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Vägivalla vähendamise arengukava 2010–2014 lõpparuanne 

 

Sissejuhatus 

1. Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010–2014 (edaspidi VVA või arengukava) kiideti 
heaks vabariigi valitsuse 01.04.2010. aasta korraldusega nr 117. Arengukava eesmärk oli 
vähendada ja ennetada vägivalda neljas valdkonnas: alaealiste vastu ja poolt toime pandud 
vägivald, perevägivald ja inimkaubandus. 

2. Arengukava viisid ellu justiitsministeerium, haridus- ja teadusministeerium, majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium ja välisministeerium 
koos oma allasutustega, kohalikud omavalitsused, vabaühendused ja mitmed teised asutused. 
Arengukava elluviimist koordineeris justiitsministeerium. Arengukava elluviimiseks kulus 7,4 
miljonit eurot, millele lisandusid arengukava rakendanud asutuste tegevuskulud. 

3. Lõpparuande eesmärk on anda ülevaade arengukava elluviimise edukusest. Selleks hinnati 
arengukava rakendamist ja tegevuste täitmise tulemuslikkust ning toodi välja peamised 
arenguvajadused1. Aruande koostas justiitsministeerium koos teiste arengukava elluviimisega 
seotud asutustega. Aruanne tugineb valdkonna statistikale ja uuringutele ning arengukava 
täitmise ülevaadetele2.  

4. Arengukava jätkukavaks on vägivalla ennetamise strateegia 2015–2020 (edaspidi VES)3, mille 
vabariigi valitsus kiitis heaks 27.02.2015. a korraldusega nr 100.  

Arengukava taust ja rakendamine  
5. VVA oli esimene spetsiaalselt vägivalla ennetamisele keskendunud valdkondlik strateegia-

dokument, mis käsitles ühes kavas erinevaid vägivallavorme, –liike ja ennetustasandeid ning 
aitas seeläbi kaasa vägivalla ennetuse valdkonna terviklikule arendamisele. Kui alaealiste 
kuritegevuse ja inimkaubanduse teemal eelnesid varasemad strateegiadokumendid4, siis uue 
teemana leidis VVA-s käsitlemist perevägivalla temaatika, mille ennetamiseks ja tõkestamiseks 
ei olnud varem eraldiseisvalt meetmeid planeeritud.    

6. Arengukava viidi ellu rakendusplaani alusel, mis kajastas konkreetseid tegevusi arengukavas 
püstitatud eesmärkide saavutamiseks koos tegevuspõhiste indikaatorite, tähtaegade, vastutajate 
ja tegevuse ressurssidega. Rakendusplaani uuendati igal aastal.  

7. Arengukava rakendamisest ülevaate saamiseks koostati igal aastal arengukava täitmise 
aruanne5, mis koos uuendatud rakendusplaaniga esitati heakskiitmiseks vabariigi valitsusele. 
Arengukava elluviimises osalevate asutuste koostöö tagamiseks moodustati 2010. aastal 
temaatilised koostöövõrgustikud, mis kohtusid vähemalt paar korda aastas. Võrgustikud 
töötasid praktikas suhteliselt mitteformaalsel kujul. Võrgustike kohtumistel arutati nii 
arengukava elluviimise, täitmisaruannete koostamise ja rakendusplaani uuendamisega seotud 
küsimusi, aga ka valdkonnas toimuvat laiemalt. Lisaks korraldati võrgustikele teemakohaseid 
seminare valdkonna uuringutulemuste ja parimate praktikate tutvustamiseks. Regulaarsete 
võrgustike kohtumiste tulemusena oli arengukava rakendajate omavaheline koostöö ja 

                                                           
1 Valdkonna kitsaskohti on täpsemalt käsitletud arengukava jätkustrateegia koostamise ettepanekus (lk-d 3-4), vt  
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vva-2015-2020-koostamise-ettepanek-0 ja VES-is.  
2 VVA iga-aastased täitmise aruanded on kättesaadavad justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika veebis, vt 
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/vagivalla-ennetamise-strateegia. 
3 Vt http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivalla-vahendamise-arengukava/vagivalla-ennetamise-strateegia-2015-
2020.  
4 Inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava 2006–2009; Alaealiste kuritegevuse vähendamise arengukava aastateks 
2007–2009. 
5 Vt aruandeid kriminaalpoliitika veebilehelt: http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/vagivalla-
ennetamise-strateegia. 

http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vva-2015-2020-koostamise-ettepanek-0
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/vagivalla-ennetamise-strateegia
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivalla-vahendamise-arengukava/vagivalla-ennetamise-strateegia-2015-2020
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vagivalla-vahendamise-arengukava/vagivalla-ennetamise-strateegia-2015-2020
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/vagivalla-ennetamise-strateegia
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kriminaalpoliitika/vagivalla-ennetamise-strateegia
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infovahetus pidev, tõhus ja aktiivne. See aitas erinevate osapoolte tegevusi omavahel paremini 
siduda ja vältida dubleerivaid tegevusi.  

8. Arengukava eesmärkide saavutamiseks kavandati 17 meedet, 75 tegevust ja 155 tegevuspõhist 
indikaatorit. Enamus tegevusi viidi ellu tähtaegselt, täitmata jäi kolm tegevust, mille 
vastutajateks olid sotsiaalministeerium ja haridus- ja teadusministeerium. Tegemist oli 
tegevustega lasteasutustes vägivalla tõkestamiseks: hoolekandeasutustes ja õpilaskoduga 
koolides vägivallaprobleemide analüüsimine, kõnealuste asutuse töötajatele juhendmaterjalide 
koostamine ning lastele ennetus- ja sekkumisprogrammi rakendamine. Sotsiaalministeerium 
kavandas laste hoolekandeasutustes vägivalla ennetustegevused VES-i, haridus- ja 
teadusministeerium eraldi tegevusi õpilaskoduga koolides vägivallaennetuseks ei kavandanud.6 
Tegevusindikaatoritest sai täielikult täidetud 112, osaliselt täideti 26 ja jäi täitmata 16.  

9. Arengukava elluviimiseks kulus 7,4 miljonit eurot (sh välisvahendid), millele lisandusid 
arengukava ellu viinud asutuste tegevuskulud. Võrreldes arengukava maksumuse esialgse 
prognoosiga (2,3 miljonit eurot) kujunes arengukava tegelik eelarve veidi enam kui kolm korda 
suuremaks. See osutus võimalikuks välisvahenditest (nt Norra ja EMP finantsmehhanismid, 
Euroopa Komisjoni Progress fond jt) saadud toetuste abil.   

Tabel 1. Arengukava elluviimise kulud (eurodes) 2010–2014  

Eesmärk  2010 2011 2012 2013 2014 2010-2014  

I: laste vastu toime pandud vägi-
valla vähendamine ja ennetamine 

273 332 405 413 705 416 581 768 1 051 851 3 017 780 

II: alaealiste vägivalla ja õigusrikku-
miste vähendamine ja ennetamine 

13 365 71 173 326 193 302 864 103 625 1 041 196 

III: perevägivalla vähendamine ja 
ennetamine 

93 879 302 806 374 240 561 390 971 608 2 303 923 

IV: inimkaubanduse tõkestamine ja 
ennetamine 

156 711 140 872 225 134 304 685 238 001 1 065 403 

Arengukava koordineerimine  0 1 020 1 600 1 573 394 4 587 

Arengukava elluviimise 
kogumaksumus  

 

 

537 287 921 284 1 632 583 1 752 280 2 365 479 7 432 889 

Üldhinnang arengukava tulemuslikkusele   
10. Arengukava edukuse hindamiseks analüüsiti arengukava tegevuste elluviimise tulemuslikkust ja 

muutusi arengukava näitajates võrreldes näitajate algtasemega. Hindamise puhul tuleb 
arvestada, et arengukavas ei olnud näitajatele seatud mõõttasemeid ja rakendusplaanis 
mõjupõhiseid indikaatoreid; arengukavas kokkulepitud indikaatorid olid tegevuspõhised. 
Praktikas ei saanud hinnata muutust kõikide arengukavas välja pakutud näitajate osas, kuna 
arengukava perioodil nende näitajate kohta regulaarselt andmeid ei kogutud, vastavaid 
kordusuuringuid (nt uut üle-eestilist ohvriuuringut) ja statistika analüüse läbi ei viidud või 
rahvusvahelisi hindamisi ei toimunud.  

Arengukava statistilised näitajad 

11. Tabel 1 annab ülevaate registreeritud vägivallakuritegude, politseis registreeritud peretüli-
teadete ja ohvriabisse tehtud pöördumiste arvust. Statistilised näitajad iseloomustavad 
valdkonnas toimunud üldiseid arenguid. 

 

 

                                                           
6 VES-i raames käivitas justiitsministeerium 2015. aastal elukeskkonna uuringud kinnistes lasteasutustes (Tallinna laste 
turvakeskuses, Maarjamaa hariduskolleegiumi Emajõe ja Valgejõe õppekohtades) ja vanglas (Viru vangla noorteüksus, 
noored Murru ja Harku vanglas). 
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Tabel 1. Statistilised näitajad vägivallakuritegude ja ohvriabisse pöördumise kohta 

Statistiline näitaja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Registreeritud vägivallakuritegude arv 7594 6979 7360 7843 7969 7489 

Registreeritud tapmiste ja mõrvade arv 95 84 100 80 62 55 

Vägivalla tõttu hukkunute arv7 82 62 66 64 52 40 

Registreeritud kehaliste väärkohtlemiste arv 4518 4320 4789 5311 5499 5395 

Registreeritud perevägivallakuriteod8   1939 2231 2752 2721 

Politseis kuriteona registreeritud peretüliteated (195)9 (368) 2021 2800 3157 3254 

Ohvriabisse pöördunud perevägivalla ohvrite arv 1312 (2008) 1344 1762 2065 2618 3013 

Perevägivalla ohvrite osakaal ohvriabisse 
pöördunutest 

33% (2008) 34 % 38% 46% 49% 55% 

Inimkaubandusega seotud kuritegude arv 116 158 143 3210 4211 28 

 

12. Kriminaalstatistika näitab, et kui 2009. aastal registreeriti kokku 7594 vägivallakuritegu, siis 
2014. aastal 7489 ehk 1% vähem. Seega registreeritud vägivallakuritegude koguarv võrreldes 
arengukava eelse perioodiga veidi vähenes, ent jäi peaaegu samale tasemele. Sealjuures on aga 
toimunud järgmised olulised muutused:   

 Raskete vägivallakuritegude – tapmiste ja mõrvade – arv on märkimisväärselt vähenenud 
(2009: 95; 2014: 55) ja langenud uue iseseisvusaja madalaimale tasemele; samas 
suurusjärgus on vähenenud ka vägivalla tõttu hukkunute arv (2009: 82; 2014: 40). Võrreldes 
Euroopaga on vägivallatase Eestis siiski kõrge12, enamik tapmisi toimub tuttavate ja 
pereliikmete seas13 ning politseisse sattunud vägivallajuhtumites osapoolte sagedane seotus 
alkoholi tarvitamisega14.  

 Kõige sagedasema vägivallakuriteo, kehalise väärkohtlemise registreerimine, kasvas 2014. 
aastal võrreldes 2009. aastaga ligi viiendiku võrra. Viimastel aastatel on kasvutrendi 
näidanud registreeritud perevägivallakuritegude arv (2011: 1939; 2014: 2721), mille osakaal 
kõigist ja vägivallakuritegudest on alates 2011. aastast pidevalt kasvanud. Perevägivalla 
juhtumite seas domineerivad kehalise väärkohtlemise juhtumid: kõigist perevägivalla-
kuritegudest oli neid ligi 2014. aastal 79% ja kõigist kehalise väärkohtlemise kuritegudest 
hinnanguliselt 40%15.  

 Vägivalda on keeruline vähendada, kui see on varjatud ja sellest ei teata. Seega saab 
perevägivalla puhul kasvu politseistatistikas pidada positiiveks näitajaks. See viitab, et 
teadlikkus vägivallast on kasvanud ja perevägivalda probleemina on hakatud teadvustama. 
Politseisse teatatakse perevägivallajuhtumitest aina enam ja rohkem juhtumeid 

                                                           
7 Surmapõhjuste registri andmed. 
8 Tabeli ei kajasta 2009. ja 2010. a politseis kuriteona registreeritud peretüliteadete arve, kuna neid ei ole võimalik 
hilisemate aastate arvudega võrrelda. Aastatel 2009 ja 2010 ei kasutatud andmete kogumisel tänasega analoogseid 
kriteeriume, perevägivalla sildi lisamist hakati rangelt nõudma ja jälgima alles 2011. aastal, mistõttu suurenes nende 
registreerimise arv märgatavalt. 
9 2009. ja 2010. a politseis kuriteona registreeritud peretüliteadete arve ei ole võimalik hilisemate aastate arvudega 
võrrelda, kuna aastatel 2009 ja 2010 ei kasutatud andmete kogumisel tänasega analoogseid kriteeriume (perevägivalla sildi 
lisamist hakati rangelt nõudma ja jälgima alles 2011. aastal, mistõttu suurenes nende registreerimise arv märgatavalt). 
Seetõttu ei ole 2009. ja 2010. aasta andmed edasistega võrreldavad. 
10 Lähtudes KarS-i muudatuste jõustumisest 14.04.2012 on statistika koondamisel lähtutud ainult KarS § 133, § 133¹, § 
133², § 133³, 175 ja 268¹ alusel registreeritud juhtumitest. 
11 Lähtudes KarS-i muudatuste jõustumisest 14.04.2012 on statistika koondamisel lähtutud ainult KarS § 133, § 133¹, § 
133², § 133³, 175 ja 268¹ alusel registreeritud juhtumitest. 
12 Vt Tamm, K., Palu, K. (2015). Tapmised. Kogumik „Kuritegevus Eestis 2014“ ; Salla, J. (2014). Vägivallakuritegevus. 
Kogumik „Kuritegevus Eestis 2013“. 
13 Salla, J., Ceccato, V., Ahven, A. (2011). Homicide in Estonia. Handbook of European Homicide Research. 2012, lk 421–435. 
14 PPA ülevaated; 2014. a statistika tutvustus. 
15 Justiitsministeerium (2015). Kuritegevus Eestis 2014. 
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/kuritegevuse_at_2015_0.
pdf 
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registreeritakse kuriteona. Kui varem sai politsei ööpäevas teada vähem kui 20 juhtumist, siis 
2014. aastal jõudis politseisse sama aja jooksul teateid keskmiselt 35 juhtumi kohta. Siinkohal 
ei ole alust arvata, et vägivald Eesi peredes ja kodudes on kasvanud. 2014. aasta EL 
Põhiõiguste Ameti naistevastase vägivalla uuringu järgi on Eesti elanike kokkupuude 
lähisuhtevägivallaga sarnane teiste Euroopa maade, näiteks Rootsi, Saksamaa, 
Prantsusmaa ja Suurbritannia omaga ega ole aja jooksul suurenenud. 16 

 Inimkaubanduse kuritegude statistika puhul tuleb arvestada 2012. aasta seaduse-
muudatusega, statistika pole aastate lõikes võrreldav. Inimkaubanduse kuriteod on seni 
tähendanud valdavalt naiste seksuaalset ekspluateerimist. 2014. aastal registreeriti 28 
inimkaubanduse kuritegu, võrreldes varasemaga on lisandunud ka sunniviisilise töö 
juhtumid ja sunnitud kuriteod (vargused ja narkokaubandus). HEUNI uuringu andmetel17 
esineb Eestis inimkaubandust ka tööalase ekspluateerimise eesmärgil; inimesed on sellega 
kokku puutunud, kuid sunnitöö juhtumid kriminaalstatistikas veel ei kajastu. Inimkaubandus 
ja sellega seotud kuriteod on peitkuriteod, mida inimesed ei pea levinuks. 2014. aastal tehtud 
uuringust selgus, et Eesti inimesed peavad inimkaubanduse ohvriks sattumise riski väikseks, 
ja fookusrühmades osalenud inimesed arvasid, et inimkaubanduse olukordi on raske ära 
tunda ja aru saada, et tegu on kuriteoga18. 

 Inimkaubanduse TIP raport määratles Eesti nii 2011. aastal kui 2015. aastal tier 2 ringi, mis 
tähendab, et Eesti ei ole täielikult vastavuses kõikide inimkaubanduse vastu võitlemise 
miinimumnõuetega. 

13. Lisaks politsei poole pöördumiste kasvule näitab ohvriabi ja naiste tugikeskuste statistika, et 
kasvanud on abistavate organisatsioonide poole pöördunud vägivallaohvrite arv: 

 Ohvriabisse pöördunud perevägivalla ohvrite arv on enam kui kaks korda kasvanud, kui 
2008. aastal tehti seda 1300 korral, siis 2014. aastal juba 3013 korral. Perevägivalla ohvrite 
osakaal ohvriabisse pöördunute seas on samuti aasta-aastalt kasvanud: 2008. aastal 
moodustasid nad ohvriabisse pöördunutest kolmandiku (33%), 2014. aastal juba veidi enam 
kui poole (55%). Sealjuures näitab ohvriabistatistika, et kasvanud on ennekõike politsei ja 
teiste asutuste kaudu suunamised ohvriabisse. See viitab, et arengukava perioodil tehtud 
arvukatel avalikkusele suunatud teadlikkuse tõstmise tegevustel ja menetlejate poolt ohvrite 
informeerimisel abisaamise võimalustest ja perevägivallajuhtumitest ohvriabi teavitamisel 
on olnud mõju.  

 Naiste tugikeskustesse-varjupaikadesse pöördunud vägivallaohvrite arv on kasvanud 2011. 
aastal 1180-lt 2014. aastal 1618-ni19. Seda on mõjutanud teenuse laialdasem kättesaadavus 
ja tugikeskustes pakutavate teenuste laiem valik. Võrreldes arengukava eelse ajaga on 
laienenud naiste tugikeskuste võrgustik – kui 2009. aastal oli 9 naiste varjupaika, siis 2014. 
aastal korraldas naiste tugikeskuste teenust 13 vabaühendusena tegutsevat keskust, kes 
pakuvad tasuta kompleksteenust: esmast, juhtumipõhist ja psühholoogilist nõustamist, 
psühhoteraapiat, juriidilist nõustamist ja vajaduse korral majutust. Lisaks on naistevastase 
vägivalla ohvritele ja nende lähedastele kättesaadav tasuta ööpäevaringne tugitelefon 1492. 
Tugikeskuste andmetel on veidi kasvanud tugikeskusesse sattunud ohvrite arv, kes on oma 
juhtumiga seoses pöördunud lisaks politsei poole (2011: 12%; 2014: 16%). Ka see annab 
märku, et paranenud on asutuste vaheline võrgustikutöö ja paranenud teadlikkus abisaamise 
võimalustest. 

                                                           
16 Salla, K-A. (2016). Lähisuhtevägivalda teadvustatakse Eestis aina rohkem. 
http://arvamus.postimees.ee/3602377/kadri-ann-salla-lahisuhtevagivalda-teadvustatakse-eestis-aina-rohkem. 
17 HEUNI ja Tartu Ülikool (2014). Tööjõumigratsiooni varjatud pool: Eesti inimeste tööalaseärakasutamise kogemused 
välismaal. 
18 
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/kuritegevus_eestis_2015.
pdf 
19 Vt täpsemalt http://www.naisteliin.ee/index.php?id=114. 

http://arvamus.postimees.ee/teema/euroopa
http://arvamus.postimees.ee/teema/euroopa
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14. Tabel 2 annab ülevaate alaealiste kuritegevuse ja menetluse näitajatest.  

Tabel 2. Statistilised näitajad alaealiste kuritegude, alaealiste kriminaalhooldusaluste ja 
kinnipeetavate kohta  

Statistiline või menetlust puudutav näitaja 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Alaealiste poolt toime pandud kuritegude arv 2042 1788 1854 1807 1644 1342 

Alaealiste kurjategijate arv 1845 1653 1610 1486 1372 * 

Alaealiste kurjategijate osakaal 100 000 elaniku kohta 138 123 120 116 113 * 

Alaealiste kinnipeetavate (süüdimõistetute) arv  19 23 24 16 22 20 

Alaealiste kinnipeetavate osakaal vanglapopulatsioonist 0,7% 0,9% 0,9% 0,6% 0,9% 0,9% 

Alaealiste kriminaalhooldusaluste arv 348 260 230 234 196 168 

Alaealiste osakaal kriminaalhooldusalustest 4% 3% 3% 3% 3% 2,8% 

Erikooli lõpetanute poolt kuriteo toimepanemine kahe 
aasta jooksul pärast erikoolist lahkumist  

51% 20 41%21 NA NA NA NA 

Kohtueelse menetluse kestus kuudes alaealiste 
kuritegudes 

3,7 2,7 2,3 2,3 2,2 322 

Kohtumenetluse kestus kuudes alaealiste asjades  4,1 2,6 3,1 2 1,2 NA 

Alaealiste komisjoni suunatud noorte arv  3486 2727 2487 2314 1633 1514 

* Andmed pole varasemate aastatega võrreldavad, kuna kasutati erinevat metoodikat. Võrreldavad andmed alaealiste 
kahtlustatavate kohta näitavad, et kuritegusid toime pannud alaealiste arv väheneb ja seda sõltumata demograafilistest 
muutustest. Kui 2011. aastal tegi politsei kindlaks 986 14-18aastast kuriteos kahtlustatavat, siis 2014. aastal  734.  

15. Alaealiste kuritegude arv on võrreldes 2009. aastaga kolmandiku võrra vähenenud (2009: 2042; 
2014: 1342). Õigusrikkumiste leviku vähenemisele viitavad ka laste hälbiva käitumise uuringu 
andmed ning sarnane tendents on täheldatav ka mujal Euroopas. Kui 2006. aastal oli elu jooksul 
õigusrikkumise toime pannud 24%, siis 2014. a 18% lastest23.  Uuringu andmetel on märgatavalt 
vähenenud vägivallaga seotud õigusrikkumiste levik. Kaheksa aastaga on vähenenud nii 
kambakaklustest osa võtnud laste osakaal (2006: 7%; 2014: 4%) kui ka külmrelva kaasas 
kandmine. Kui 2006. aastal vastas 10% lastest, et neil on kaasas relvataoline ese (nuga, kett, 
pesapalli kurikas jne), siis 2014. aastal on vastav arv langenud 6% tasemele. 

16. Alaealiste kriminaalhooldusaluste arv on arengukava perioodil märgatavalt vähenenud, viimase 
viie aastaga kaks korda; see on kooskõlas 2009. aastal alguse saanud kriminaalhooldusaluste 
arvu üldise vähenemisega. Alaealiste vangide arv on püsinud viimased kolm aastat samal 
tasemel, seda hoolimata demograafilistest muutustest, millega seoses on 14-18aastaste arv 
oluliselt vähenenud. Enamik alaealisi jõuab vanglasse varavastaste või mitte väga raskete 
vägivallakuritegude tõttu.24 

17. Alaealiste kuritegudele alternatiivsete meetmetega reageerimine ja vanglakaristuste 
erandjuhtudel kohaldamine on olulised tegurid kuritegusid toime pannud alaealiste retsidiivsuse 
vähendamiseks. Menetluspraktika puhul võib välja tuua, et viimastel aastatel on kasvanud 
alaealiste suhtes kriminaalmenetluse lõpetamise osakaal ehk mittekaristuslike meetmete 
kohaldamine ning vähenenud kohtusse saadetavate alaealiste osakaal. Kui arengukava eelsel 
perioodil reageeriti alaealiste toimepandud kuritegude puhul menetluse lõpetamisel 
kohaldatavate meetmetega ligi 2/3 juhtudel, siis 2014. aastal oli see kasvanud ligi 80%-ni. Üks 
peamisi alaealiste suhtes kasutatavaid menetluse lõpetamise alternatiive on materjalide 

                                                           
20 Rits, B. (2009). Alaealiste kuritegevuse ennetamise tulemuslikkus Eesti erikoolide näitel. Tartu Ülikool.  
21 Riigikontroll. (2010). Alaealiste komisjonide ja erikoolide järelaudit. Riigikontrolli aruanne Riigikogule, 1.12.2010. 
Tallinn. 
22 Pole otseselt võrreldav varasemate aastatega, kasutusel teine metoodika. 
23 Uuringus küsitleti 7.-9. klasside õpilasi. 
24 
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/kuritegevuse_at_2015_0.
pdf  

http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/kuritegevuse_at_2015_0.pdf
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/kuritegevuse_at_2015_0.pdf
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alaealiste komisjoni edastamine. Alaealiste vangide arvu vähendamiseks on oluline alternatiivide 
olemasolu: erikooli suunamine ja kogukonnas rakendatavate intensiivsete sekkumiste (MDFT) 
rakendamine.  

18. Menetlustähtaegu on nii kriminaalmenetluses kui alaealiste komisjonides hakatud regulaarselt 
seirama ja menetluse pikkuse osas on toimunud positiivsed muutused. Alaealiste kuritegude 
menetluse pikkused on lühenenud ja piirkonniti ühtlustunud, menetlustähtaegade piires 
lahendatud juhtumite osakaal on kasvanud.   

19. Tabel 3 annab ülevaate laste õigusrikkumistest ja ohvrikslangemisest laste hälbiva käitumise 
2006. ja 2014. aasta uuringu andmetel.  

Tabel 3. Laste toimepandud õigusrikkumised ja ohvriks langemine ISRD andmetel 

Õigusrikkumised ja ohvrikslangemine  2006 2014 

Elu jooksul õigusrikkumisi toimepannud laste osakaal  24%  18%  

Eelmisel aastal kambakakluse ohvriks langenud laste osakaal  7%  4% 

Eelmisel aastal koolikiusamise ohvriks langenud laste osakaal 24%  22%  

Eelmisel aastal kallaletungi ohvriks langenud laste osakaal 4,8%  7,3%  

Eelmisel aastal röövimise ohvriks langenud laste osakaal 3,7%  2,5%  

 
20. 2014. aasta laste hälbiva käitumise uuringu tulemused laste ohvrikslangemise kohta näitasid:  

 7% lastest vastas, et neid on viimase aasta jooksul keegi nii löönud või vigastanud, et nad 
vajasid arstiabi. Võrreldes 2006. aasta uuringuga on see osakaal tõusnud; 2006. aastal vastas 
alla 5% lastest, et nad on langenud kallaletungi ohvriks. 

 Peagu iga viies (22%) 7.–9. klassi õpilane oli eelmisel aastal sattunud koolikiusamise ohvriks, 
mida on võrreldes 2006. aastaga (24%) mõnevõrra vähem, ent langus on minimaalne. 
Kiusamissuhted kanduvad edasi ka küberruumi: küberkiusamise ohvriks on sattunud 16% 
7.–9. klassi lastest. 6% lastest tunnistas, et teda on viimasel aastal vägivallaga ähvardatud või 
on seda tema vastu tarvitatud tema usutunnistuse, keele, nahavärvuse, sotsiaalse seisundi 
vms tõttu (vihakuritegu). Uuring näitas, et vene koolides kiusatud lapsed jäävad sageli 
probleemiga omaette, mis võib olla seotud koolide vähese teadlikkusega koolikiusamise 
problemaatikast ning selle lahendamisest. Seega tuleb jätkata kooli tervikuna hõlmavate 
kiusamise vähendamise programmide laiendamisega, sealjuures ka vene koolides ning 
kiusamise probleemiga tegeledes vaadelda kiusamist laiemalt, arvestades ka kiusamisega 
küberruumis.25 

 15% lastest oli uuringule eelneval aastal saanud vanemalt kehaliselt karistada (tõukamine 
või löömine) ja 4% oli kogenud füüsilist vägivalda (peksmine või mingi esemega loomine); 
füüsilist karistamist ja vägivalda esines sagedamini tüdrukute ja muukeelsete laste suhtes. 

 Võrreldes laste hälbiva käitumise uuringu tulemusi ligi kümne riigi tulemustega, selgus, et 
Eesti lapsed satuvad sagedamini kallaletungi ning harvem röövimise ja varguse ohvriks. 
Politseisse teatamine kallaletungist ja röövimisest oli Eesti lastel keskmisel tasemel (17%), 
varguste puhul teatati politseisse kõige vähem Tšehhis (14%) ja Eestis (15%), enim 
Saksamaal (23%).26 

                                                           
25 
http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/www.kriminaalpoliitika.ee/files/elfinder/dokumendid/laste_kaitumise_uuring_
2014.pdf 
26  
Marshall, I., H., Enzmann, D., Hough, M., Killias, M., Kivivuori, J. & Steketee, M. (2015). Youth Victimization and Reporting to 
Police. First results from the Third Round of the International Self-Report Delinquency Study (ISRD3). 
http://www.northeastern.edu/isrd/wp-content/uploads/2016/01/ISRD3_TechRep_03.pdf  
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Olulisemad arengukava tulemused   

21. Lastega seotud vägivald, perevägivald ja inimkaubandus on jätkuvalt kuritegevusevastasteks 
prioriteetideks. Ühelt poolt on see tõstnud ametkondade ja teiste osapoolte tahet ja valmisolekut 
vägivalla teemadega tegeleda, teisalt on toonud kaasa aktiivsema diskussiooni ka ühiskonnas 
ning aidanud seeläbi vägivallateema olulisust üha enam teadvustada. Vägivalla teema laialdane 
käsitlemine on üheks meetmeks, et muuta elanikkonna seas vägivallahoiakuid.  

22. Muutunud on rõhuasetus vägivalla tagajärgedega tegelemiselt vägivalla ennetamisele. Tasapisi 
on alustatud tõendatud mõjuga programmide rakendamisega. Headeks näideteks on siin 
vabaühenduse eestvedamisel ja eri ministeeriumide toel koolides rakendatav kiusamisvastane 
KiVa programm, SiM toel 2014. aastal käivitatud tõenduspõhine käitumisoskuste mäng (Good 
Behavior Game) ja JuM eestvedamisel käivitatud multiprobleemidega alaealistele 
õigusrikkujatele mõeldud mitmedimensiooniline pereteraapia MDFT. SoM eestvedamisel 
alustati vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ (Incredible Years) rakendamisega.  

23. Igal aastal tehti lastele koolides aktiivselt koolitusi, loenguid ja seminare, et ennetada 
koolikiusamist, interneti kaudu väärkohtlemist, seksuaalset väärkohtlemist, kohtinguvägivalda, 
inimkaubandust. Ennetustegevustega tõsteti laste teadlikkust turvalisuse teemadel ja kujundati 
noortes hoiakuid ja oskusi, kuidas vägivallavabalt konflikte lahendada, vägivalda märgata ja abi 
leida. Arvukalt viidi läbi koolitusi ja koostati juhiseid ka spetsialistidele, et tõsta nende vägivalla-
alast teadlikkust ja oskusi vägivalda märgata ja sellesse sekkuda. Kuigi mõju-uuringuid pole 
tehtud, võib eeldada, et arvukate koolituste ja juhendmaterjalide abil on laste ja spetsialistide 
vägivalla-alane teadlikkus ja oskused vägivalda märgata ja sellesse sekkuda tasapisi kasvanud. 

24. Soolise võrdõiguslikkuse 2009. ja 2013. aasta monitooringu andmed27 näitavad, et hoiakud 
vägivalla kasutamisse on muutunud taunivamaks:  

 Võrreldes 2009. aastaga on na ha suhtumises peretu lli sekkumise osas positiivset muutust: 
va givaldsesse peretu lli sekkumist pooldavate inimeste osakaal on kasvanud 63%-lt 77%-ni. 
Samas selgus 2013. aasta uuringust, et sallivamalt suhtub vägivalda noorim (15–24) ja vanim 
(65–74) vanuserühm (vastavalt 13% ja 16%), samuti eristuvad teisest rahvusest mehed, 
kellest 21% peab partneri füüsilist korralekutsumist mõnikord paratamatuks. 

 Uuringud näitavad, et suhtumine laste füüsilisse karistamisse on muutumas tasapisi 
taunivamaks. 2012. aasta andmetel ei pidanud veerand lapsevanematest füüsilist karistamist 
vägivallaks. 2009. aastal oli vastav näitaja 47% ja 2005. a 42-43%. Ligi 40% lapsevanematest 
leiab, et teatud olukordades on laste füüsiline karistamine mõistetav. Teisalt, täiskasvanute 
vaheliste probleemide lahendamist füüsiliselt peab mõistetavaks 8% lapsevanematest.  

25. Võrreldes arengukava eelse ajaga osatakse täna perevägivalda paremini märgata ja menetleda. 
Samas on ühiskonna teadlikkuse kasv ja hea teavitustöö viinud olukorrani, kus perevägivalla 
pöördumiste arv on kasvanud kiiremini kui süsteemi suutlikkus perevägivalla juhtumeid 
menetleda. Arengukava perioodil võrgustikus korduvalt küsimusena tõstatatud 
spetsialiseerumist politseis, prokuratuuris ja kohtus ei ole eraldi osakondade või üksustena 
toimunud, samas on menetlejaid koolitatud ning kompetents on tõusnud. Prokuratuuris on välja 
kujunenud teatud prokurörid, kes perevägivalla menetlemisega tegelevad; politseis ei ole 
spetsialiseerunud uurijad, mistõttu menetlevad perevägivalla juhtumeid kõik isikuvastaste 
kuritegude uurijad. Menetluspraktika perevägivallajuhtumite puhul on erinevates piirkondades 
erinev, vaatamata püüdlustele seda ühtlustada. Vähese spetsialiseerumise tõttu ei ole alati 
garanteeritud teisese ohvristumise vältimine. Arengukava koostades seati mh eesmärgiks, et 
eraldi tähelepanu tuleb pöörata perevägivallaga kokku puutuvatele lastele, et säästa neid 
vägivallaringi sattumisest. Siinkohal võib öelda, et just lapsi otseselt või kaudselt puudutavate 
juhtumite puhul on rakendunud kindlad kokkulepped politsei, prokuratuuri ja lastekaitse 
koostöös, sh on paika pandud infovahetamise reeglid ja lapsohvrite kaitseks vajalikud sammud.  

                                                           
27 Salla, J. (2014). Võim teise inimese keha u le: suhtumine pereva givalda ja seksiostu. Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 
2013. Artiklite kogumik. Roosalu, T. (toim.) Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2014.  
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26. Kasvanud on vägivallaohvrite pöördumine politsei ja abistavate organisatsioonide poole. Selle 
põhjuseks on ühelt poolt aktiivne teavitustöö, teisalt on laienenud ka vägivallaohvritele 
pakutavate teenuste valik ja paranenud juurdepääs abistavatele teenustele. Näiteks alates 2013. 
aastast pakutakse riikliku ohvriabisüsteemi kaudu teenuseid inimkaubanduse ohvritele ning ala-
ealistele seksuaalkuritegude ohvritele. Naistevastase vägivalla ohvritele mõeldud naiste 
tugikeskuste võrgustik ja keskustes pakutavate teenuste valik on laienenud.  

27. Kriminaalmenetluse lapsesõbralikumaks muutmisel on positiivset mõju avaldanud 
kriminaalmenetlusseadustiku muudatused, mis teatud juhtudel kohustavad alaealiste 
kannatanute ülekuulamise videosalvestama, ning need on ühtlasi tõstatanud vajaduse 
lapsesõbralike ülekuulamisvõimaluste järele. Paranenud on laste ülekuulamise kvaliteet 
uurijatele pakutavate erikoolituste tõttu, kuigi erikoolituse läbinute arv on veel väike ja alaealiste 
õigusrikkujatega töötavate spetsialistide erikoolituse süsteem vajab korrastamist.   

28. Mitmed VVA perioodil tehtud õigusloomealased muudatused on aidanud kaasa vägivallaohvrite 
paremale kaitsele, vägivallakuritegude uurimisele ja tõkestamisele. Õigusloomealased 
muudatused võib jagada üldjoontes neljaks:   

 Kuriteo koosseisudega seonduvad muudatused: täpsustati seksuaalse enesemääramise 
süütegude koosseise, loodi eraldi inimkaubanduse kuriteokoosseis, täpsustati kehalise 
väärkohtlemise koosseisu, seades kõrgemad karistused lähi- või sõltuvussuhtes 
toimepandud väärkohtlemise eest.   

 Ohvrite, ennekõike laste õiguste kaitse ja lapsesõbraliku menetluse tagamisega seotud 
muudatused: muudeti KrMS-is laste ülekuulamise sätteid, täiendati karistust raskendavate 
asjaolude loetelu, lisades loetelusse ka isikuvastase süüteo toimepanemise täisealise poolt 
alaealise juuresolekul ning teo toimepanemise endise pereliikme suhtes.  

 Kurjategijate (vägivallatseja) retsidiivsuse vähendamisega seotud muudatused: loodi 
elektroonilise valvega lähenemiskeelu võimalus, loodi seksuaalkurjategijate kompleksravi 
võimalus, karmistati seksuaalkurjategijatele mõeldud karistusi, täpsustati alaealiste suhtes 
ennetähtaegse vabastamise sätteid ja karistusjärgse käitumiskontrolli regulatsiooni. 

 Rahvusvaheliste kohustuste täitmisega seotud muudatused. VVA perioodil võeti üle Euroopa 
lähenemiskeelu direktiiv, võeti vastu inimkaubandusvastase Euroopa Nõukogu 
konventsiooni ratifitseerimise seadus (jõustub 2015), allkirjastati (02.12.2014) EN 
naistevastase ja perevägivalla tõkestamise Istanbuli konventsioon (tegevused selle 
ratifitseerimiseks on käsitletud VES-is) ning tehti ettevalmistusi EN laste kaitset seksuaalse 
väärkohtlemise eest käsitleva Lanzarote konventsiooni ratifitseerimiseks ja EL ohvrite 
direktiivi ülevõtmiseks. 

29. Retsidiivsuse vähendamiseks hakati ennetustegevusi suunama ka vägivalla teisele osapoolele 
ehk vägivalla toimepanijatele. Vanglasüsteemis on kasutusel eraldi programmid perevägivallas 
süüdimõistetutele ja seksuaalkurjategijatele. Perevägivallas süüdimõistetutele alustati 2013. 
aastal väljaspool vanglasüsteemi pakutava rehabilitatsiooniprogrammi koostamisega 
paarisuhtevägivalla ennetamiseks, mida katsetati 2014. aastal. Loodud on õiguslikud võimalused 
ka seksuaalkurjategijatele kompleksravi rakendamiseks.  

30. Viimase viie aasta jooksul on saadud vägivalla levikust ja olemusest märksa parem ülevaade, 
mistõttu on hõlpsam välja töötada probleemide lahendamise meetmeid. Näiteks on uuritud laste 
hälbivat käitumist ja ohvrikslangemist, laste ja vanemate hoiakuid laste õiguste ja kehalise 
karistamise teemal, perevägivalla riske ja levikut, vanema hooldusõiguse määramisel vägivalla 
kogemuse arvestamist, täiskasvanute hoiakuid seksuaalvägivalda, prostitutsiooni ja tööalasesse 
ärakasutamisse, efektiivseid strateegiaid alaealiste alkoholi tarbimise ennetamiseks. Läbi viidud 
uuringud on võimaldanud statistika kõrval selgitada vägivallakuritegudega seotud probleemide 
põhjuseid ning analüüsida uute nähtuste (nt internetikeskkonnas toime pandavad kuriteod) 
spetsiifikat.  



9 
 

31. Vägivalla ennetamise erinevate osapoolte omavaheline koostöö ja infovahetus on aktiivsem ja 
regulaarsem ning võrgustikutöö on muutumas igapäevase koostöö jooksvaks osaks.  
Kitsaskohaks on olnud tervishoiu- ja haridusasutuste tagasihoidlik kaasatus vägivallaennetusse.  

Ülevaade tegevuste tulemustest arengukava valdkondades    

Lastevastase vägivalla vähendamine ja ennetamine 

32. Lastevastase vägivalla vähendamiseks plaaniti VVA-s põhitähelepanu pöörata koolikiusamisele, 
vägivallale lasteasutustes, laste ärakasutamisele internetikeskkonna vahendusel, laste suhtes 
toimepandud seksuaalkuritegudele ning vägivalla ohvriks langenud laste abistamisele. 
Eesmärgi I saavutamiseks kavandati kokku kuus meedet 22 tegevusega, sh kaks tegevust 
lisandus arengukava perioodil. Täitmata jäi neli tegevust, neist kolm olid seotud vägivalla 
tõkestamisega lasteasutustes ja on osaliselt planeeritud jätkustrateegiasse VES. Samuti jäi läbi 
viimata eraldi uuring kiusamisest lasteaedades, millest loobuti, kuna uurimisteema leidis 
käsitlemist juba MTÜ Lastekaitse Liit ja Tallinna Ülikooli koostöös kavandatud uuringus.  

33. Koolikiusamise tõkestamiseks viidi aastatel 2009–2011 HTM-i eestvedamisel ellu turvalise kooli 
programmi, mille raames koostati muuhulgas koolidele juhendmaterjalid kriisiolukorras 
tegutsemiseks. Samuti jõustusid 2010. aastal põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad ja 
uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, milles sätestati selgelt kooli roll õpilaste vaimse ja 
füüsilise turvalisuse tagamisel koolis.  

34. Koolides ja lasteaedades on hakatud vabaühenduste eestvedamisel ja eri ministeeriumide 
toetusel rakendama aktiivsemalt kiusamisvastaseid programme. MTÜ Lastekaitse Liit 
eestvedamisel viiakse alates 2010. aastast lasteaedades ja algklassides ellu projekti „Kiusamisest 
vaba lasteaed ja kool“ ja SA Kiusamisvaba Kool (endise nimega SA Kiusamise Vastu) poolt alates 
2013. aastast 1.–6. klassidele mõeldud tõenduspõhist Kiusamisvaba Kooli (KiVa) programmi. 
2014. aasta detsembris loodi kiusamiskäitumise ennetamisega tegelevate vabaühenduste ja TÜ 
eetikakeskuse poolt ühtse koostööplatvormina liikumine Kiusamisvaba Haridustee Eest. 
Jätkutegevused koolivägivalla ennetamiseks on plaanitud jätkustrateegiasse VES. 

35. Laste internetiturvalisuse suurendamiseks andis VVA perioodil peamise panuse 2010. –2014. 
aastal MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel ellu viidud Targalt Internetis projekt28, mis hõlmas 
ennetustegevusi nii lastele (sh internetiturvalisuse päeva tähistamine, noortefoorum 
internetiriskide üle arutlemiseks), lapsevanematele kui spetsialistidele (sh õpetajatele). 2011. 
aastal loodi projekti raames veebipõhine teavitusliin, mille kaudu saab teada anda 
ebaseadusliku sisuga veebilehtedest. Alates 2011. aasta märtsist pakub üleriigiline 
lasteabitelefon 116 111 nõustamist ja abi ka internetiturvalisuse küsimustes. Jätkutegevused 
laste internetiturvalisuse suurendamiseks on plaanitud jätkustrateegiasse VES.  

36. Lastevastaste seksuaalkuritegude ennetamiseks korrastati seadustes (KarS, NTS, LasteKS, 
KrMS) lastega töötamise piiranguid ja anti välja abimaterjal29 lapsevanematele, kuidas toimida 
lapse seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral. Oluliseks sammuks täiskasvanud ja alaealiste 
seksuaalkurjategijate ravisüsteemi loomisel oli seksuaalkurjategijate ravijuhise valmimine ja 
spetsialistide koolitamine siseriiklike koolituste, rahvusvaheliste konverentside ja õppevisiitide 
kaudu. Samuti 2013. aasta KarS-i muudatused, mille kohaselt on võimalik kohaldada 
seksuaalkurjategijatele karistuse alternatiivina kompleksravi30. Vanglasüsteemis on 
järjepidevalt arendatud seksuaalkurjategijate kohtlemis- ja rehabilitatsiooniprogramme. Alates 
2011. aastast kannavad seksuaalkurjategijad vanglakaristust Tartu vanglas, kus on nendega 
töötamiseks spetsialiseerunud ametnikud (sh sotsiaaltöötaja, psühholoog, psühhiaater, kaks 
kontaktisikut, valvur, julgeolekutöötaja, kriminaalhooldaja). Seksuaalkurjategijate üle tõhusa 

                                                           
28 Vt http://www.targaltinternetis.ee/ ja http://www.targaltinternetis.ee/projektist/aastaaruanded/. 
29 http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/abimaterjal-lapsevanematele-kui-kahtlus-voi-teadmine-et-last-seksuaalselt-
vaarkoheldud-sh-0 
30 01.01.2013 jõustusid karistusseadustikus seksuaalkurjategijate kompleksravi puudutavad sätted ning ravi kohaldamist 
korraldav määrus jõustus 01.06.2013. 

http://www.targaltinternetis.ee/
http://www.targaltinternetis.ee/projektist/aastaaruanded/
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järelevalvesüsteemi loomiseks võeti vanglasüsteemis 2011. aastal kasutusele 
seksuaalkurjategijate erisusi arvestav riskihindamise instrument. 2012. aastal hakati 
vanglasüsteemis rakendama teist seksuaalkurjategijatele suunatud programmi „Uus suund“, mis 
sobib nii rühma- kui ka individuaalse sekkumisena. Aastatel 2011–2014 suunati seksuaal-
kurjategijate rehabilitatsiooniprogrammidesse vähemalt 100 süüdimõistetut.  

37. Vägivalla ohvriks langenud lapsele pakutakse abi nii ohvriabiteenuste (alates 2013. a teenused 
alaealistele seksuaalvägivalla ohvritele), tervishoiuteenuste kui vabaühenduste toe kaudu. 
Alates 2009. aastast töötab lasteabitelefon, mis on igal aastal läbi teavituskampaaniate jõudnud 
järjest rohkemate sihtrühmadeni. Lastega töötavatele spetsialistidele on koostatud erinevaid 
juhend- ja infomaterjale: laste ombudsman koostas 2011. aastal abivajavast lapsest teatamise ja 
andmekaitse juhendi, JuM koostas perevägivalla-teemalise juhise (seotud tegevusega 11.1.2), 
mida täiendati lapsi puudutava materjaliga ning ka lastele mõeldud infomaterjali „Tunnistajana 
kohtus“ jms.  

38. Vägivallakuritegude ohvriks langenud laste abistamise puhul rakenduvad mitmed muudatused 
uues 01.01.16 jõustuvas lastekaitse seaduses. Näiteks täpsustub abivajavast ning hädaohus 
lapsest teavitamiskohustus, korraldati ümber lastekaitse süsteem, loodi lastekaitsetöötajate 
koolitussüsteem. Ka VVA nägi ette lastega töötavate spetsialistide täiendkoolitusprogrammi 
koostamise ning täiendõppesüsteemi väljaarendamise kohaliku omavalitsuse lastekaitse-
töötajatele, ent mille valmimine viibis uue lastekaitseseaduse koostamise protsessist lähtuvalt. 
Samas viidi spetsialistidele ellu mitmeid ad hoc koolitusi, näiteks laste väärkohtlemise teemal 
perearstidele, õiguskaitseasutuste ning lasteaedade töötajatele.  

39. Lapsohvrite üleriigilise abistamissüsteemi väljatöötamiseks koostati erinevaid analüüse ning 
kavandeid, kuid süsteemselt pole lapsohvrite teenustele jõudmist ning teenuse pakkumist 
arendatud. Norra programmist „Rahvatervis“ rahastati lapse vaimse tervise keskuste loomist, 
kuid keskustel ei ole veel välja kujunenud selget rolli väärkoheldud laste abistamise süsteemis. 
Teemaga tegeletaks edasi jätkustrateegias VES. 

Alaealiste vägivalla ja õigusrikkumiste vähendamine ja ennetamine 

40. Alaealiste vägivalla ja õigusrikkumiste vähendamisel oli arengukavas põhitähelepanu suunatud 
järgmistele probleemidele: ebapiisav kogukonnapõhine riskilastega tegelemine, vanemliku 
vastutuse puudulikkus, alaealiste riskikäitumine ja ebaefektiivne reageerimine alaealiste 
õigusrikkumistele. Selleks plaaniti ellu viia 3 meedet 16 tegevusega, arengukava perioodil 
lisandus üks tegevus. Täitmata jäi neli tegevust, sh ei analüüsinud HTM erikooli õpilaste 
retsidiivsust ning kaasajastamata jäi alaealiste komisjonidega seonduv.  

41. Toetamaks kohalikes omavalitsustes kogukonnapõhist riskilastega tegelemist töötas JuM koos 
UNICEF-i, HTM-i ja SoM-iga välja varase märkamise ja sekkumise mudeli ning katsetas ja 
rakendas seda aastatel 2010–2012 kokku 12 KOV-is. Alates 2013. aastast valmistati ette EMP 
toetuste riskilaste ja –noorte programmis väiketoetuste projekt kogukondlike 
kuriteoennetuslike algatuste toetamiseks; taotlusvoorud avati 2014. aastal. Kogukonnapõhise 
kuriteoennetuse temaatika leiab järgmisel perioodil käsitlemist SiM koordineeritavas 
siseturvalisuse arengukavas aastani 2020.  

42. Olulisemaks saavutuseks on ettevalmistused alaealistele õigusrikkujatele mõeldud intensiivse 
kogukonnapõhise sekkumisprogrammi käivitamiseks. 2013. aastal telliti sekkumisprogrammi 
valimiseks võrdlev uuring, mille tulemusena valiti Eestisse sobivaks programmiks 
tõenduspõhine mitmedimensiooniline pereteraapia MDFT. 2014. aastal sõlmiti leping 
programmi koolitajatega Hollandis ja alustati programmi Eestis rakendamiseks kohandamisega 
ning terapeutide koolitamisega. Esimesed alaealised õigusrikkujad koos vanematega liitusid 
pereteraapiaga MDFT 2015. aasta alguses; programmi saab mitmeste probleemidega lapsi 
suunata nii alaealiste komisjonide, politsei kui ka prokuratuuri kaudu. Samuti on eraldi MDFT 
meeskond loodud vanglasüsteemis. 

43. Alaealiste õigusrikkumistele reageerimise osas pöörati tähelepanu menetlustähtaegadele. 
Analüüsiti menetluse pikkust nii kohtueelses kriminaalmenetluses kui alaealiste komisjonides 
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osas; analüüsid viitavad, et menetluskiirus on piirkonniti ühtlustumas ja kasvanud on 
menetlustähtaegadega kooskõlas olevate alaealiste lahendite arv.   

44. Haridus- ja teadusministeerium algatas 2011. aastal alaealiste komisjonide süsteemi 
kaasajastamiseks lapse õigusrikkumise juhtumisse sekkumise seaduse väljatöötamise. 2014. 
aasta lõpuks ühtegi suuremat ümberkorraldust seoses alaealiste komisjonide süsteemi ega 
alaealise mõjutusvahendite seadusega ei toimunud. Olulise muutuse lähiaastatel toob 2.10.2014. 
a vabariigi valitsuse heaks kiidetud memorandum, mille kohaselt kuulub alaealiste komisjonide 
temaatika alates 2016. aastast haridus- ja teadusministeeriumi asemel sotsiaalministeeriumi 
vastutusalasse. Muudatusega soovitakse siduda alaealiste õigusrikkujate valdkond rohkem 
lastekaitsesüsteemiga. SoM käivitab AMVS tühistamise ja sellega seotud muudatused 2016. 
aastal. Alaealiste õigusrikkumistele reageerimise süsteemi arendamiseks on jätkutegevused 
plaanitud VESi. 

Perevägivalla vähendamine ja ennetamine  

45. Perevägivalla vähendamisel oli arengukavas põhitähelepanu suunatud ennetus- ja teavitustööle 
nii laiema avalikkuse kui riskirühmade seas, perevägivallaohvrite abistamisele ja kaitsele ning 
perevägivallatsejatega tegelemisele. Selleks plaaniti ellu viia 4 meedet 11 tegevusega, 
arengukava perioodil lisandus 4 tegevust. Planeeritud tegevustest jäi lõpuni viimata üks tegevus 
(vägivallatsejate rehabilitatsiooniprogrammide rakendamine) ning paari tegevuse puhul nihkus 
lõpptähtaeg 2015. aastasse - vanglaprogrammi hindamisega alustati 2015. aastal ja Tartu 
Ülikooli poolt rakendatud rehabilitatsiooniprogrammi hindamise analüüs valmis 2015. aasta 
sügiseks. 

46. Arengukava perioodil alustati mitmete tegevustega, mille jätkutegevused planeeriti VES-i. 
Näiteks jätkub 2013. aastal alanud perevägivalla koostöövõrgustike loomine eesmärgiga katta 
võrgustikega kõik maakonnad. 2013. aastal avanesid Norra finantsmehhanismid, mille abil kuni 
2016. aastani toetatakse teenuseid, koolitusi, uuringuid ja süsteemseid muudatusi perevägivalla 
ennetamiseks ja ohvrite toetamiseks. Samade ressursside abil kutsuti ellu naistevastase 
vägivalla päeva (25. november) tähistamise traditsioon – korraldada igal aastal konverents 
naistevastase vägivalla probleemi teadvustamiseks laiemale avalikkusele. 

47. Suur osa perevägivalla vähendamise tegevustest aastatel 2010–2014 olid seotud nähtuse 
mõistmise ja sellest teadlikkuse tõstmisega; viidi läbi uuringuid ja koostati juhendmaterjale 
erinevatele sihtrühmadele. Uuringute eesmärgiks oli saada ülevaade perevägivalla riskidest ja 
kaardistada nähtuse ulatus Eestis. Samuti analüüsiti perevägivalla juhtumite menetlemist ning 
hoiakuid erinevate sihtrühmade seas. Erineva fookusega uuringuid ja analüüse viidi läbi kogu 
arengukava perioodi vältel, mis ühelt poolt on andnud parema ülevaate nähtuse olemusest ja 
levikust, aga samas tõstatanud uusi küsimusi, tekitades vajaduse järgnevatel aastatel 
uuringutega jätkata. 

48. Juhendmaterjale, käsiraamatuid ja videokoolitusi töötati välja nii politseisüsteemis, kohalike 
omavalitsuste, spetsialistide ja tavakodanike tarbeks kui ka perevägivalla temaatika 
käsitlemiseks õppetöös lasteaias, põhikoolis, gümnaasiumis ja kõrgkoolis. Lisaks uuendati 
jooksvalt arengukava  võrgustiku partnerite veebilehti, et abivajajatel ja teemast huvitatutel 
oleks asjakohane info kättesaadav. 

49. Arengukava perioodil koolitati nii tavakodanikke kui ka perevägivalla ohvrite või 
vägivallatsejatega kokku puutuvaid spetsialiste. Kui elanike puhul oli eesmärgiks teadlikkuse 
tõstmine, siis spetsialistide puhul peeti lisaks oluliseks oskuste parandamist ja koostöö-
harjumuste tekitamist. Tõhusaks perevägivalla ennetamiseks ja asjakohaseks juhtumitele 
reageerimiseks on koostöö vältimatu. Erinevate partnerite panusel said koolitatud kohtute 
töötajaid, prokurörid, politseinikud, ohvriabitöötajad, haridustöötajad, sotsiaaltöötajad, 
varjupaikade esindajad, tervishoiutöötajad jt spetsialistid. 

50. Paranenud on perevägivalla-alase statistika kogumine, kuigi ka selles vallas on vajalikud 
jätkutegevused VES raames. Alates 2011. aastast kogutakse täpsemaid andmeid naiste 
tugikeskusse sattunud kannatanute kohta, mis aitab kujundada teenuseid vastavalt ohvrite 
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vajadustele. Lisaks töötati välja täpsustatud metoodika ohvriuuringu raames paarissuhte-
vägivalla uurimiseks. Kordusuuringu läbiviimiseni arengukava perioodil ei jõutud, kuid sellise 
uuringu jätkamine on vägivalla fenomeni uurimisel määrava tähtsusega, kuna 
administratiivandmed (politsei, varjupaigad) ei anna vägivalla levikust täielikku pilti.  

51. Arengukava perioodil tehti õigusalaseid muudatusi, mis parandavad kannatanute olukorda. 
Sealjuures muudeti kriminaalmenetluse seadustikku, et võimaldada lähenemiskeelu rikkumisi 
efektiivsemalt tõendada ja täpsustati ajutise lähenemiskeelu kohaldamist, kui sellega on piiratud 
kahtlustatava või süüdistatava õigust kasutada oma eluruumi. Perevägivalla kontekstis on 
tegemist olulise täpsustusega, sest enamikel juhtudel elavad asjaosalised samas eluruumis. 
Alates 2015. aastast loodi võimalus kohaldada elektroonilise valvega lähenemiskeeldu. 
Karistusseadustikku lisandus säte, mille järgi karistatakse lähi- või sõltuvussuhtes toime pandud 
kehalise väärkohtlemise eest senisest rangemalt (KarS § 121 lg 2 p 1). Samuti lisandusid 
karistust raskendavate asjaoludena süüteo toimepanemine endise või praeguse pereliikme, 
süüdlasega koos elava isiku või süüdlasest muul viisil perekondlikus sõltuvuses oleva isiku 
suhtes (KarS § 58 p 4) ja isikuvastase süüteo toimepanemine alaealise juuresolekul (KarS § 58 p 
13). Viimase lisandusega kinnitas riik otsesõnu, et lapse juuresolekul aset leidev perevägivald 
on rangemini karistatav. 

52. 2011. aastal seati politseis lähisuhtevägivalla juhtumid prioriteetseks teemaks, pöörates erilist 
tähelepanu lastele. Oluliselt muudeti põhimõtteid, reageerimist ning juhtumite üle arvestuse 
pidamist: iga lähisuhtevägivalla juhtum fikseeritakse ja seda kontrollitakse, tõsisematel 
asjaoludel alustatakse kriminaalmenetlust, tehakse kodukülastusi ning juhtunust teavitatakse 
sotsiaalteenistust või ohvriabi31. 

53. 2011. aastal rakendus vanglates ja kriminaalhooldussüsteemis programm, kuhu saab suunata 
süüdimõistetud perevägivallatsejad. 2013. aastal töötati välja vangla- ja kriminaalhooldusväline 
programm vägivallatsejatele, keda iseloomustab situatsioonilise vägivalla kasutamine 
lähisuhetes. Programm ei ole suunatud süstemaatilise, julma vägivalla kasutajatele, vaid on 
lühiajalisem ja mõeldud neile, kes on oma vägivaldsusest teadlikud ja otsivad ise abi oma 
agressiivsuse kontrollimiseks. 

Inimkaubanduse vähendamine ja ennetamine 

54. Inimkaubanduse vähendamiseks oli arengukavas põhitähelepanu suunatud inimkaubandus-
alasele ennetustööle, tööjõu ekspluateerimisele, inimkaubanduse ohvrite abistamisele ja inim-
kaubanduse juhtumite uurimisele ja spetsialistide koolitamisele. Selleks plaaniti ellu viia 4 
meedet koos 16 tegevusega, arengukava jooksul lisandus kaks tegevust. VVA perioodil jäi 
osaliselt täitmata kaks ja täielikult täitmata samuti kaks tegevust, mis kõik lisati VES-i.  

55. Inimkaubanduse ennetamiseks tõsteti inimkaubandusalast teadlikkust nii tavakodanike kui 
spetsialistide seas. Laiemale avalikkusele oli kättesaadav MTÜ Living for Tomorrow pakutav 
inimkaubanduse ennetamise nõuandeliin, mis annab muuhulgas nõu välismaale tööle 
minejatele, välismaale abielluda soovijatele ja ka ametnikele Eestis ja välismaal. Kutsekooli 
õpilastele viidi läbi arvukalt loenguid ja noorte huvi koolituse järele oli jätkuvalt suur. 
Spetsialistidele koostati juhendmaterjale, spetsialistide koolitamisega nende teadlikkuse 
tõstmiseks ja ohvri abistamise teemal jätkatakse ka VES-is.  

56. VVA perioodil pöörati suurt tähelepanu eelkõige siseriiklikele kui rahvusvahelistele 
inimkaubanduse ohvrite tuvastamise ja ohvrite abistamisega kokku puutuvate võtmeisikute 
teadmiste ja oskuste arendamisele, koostöösuhete loomisele ja igapäevaste koostöös esile 
kerkinud kitsaskohtade parandamisele. Viieaastase töö tulemusena on näha, et koostöö-
partnerite ring on laienenud, sealjuures lisandusid partneritena nt tööinspektsioon, töötukassa, 
rahvusvaheliste koostööprojektide osas Põhjamaade Ministrite Nõukogu, kelle jaoks on 

                                                           
31 Salla, K-A. (2016). Lähisuhtevägivalda teadvustatakse Eestis aina rohkem. 
http://arvamus.postimees.ee/3602377/kadri-ann-salla-lahisuhtevagivalda-teadvustatakse-eestis-aina-rohkem. 
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inimkaubandusvastane võitlus olnud viimastel aastatel üheks võtmeteemaks. 2013. aastal 
koostati inimkaubanduse juhtumitega tegelemise protseduuride kirjeldus, kus kõik asjaomased 
partnerid kaardistasid võimalikud ohvriga kokkupuutepunktid ja ohvri liikumisteed erinevate 
asutuste vahel abi saamisel ja kriminaalmenetluses osalemisel. Murekohaks on jätkuvalt ohvri 
tuvastamise juhendmaterjali praktikas kasutamine, kuigi viimased juhendmaterjali muudatused 
on ette valmistatud kõikide ohvrite tuvastamises osalevate partnerite poolt; eesmärgiks on 
praktikute kaasamise abil jõuda juhendmaterjalini, mida spetsialistid igapäevatöös aktiivselt 
kasutavad.   

57. Oluline on olnud koostöö tõhustamine politsei, sotsiaalkindlustusameti ja ohvreid abistavate 
organisatsioonide vahel. 2013. aastal toimusid inimkaubanduse ohvrite abistamisel ümber-
korraldused ja see sai sotsiaalkindlustusameti ülesandeks. Muudatuste rakendumine ei 
toimunud tõrgeteta, probleeme tekkis seoses infoliikumisega eri asutuste vahel, samuti ei 
jõudnud politseist teenustele kõik ohvriabiseaduse alusel teenuseid saama õigustatud isikud, st 
lisaks inimkaubanduse ohvritele ka prostitutsiooni kaasatud naised. 2014. aastal võeti 
kasutusele täiendatud info kogumise süsteem inimkaubanduse ohvrite kohta. 

58. Inimkaubandusalase teavitamise ja koostöö arendamise vajadus on olnud tingitud suurtest 
muudatustest õigusloomes: 2013. aastal lisandus karistusseadustikku inimkaubanduse 
eraldiseisev kuriteokoosseis, lisaks sätestati ohvriabiseaduses inimkaubanduse ohvritele 
suunatud teenuste nimekiri. 2013. aasta aprillist on inimkaubanduse ohvritele teenuste 
pakkumine sotsiaalkindlustusameti ülesanne, kes teostab seda hankelepingute kaudu 
(partneriteks on MTÜ Eluliin ja SOS Lasteküla). Prostitutsiooni kaasatud ja kaubitsetud naistele 
on varjupaiga- ja rehabilitatsiooniteenuste pakkumine VVA perioodil toimunud peamiselt MTÜ 
Eluliini (ATOLL keskus ja Vega varjupaik) kaudu, vähemal määral on seda teinud Ida-Virumaa 
Naiste Tugikeskus-Varjupaik. Inimkaubanduse ohvritele suunatud teenuste ja MTÜ-de poolt 
pakutavate rehabilitatsiooniprogrammi tulemuslikkust ei ole hinnatud, kuid TAI on hinnanud 
prostitutsiooni kaasatutele osutatavaid teenuseid ja nende kvaliteeti32. Analüüs näitas teenuste 
kasutajate rahulolu pakutavaga. Senise teenusepakkumise kogemuse pinnalt nähakse vajadust 
prostitutsiooni kaasatud naistele eriteenuste jätkamiseks, selleks on vajalik aga leida 
jätkurahastus ja sisu osas on vaja tähelepanu pöörata karjäärinõustamisele - üks taoline 
koostööprojekt on VES raames juba alguse saanud.   

Peamised probleemid ja arenguvajadused 

59. VVA jätkustrateegia ettevalmistamisel analüüsiti valdkonna probleeme, mille lahendamisega 
tegeletakse järgmise kuue aasta jooksul. Järgnevalt on toodud lühiülevaade peamistest 
kitsaskohtadest, põhjalikum käsitlus probleemidest on toodud jätkustrateegia koostamise 
ettepanekus ja VES-is: 

 Suur osa vägivallast on varjatud ja ei jõua politsei ega teiste asutuste vaatevälja; seetõttu jääb 
enamik vägivallaohvreid õiguskaitsesüsteemist ja tugiteenustest eemale. 

 Eesti inimeste suhtumine vägivalda pole veel piisavalt tauniv, vägivalda sekkumise asjus 
ollakse kõhklevad ja levinud on ohvrit süüdistav hoiak.  

 Napib pikaajalisi ja tõenduspõhiseid ennetusprogramme, mis on keskendatud vägivaldse 
käitumise ennetamisele; vähe on muukeelsetele inimestele mõeldud teavitus- ja ennetus-
tegevusi; tervishoiu- ja haridusasutusi on kaasatud vägivallaennetusse tagasihoidlikult; 
vägivalda taunivad hoiakud on muutunud vaid osaliselt. Et vägivald väheneks ühiskonnas 
tervikuna, tuleb saavutada hoiakute muutmine kõikide vägivallaliikide ja sihtrühmade seas.  

 Spetsialistid ei oska vägivalla märke ära tunda, see takistab ohvritele vajaliku toe pakkumist.  

 Vägivallaohvritele mõeldud teenuseid pole arendatud integreeritult, puudub selgelt 
mõistetav teenuste süsteem – kes, kus ja millist teenust pakub. Samuti puudub terviklik 

                                                           
32 Gluškova, N.; Rüütel, K. (2014). Prostitutsiooni kaasatud naistele suunatud HIV-ga seotud tervishoiuteenuste külastajate 
ülevaade. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/139764933584_PK_STLI_2013.pdf 
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ülevaade olemasolevatest teenustest, mistõttu nii spetsialistid kui ka ohvrid või nende 
lähedased ei ole teadlikud kõikidest olemasolevatest abisaamise võimalustest. 

 Kui mõned erandid välja arvata (naiste tugikeskused, ohvriabi eriteenused), napib eriteenu-
seid sihtrühmade ja vägivallaliikide kaupa, teenused ei lähtu ohvri individuaalsetest 
vajadustest, vaid on pigem üldised ning osa teenuste rahastamine pole jätkusuutlik.  

 Probleem on ka teenuste vähene paindlikkus ja ebavõrdne piirkondlik kättesaadavus. Samuti 
ei tea ohvrid alati abisaamise võimalusi, nii et kõik abivajajad ei pruugi jõuda teenusteni, mis 
võimaldaks neil juhtunuga toime tulla. 

 Õigusrikkumisi toime pannud lastele napib kohtuväliseid abinõusid, nagu sotsiaal- ja 
haridusprogrammid, mille kaudu saavutada nende parem kohtlemine ja heaolu. Ka taastava 
õiguse meetmeid kasutatakse laste puhul liiga harva. 

 Lapsele on kokkupuude õigussüsteemiga sageli ebameeldiv kogemus (nt heidutav ümbrus, 
eakohase teabe ja selgituste puudumine, vähene tegelemine peredega). Seetõttu on oluline 
toetada lapsi menetluses osalemisel, lähtudes lapsesõbraliku õigusemõistmise 
põhimõtetest.33 Täisealistele kannatanutele on Eestis teisese ohvristumise aspektist 
probleemiks menetluse pikkus, infopuudus menetluse käigu kohta ja menetlejate negatiivne 
suhtumine kannatanusse. 

 Seni on vähe tähelepanu pööratud ohvrit ja tunnistajat toetavale kohtlemisele kriminaal-
menetluses ning spetsiaalselt sel eesmärgil menetlejate koolitamisele.  

 Napib alternatiivseid käsitlusi, kuidas toetada selliste vägivallajuhtumite osalisi, kus kuriteo-
koosseisu ei tuvastata või juhtumi menetlemine sumbub. Kuritegudest tekitatud kahju 
heastamiseks kasutatakse vähe taastava õiguse põhimõtteid ja pole võimalusi kasutada 
kriminaalmenetlusega kõrvuti toimuvat konfliktilahendust, nt kogukondliku vahendamise  
või teraapiate kaudu. 

 Napib kinnistele asutustele alternatiivseid sekkumisi raskete käitumis-, psüühika- ja 
sõltuvusprobleemidega lastele, peagu täiesti puuduvad kogukonnas pakutavad perepõhised 
ja mitmesüsteemsed sekkumised.  

 Puudub väljaspool vanglat ja kriminaalhooldust pakutav pikaajaline programm täisealiste 
vägivaldse käitumise vähendamisele. Napib vabatahtlikke ravi- ja nõustamisvõimalusi 
isikutele, kes vägivallateo ärahoidmiseks vajavad õigeaegset ja vajadustest lähtuvat abi.  

 On mitmeid sihtrühmi, kelle kokkupuuteid vägivallaga on vähem uuritud, nt eakate ja 
puuetega inimeste vastu toimepandud vägivald; vähe on uuritud vajadust ohvreid abistavate 
uute eriteenuste järele ja napib uuringuid, mis võimaldaksid hinnata uute sekkumiste ja 
muudatuste mõju. Kuigi vägivalla ohvreid ja toimepanijaid puudutava statistika kogumine on 
mõnevõrra paranenud ja selle analüüs regulaarsem, on kogutav statistika veel lünklik (nt 
kannatanute osas) ja see pole hõlpsasti kättesaadav ega võrreldav.  

                                                           
33 Euroopa Nõukogu ministrite komitee suunised lapsesõbraliku õigusemõistmise kohta. Euroopa Nõukogu ministrite 
komitee poolt vastu võetud 17. novembril 2010. 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_ET.pdf.  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/childjustice/Source/GuidelinesChildFriendlyJustice_ET.pdf

