeldatud juhendmaterjalis ka konkreetsed isikute profiilid, kellega erinevad 
ametkonnad kokku puutuvad ja kellel on erinevates etappides erinevad õigused (nt kolmandate 
riikide kodanikud). 
 
Üheks profiiliks on inimkaubanduse kahtlusega isik, kelle kohta kogub info asutus, kelle juurde ta 
esmakontakti kaudu jõuab. Asutus viib läbi esmase hindamise võttes aluseks erinevaid 
inimkaubanduse kuriteole viitavaid kriteeriume (kriteeriumid kirjeldatud juhendmaterjalis) ja 
kui kriteeriumide järgi on selge, et tegemist võib olla inimkaubanduse kuriteoga, saadab info 
politseile ja vajadusel Sotsiaalkindlustusametisse.  
 
Teiseks profiiliks on inimkaubanduse kuriteo kannatanu. See on isik, kelle suhtes on algatatud 
kriminaalmenetlus karistusseadustiku § 133, ehk inimkaubanduse kuriteo uurimiseks.  
 
Inimkaubanduse kuriteo ja mõne teise seotud kuriteo kahtlusega isikul24 on õigus ohvriabi 
seaduses kirjeldatud eriteenustele. Teenusele suunamise aluseks ei pea olema ainult 
uurimisasutuse poolt tuvastatud inimkaubanduse kuriteo menetlus, vaid võib olla ka mõne teise 
seotud kuriteo menetlus, nt kupeldamise menetlus, kus ei pruugi olla kannatanuid, vaid on seotud 
menetlusosalistena hoopiski tunnistajad, kel on ka õigus teenustele. Mõneti teeb erinevate 
profiilide kasutamine olukorra keerulisemaks, kuid ohvriabi seaduse alusel pakutavate teenuste 
laialdasem sihtgrupp on põhjendatud nö madala läve teenuse pakkumisega. Kuna 
inimkaubanduse kuriteod on tihti varjatud, siis võib just inimkaubandusega seotud kuritegude 
skeemidest leida inimesi, kes võivad olla inimkaubanduse kuriteo kannatanud või kui nad seda 
veel ei ole, siis teenusepakkumisega võidakse ennetada selle juhtumist. 
 

Inimkaubanduse ohvrite abistamine, sh ülevaade ohvrite statistikast 2011-2013 
Nagu eelpool kirjeldati, siis inimkaubanduse ohvrite tuvastamise korraldused on muutunud ja 
algselt on see tekitanud mõningast segadust süsteemis ja kohanemine uute tingimustega võtab 
veel aega.  
 
Inimkaubanduse ohvritel on õigus eriteenustele ohvriabi seaduse alusel 2013. aasta kevadest  ja 
kuna teenustele kehtib nn madala läve kriteerium, siis saavad teenuseid mitte ainult konkreetse 
inimkaubanduse kuriteo, st KarS § 133 kuriteo kannatanu, vaid ka teiste inimkaubandusega 

                                                           
24 Inimkaubanduse ohvri teenuseid saab isik, kelle suhtes on toime pandud karistusseadustiku §-s 133–1333, 138–140 või 
175 sätestatud kuritegu, ja Sotsiaalkindlustusamet on esitanud uurimisasutusele või prokuratuurile kuriteoteate 
kriminaalmenetluse alustamise otsustamiseks.  
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seotud kuritegude kannatanud. Uue regulatsiooni jõustumise järgset praktikat ja statistikat 
vaadates saab öelda, et teenustele on suunatud nii inimkaubanduse kuriteo kannatanud kui ka 
kolmandatest riikidest pärit saatjata alaealised, kes ei ole või kelle puhul ei ole täit veendumust, 
et nad oleksid inimkaubanduse kuritegudes kannatanud.  
 
Inimkaubanduse ohvrite ja prostitutsiooni kaasatud naistele on MTÜ-d rehabilitatsiooniteenuseid 
pakkunud juba ligi 10 aastat. Need teenused on rahastatud kas välisvhaendite kaudu või 
riigieelarvest sotsiaalministeeriumi kaudu hankelepingute alusel. 2013. aastal toimus muutus ka 
rahastamises, nimelt inimkaubanduse ohvritele mõeldud rehabilitatsiooniteenustele suunamist, 
sh rahastamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet ja prostitutsiooni kaasatud naistele mõeldud 
rehabilitatsiooniteenuste osutajaid valib ja rahastab sotsiaalministeerium. 2013. aastast 
rahastatakse inimkaubanduse nõuandeliini teenust ja kriisiabi teenuse parandamist ning 
inimkaubanduse ohvritele uute teenuste arendamist ja pakkumist Norra finantsmehhanismidest 
ja selline korraldus toimib aastani 2016. Norra finantsmehhanismide projektitoetused 
võimaldavad lähiaastatel lisaks teenuste osutamisele ellu viia ennetustegevust ning teavitust eri 
sihtrühmadele, mh koolinoortele ja samas ka äbi viia uuringuid inimkaubanduse kohta.  
 
Läbi aastate on hankelepingute alusel teenusepakkujate ring ja partnerid riigile inimkaubanduse 
valdkonnas olnud samad: 

1) MTÜ Living For Tomorrow nõuandeliini hoiab töös alates 2004. aastast, pakub juriidilist 
nõustamist, peaasjalikult tööalase ekspluateerimise teemaga seoses. Tegeleb ka 
piiriüleste IK juhtumite korral inimeste nõustamise ja abistamisega; 

2) MTÜ Eluliin pakub prostitutsiooni kaasatud naistele rehabilitatsiooniteenust Atolli 
keskuses alates 2005. aastast, tugikeskused on loodud 2014. aastast ka Tartusse ja Jõhvi; 

3) MTÜ Eluliin osutab ka inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuseid ohvriabi seaduse 
alusel. 

Ohvriabi seaduses kirjeldatud tervishoiuteenuste osutaja on AS Medicum ja saajata alaealistele ja 
ka alaealistele inimkaubanduse ohvritele osutab teenuseid SOS Lasteküla.  
 
Lisanduvad veel teised organisatsioonid, kes ka panustavad inimkaubanduse kahtlusega isikute 
leidmisele ja toetavad ning nõustavad ka ohvreid. Nt välismaalastele mõeldud õigusnõustamist on 
pakkunud MTÜ Inimõiguste Keskus, IOM aitab välismaalastel vabatahtlikult kodumaale tagasi 
pöörduda, jne. Kokkuvõttes võib öelda, et teenusepakkujatel on pikaaegne kogemus 
inimkaubanduse poolt ohustatud sihtgrupiga töötamisel ja nad on teadlikud inimkaubanduse 
nähtuse eri aspektidest ja nad oskavad adekvaatselt reageerida inimeste abivajadustele. 
Tegevuste koordineerimisel ja omavahelises infovahetuses on paranemisvõimalusi, vajadusel 
tuleb läbi viia juhtumiarutelusid, et kitsaskohad ja positiivsed kogemused koostöös läbi arutada 
ja kindlasti on oluline jätkata erinevate osapoolte ühiskoolitustega, et soodustada head koostööd.  

Ülevaade ohvrite statistikast aastatel 2011-2013 

MTÜ Living For Tomorrow pakub alates 2004 inimkaubanduse nõustamisliini teenust ja viimastel 
aastatel on inimkaubanduse nõuandeliinile helistajate arv olnud üldjoontes püsivas tõusutrendis, 
väikese langusega viimasel aastal.  
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Joonis 3. Nõuandeliini statistika aastate lõikes 2005-2013. 

 

Nõuandetelefonile helistajatest enamuse moodustavad vene keelt kõnelevad helistajad Tallinnast, 
pea pooled helistajatest on mehed. Helistajate seas tavapäraselt alaealisi ei ole, küll aga nt 2013. 
a statistika järgi helistajatest ligikaudu 1/3 on spetsialistid, kes inimkaubanduse teemaga kokku 
puutuvad, nt ajakirjanikud, konsulid, politseinikud, noorsootöötajad jt ametnikud. Üldjuhul aga 
helistatakse tööga seotud küsimustes, informatsiooni saamiseks, tööandja tausta, töölepingu 
kontrollimiseks, firma toimimise õiguslike aluste väljaselgitamiseks. Paljud inimesed helistavad 
ka seoses tööotsingutega ja huvi tunti lihttööde vastu välisriikides, nt Suurbritannias, Soomes, 
Saksamaal ja teistes EL liikmesriikides. Läbi aastate on esinenud kõiksugu kõnesid, sh nt neid, kus 
kaevati kohalike ettevõtete peale, sh teatati töötajatele palga mittemaksmisest ning anti teada 
sunnitöö laadsetest juhtumitest. Helistajad tunnevad mh huvi välisriikide maksusüsteemide, 
õppimisvõimaluste, välismaalastega abiellumise tingimuste ning elamis- ja töölubade vastu, ka 
otsitakse abi kadunud isikute leidmisel ja võimalikud inimkaubanduse ohvrid või nende 
sugulased on uurinud infot Eestisse tagasipöördumise võimaluste kohta. Läbi aegade on tulnud 
ette juhtumeid, kus telefonikõnede abil aidati inimkaubanduse ohvril jõuda välismaal 
turvakodusse.  
 
MTÜ Living for Tomorrow hinnangul on viimaste aastate muutuseks see, et inimesed ei küsi enam 
pelgalt nõu lepingute õiguslikkuse kohta, vaid tulevad reaalsete juhtumite toimumise järgselt, sh 
nii töövahenduse pettused kui ka inimeste suhtes sunni rakendamine palga mittemaksmise kui ka 
võlaorjusesse seadmise jms abil.  
 
Ohvritele abi osutavate organisatsioonide poolt tuvastatud ohvrite osakaalud on kuni aastani 
2010 jäänud üldjoontes samasse suurusjärku, viimastel kolmel aastal on üldarv vähenenud, kuid 
suurusjärk on siiski samaks jäänud.  
 

 
 

Joonis 4. Ohvritele abi osutavate organisatsioonide poolt tuvastatud ohvrite osakaalud aastate 
2008-2013 lõikes. *Soo lõikes ei ole eristatavaid andmeid enne 2011. aastast. 

 
Kuni 2013. aastani kehtis kokkulepe, et inimkaubanduse ohvrite kohta kogutakse andmeid 
ohvreid abistavate organisatsioonide poolt ja see andmestik ei ole korrelatsioonis 
inimkaubanduse kuritegudes või seotud kuritegudes kannatanute arvuga, kuna ekspluateerimise 
juhtumite kohta ei pruugi olla alustatud kriminaalmenetlust.  
 
Ohvreid abistatavate organisatsioonide poolt tuvastatud inimkaubanduse juhtumid on nii 
siseriiklikud kui piiriülesed, samas eestisiseses vaates domineerivad läbi aastate seksuaalse 
ekspluateerimise juhtumid, kus ohvriteks on naised. Juhtumeid põhjalikumalt lahates selgus, et 
naistel, kes sattusid seksuaalse ekspluateerimise ohvriks, oli lapsepõlves esinenud füüsilise, 
seksuaalse ja emotsionaalse väärkohtlemise kogemusi. Tööalase ekspluateerimise juhtumid, 
millega ohvrid kokku puutusid, toimusid enamasti ehituse valdkonnas, üksikud juhtumid 
majapidamistööde, tänavakaubanduse ja põllumajanduse valdkonnas. Esines ka kombineeritud 
juhtumeid, kus seksuaalse ärakasutamise ohvreid rakendati tööle majapidamistööde tegemiseks. 
Välisriikide vaates on läbi aastate olnud enim juhtumeid seotud Soomega, teistest riikidest saab 
esile tuua järgmised: Norra, Saksamaa, Küpros, Iirimaa, Suurbritannia, Hispaania, Itaalia, jt. 
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Inimkaubanduse ohvrite sotsiaaldemograafiline taust on kirev, ohvrite hulka satub erinevast 
soost, erinevas vanuses, kodakondsuse, rahvuse, perekonnaseisu ja haridusega inimesi. Eesti 
ohvrite kohta saab üldistatult öelda, et kõige rohkem satub ohvreid inimkaubanduse protsessi läbi 
tööpakkumiste, töövaldkonnas saavutatakse kontakt ohvriga peamiselt internetikuulutuse 
kaudu, kuid seksuaalse ekspluateerimisega päädivatel juhtudel toimub kaubitsemine eelkõige 
isikliku kontakti ehk siis tihti sõbra, tuttava või lausa elukaaslase/abikaasa vahendusel (Raju, M., 
2012).  
 
Küllalt universaalne on see, et naised satuvad inimkaubanduse protsessis reeglina seksuaalse 
ekspluateerimise ohvriks, samas kui meestel on suurem tõenäosus langeda tööalase 
ekspluateerimise ohvriks. Ohvri üle mõju saavutamiseks kasutasid inimkaubitsejad erinevaid 
kontrollivahendeid, nt töövaldkonnas valelubaduste andmine, ohvriga manipuleerimine, lubatud 
töötasu kinnihoidmine ja seksuaalse ekspluateerimise juhtudel kasutati kontrollivahenditena 
seksuaalset vägivalda (peaaegu kõikidel juhtudel), füüsilist vägivalda ja sellega ähvardamist, ohvri 
lähedaste ähvardamist, ohvri liikumisvabaduse piiramist, sidevahendite, raha ja dokumentide 
äravõtmist, ohvrile alkoholi ja narkootiliste ainete andmist ja paaril korral ka lapsest eraldamist 
(samas).  
 
2013. aastal direktiivi ülevõtmisega seoses arutati mitmete ministeeriumide vahel 
regulatsioonide puuduste üle ja sestap otsustati, et ohvritele suunatud teenuste valguses on vaja 
muuta mitmeid seadusi ja et seda protsessi oleks mõistlik teha ühiselt. Kokkuvõttes valmistati 
direktiivi ülevõtmise seaduseelnõude pakett justiitsministeeriumi eestvedamisel, kuid tihedas 
koostöös teiste partneritega. Eelnõu võeti vastu 28. märtsil 2013 ning jõustus 28. aprillil 2013. 
Eelnõuga sätestati tsentraalne teenuste osutamise süsteem läbi Sotsiaalkindlustusameti, selge 
loetelu saatjata alaealisele välismaalasele antavatest teenustest ka Politsei- ja Piirivalveametile 
võimalus leida koostööpartner saatjata alaealisele välismaalasele esindusteenuse pakkumiseks. 
Seadusemuudatusega ennetatakse inimkaubandust, tagades saatjata alaealisele välismaalane, 
kellel puudub riigis viibimiseks seaduslik alus ja kes oma staatusest tulenevalt on haavatavas 
seisundis, vajaliku toe ning abi kogu tema riigis viibimise ajal. Seadusemuudatuste rakendamiseks 
koolitati terve ring ametnikke ja menetlejaid, alustades Politsei- ja Piirivalveameti ametnikest, 
liikudes ka kohtunike, advokaatide ja kohtunikeni. Lisaks viidi läbi koolitusi sotsiaalvaldkonna 
koostööpartneritele (ohvriabitöötajad ja sotsiaaltöötajad) ning ka tööinspektoritele. Täiesti eraldi 
fookusega koolitusi on läbi aastate korraldatud saatjata alaealiste küsimustes. Nt IOM Tallinna 
esindus on korraldanud seminari saatjata alaealistega kokku puutuvatele sotsiaaltöötajatele, 
nõustajatele, eestkostjatele, esindajatele ning PPA ametnikele, kus käsitleti saatjata alaealiste 
tagasipöördumisprotsessi teemasid, mh ka kolmandatest riikidest pärit saatjata alaealiste 
tagasipöördumist nende päritoluriikidesse.  
 
2013. aastast on kokkulepe, et kõik vabaühendused, kes võimalike ohvritega kokku puutuvad, 
saavad neile hakata pakkuma teenuseid, kuid samas peavad edastama informatsiooni politseile 
ning teenuste pakkumise kooskõlastama Sotsiaalkindlustusametiga, kes riigis koordineerib 
inimkaubanduse ohvritele teenuste osutamist. 2013. aastal koostati kokku 4 isiku teenusele 
suunamiseks politsei poolt Sotsiaalkindlustusametile teatis, kokku suunati teenustele 2 inimest, 
kelle puhul oli tegemist saatjata alaealisega, kes suunati asenduskoduteenusele. Nende alaealiste 
puhul oli tegemist varjupaigamenetluse kaudu teenustele suunatud alaealistega ning ei ole 
andmeid, et 2011-2013 oleks kinni peetud saatjata alaealisi välismaalasi, kes olid 
inimkaubanduse ohvrid. 2014. aastaks pakuvad Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud 
hankelepingu alusel teenuseid 2 vabaühendust, üle-eestilise katvusega. Vabaühenduste juurde 
jõudnud ohvritele osutatakse psühholoogilist, juriidilist ning karjääri- või tööotsingualast 
nõustamist, samuti osutatakse neile tugiisiku teenust, majutust ja korraldatakse muid vajalikke 
teenuseid ja suhtlust ametiasutustega.  
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Inimkaubanduse ennetusmeetmed  
Ühe olulisema ja pikemaajalisema ennetustegevusena saab välja tuua MTÜ Living For Tomorrow 
poolt pakutavat nõuandeliini teenust, mis on juba kümne aasta jooksul pakkunud inimestele 
võimalust saada asjakohaseid ja temaatilisi nõuandeid, lisaks ka juriidilist abi konkreetsete 
ekspluateerimise juhtumite puhul kuriteoteadete või ka Tööinpektsioonile kaebuste koostamisel. 
Aastate jooksul on selle MTÜ poolt ka läbi viidud palju inimkaubandusalaseid teabepäevi ja 
infokoolitusi üldhariduskoolides, noorteasutustes ja viimastel aastatel enam kutsekoolides. Just 
kutsekoolides õppivate noorte harimine on vajalik ja sestap on sellele ka tähelepanu enam 
pööratud, sh võetud sihtgruppi eelkõige vene keeelt kõnevaid noori. 
 
Pikki aastaid on inimkaubanduse ennetusse panustanud EURES Eesti liikumine, kes mitmete 
aastate vältel viis läbi infopäevi teistesse riikidesse tööleasujatelele võimalike inimkaubanduse 
ohtude, mh ka petturitest tööandjatega seotud ohtude selgitamiseks. Infopäevad toimusid nii eesti 
kui vene keeles üle-eestiliselt, kuid lisaks viidi seminare läbi ka Soome laevadel. Laevaseminarid 
olid rahvarohked ja seda saab pidada edukaks ennetuse näiteks, kuna leiti õigele sihtrühmale õige 
asukoht ja ka metoodika. Soome sõitvatelt laevadelt leiab ohtralt Soome ehitus- ja 
teenindussektoris töötavate eestlaste, sh ka võimalikke ekspluateerimise ohvreid.  
 
Viimastel aastatel on tähelepanu omistatud tööalase ärakasutamise teemalise teavitustegevuse 
elluviimisele. Paaril viimasel aastal on sellesse panustanud mitmed partnerid, kellest seast võiks 
esile tuua eri sektorite vahelise hea koostöömeeskonna MTÜ Living for Tomorrow, Tartu Ülikool 
ja justiitsministeeriumi näol, kes eraldi ja üheskoos on korraldanud ümarlaua arutelusid antud 
teema käsitlemiseks. Ümarlaudadel arutleti selle üle, keda ja kuidas Eestis ning Eestist mujale 
suundunuid tööalaselt ekspluateeritakse, kuidas inimesi värvatakse, milline on tööandjate roll, 
kuidas neid juhtumeid menetletakse, millised on kehtivad regulatsioonid. Lisaks püüti kindlaks 
teha erinevate asutuste võimalusi tööalase ärakasutamise juhtumite ennetamisel ja tõkestamisel 
ning välja selgitada, milline on osalejate kokkupuude tööalase ekspluateerimisega juhtumitega. 
Selgus, et ametkonnad, kes on juhtumitega kokku puutunud, vajavad senisest tõhusamat koostööd 
ja andmevahetust. Nt 2014. aastal koolitati eelnimetatud partnerite ja sotsiaalministeeriumi 
koostöös tööinspektoreid, politseiametnikke, migratsioonijärelvalve- ja kodakondus- ja 
migratsiooniküsimustega kokku puutuvaid ametnikke ära tundma inimkaubandust igapäevatöös. 
Jõulisemalt on hakatud panustama erasektori kaasamisele ja nende osaluse tõstmisele 
inimkaubanduse vastases võitluses. Esimesed temaatilised ja erasektorile suunatud seminarid ja 
koostöökohtumised on toimunud, edasisi järjepidevamaid koostööplaane tehakse uue vägivalla 
ennetamise strateegia raames. ADSTRINGO projekti raames anti välja tööalase ekspluateerimise 
ennetamiseks mh ka juhendmaterjalid25 eri sektoritele: era-, avaliku ja kolmandale sektorile, 
milles kirjeldatakse, kuidas ennetada inimkaubanduse juhtumeid, mida nende tuvastamisel ja 
neisse sekkumisel ette võtta. Neile juhendmaterjalidele tuginedes plaanitakse üles ehitada 
ettevõtete sisekoolitusi, mida on plaanis hakata ellu viimas alates 2015. aastast. 
 
Seksuaalse ekspluateerimise ennetamise fookust on läbi aastate ka ennetustegevuses hoidnud 
MTÜ Eluliin ja viimastel aastatel on aktiivset koostööd tehtud Naisjuristide Liiduga, kuhu 
kuuluvad mitmete elualade esindajadest naised, kelle ühiseks huviks on soolise võrdõiguslikkuse 
edendamine ja naistevastase vägivalla ennetamine.  
 
Avalikkusele suunatud ennetuse eestvedajateks on viimastel aastatel Eestis olnud 
vabaühendused, kes on ellu viinud erinevaid üritusi inimkaubandusvastase Euroopa päeva 
tähistamiseks ja on panustanud ka muul ajal inimeste harimisse. Koolitusi noortele, erinevatele 
spetsialistidele viivad ka peaasjalikult läbi vabaühendused. Koolinoorte harimisse on panustanud 
ka välisministeerium, kes regulaarselt viib läbi koolitusi välisriikidesse reisimisega ja sinna 
tööleasumisega seotud ohtudest teadlikkuse tõstmiseks. Neil on välja töötatud spetsiaalne 
                                                           
25 Juhematerjalid on kättesaadavad: 
http://heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/1ikTpNAAb/brochure_estonian_ONLINE.pdf  

http://heuni.fi/material/attachments/heuni/projects/1ikTpNAAb/brochure_estonian_ONLINE.pdf
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koolitusprogramm üldhariduskoolide jaoks, lisaks saab nõuandeid veebikonstaablilt ning 
avalikuks kasutuseks on loodud e-koolituskursus26 „Reisi targalt” ning ka vastav mobiilirakendus.  
 
Heaks elanikkonna teadlikkuse tõstmise näiteks on eelmisel aastal EL inimkaubanduse vastase 
päeva puhul MTÜ Eluliini eestvedamisel koostatud riikliku päevalehe Eesti Päevaleht temaatiline 
erileht, mis käsitles ohvrite abistamisega seotud teemasid, nii aitajate kui abisaajate vaatenurgast. 
2013. aasta eristus üldse selle poolest, et pöörati rohkem tähelepanu meedia kaasamisele ja 
meedias inimkaubanduse teema käsitlemisele, lisaks MTÜ Eluliini teemalehele andis MTÜ Living 
For Tomorrow välja parimatele teematiliste artiklite kirjutajatele auhindu27, tunnustades 
ajakirjanikke heade uurimuslike inimkaubandusteemaliste artiklite eest. 
 
Eraldi saab välja tuua ennetuse valguses Tartu Laste Tugikeskuse, kes pikkade aastate vältel on 
panustanud laste seksuaalse ekspluateerimise ennetamisele läbi ECPAT28 projekti läbiviimise. 
Tartu Laste Tugikeskus on läbi viinud palju koolitusi spetsialistidele, pedagoogidele ning samuti 
kooliõpilastele ja lapsevanematele, lisaks koostanud ja välja andnud infomaterjale noortele 
välismaale tööle, õppima või reisima minekuga kaasnevate ohuvõimaluste selgitamiseks ja ka 
temaatilisi manuaale koos koolitustega multidistsiplinaarsetele meeskondadele nii eesti kui vene 
keeles. Tähelepanu on pööratud ka seksiturismile ja laste võimalikule ohvristumisele sellega 
seoses ning eesmärgiks on võetud turismiprofessionaalide ja –tudengite, samuti avalikkuse 
teadlikkuse tõstmine antud valdkonnas läbi loengute ja koolituste läbiviimise. 
 
2013. aasta lõpul alustati uue strateegia koostamist vägivallavastase võitluse elluviimiseks. Kehtiv 
vägivalla vähendamise arengukava on aastateks 2010-201429 ja uue perioodi arengukava katab 
aastaid 2015-202030. Kehtiv arengukava ja ka uus käsitlevad nelja valdkonda: laste poolt ja vastu 
suunatud vägivald, perevägivald, inimkaubandus ja soolise vägivalla teemafookus on täpsemalt 
lahti kirjutatud just uues arengukavas. Muutusena saab välja tuua ka fookuse nihutamise nähtuste 
tagajärgedega tegelemiselt ennetusele ja varasele märkamisele ja sekkumisele. Strateegia 
koostamise protsess peaks valmis saama 2014. aastaga, mil valitsus kinnitab uue strateegia uueks 
perioodiks. Strateegia üldeesmärgiks on ennetada vägivalda ja saavutada seeläbi aastaks 2020 
olukord, kus Eestis on vähem raskete tagajärgedega vägivallajuhtumeid ja ohvreid.  

 
Viimasel paaril aastal on laialdasema ennetuse asemel palju panustatud riigiasutuste jt 
koostööpartnerite poolt ohvrite tuvastamisega seotud ametkondade vahelise suhtluse, koostöö ja 
tööprotsesside korrastamisele. Ülevaade inimkaubandusvastase võitluse eelarvest, mis on ellu 
viidud vägivalla vähendamise arengukava raames on toodud alloleval joonisel. Nagu joonisest 
nähtub, siis on aastatega tegevustesse suunatud eelarve mahud kasvanud ja see näitab valdkonna 
olulisust. 
 

                                                           
26 E-kursus ja muu info kättesaadav: http://vm.ee/et/reisitargalt.  
27 2014. Aasta konkursi ja 2013.a tulemuste tutvustus on leitav: http://lft.ee/uudised/i47/.  
28 ECPAT lisainfot leiab: http://www.tugikeskus.org.ee/ECPAT.html.  
29 Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010-2014: 
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/vagivalla-vahendamise-arengukava.  
30 Vägivalla ennetamise strateegia aastateks 2015-2020: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivalla-vahendamise-
arengukava/vagivalla-vahendamise-arengukava-2015-2020.  
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http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivalla-vahendamise-arengukava/vagivalla-vahendamise-arengukava-2015-2020
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivalla-vahendamise-arengukava/vagivalla-vahendamise-arengukava-2015-2020
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Joonis 1. Vägivalla vähendamise arengukava inimkaubanduse vastu võitlemise tegevuste maksumus aastate lõikes 

(eurodes).   

 
Ennetuse ja ka sekkumistegevuste tulemusi saab hinnata ajaliselt pikemas perspektiivis, kuid 
2014. aastal läbi viidud elanikkonna uuringud näitavad, et inimeste teadlikkus on paranenud, kuid 
siiski on vähe teadmisi abi saamise võimaluste kohta. Isegi kui inimesed ohtu tunnetavad, siis alati 
nad ei käitu ohuolukordades targalt. Seega, ennetuses on vaja suunata ressurssi teadlikkuse 
tõstmisele ja selle järjepideval tegemisel jõuab vaikselt, kuid järjepidevalt lähemale hoiakute ja 
käitumise muutustele.  
 
Inimkaubanduse EL direktiiv soovitab liikmesriikidel kaaluda inimkaubanduse riikliku raportööri 
ametikoha loomist. Antud teemat on uurinud üks Tartu Ülikooli tudeng Gerli Viks ja tema jõudis 
enda töös järeldusele, et kui Eestisse antud ametikoht luua, siis see võiks kaaluda selle loomist 
Õiguskantsleri Büroosse. Kokkuvõttes jõudis ta järeldusele, et praegusi vajadusi raportööri 
ametikoht tuleks luua, selleks et anda valdkonnale valitsusasutustest sõltumatut hinnagut. Samas 
koondatakse riikliku koordinaatori poolt aasta kohta vägivalla vähendamise arengukava 
tegevuste aruandeid ja hinnatakse ka nende sisu objektiivselt, tuues esile ka puudujäägid ning 
täitmata jäänud ülesanded. Laiemat diskussiooni raportööri ametikoha loomise vajaduse järele ei 
ole tekkinud ja lähiaastatel ei ole plaanis selles osas mingeid muudatusi teha. 

Kokkuvõte 
Inimkaubanduse valdkonnas on viimastel aastatel toimunud mitmeid eelkirjeldatud 
edasiminekuid nii regulatsioonide muutmise kui ka praktilise koostöö ja tegevuse tasemel. 
Inimkaubandusvastase võitluse võrgustiku laiendamiseks on esimesed sammud astutud, nimelt 
lisaks avaliku sektori asutustele ja vabaühendustele panustatakse enam erasektori kaasamise 
järele. See on uus ja edasiviiv suund.  
 
Inimkaubanduse leviku vaates paistame silma eelkõige lähte- ja transiitriigina, samas 
inimkaubanduse kuriteod, mida Eestis menetletakse on üldjuhul siseriikliku paiknevusega. 
Inimkaubanduse kui nähtuse olemust on viimastel aastatel enam uuritud ja sellega plaanitakse 
jätkata. Arengulist hüpet on vaja saavutada ennetuses ja elanikkonnale suunatud teadlikkuse 
tõstmise alaste tegevuste elluviimises. Plaanis on jätkata inimkaubanduse leviku ja nähtuse sisu 
seirega läbi erinevate valdkondlike analüüside kui ka elanikkonna uuringute. Sarnast ülevaadet 
korratakse aasta pärast ja samuti korratakse 2015. aastal elanikkonna teadlikkuse uuringut, mida 
2014. aastal viis ellu EMOR.  
 
Üheks arengusuunaks on kindlasti ametkondade vaheline koostöö ja spetsialistide pädevuse 
tõstmine on selles kesksel kohal. Jätkusuutlik koolitus on teema, mida ainult ei arutata 
ametkondade vahel, vaid mida aastatega on aina enam tehtud ja plaanitakse teha edasi. Koolitusi 
on aktiivselt tehtud küll töötavatele spetsialistidele, kuid perspektiivis tuleb mõelda ka erinevate 
spetsialistide väljaõppe täiendamisele vägivalla ohvritega tegelemisel. Ohvritele suunatud abi ja 
teenuste vaates on süsteem loodud, kuid oluline on hinnata pakutavate teenuste kvaliteeti  ja 
ohvrite vajadusi nende järele.  
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Kokkuvõttes saab inimkaubanduse valdkonnas toimunud arengute ja arenguvajaduste kohta 
järeldada järgmist: 

1. Inimkaubanduse trendide muutuse hindamiseks on oluline eri asutuste poolt info 
koondamine ja spetsialistide ringis info vahetamine, et kavandada edukat ennetust. 
Panustada tuleb elanikkonna ja spetsialistide teadlikkuse tõstmisele inimkaubanduse kui 
nähtuse kohta. Ennetuses arenguhüppe tegemiseks on plaanis vägivalla ennetamise 
strateegias mitmed meetmed ja tegevused erinevatele sihtrühmadele ja teemafookustele 
inimkaubanduse teemal. 

2. Viimastel aastatel läbi viidud uuringud on inimkaubanduse erivaid aspekte avanud, vajalik 
on neid teatava regulaarsusega jätkata. Varem ellu viidud uuringutest on vaja korrata 
keskkoolinoorte kui ka seksiostjate teadlikkuse ja hoiakute uuringut inimkaubanduse 
ning prostitutsiooni kohta, lisaks analüüsida laiemalt nõudluse vähendamise meetmeid 
prostitutsiooni järele.  

3. Kriminaalmenetluste läbiviimise ja ohvrite abistamise sujuvamaks muutmiseks tuleb 
inimkaubanduse ohvritega kokkupuutuvate spetsialistide vahel kokku leppida ja 
ametkondadele mõeldud juhendmaterjali kirja panna kõikide asjaomaste ametkondade ja 
vabaühenduste tööprotsessid ning jälgida nende rakendamist praktikast ning vastavalt 
ajakohastada.  

4. Ohvritele suunatud teenuseid tuleb arendada ja ajakohastada vastavalt ohvrite 
vajadustele, sh pöörates tähelepanu teenuse sisu ja kvaliteedi hindamisele. Teenuste 
arendamisel on oluline mõelda ka meessoost sihtgrupi vajadustele.  
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