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Pakkumuse kutse  

 
Justiitsministeerium kutsub esitama pakkumust, et leida „Laste seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste 
uuringu“ tegija. 
 

1. ÜLDINFO 

1.1 Tellija asutus Justiitsministeerium 

1.2 Tellija kontaktisik 
Brit Tammiste, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna 
analüüsitalituse nõunik, e-mail: brit.tammiste@just.ee  

1.3 Uuringu eesmärk ja 
hangitava objekti kirjeldus 

Eesmärk on leida laste seksuaalse väärkohtlemise hoiakute ja kogemuste 
uuringu teostaja. 
 
Uuringu teostaja esitab uuringu esialgsed- ja lõpptulemused elektrooniliselt 
kirjalike aruannetena (vahearuanne ja lõpparuanne). 

1.4 Maksimaalne maksumus 
km-ta1 

Maksimaalselt 16 666 

1.5 Maksimaalne maksumus 
km-ga 

Maksimaalselt 20 000 

1.6 Lepingu soovitav sõlmimise 
kuupäev 

30.06.2019 

1.7 Lepinguperioodi pikkus Kuni 10 kuud  

1.8 Hankelepingu 
rahastamisallikas 

50% Justiitsministeeriumi eelarve ja 50% SA Eesti Teadusagentuuri RITA 2 
toetus 

1.9 Maksetingimused  
Töö eest tasumine toimub pakkuja poolt üleandmise-vastuvõtmise akti 
allkirjastamise järgselt kahes etapis, vastavalt p. 2.4. toodud ajakavale, millest 
I&II etapi tööd moodustavad 50% eelarvest (2019) ja III etapp 50% eelarvest.  

2. TELLITAVA UURINGU KIRJELDUS   

2.1 Uuringu eesmärk   

Taust 

Eestis puudub selge ülevaade rakendatud laste seksuaalse väärkohtlemise 
ennetamise meetmete mõjudest. Arvestades, et laste seksuaalne 
väärkohtlemine kahjustab laste tervist ja psühhosotsiaalset arengut2, on vaja 
tõendust sellest, et väärkohtlemise ning seksuaalvägivalla ennetamise 
poliitikad omavad soovitud mõju. Lisaks sotsiaalsetele ning tervisega seotud 
kuludele, mis väärkohtlemisega otseselt kaasnevad, on väärkohtlemisel ka 
suur majanduslik mõju. Väärkohtlemise kogemise ulatuse ning selle 
latentsuse põhjuste (nt soov või oskamatus juhtunust teada anda ning abi 
otsida) kindlaks tegemine aitab hinnata selle vägivallaliigi kulu ühiskonnale 
ning ohvritele, kes vägivalla all otseselt kannatanud on. 
 
Mitmed erinevad asjaolud, nagu näiteks takistused väärkohtlemise 
paljastamiseks, sellest teada andmiseks, madal politseisse teatamise 
osakaal, kasutuses olevate seksuaalvägivalla ning seksuaalse 
väärkohtlemise definitsioonide varieeruvus, ning sellise informatsiooni 
registreerimise ning kogumise keerukus, muudavad seksuaalvägivalla eriti 
peidetud vägivalla tüübiks. Seetõttu on oluline mõista, milline on 
seksuaalvägivalla tegelik ulatus ning mõju.  
 
Eesmärk 

1) Hinnata senise laste vastu suunatud seksuaalvägivalla ennetuse poliitika 
mõjusid: saada tagasiside ning hinnang laste kokkupuutele 
seksuaalhariduslike sekkumistega ning nende oskusele väärkohtlemise 
kogemise korral juhtunust teatada ning abi saada; uurida, milliste ennetuslike 
meetmetega on lapsed kokku puutunud ning kuivõrd teadlikud on lapsed 
abisaamise võimalustest. Ennetusmeetmete ja sekkumistega 
kokkupuutumine ning nende mõju aitab hinnata, kas seni kasutatud 

                                                 
1 Eeldatav maksumus on hankija poolt hankelepingu täitmisel eeldatavalt makstav kogusumma (käibemaksuta), arvestades mh 

tõenäolisi hankelepingu alusel tulevikus tekkivaid kohustusi ja hankelepingu uuendamist. Füüsiliste isikutega sõlmitavate 
lepingute korral tuleb eeldatava maksumuse sisse arvestada ka tööandja maksud ja maksed. 
2 Lanzarote konventsioon.  
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tegevused seksuaalse väärkohtlemise ning seksuaalvägivalla ennetamiseks 
on jõudnud lasteni ning saada ettepanekuid edasiseks tegevuseks. 
 
2) Kaardistada laste väärkohtlemise kogemust: kui suur osa lapsi, kui sageli, 
millises vanuses ja millist tüüpi seksuaalvägivalla ohvriks Eestis langevad. 
Nimetatud ülevaate saamine võimaldab hinnata seksuaalse väärkohtlemise 
probleemi ulatust Eestis, jälgida väärkohtlemise dünaamikat ja sellega 
seotud näitajate trendi ajas.  
 
Tulemus 

Kogutud info aitab kaasa laste seksuaalse väärkohtlemise ennetustegevuse 
ning ohvritele pakutavate teenuste paremale disainimisele ja nende 
kättesaadavaks tegemise planeerimisele. Nn kogemuste uuring  aga on 
vajalik muutuste hindamiseks – vahepealsel perioodil on tegeletud 
teadlikkuse tõstmise ning ennetusega. Uuring aitab vastata küsimusele, kas 
viimastel aastatel rakendatud ennetusmeetmed (nt programm „Terved ja 
turvalised suhted“ (Expect Respect: Teen abuse Toolkit), CAP programm, 
avalikkuses läbiviidud kampaaniad, info- ja õppematerjalid, õppevahendid, 
õpetajatele pakutud koolitused ja seminarid, teema käsitlemine meedias jms) 
on avaldanud soovitud mõju ning kuidas on nüüdseks 16-18aastaste 
kogemused, hoiakud ning käitumine muutunud. 

2.2 Uuringu sihtrühm ja 
uurimisküsimused 

Uuringu kitsamaks uurimisobjektiks on 16-18-aastased lapsed ning Eestis 
elluviidavad ennetustegevused (ennetustegevustega seotud protsessid) laste 
seksuaalse väärkohtlemise ennetamiseks.  

2.3 Uuringu võimalik metoodika  

Uuringu metoodika põhineb tellija esialgsel hinnangul sellele, kuidas on antud 

ressursside piires võimalik eesmärgini jõuda, samas on oodatud 

pakkujapoolsed ettepanekud metoodika muutmiseks, pidades silmas uuringu 

eesmärki. 

Metoodika jaguneb kaheks, millest esimene põhineb küsitlusele laste seas, 
ning teises osas kaardistatakse ning analüüsitakse seni ellu viidud ja 
elluviidavaid ennetustegevusi.  
 
Tegemist on kvalitatiiv- ja kvantitatiivuuringuga, mis kaardistab probleemi 
ulatuse ning ka annab hinnangu senistele ennetustegevustele aitamaks 
seksuaalvägivalda (laste seksuaalset väärkohtlemist) ära hoida ning tuua 
nõustamis- ja abisaamisvõimalused väärkoheldud lastele lähemale.  
 
Küsitlus. Uuringu küsitlusmeetodiks on eeldatavasti isetäidetav 

ankeetküsitlus, mis uurimisteema tundlikkuse tõttu on sobiv küsitlusmeetod. 
Isetäidetav ankeetküsitlus võimaldab koguda suurema tõenäosusega ausaid 
vastuseid (võrreldes telefoni- või silmast-silma küsitlusega). Valimi mahuks 
orienteeruvalt kuni 1000 last ja noort.  Uuringuga küsitletakse 16-18-
aastaseid lapsi selliselt, et oleks võimalik võrdlus varasemate 
uuringutulemustega samas valdkonnas. Uuringu küsimustikuna on kasutatav 
kohandatav valmisküsimustik, mida tuleb kohandada lähtuvalt käesoleva 
uuringu eesmärgist (mh laste kogemus ja kokkupuude ennetusmeetmetega).  
 
Fookusgrupiintervjuud noorte ning spetsialistidega (sh tava- ja kutsekoolid), 

kel on kokkupuude üht või mitut liiki seksuaalvägivalla ennetamise 
õppetegevustega või programmidega. 

2.4 Ajakava 

Uuring peab valmima hiljemalt 31.04.2020.  
 
Uuring viiakse läbi kolmes etapis: 
 
Etapp 1: Uuringu ettevalmistavad tegevused, metoodika täpsustamine,  
dokumendianalüüs (hinnatavate ennetusmeetmete kaardistamine jm), 
tegevuste arutelu tellijaga, empiiriline töö (küsitlus). Tähtaeg: 15.12.2019.  
 
Etapp 2: Andmeanalüüs, fookusgrupiintervjuud, vajadusel täiendav 
dokumendianalüüs, lisaküsitlus, vaheraporti koostamine ja selle arutelu 
tellijaga. Soovituste välja töötamine, sh arutamine asjaosalistega, 
uuringuraporti koostamine, esitamine tellijale, tulemuste tutvustamine ja 
avalikustamine. Tähtaeg: aprilli lõpp 2020.  
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2.5 Lisatingimused  

 Pakkuja võib täpsustada punktis 2.3 toodud metoodikat või esitada oma 
metoodika uuringu küsimustele vastamiseks. 

 Analüüs koostatakse tihedas koostöös vastavate asutuste esindajatega, 
näiteks luues selleks uuringu juhtrühma, kuhu kuuluvad valdkonnaga 
seotud asutuste esindajad. Juhtrühmaga konsulteeritakse uuringu 
metoodikat ning arutatakse analüüsi tulemusi ja edasisi samme. Ruumid 
tagab justiitsministeerium. 

3. LISAINFO 

3.1 Pakkuja uurimismeeskonda 
kuuluvate liikmetele 
kehtestatavad nõuded  

Uurimismeeskonda peab kuuluma ekspert või eksperdid, kel on: 

 Varasem kvantitatiivse ja kvalitatiivse andmeanalüüsi läbiviimise ja 
uuringuraporti koostamise kogemus;  

 Varasem uuringute ja analüüside läbiviimise kogemus kriminaal-, sotsiaal- 
ja tervisepoliitika valdkonnas; 

 Kasuks tuleb ennetusspetsialisti ja/või seksuaalhariduse asjatundja 
osalemine uurimismeeskonnas.  

3.2 Muud tingimused -  

4. PAKKUMUSE ESITAMINE JA HINDAMINE 

4.1 Pakkumuse sisu  

Pakkumuses tuleb esitada: 

1) Pakkuja üldandmed (nimi, aadress, jur. isiku puhul registrikood, pakkuja 
kontaktisiku kontaktandmed) 

2) Uuringu meeskond koos rollidega ning liikmete vastavusega punktis 3.1  
kehtestatud nõuetele; 

3) Uuringus kasutatava metoodika detailne kirjeldus; 
4) Uuringu läbiviimise ajakava; 
5) Uuringu maksumus  

4.2 Pakkuja ja Pakkumuse 
vastavus ja tagasilükkamine 

 Juhul kui pakkuja (ekspert või uurimismeeskond) või pakkumus ei vasta 
hankija poolt käesolevas hinnapäringus esitatud tingimustele, siis 
pakkumust ei hinnata.  

 Hankija lükkab tagasi pakkumuse, kui selle kogumaksumus ületab 20 000 
eurot km-ga.  

4.3 Pakkumuste hindamine 

 Hankija hindab kõiki esitatud tingimustele vastavaks osutunud pakkumusi. 
Hankijal on õigus vajadusel pakkumusi omavahel võrrelda. 

 Edukaks pakkumuseks saab kõige rohkem punkte saanud pakkumus 
vastavalt järgmistele hindamiskriteeriumidele:  
 
a) uuringumeeskonna vastavus nõuetele (35 punkti) 
b) pakkumuse sisu ja metoodika  (35 punkti) 
c) hind (30 punkti). 

4.4 Pakkumuse esitamine 

 Esitatud pakkumus peab olema jõus vähemalt 60 päeva alates 
pakkumuste esitamise tähtpäevast.  

 Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatuna 
hiljemalt 24.05.19 e-posti aadressile: brit.tammiste@just.ee.  
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