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Justiitsministeerium on väikesemahulisi inimeste
küsitlusi (ohvriuuringuid) tellinud kord aastas alates
2010. aastat[1]. Küsimused on hõlmanud
kokkupuuteid kuritegevusega ja muid seonduvaid
teemasid ning on oluliseks täienduseks ametlikule
kriminaalstatistikale.
 
Küsitlused on hõlmanud kogu Eestit; nende
läbiviijaiks on olnud Turu-uuringute AS (2010–2011,
2013–2018) ja AS Emor (2012). Vaatlusperioodiks on
olnud küsitlusele eelnenud 12 kuud. Küsitlemine
toimus novembris-detsembris vastaja kodus näost
näkku intervjuuna (v.a 2012. aastal, mil küsitleti
telefoni teel). Valimis on olnud 1000–1102 inimest.
Küsitletute vanus jäi aastatel 2010–2011 ja 2013
vahemikku 15–74 aastat; 2012. aastal ning alates
2014. aastast on küsitletud inimesi vanuses vähemalt
15 aastat.
 
Inimestelt on küsitud varavastaste ja vägivallaga
seotud kuritegude ohvriks langemise ning turvatunde
kohta. Lisaks on ühel või mitmel aastal esitatud
küsimusi muudel kuritegevusega seotud teemadel
(narkomaania, ahistamine, avalik kord, kuritegude
tõenäosus, suhtumine karistustesse jm).
 
Tuleb arvestada, et vastaja poolt kuriteona
kirjeldatud juhtum ei tarvitse olla kuritegu õiguslikus
mõttes ning paljudest juhtumitest politseile ei
teatata. Seetõttu pole nt kuriteoohvrite osakaal
valimist (ja selle alusel leitud kuriteoohvrite eeldatav
koguarv rahvastikus) võrreldav ametliku statistikaga
registreeritud kuritegudest, kuid võimalik võib olla
trendide kõrvutamine.

Ohvriuuringud lubavad kirjeldada mõningaid
pikemaajalisi trende, kuid üldjuhul ei luba valimi
maht omavahel võrrelda üksteisele järgnevaid
aastaid, kuna muutused on olnud märksa väiksemad
statistilise vea piiridest.[1]
 
Järgnevalt antakse ülevaade vastustest küsimustele,
mida on esitatud vähemalt neljal aastal; vastuste
täpsem jaotus tuuakse lisas. Küsitluste
tervikandmestik on kättesaadav justiitsministeeriumi
kriminaalpoliitika veebilehel.
 
 
 
 
 

[1] Statistilise vea piirid näitavad, millisesse vahemikku näitaja 95% tõenäosusega jääb. Juhul kui eri aastate näitajate veapiiride
vahemikud osaliselt kattuvad, ei loeta muutust statistiliselt oluliseks. Sellega on sageli tegu näitajate suhteliselt väikse erinevuse
puhul; samuti küsimusega hõlmatud vastajate väikse arvu korral.
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Võrreldes aastaid 2017–2018 käesoleva kümnendi
algusega (2010–2011) on kuriteoohvrite osakaal
langenud, seda tänu varguste arvu vähenemisele.
2018. aastal langes mõne kuriteo ohvriks 6%
küsitletuist (2017. aastal 5%, kuid muutus jääb
statistilise vea piiridesse).
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Joonis 1. Kas Te isiklikult olete viimase 12 kuu jooksul langenud mõne kuriteo ohvriks? See tähendab, et Teile
on näiteks kallale tungitud või Teilt on midagi varastatud, röövitud või välja petetud?
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Varavastastest kuritegudest moodustavad valdava
osa erinevad vargused. Enamiku vaatluse all olnud
varguste liikide puhul on kuriteoohvrite osakaal
küsitletuist viimastel aastatel langenud. Kõik
muutused aastatel 2016–2018 on jäänud statistilise
vea piiridesse.
 
Politseile on ohvriuuringute andmetel teatatud
umbes pooltest vargustest. See näitaja on läbi
aastate püsinud ilma selge trendita samas
suurusjärgus.
 
Pettuse ohvriks langemist selgitati küsimusega „Kas
viimase 12 kuu jooksul on juhtunud, et keegi pettis
Teid kauba müümisel või teenuse osutamisel seoses
selle hulga, kvaliteedi, hinna või kohale
toimetamisega?“ Niisuguste kuritegude puhul pole
ilmnenud selgeid trende, ohvrite osakaal küsitletuist
kõikus aastatel 2010–2017 vahemikus 11–16%. 2018.
aastal märkis pettuse ohvriks langemist 10%
küsitletuist, kusjuures kolmandikul juhtudel oli tegu
kauba või teenuse tellimisega internetist (viimase
asjaolu kohta küsiti esmakordselt).

Varavastased
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Joonis 2. Varguse ohvriks langenud inimeste osakaal
ohvriuuringute andmetel (%)
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Kõikides ohvriuuringutes on esitatud küsimus
röövimise, ründe ja ähvardamise ohvriks langemise
kohta. Vägivallakuriteo ohvriks langenud inimeste
osakaal on võrreldes kümnendi algusega vähenenud,
kuid paari viimase aasta jooksul on see näitaja
püsinud ligikaudu samal tasemel.

  
 

Alates 2012. aastast on ohvriuuringutes esitatud
küsimus kuriteo ohvriks langemise kohta rahvuse,
rassi, nahavärvi, religiooni, puude või seksuaalse
orientatsiooni tõttu (vaenukuriteod). Niisuguse
kuriteo ohvriks langemist on märkinud 1–3%
vastanuist, ilma selge trendita ning muutused on
jäänud statistilise vea piiridesse. 2018. aastal märkis
seda 3% (2017. aastal 2%).
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Joonis 3. Vägivallakuriteo ohvriks langenud inimeste osakaal ohvriuuringute andmetel (%)
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Inimeste turvatunnet on selgitatud küsimusega „Kui
julgelt Te ennast tunnete, käies üksi oma kodukandis
pärast pimeda saabumist?“ Ohvriuuringutega
hõlmatud perioodi algusega võrreldes on suurenenud
end „täiesti julgelt“ tundvate inimeste osakaal. 2018.
aastal tundis end oma kodukandis pimedas üksi
liikudes turvaliselt 76% vastanuist (vastusevariandid
„täiesti julgelt“ ja „üsna julgelt“).
 
Viimastel aastatel on tugevnenud naiste turvatunne:
end täiesti julgelt tundvate naiste osakaal kasvas
22%-lt 2016. aastal 32%-le 2018. aastal (muutus on
statistiliselt oluline).
 
Turvatunne on püsivalt olnud nõrgem linnades ja
tugevam maal. Turvatunne on väiksem Ida-Virumaal,
kus on ka suur linnarahvastiku osakaal.

[2] Esitati küsimus: „Kui tihti Te olete alates eelmise aasta detsembrist näinud inimesi enda kandis narkootikumidega kauplemas,
neid tarbimas või leidnud narkomaanide mahajäetud süstlaid?“
 

Niisuguste ilmingutega oli 2018. aastal oma
kodukandis vahetevahel või sageli kokku puutunud
9% küsitletuist (2017. aastal ligi 12%; vastusevariandi
„sageli“ märkimise langus on statistiliselt oluline).[2]
Narkoprobleemid on olnud enam märgatavad Ida-
Virumaal ja Tallinnas; neile viitavaid märke oli näinud
vastavalt 20% ja 16% küsitletuist.
 
 
 

Turvatunne  
 

Inimeste kokkupuuteid narkomaaniaga kajastab
ohvriuuringutes viimastel aastatel esitatud küsimus
„Kui tihti Te olete alates eelmise aasta detsembrist
näinud inimesi enda kandis narkootikumidega
kauplemas, neid tarbimas või leidnud narkomaanide
mahajäetud süstlaid?“
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Joonis 5. Nende inimeste osakaal, kes olid oma kodukandis
narkomaaniaga kokku puutunud (sageli ja vahetevahel,  %)
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Joonis 4.  Kui julgelt Te ennast tunnete, käies üksi oma
kodukandis pärast pimeda saabumist? (Need, kes
vastasid „täiesti julgelt“ või „üsna julgelt“; %)


