Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010–2014:
2013. aasta täitmise aruanne
Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kiitis „Vägivalla vähendamise arengukava aastateks 2010–2014“ (edaspidi
arengukava) heaks 01.04.2010. aasta korraldusega nr 117. Arengukava täitmist koordineerib
justiitsministeerium, ent elluviimisel osalevad lisaks mitmed teised ametkonnad, kohalikud
omavalitsused, MTÜd. Arengukava koosneb neljast eesmärgist ja käsitleb alaealiste vastu ja
poolt toimepandud vägivalda, perevägivalda ja inimkaubandust.
Käesolev aruanne annab ülevaate arengukava täitmisest selle kolmandal rakendusaastal.
Täpsemalt on tutvustatud tegevusi, mille lõpptähtaeg oli 2013. aastal; hilisema tähtajaga
tegevustest on kirjeldatud neid, mille ettevalmistustega varem alustati.

1. Arengukava teemasid käsitlevad uuringud ja statistika
Arengukava edukuse hindamisel on aluseks uuringud, rahvusvahelised hinnangud ja statistilised
näitajad.
Uuringud
„Ennetähtaegse vabastamise regulatsiooni ja praktika analüüsiga“ (JuM 2013) hinnati, kas
ennetähtaegse vabastamise süsteem toimib Eestis eesmärgipäraselt ning kas 01.01.2007
jõustunud vangistusseaduse muudatused tingimisi enne tähtaega vabastamise süsteemis on
andnud soovitud tulemusi. Analüüsiga jõuti soovituseni tagada alaealistele ennetähtaegse
vabastamise eritingimused.
„Tingimisi vabastamise ja käitumiskontrolli kohaldamise analüüsiga“ (JuM 2013) hinnati, kuidas
on rakendatud Eestis karistusest vabastamise regulatsioon. Analüüsis jõuti muuhulgas
järelduseni, et Eestis peaks karistussüsteemis jätkuvalt toetama meetmeid, mis tagaks
põhimõtet, et vanglas kannavad karistust eelkõige ohtlikud kalduvuskurjategijad. Vangistuse
negatiivsete mõjude tõttu tuleks alati võimalusel eelistada teisi karistusalternatiive ja
mõjutusvahendeid. Kriminaalhooldussüsteemis tuleks aga senisest enam keskenduda nende
süüdimõistetuga tegelemisele, kes vajavad abi ja järelvalvet. Kriminaalhoolduse määramine
süüdimõistetule peaks olema senisest rohkem vajadusepõhine nii abi kui kontrolli mõttes.
Tartu Ülikool osales rahvusvahelises võrdlus-uuringus "Efektiivsed strateegiad alaealiste
alkoholi tarbimise ennetamiseks Euroopas“. Projekti eesmärk oli uurida alaealiste alkoholi
kuritarvitamise vähendamisele suunatud efektiivseid strateegiaid Euroopa riikides. Analüüsiti,
millised ennetamisstrateegiad on seni rakendust leidnud erinevatel valitsemistasanditel.
Ennetusstrateegiate efektiivsust hinnatakse kõrvutades neid andmeid uuringuga, millega
analüüsitakse alkoholi tarvitamise alustamisega seotud riskifaktoreid. Uuring tugines varem
eneseraporteerimise meetodil 30 riigis läbiviidud küsitlusele, mille käigus uuriti alaealiste
õigusrikkumiste, alkoholi ja narkoainete tarvitamist. Uuringu tulemuste levitamiseks korraldati
ekspertidele ja teistele huvitatud isikutele suunatud seminare ning sõnastati soovitused
alaealiste alkoholi kuritarvitamise ennetamispoliitika kujundamiseks. Projekti tulemusena on
ilmunud mitmed publikatsioonid, esineti rahvusvahelistel seminaridel ja konverentsidel, sh
Eesti alkoholkonverentsil, valmis projekti koduleht: http:///aaaprevent.eu.
Justiitsministeeriumi tellimusel valmis ülevaade lastele ja noortele suunatud välismaistest
kuriteoennetusprogrammidest. Tegemist on esimese osaga uuringust “Kuriteoennetus ja
jätkutugi kohalikul tasandil”. Selle eesmärgiks on välja selgitada, kuidas toimub kohaliku tasandi
kuriteoennetusalane
tegevus
ning
kokku
koguda
tõhusad
välismaised
kuriteoennetusprogrammide näited. Uuringu teise osa eesmärgiks on välja selgitada, milliseid
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tegevusi ja meetmeid kohalikud omavalitsused aastatel 2010-2013 piirkonna turvalisuse
suurendamiseks ja kuritegude ärahoidmiseks rakendasid ning milliseid jätkutoeteenuseid
pakkusid. Muuhulgas tuuakse ülevaade lastele ja noortele suunatud kuriteoennetuse
tegevustest. Uuringu Eestit puudutav osa valmib 2014 alguses.
2013. aastal teostas TÜ RAKE käitumisprobleemidega lastele mõeldud sekkumisprogrammide
võrdleva uuringu, mille tulemusel valitakse 2014. aasta veebruaris sobiv programm Eestis
rakendamiseks. Programmi eesmärk on muuhulgas vähendada alaealiste korduvkuritegevust.
Riigikantselei koostöös Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Õiguskantsleri
Kantseleiga tellisid uuringu vägivaldse vanema hooldusõiguse piiramisvajaduse analüüsimiseks.
Uuringu viis läbi Tartu ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE ja uuringut
rahastati Tarkade Otsuste Fondist. Alates 2010. aastast kehtiv perekonnaseadus tõi võrreldes
varem kehtinud seadusega kaasa olulise muudatuse vanema õiguste ja kohustuste instituudis
ning oli sobiv aeg analüüsida väljakujunenud praktikat ja seaduse kohaldamisel kerkinud
probleemkohti. Sellest tulenevalt oli uuringu eesmärgiks kaardistada vanema hooldusõiguse
määramise praktikad ning selgitada välja tänase süsteemi kitsaskohad, et neile tuginedes teha
ettepanekuid süsteemi muutmiseks selliselt, et lapse huvid oleksid selles protsessis võimalikult
hästi kaitstud. Uuringu lõppraport ja lühikokkuvõte on leitavad Justiitsministeeriumi kodulehelt.
2013. aastal viidi läbi lapse (KarS § 169) ja vanema (KarS § 170) ülalpidamiskohustuse
rikkumise dekriminaliseerimise mõju analüüs. Ülalpidamise kohustuse rikkumine muutub
kuriteoks, kui koosseisus on tuvastatav kuritahtlik kohustuse rikkumine. Mõjude hindamise
käigus küsiti hinnangut ülalpidamise kohustuse rikkumisega tegelevatelt prokuröridelt, ning
toimus temaatiline arutelu valdkondlike MTÜ-dega. Analüüsis leiti muuhulgas, et KarS § 169 ja §
170 kuriteokoosseis ei taga lapsele ülalpidamiskohustuse täitmist. Lähemalt loe siit.
Inimkaubanduse teemal ilmus 2013. aastal ADSTRINGO projekti raames võrdlev uuringuraport
Eesti, Soome, Leedu ja Rootsi sisserännanud töötajate tööalase ärakasutamise teemal. Uuring tõi
välja, et nimetatud riikides on sisserännanud töötajatega toimuv ärakasutamine sarnase
mustriga. Uurijad tõdesid, et inimeste teadlikkus on tõusnud, mistõttu on tuvastatud ka enam
tööalase ärakasutamise juhtumeid. Uurijad soovitasid senisest enam keskenduda värbamise
mehhanismidele, sh neile, mis toimuvad sõprade-tuttavate vahendusel, et tuvastada pettuse ja
ärakasutamise juhtumeid. Oluline on saavutada olukord, kus toimub aus töövahendus,
töövahenduse turu kontroll, sh karmim reageerimine rikkumisjuhtumitele ning tuleb leida
võimalused pakkuda ohvritele igakülgset nõustamist ja abi.
Statistika
Nagu varemgi moodustasid kontaktsed seksuaalkuriteod seksuaalkuritegude suurema osa.
Peaaegu kõik need pandi toime alaealiste vastu, vaid viiel juhul 104-st oli kannatanuks täisealine
naine. Kontaktseteks seksuaalkuritegudeks ei peeta lasteporno valmistamist ja võimaldamist
ning lapse seksuaalset ahvatlemist.
2013. aastal registreeriti kokku 70 (4) pornograafiakuritegu, mis jagunesid järgmiselt: 29
kuritegu registreeriti Viru, 23 Põhja ning 9 Lõuna ja Lääne piirkonnas. Pornograafiakuritegude
koguarvu moodustasid lasteporno valmistamise ja selle võimaldamise kuriteod, teisi
pornograafia süütegusid 2013. aastal ei registreeritud. Pornograafiakuriteod moodustasid
viiendiku kõigist seksuaalkuritegudest.
2013. aastal registreeriti 1644 alaealiste kuritegu. Võrreldes 2012. aastaga oli neid 163 võrra
(9%) vähem. Keskmine kuritegude arv ühe alaealise kurjategija kohta on jäänud 2012. aastaga
võrreldes täpselt samaks (1,2). Võrreldes 2009. aastaga on alaealiste kuritegude arv vähenenud
ligi viiendiku (18,6%, N = 380) ja võrreldes 2006. aastaga poole võrra (50,4%, N = 1669).
2

Viimased neli aastat on alaealiste kuritegude tase püsinud enam-vähem sama, suurem langus oli
2009. aastal, kui see vähenes veidi üle kolmandiku.
Kohtueelne kriminaalmenetlus kestis alaealise kahtlustatava jaoks 2013. aastal keskmiselt 2,2
kuud; mediaan oli 1,7 kuud. Keskmine menetluspikkus vähenes eelmise aastaga võrreldes nelja
päeva võrra (http://www.just.ee/kriminaalmenetlus).1
Vähem kui nelja kuuga lahendati kohtueelses menetluses 83% alaealise kahtlustavaga
kriminaalasjadest. Kõige kiiremini viidi kohtueelsed menetlused läbi Lõuna piirkonnas.
Kohtumenetluse keskmine kiirus alaealise kahtlustatavaga kriminaalasjades oli 1,2 kuud (2012.
aastal 2,2 kuud). Vähenemine oli seotud eeskätt Viru maakohtus menetluste lühenemisega.
Vähem kui ühe kuuga viidi läbi 55% menetlustest (2012. aastal 48%).
Vägivallakuritegudes kannatanud alaealiste jaoks kestis kohtueelne kriminaalmenetlus 2013.
aastal keskmiselt 6,1 kuud, mis on üle poole kuu enam kui aasta varem. Mediaan oli 4,2 kuud
(2012. aastal 3,9 kuud).
2013. aastal registreeriti 2752 perevägivalla kuritegu2, 23% rohkem kui 2012. aastal. Kõigist
kuritegudest moodustas perevägivald hinnanguliselt 7%, vägivallakuritegudest 35%, 2012.
aastal vastavalt 5,5% ja 28%. 2013. aastal oli 13% juhtumitel (kaas)ohvriks alaealine, 9%
juhtumitel nägi alaealine vägivalda pealt.
Inimkaubandusega seotud kuritegude3 arv suurenes võrreldes varasema aastaga 10 juhtumi
võrra: 2012. aastal registreeriti 32 kuriteojuhtumit, 2013. aastal 42. Inimkaubanduse kuritegude
arv on eelkõige suurenenud alaealiste vastaste ärakasutamise juhtumite arvel (2012: 6; 2013:
18), tõsi unikaalseid juhtumeid oli neist 11, teised korduvad.
Varasematel aastatel on inimkaubanduse kuritegude (KarS-i § 133) puhul üldjuhul olnud tegu
prostituutide kinnihoidmisega ja nendevastase vägivallaga. 2013. aastal oli inimkaubanduse
juhtumite pilt kirevam: lisandunud on sunnitud kuriteod (vargused ja narkokaubandus), kus
kurjategijad on sundinud kannatanuid kuritegusid toime panema, nende kallal vägivallatsenud,
isegi ähvardanud võtta neilt elu.
Arengukava hindamise statistilised näitajad
Tabel 1. Statistilised näitajad
Statistiline näitaja

2009

2010

2011

2012

2013

95

84

100

80

50

Registreeritud kehaliste väärkohtlemiste arv

4518

4320

4789

5311

5499

Registreeritud peretüliteated

2553*

2304

2021

2800

3157

Ohvriabitöötaja poole pöördunud perevägivalla ohvrite arv

1312*

1344

1762

2065

2618

Perevägivalla ohvrite osakaal ohvriabisse pöördunutest

33%*

34 %

38%

46%

49%

Alaealiste poolt toime pandud kuritegude arv

2042

1788

1854

1807

1644

Alaealiste kurjategijate arv

1845

1653

1610

1486

1372

Registreeritud tapmiste ja mõrvade arv

Alaealiste kriminaalasjade menetlemise kiirus 2013. aastal. Kättesaadav:
http://www.just.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=59508/Alaealiste+menetluspikkuse+%FClevaade+2013.p
df (11.03.2014).
2 Otsitud vägivallaepisoodide sisust märksõnade abil, ei kajastu kõik registreeritud perevägivalla juhtumid.
3 Inimkaubandus (KarS-i § 133), inimkaubanduse toetamine (§ 133¹), kupeldamine (§ 133²), prostitutsioonile
kaasaaitamine (§ 133³), inimkaubandus alaealiste kasutamise eesmärgil (§ 175), lisaks ka doonorlusele sundimine (§
138¹) ja kallutamine (§ 140).
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Alaealiste kurjategijate osakaal 100 000 elaniku kohta

138

123

120

116

Alaealiste kinnipeetavate (süüdimõistetute) arv

19

23

24

16

22

Alaealiste kinnipeetavate osakaal vanglapopulatsioonist

0,7%

0,9%

0,9%

0,6%

0,9%

Alaealiste kriminaalhooldusaluste arv

348

260

230

234

196

Alaealiste osakaal kriminaalhooldusalustest

4%

3%

3%

3%

3%

NA

NA

NA

143

32**

42***

Erikooli lõpetanute poolt kuriteo toimepanemine kahe aasta
jooksul pärast erikoolist lahkumist
Inimkaubandusega seotud kuritegude arv

51%

4

41%

116

5

158

113

* - 2008. a andmed, muude näitajate puhul on märgitud 2009. a näitajad
** - lähtudes KarS-i muudatuste jõustumisest 14.04.2012 on statistika koondamisel lähtutud ainult KarS § 133, § 133¹, §
133², § 133³, 175 ja 268¹ alusel registreeritud juhtumitest.
***- lähtudes KarS-i muudatuste jõustumisest 14.04.2012 on statistika koondamisel lähtutud ainult KarS § 133, § 133¹, §
133², § 133³, 175 alusel registreeritud juhtumitest.

Tabel 2. Menetlust puudutavad näitajad
Kohtueelse menetluse kestus kuudes alaealiste
kuritegudes
Kohtumenetluse kestus kuudes alaealiste asjades
Alaealiste komisjoni suunatud noorte arv

2009

2010

2011

2012

2013

3,7

2,7

2,3

2,3

2,2

4,1

2,6

3,1

2

1,2

3486

2727

2487

2314

1633

2. Arengukava rakendamine ja hinnang
Järgnev on lühiülevaade arengukava 2013. aasta tegevuste täitmisest. Täpsem ülevaade
tegevuste kaupa on esitatud aruande lisas 1.
2013. aastal ei viidud täismahus ellu järgmisi kavandatud tegevusi (täpsemalt selgitused LISA 1.
Täitmismärked rakendusplaani täitmise kohta 2013. a):
5.3.“Lastega töötavatele spetsialistidele täienduskoolitus-programmi koostamine ja
rakendamine“, indikaator 2: „KOVi lastekaitse-töötajatele ja laste küsimustega töötavatele
sotsiaaltöötajatele täienduskoolitus-programmi lähteülesanne ja programm koostatud ning
piloteeritud.“
5.4. „Lapsohvritele üleriigilise abistamissüsteemi väljatöötamine“, indikaator 1: „)
Abistamissüsteemi loomiseks on lähteülesanne koostatud, mudel välja töötatud ja seda
katsetatud*.
7.2. „Vanemliku vastutuse suurendamine“, „Analüüs on koostatud ja vajadusel õiguslik
regulatsioon korrastatud.“
9.6. „Erikoolist lahkunud õpilaste retsidiivsuse hindamine“, „Uuring on läbi viidud ja
uurimisaruanne avalikustatud.“
10.1. „Õigusteadlikkuse suurendamine ning perevägivallaalane teavitamine“, „Ühiskonnaõpetuse
aineraamatud on täiendatud ja ühiskonnaõpetuse õpetajad selle kasutamiseks koolitatud“ ning
„Noorte teavitamis- ja nõustamiskeskuste kodulehed peresuhetealase infoga (sh abisaamise
võimaluste kohta) on uuendatud“.
Rits, B. (2009). Alaealiste kuritegevuse ennetamise tulemuslikkus Eesti erikoolide näitel. Tartu Ülikool.
Riigikontroll. (2010). Alaealiste komisjonide ja erikoolide järelaudit. Riigikontrolli aruanne Riigikogule, 1.12.2010.
Tallinn.
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11.4. „Perevägivalla teema kõrg- ja kutsehariduskoolide asjakohaste erialade õppekavadesse
integreerimise võimaluste analüüsimine“, „Analüüs läbi viidud ja tehtud ettepanekud
perevägivalla teema eri aspektide integreerimiseks õppekavadesse“.
11.6.
„Perevägivallaalaste
käsiraamatute
ja
koolitusmaterjalide
„Perevägivallateemaline käsiraamat lasteaia-õpetajatele on väljatöötatud“.

väljatöötamine“,

12.5. „CAHVIO konventsiooni mõjude analüüs“, „Konventsiooni mõjude üldanalüüs on läbi
viidud“.
15.4 Teavituskampaania töövahendusteenuse osutamise tingimustest. Pidi toimuma 2013, kuid
ei toimunud. Lükkus edasi ja tehakse 2014 suurema eelarve mahuga.
17.3. Inimkaubanduse teema kõrg- ja kutsehariduskoolide asjaomaste erialade õppekavadesse
integreerimise võimaluste analüüsimine. Antud tegevus ei saanud Norra finantsmehhanismide
taotlusesse sisse ja seega jääb arengukava kestuse jooksul antud tegevus teostamata.
17.6. Seksuaalteenuste ostmise õigusliku käsitluse analüüsimine. Uuring kavandati
Justiitsministeeriumi 2013. a IV kvartali tööplaani, kuid reaalselt valmib 2014.a alguses.
I eesmärk: laste vastu toimepandud vägivalla vähendamine ja ennetamine
Sotsiaalministeeriumil valmis 2013. aasta lõpus lastekaitseseaduse muutmise eelnõu, mis esitati
samuti 2013. aasta lõpus teistele ministeeriumitele kooskõlastusele. Positiivne on see, et uus
lastekaitseseadus loob tervikliku raamistiku nii laste varase märkamise, abistamise kui ka
kuritegude ohvriks sattumise ennetustegevustele.
Samuti on SoMil valminud väärkoheldud laste abistamissüsteemi lähteülesanne ning süsteemi
rakendamisega on alustatud tegevusi laste vaimse tervise keskustes, mis asuvad Tallinna ja
Tartu lastehaiglate juures.
01.01.2013 jõustusid karistusseadustikus seksuaalkurjategijate kompleksravi puudutavad
sätted ning ravi kohaldamist korraldav määrus jõustus 01.06.2013.
23.12.2013 jõustusid karistusseadustiku muudatused, millega muudeti seksuaalse
enesemääramise süütegude koosseise (vägistamise termin muutus laiemaks, lisati ka juriidilise
isiku vastutus; liideti varasemad KarS-i §-d 141 ja 142; sarnaselt KarS-i §-d 141 ja 142 liitmisega
liideti ka 143 ja 143¹ ja 145 ja 146; § 144 karistust karmistati, täiendati uue koosseisuga 175¹,
jne), muu hulgas viidi nende muudatustega mitmed seadused kooskõlla Euroopa Parlamendi ja
nõukogu direktiiviga 2011/93/EL, mis käsitleb laste seksuaalse kuritarvitamise ja
ärakasutamise ning lasteporno vastast võitlust.
Justiitsministeeriumi koordineerimisel valmisid materjalid lapstunnistajatele kohtumenetluses6,
mis aitavad kaasa lapsohvrite ning –tunnistajate teisese ohvristumise vältimisele.
Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedamisel jõuti elukestva õppe strateegia kinnitamiseni
VVs veebruaris 2014. Järgneva aasta jooksul jõutakse strateegia rakendusplaanini.
Koolikiusamise ning koolivägivalla ennetamisel on ka 2013. aastal suurem määral panustanud
mittetulundusühingud ja sihtasutused, kuid seda ministeeriumide ning nende allasutuste toel
ning koostöös.

6

http://www.kuriteoennetus.ee/40612
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II eesmärk: alaealiste vägivalla ja õigusrikkumiste vähendamine ja ennetamine
Alaealise mõjutusvahendite seaduse uuendamiseks töötati Haridus- ja Teadusministeeriumis
välja lapse õiguserikkumise juhtumisse sekkumise seaduse eelnõu. Eelnõu läbis 2013.aasta
lõpus avaliku kooskõlastamise ja konsultatsiooni. 2014. aastal jätkub seaduseelnõu menetlus
Vabariigi Valitsusse esitamiseks. Paraku ei jõutud 2013. aastal konsensusele, milline peaks
alaealiste mõjutusvahendite süsteem Eestis olema. Positiivne on see, et sisuline arutelu selle üle
jätkub 2014. aastal.
2013. aastal teostas TÜ RAKE käitumisprobleemidega lastele mõeldud sekkumisprogrammide
võrdleva uuringu, mille tulemusel valitakse 2014. aasta veebruaris sobiv programm Eestis
rakendamiseks. Programmi eesmärk on muuhulgas vähendada alaealiste korduvkuritegevust.
Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ raames oli 2013
avatud taotlusvoor, mille eesmärgiks on toetada vanglast või erikoolis naasvaid noori ning
vähendada seeläbi korduvkuritegevust. 2014.aasta alguses laekus vooru 9 taotlust sellesisuliste
projektidele toetuse saamiseks.
2013. aastal tehti erinevaid ettevalmistusi (probleemide kaardistamine, alaealiste komisjonide
koolitamine jm), mille tulemusena on alates 1.01.2014 alaealiste komisjonide statistika
kogumine vaid EHISe alamregistri põhine, kaotati ära dubleeriva statistika kogumine
paberkandjal.
III eesmärk: perevägivalla vähendamine ja ennetamine
2013. aastal koostati metoodiline artikkel inimeseõpetuse aine juurde põhikooli sotsiaalainete
valdkonnaraamatusse ja artikkel ühiskonnaõpetuse aine juurde gümnaasiumi sotsiaalainete
valdkonnaraamatusse. Lisaks sellele koolitati riskirühmi, et interaktiivsel viisil kinnistada
informatsiooni, mis on kättesaadav nii veebilehtedel kui aineraamatutes. Samuti on oluline
märkida, et Eesti Naiste Varjupaikade Liit korraldas koostöös ENÜ Sihtasustusega 25. novembril
konverentsi „Mehed naistevastasest vägivallast“, mille materjalid on veebis kättesaadavad.
2013. aastat iseloomustab Norra finantsmehhanismide avanemine, mille abil järgnevatel
aastatel toetatakse teenuseid, koolitusi, uuringuid ja süsteemseid muudatusi perevägivalla
ennetamiseks ja ohvrite toetamiseks. Osalt seetõttu koolitati perevägivalla ohvrite
nõustamistelefoni 1492 töötajaid, et nad oskaksid anda asjakohast infot ja vajalikku tuge.
Koolitus oli oluline seetõttu, et alates 2014. aastast töötab nõustamisliin 24/7.
2013. aastal avati kodanikualgatuse korras kaks naiste tugikeskust, Rakveres ja Jõgeval.
Perevägivallajuhtumite uurimise tõhustamiseks ja -ohvrite kaitseks kriminaalmenetluses viidi
Justiitsministeeriumi eestvedamisel ja koostöös Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi,
Politsei- ja Piirivalveameti ja Sotsiaalkindlustusametiga läbi perevägivalla võrgustiku
pilootprojekti koolitused Pärnumaal. Pilootprojekt oli avapauk perevägivalla võrgustike
loomiseks kõikjal Eestis, et tagada nende juhtumite parim võimalik lahendamine.
Kuigi nii Politsei- ja Piirivalveametis kui ka prokuratuuris tegeletakse menetluspraktika
ühtlustamisega, esineb igapäeva praktikas piirkondlikke erinevusi, mille muutmise vajalikkust ja
viise tuleb analüüsida. Eesmärgiks tuleb seada, et perevägivalla juhtumite menetlemine toimuks
võimalikult ühetaoliselt, et ohvrid ja vägivallatsejad saaksid kõikjal võrdse kohtlemise osaliseks.
2013. aastal alustati perevägivallatsejatele mõeldud programmi väljatöötamist, mida pakkuda
vangla- ja kriminaalhooldusväliselt vägivallatsejatele, keda iseloomustab situatsioonilise
perevägivalla kasutamine lähisuhetes. Programm ei ole suunatud süstemaatilise, julma vägivalla
kasutajatele, kuna nende puhul võib programmi rakendamine olla ohvrit kahjustav.
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IV eesmärk: inimkaubanduse vähendamine ja ennetamine
Positiivsena saab välja tuua selle, et arengukavasse panustavad asutused tegid 2013. aastal
mitmeid tegevusi koostöös: korraldati koolitusi, koostati inimkaubanduse ohvrite tuvastamiseks
ja abistamiseks ametkondlikud protseduurika juhised ning ajakohastati inimkaubanduse ohvrite
tuvastamise ja abistamise juhendmaterjale.
Varasematest aastatest eristus 2013. aastal selle poolest, et pöörati rohkem tähelepanu meedia
kaasamisele ja meedias inimkaubanduse teema käsitlemisele, nt EL inimkaubanduse vastase
päeva puhul ilmus MTÜ Eluliini eestvedamisel EPL temaatiline erileht, mis käsitles ohvrite
abistamisega seotud teemasid, nii aitajate kui abisaajate vaatenurgast. MTÜ Living For
Tomorrow andis välja parimatele teematiliste artiklite kirjutajatele auhindu, tunnustades
ajakirjanikke heade uurimuslike inimkaubandusteemaliste artiklite eest. Antud tegevused
lisandusid ka arengukava rakendusplaani (14.1.5.) aruandesse 2013. aasta kohta.
2013. aastal aprillis jõustus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2011/36/EL, mille
ülevõtmisega seoses muudeti mitmeid seadusi, mh seadustati inimkaubanduse ohvritele
pakutavate teenuste loetelu ohvriabiseaduses. 2013. aasta suurima murekohana saab välja tuua
ohvrite tuvastamise ja teenustele suunamisega seotud üleminekusegadused. Nimelt 2013.
aastani pakkusid ohvritele teenuseid ja tuvastasid neid MTÜd, kes olid teenusepakkujatena välja
valitud ja rahastatud sotsiaalministeeriumi poolt. Inimkaubanduse ohvrite tuvastamise
ametkondlike protseduurireeglite koostamisel aga lepiti seotud asutuste vahel kokku, et
edaspidi hakkab ohvri staatust määrama uurimisasutus ning teenusele suunamine käib läbi
sotsiaalkindlustusameti. Muutuste tegemise aluseks on seadusandlikud muutused:
inimkaubanduse kuriteokoosseis karistusseadustikus alates 2012 ja ohvriabi ning teenuste
korralduse muudatus kevadest 2013.

3. Arengukava olulisemad tegevused 2014. aastal
Alaealisi puudutavatest tegevustest on 2014. aastal olulisim on lastekaitseseaduse jõustumiseks
eeltöö tegemine – seaduse jõustumine on kavandatud 1. jaanuarile 2015. 2014. aastal peaks
selguma, kas ja millisel kujul kooskõlastatakse lastekaitseseadus ning lapse õigusrikkumise
juhtumisse sekkumise seadus – mõlemad on alaealiste kuriteoennetuse seisukohast äärmiselt
olulised.
2014. aastal jätkub Euroopa majanduspiirkonna finantsmehhanismi toel riskilaste ja –noorte
programmi rakendamine, mille raames käivituvad kohaliku tasandi ennetustegevused ja
peetakse läbirääkimisi alaealistele mõeldud intensiivse kogukonnapõhise sekkumisprogrammi
hankimiseks. Sama aasta teises pooles alustatakse programmi Eestisse adapteerimisega,
valitakse rakendusüksus ning alustatakse programmi läbiviijate koolitamisega. 2014. aastal on
EMP ja Norra finantsmehhanismide vahendite abil kavas suurendada noorsootööasutuste hulka,
mis rakendavad meetmeid õigusrikkumisi toime pannud noorte kaasamiseks ja
korduvõigusrikkumiste ennetamiseks.
2014. aasta märtsis valmib alaealiste hälbiva käitumise kordusuuring (ISRD3), mis on jätkuks
2007. aastal valminud uuringule (ISRD2). Uuringu eesmärk on kirjeldada õigusrikkumiste ja
ohvriks langemise levikut ning esinemissagedust alaealistel vanuses 12 – 15. Uuringu tulemused
on olulised kuriteoennetus- ja erinoorsootööpoliitika arendamiseks.
Sotsiaalministeeriumil on 2014. aastal kavas analüüsida hoolekandeasutustes ja õpilaskoduga
koolides viibivate laste vägivallaprobleeme ning vägivallaprobleemidele reageerimise
suutlikkust.
Haridus- ja Teadusministeeriumi, MTÜ Lastekaitse Liit ning SA Kiusamise Vastu eestvedamisel
jätkatakse koolikiusamise ennetamise programmidega koolides ning lasteaedades.
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Justiitsministeeriumil on kavas uuring kiusamisest lasteaedades. MTÜ Eesti Lastekaitseliidu
programmi „Kiusamisest vaba lasteaed“ on kavas laiendada ca 200 uude lasteaeda, jätkata
programmiga 25 pilootkoolis. KiVa projektiga on kavas jätkata senises 20 projektikoolis ning
laienda 19 pilootprojekti kontrollrühma kooli. 2013/2014 õppeaasta uuringu tulemused
selguvad juunis 2014. Positiivsete tulemuste korral rakendatakse KiVa programmi 2014/2015
õppeaastal vähemalt 39-s koolis.
Perevägivallajuhtumite uurimise tõhustamiseks ja -ohvrite kaitseks kriminaalmenetluse
käivitatakse Pärnumaa eeskujul võrgustikud uutes piirkondades. Lisaks koondatakse ja
töötatakse välja sisulised materjalid: võrgustiku koolitusprogramm ja õppematerjalid, juhtumite
riskihindamise mudel, juhendmaterjalid võrgustiku käivitamiseks ja juhtimiseks, jätkusuutliku
võrgustiku alternatiivsete mudelite väljatöötamine.
Erinevalt eelnevatest aastatest töötab perevägivalla tugitelefon 1492 alates 2014. aastast
ööpäevaringselt. Märtsis avab uksed naiste tugikeskus Läänemaal, olles juba neljateistkümnes
omasuguste seas Eestis. Positiivse muutusena saab välja tuua, et projektipõhisuse asemel
eraldab Sotsiaalministeerium 2014. aastal naiste tugikeskustele 430 000 eurot. Seda toetab
Sotsiaalministeeriumi plaan viia läbi perevägivalla ohvrite teenuste korraldamise tõhustamise
analüüs.
ENÜ Sihtasutuse eestvedamisel töötavad Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut ja Tallinna
Ülikooli Sotsiaaltöö instituut välja soolise vägivalla teemalised valikaineprogrammid ja
võimalusel piloteerivad neid sügissemestril. See annab võimaluse koolitada teemast
teadlikumaid tulevasi spetsialiste.
Justiitsministeeriumi rahastatud ja Tartu Ülikooli elluviidava projekti „Rehabilitatsiooniprogramm pere- või paarisuhtevägivallas süüdimõistetud meestele“ raames viiakse kevadel läbi
rehabilitatsioonigrupid paarisuhtevägivalla vähendamiseks. Rühmad toimuvad Tallinnas, Tartus
ja Jõhvis. Grupid toimuvad nii eesti kui vene keeles.
Inimkaubanduse valdkonnas plaanitakse 2014. aastal mitmeid uuringuid (nt värbamise, ohvrite
vajaduste, seniste teenuste hindamise jt uuringud), mis võimaldavad inimkaubandusest kui
nähtusest paremini aru saada ning ette võtta selle tõkestamiseks sihitatud tegevust. Rõhutada
tuleb, et 2014. aastal viiakse läbi mh ka elanikkonna inimkaubanduse teadlikkuse uuring nii
keskkoolinoorte kui täiskasvanud elanikkonna seas.
Esmakordselt plaanitakse ellu viia teavituskampaania töövahenduse teemal, et aidata inimestel
töövahenduse turul orienteeruda, selgitades neile, milline on aus töövahendus ja millistele
aspektidele tuleb tähelepanu pöörata (nt sellele, et töövahenduse eest ei tohi küsida tasu).
Jätkuvad erinevate spetsialistide koolitused, sh ühendkoolitused, võttes fookusesse nii tööalase
ärakasutamise ning sunnitöö kui ka ohvrite kohtlemise kriminaalmenetluses.

4. Arengukava täitmise koordineerimine ja maksumus
Arengukava elluviijate omavahelise koostöö ja infovahetuse parandamiseks toimusid 2013.
aastal temaatilised võrgustike kohtumised. 15.02.2013 koguneti VVA aruandluse arutamiseks ja
detsembris temaatiliseks seminariks. 04.12.2013 toimus VVA võrgustiku liikmetele
perevägivalla ning alaealiste kuritegude lepitamise seminar.
Arengukava täitmiseks kulus 2013. aastal lisaks ministeeriumide ja nende valitsemisala asutuste
tegevuskuludele hinnanguliselt 1 775 042 eurot.
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Tabel 3. Arengukava elluviimise kulud 2013. aastal
Meetme kogukulu eesmärkide kaupa

Kulu eurodes

Laste vastu toimepandud vägivalla vähendamine ja ennetamine

601 718 EUR

Alaealiste vägivalla ja õigusrikkumiste vähendamine ja ennetamine

302 866 EUR

Perevägivalla vähendamine ja ennetamine

558 858 EUR

Inimkaubanduse tõkestamine ja ennetamine

308 029 EUR
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LISA 1. Täitmismärked rakendusplaani täitmise kohta 2013. a
EESMÄRK I

LASTE VASTU TOIMEPANDUD VÄGIVALLA VÄHENDAMINE JA ENNETAMINE

1. meede

Koolikiusamise tõkestamine

Tegevused

Indikaatorid

1.1. "Turvalise kooli"
programmi
täiendamine ja
elluviimine

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

2) Tegevuskava on 2013. 2014
aastast seotud uue
elukestva õppe
strateegiaga
3) Õppekeskkonna
2013
turvalisust koolieelsetes
lasteasutustes ja kutseõppeasutustes käsitlev
eelnõu on VV-sse
esitatud.
4) Riiklik
2013
väärtusarenduse
programm on ellu viidud.

HTM

HTM tegevuskulud

Elukestva õppe strateegia kinnitati Vabariigi Valitsuses
13.02.2014. Rakendusplaan koostatakse kolme kuu jooksul
kinnitamisest.

HTM

HTM tegevuskulud

Koolieelse lasteasutuse õppekeskkonna turvalisust käsitleb
sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded
koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“,
milles sätestatud õppekeskkonna riskianalüüsi koostamise nõue
on rakendunud 2012. aastast.

HTM
koostöös TÜ
Eetikakeskusega

HTM tegevuskulud

Tegevused viidi ellu vastavalt programmi "Eesti ühiskonna
väärtusarendus 2009 - 2013" 2013.aasta rakendusplaanile.

6) 2012./2013. õa riikliku 2013
järelevalve raames on
kontrollitud PGSiga
sätestatud turvalise
õppekeskkonna tagamise
meetmete rakendumist ja
hädaolukorra
lahendamise plaanide
olemasolu
üldhariduskoolides.
7) Koolide ja lasteaedade 2014
kiusamisvastaste ja
lepitusel põhinevate
sekkumisprogrammide
arendamist on toetatud

HTM, PPA

HTM tegevuskulud, PPA
tegevuskulud

PPA tegevused toetasid HTM kontrolli teostamist ja PPA kohtus
regulaarselt HTM-iga. Eelarvelisi kulutusi PPA selle raames ei
teinud. Nimetatud riiklik järelevalve on läbi viidud temaatilise
järelevalve
raames.
Tulemused
on
avaldatud
välishindamisosakonna juhtimisel koostatud kogumikus.

HTM

HTM tegevuskulud ja
välisvahendid

50% koolieelsetest lasteasutustest on liitunud MTÜ Eesti
Lastekaitseliidu programmiga „Kiusamisest vaba lasteaed“.
Programm
jätkub
2014.
aastal.
HTM
toetas
läbi
hasartmängumaksu nõukogu Lastekaitse Liidu tegevusi
õppekeskkonna turvalisuse valdkonnas, milleks on programm
„Koolirahu“ (660 EUR) ning programmi „Kiusamisest vaba
lasteaed ja kool“
(101 600 EUR) laiem juurutamine ning
metoodiliste koolituste läbiviimine koolieelsetes lasteasutustes.
Kaasatud on 50% koolieelsetest lasteasutustest. Lisaks laienes
programmi koolide I kooliastmesse (kaasatud 25 kooli).
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1.2. Alaealiste
hälbiva käitumise
kordusuuringu
läbiviimine

Uuring on läbi viidud ja
uurimisaruanne
avalikustatud.

2014

JuM

2. meede

Lasteasutustes vägivalla tõkestamine

Tegevused

Indikaatorid

JuM tegevuskulud/
välisvahendid

Laienemine nii koolieelsetes lasteasutustes kui ka koolides jätkub
2014.
SiM on toetanud koolipõhise kiusamisvastase tõenduspõhise
programmi pilootprojekti läbiviimist 2013.-2014. õ-a SA
Kiusamisvaba Eesti poolt summas 30 719.-, millest 15 000.- on
HTM toetus. KiVa projektikulud kokku 2013.aastal olid 62 492,2
eurot, tulud 59 819 eurot.
Uuring valmib märtsis 2014. Uuringuga seotud kulud 2013.aastal
olid 19 950 eurot.

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

2.1.
Uuring on läbi viidud ja
Hoolekandeasutuste uurimisaruanne
s ja õpilaskoduga
avalikustatud*.
koolides viibivate
laste
vägivallaprobleemid
e analüüsimine

2014

SoM, HTM

SoM tegevuskulud ja
välisvahendid, HTM
tegevuskulud

SOM tegevusi asenduskodudes ei ole elluviidud, kuna tegevuste
planeerimiseks loodetud rahastust Norra finantsmehhanismidest
ei saadud. 2014 on tegevused planeeritud SOM tööplaani.

2.2.
Juhendmaterjalide
koostamine laste
hoolekandeasutuste
ja õpilaskoduga
koolide töötajatele

1) Juhendmaterjalid on
koostatud*.

2014

SoM, HTM

SoM tegevuskulud;
HTM tegevuskulud

SOM tegevusi asenduskodudes ei ole elluviidud, kuna tegevuste
planeerimiseks loodetud rahastust Norra finantsmehhanismidest
ei saadud. 2014 on tegevused planeeritud SOM tööplaani.

2) Juhendi
rakendamiseks on
töötajad koolitatud*.
Programmi on
rakendatud vähemalt 4
laste
hoolekandeasutuses ja 4
õpilaskoduga koolis*.

2014

SoM, HTM

SoM ja HTM tegevuskulud ja
välisvahendid

2014

SoM, HTM

Lasteasutuste
tegevuskulud/välisvahendid

2.3. Vägivalla
ennetus- ja
sekkumisprogrammi
de läbiviimine laste
hoolekandeasutuste
s ja õpilaskoduga
koolides
3. meede

SOM tegevusi asenduskodudes ei ole elluviidud, kuna tegevuste
planeerimiseks loodetud rahastust Norra finantsmehhanismidest
ei saadud. 2014 on tegevused planeeritud SOM tööplaani.

Laste kaitse interneti vahendusel toimepandud vägivalla eest

Tegevused

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

3.1.
Internetiturvalisuse

7) Programmitegevused
uuel perioodil on ellu

2012-2014 LKL jt
partnerid

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

Asjaomaste asutuste
tegevuskulud ja välisvahendid

PPA kui programmipartneri poolsed tegevused on 2013. a läbi
viidud (täpsemalt on tegevused kajastatud aastaraamatus, mis
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programmi
täiendamine ja
elluviimine

viidud.

(Euroopa Komisjoni toetus)
Projekti kogumaksumus
613 213 EUR, millest 75 % e.
459 910 EUR on Euroopa
komisjoni toetus
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on kättesaadav järgnevalt lingilt
http://www.targaltinternetis.ee/projektist/aastaraport/).
Tegevused viidi ellu projekti „Targalt internetis SIC EE II“ raames.
I Teavitus- ja koolitustegevus (vastutav täitja Tiigrihüppe Sihtasutus,
alates maist HITSA Innovatsioonikeskus koostöös LKL-i ja PPA-ga ):
2013.aasta jooksul toimus 163 üldhariduskoolis ja lasteaias üle Eesti
443 temaatilist teavitusüritust: töötoad lastele/õpilastele ja õpetajatele
ning interaktiivsed loengud õpetajatele ja lapsevanematele, kus kokku
osales 12660 last/õpilast, 900 lapsevanemat ja 514 õpetajat. Õpilastele
läbi viidud töötubades käsitleti eale vastavalt Interneti ning digitaalsete
kommunikatsioonivahendite turvalist kasutamist, käitumist ja suhtlemist
nii virtuaalses kui ka reaalses keskkonnas.
Turvalise interneti päeva tähistamine
1) 7. veebruaril toimus Tartus Dorpati konverentsikeskuses konverents
„Minu jalajälg internetis“, kus võeti luubi alla laste ja noorte õigused ning
kohustused internetis. Arutleti, kuidas noored oma õigusi mõistavad ja
kasutavad. Kuivõrd lapsed ja noored tajuvad, et sotsiaalmeedia
auditoorium on piiritu ja nende poolt avaldatud ning jagatud
informatsioon alustab interneti avarustes nö. iseseisvat elu. Konverentsil
osales ligi 210 inimest, kelle hulgas oli nii õpilasi, üliõpilasi, õpetajaid,
noorsootöötajaid, politseinikke, sotsiaaltöötajaid kui ka teiste erialade
esindajaid. Konverentsi kokkuvõte on leitav ka projekti veebilehelt
http://www.targaltinternetis.ee/2013/02/ulevaade-konverentsist-minujalajalg-internetis/ .
2) Perioodil 28.01.-10.02.2013 korraldati projekti raames Turvalise
interneti päeva sõnumi laiema avalikkuseni viimiseks Tiigrihüppe
Sihtasutuse/HITSA Innovatsioonikeskus eestvedamisel Tallinnas ja
Tartus välikampaania „Respekt“, mille eesmärk oli pöörata tähelepanu
teismeliste internetisuhtluse temaatikale ning kutsuda tähistama
Turvalise interneti päeva koolides ja lasteasutustes.
3)
Temaatiline
infoleht
„Targalt
internetis“
Turvalise interneti päeva tähistamiseks oli online portaalis Delfi perioodil
01.-12.02 üleval Targalt internetis teemaplokk eesti ja vene keeles.
Perioodi jooksul avaldati teemaplokis 11 artiklit, mis avasid 2013. aasta
Kogu perioodi jooksul loeti/vaadati artikleid portaalis Delfi.ee 46885
korral ja portaali venekeelses osas rus.delfi.ee 25672 korral.
Teavitus- ja õppematerjalide koostamine
1) Projekti veebilehel http://www.targaltinternetis.ee/category/uudised/
on kättesaadavad sihtgruppidele ja laiemale avalikkusele info projekti
2013.aasta tegevustest 35 uudisloo ja temaatilise artikli kaudu;
2)Projekti
veebilehel
http://www.targaltinternetis.ee/opetajatele/tunnikavad/ on õpetajatele
kättesaadavad aasta jooksul koostatud 3 uut temaatilist tunnikava.
Interaktiivne võistlusmäng koolidele
Toimus interaktiivse võistlusmängu „Targalt internetis“ 10 piirkondlikku
vooru üle Eesti, mille raames enam kui 160 põhikooliõpilast 27-st
üldhariduskoolist said teadmisi ja omandasid oskusi interneti
turvalisemaks kasutamiseks ja erinevate meetodite kaudu positiivse sisu
loomiseks (rollimängud, viktoriinid, väitlus jne).

Võistlusmängu 2 poolfinaali ja finaal toimuvad 2014.aastal.

Toimus kaks noortepaneeli seminari.
1)18.-19. jaanuaril toimus noortepaneeli koolitusseminar Nelijärve
Puhkekeskuses. Noortepaneeli kohtumisel osales kokku 20 noort
ja täiskasvanut. 2) 19.-20. aprillil toimus noortepaneeli kohtumine
Padisel Kallaste turismitalus. Kohtumisest võttis osa 17 inimest.
3)Noortepaneeli suvelaager
Projekti Targalt internetis noorte suvelaager toimus 26.-29.
augustil Pivarootsi õppe- ja puhkelaagris.
Rahvusvaheline koostöö
1)Eestit
esindati
12.-14.märtsil
INSAFE
võrgustiku
koolitusseminaril Tallinnas.
2)Eestit esindati INSAFE võrgustiku konverentsil Maltal 11.13.septembril, kus tutvustati Eesti temaatilisi tegevusi ning
toimus heade praktikate vahetamine rahvusvahelisel tasandil.
3)Eestit esindati Euroopa Komisjoni Turvalise Interneti Foorumil
nii täiskasvanute kui ka noortepaneelis, kus anti infot projekti
tegevustest.
II Vihjeliini tegevus – (vastutav täitja MTÜ Lastekaitse Liit,
peamine
koostööpartner
PPA):
1) Vihjeliini www.vihjeliin.ee veebikeskkonna kaudu võeti aasta
jooksul vastu 978 teadet, mida käideldi vastavalt vihjeliini
tööjuhisele.
Laekunud
teadetest
sisaldas
37
teavet
ebaseaduslikust materjalist – laste seksuaalset ärakasutamist
esitav materjal, mis edastati Politsei- ja Piirivalveameti kontaktile
ning INHOPE teavitussüsteemi kaudu vastava riigi vihjeliinile;706
teadet sisaldas materjali, mis osutus lastele ebasobivaks
(pornograafia 18+), muud infot sisaldas 235 teadet.
Vihjeliini veebilehele tehti 1211 külastust, uusi külastajaid oli
78,36%.
Veebilehte
külastati
57
riigist.
2) Soome keelest tõlgiti eesti keelde raamat „Suojele minu
kaikelta“ (56 lk) - Kaitse mind kõige eest“ 2012.aasta lõpuks.
Käesoleva aruandeperioodi jooksul toimus raamatu teksti
toimetamine ning Eesti oludele kohandamine. Raamatu teksti
lisati infot Eesti vastavate asutuste ja organisatsioonide tööst,
Eesti seadusandlusest ning samuti kirjeldused Eestis toimunud
juhtumitest. Raamat annab teavet lastega ja laste heaks
töötavatele spetsialistidele interneti ja digimeedia osast laste
seksuaalses ärakasutamises. Raamat on kättesaadav projekti
veebilehel
http://www.targaltinternetis.ee/artiklid/trukised/
ja
vihjeliini veebilehel http://vihjeliin.targaltinternetis.ee/trukisedartiklid-uuringud-ettekanded/. Raamatu trükiversioon jõuab
huvilisteni
2014.
aasta
veebruaris.
3) Koostöös kohalike omavalistustega (Tallinn, Viljandi, Võru)
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toimunud seminaridel said lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad ning
teised lastega ja laste heaks töötavad spetsialistid infot interneti
ja digitaalse meedia osast laste seksuaalses ärakasutamises
ning
toimusid
temaatilised
arutelud,
osalejaid
139.
4) Vihjeliini töötajad osalesid kahel INHOPE võrgustiku
töökohtumisel, kus anti teavet Eesti vihjeliini tegevustest ning eri
riikide vihjeliinidega vahetati infot heade praktikate kohta
ebaseaduslikku sisu esitavate veebilehtede leviku tõkestamiseks
internetis.
III Abiliini tegevus
Lasteabi telefoni 116 111 raames (vastutav täitja – MTÜ Eesti
Abikeskused)
Abitelefon on pakkunud nõustamist lastele, vanematele ja teistele
asjassepuutuvatele sihtgruppidele interneti turvalise kasutamise
küsimustes, sh kuidas arvutisõltuvust ära tunda, kuidas ohjata
lapse arvutikasutamist, kuidas käituda arvutisõltuvuse korral,
identiteedivargus interneti sotsiaalvõrgustiku kontodelt, laste ja
vanemate ebavõrdne kompetentsus interneti kasutamisel. Samuti
on nõustatud lapsevanemaid, kuidas laps kasutaks internetti
turvaliselt, soovitused toimetulekuks seksuaalse alatooniga
ettepanekutele Internetis, soovitused küberkiusamise korral jne.
Abitelefon 116111 on viinud läbi erinevaid teavitusüritusi.
Numbriteadlikkuse tõstmise eesmärgil on numbrit 116111
tutvustatud nii kaubanduskeskustes, sotsiaalmeedias ja
erinevates veebiväljaannetes.
Abitelefoni teeb tihedat koostööd Eesti Politsei- ja
Piirivalveametiga ning teiste institutsioonidega vastavalt nende
eesmärkidele ja võimalustele (Andmekaitse inspektsioon jt).
Projekti Nõuandva kogu koosolekud
Käesoleva aruande perioodi jooksul toimus projekti Nõuandva
kogu 2 täiskogu töökoosolekut (04.04 ja 31.10.) ning 1 töögrupi
temaatiline arutelu (05.05).
Euroopa Komisjonile 5.juulil 2013 esitatud vahearuande alusel
hindasid Euroopa Komisjon ja väliseksperdid projekti tegevust ja
eesmärkide saavutamise progressi hindega suurepärane.
Projekti vahearuanne juuni 2012 - mai 2013 on kättesaadav
projekti
veebilehel
eesti
http://www.targaltinternetis.ee/projektist/aastaraport/ ja inglise
keeles
http://www.targaltinternetis.ee/wpcontent/uploads/2012/01/D1.4.1Annual_public_report_eng.pdf .
Avalikkust on järjepidevalt teavitatud projekti tegevustest, sh
projekti teavitustööst ning vihjeliini ja abiliini tegevusest
pressiteadete, artiklite ja intervjuude kaudu.
Aasta 2013 kulud kokku ca 228 435, millest 25% ehk asjaomaste
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asutuste kulud: 28 535 EUR (Tiigrihüppe SA/HITSA), 2 660 EUR
PPA, 3 604 EUR Eesti Abikeskused, 28 400 EUR SOM.
Kogukuludest (228 435) 75% elik 165 236 eurot oli Euroopa
Komisjoni toetus.
4. meede

Laste parem kaitse seksuaalkuritegude eest

Tegevused

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

4.2. Lastega
töötamisega seotud
piirangute õigusliku
regulatsiooni
korrastamine

Piirangute laiendamist
käsitlev eelnõu on VVsse esitatud.

2013

JuM, SoM,
HTM

Asjaomaste asutuste
tegevuskulud

Laste töötamisega seotud piirangute õigusliku regulatsiooni
korrastamiseks sätestati noorsootöö seaduses noortega
töötamise piirangud (§ 5). 23.detsembril 2013 jõustusid vastavad
karistusseadustiku muudatused.

4.3. Ravisüsteemi
loomine
täiskasvanud ja
alaealistele
seksuaalkurjategijat
ele

3) Vanglasüsteemis
seksuaalkurjategijate
rehabilitatsiooniprogrammi
kättesaadavus tagatud.

2011-2014 JuM

JuM tegevuskulud

2011-2014 JuM

JuM ja vangla tegevuskulud

4.4. Tõhusama
järelevalvesüsteemi
loomine seksuaalkurjategijate üle

4) Erialaspetsialistid on
ravi kohaldamiseks
koolitatud.
2) Õiguslike
regulatsioonide
muutmisvajadust on
hinnatud.

Vanglasüsteemis
on
tagatud
seksuaalkurjategijatele
rehabilitatsiooniprogrammide kättesaadavus aastast 2007, kui
Eestisse jõudis STEP (seksuaalkurjategijate tagasilanguse
ennetamise programm), mõeldud grupitööna kasutamiseks.
Aastal 2012 on Eestisse toodud teine seksuaalkurjategijatele
suunatud programm „Uus suund“, mida saab rakendada nii
rühma- kui ka individuaalse sekkumisena. Aastatel 2011- 2013
on
seksuaalkurjategijate
rehabilitatsiooniprogrammidesse
suunatud vähemalt 93 süüdimõistetut.
Erialaspetsialistid on ravi kohaldamiseks koolitatud.

2013

JuM tegevuskulud

5. meede

Vägivallakuritegude ohvriks langenud laste abistamisvõimaluste arendamine

Tegevused

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

5.1. Abivajavast
lapsest teatamise
kohustuse
täpsustamine

1) Lastekaitse seaduse
muutmise eelnõu on VVsse esitatud.

2013

SoM

SoM tegevuskulud

Lastekaitse seaduse muutmise eelnõu on 2013.aasta lõpus
SOMis valminud ja esitatud teistele ministeeriumitele
kooskõlastusele.

5.2. Lasteabitelefoni
teenuse pakkumine

Telefoniteenuse
pakkumiseks leping
sõlmitud*.

2011-2014 SoM

SoM tegevuskulu

Lasteabitelefoni teenust on katkematult pakutud MTÜ Eesti
Abikeskused poolt. Teine hankeperiood kestab 2017.aasta
lõpuni. Aastas 184 000 eurot.

JuM
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Seksuaalkurjategijatele on võimalik kohaldada käitumiskontrolli.
01.01.2013 jõustusid karistusseadustikus seksuaalkurjategijate
kompleksravi puudutavad sätted ning ravi kohaldamist korraldav
määrus jõustus 01.06.2013.

5.3. Lastega
töötavatele
spetsialistidele
täienduskoolitusprogrammi
koostamine ja
rakendamine

2) KOVi lastekaitse2013
töötajatele ja laste
küsimustega töötavatele
sotsiaaltöötajatele
täienduskoolitusprogrammi lähteülesanne
ja programm koostatud
ning piloteeritud*.
3) Täienduskoolitus2014
programmi on
rakendatud*.

SoM

SoM tegevuskulud

SoM

SoM tegevuskulud

LaKS eelnõusse viidud sätted KOV lastekaitsetöötaja
täienduskoolitusest ning et seoses eelnõu ajakavaga on
täiendkoolitussüsteemi väljatöötamine nihkunud 2014, seda
teostab TAI ning koolitusi hakatakse rakendama 2015.
Tegevust ei viidud ellu 2013. aastal.

4) Spetsialistidele
suunatud lisakoolitused
on ellu viidud.

2012-2014 Kodanikeühendused

Asjaomaste asutuste
tegevuskulud, välisvahendid ja
projektitoetused

6. meede

LaKS eelnõusse viidud sätted KOV lastekaitsetöötaja
täienduskoolitusest ning et seoses eelnõu ajakavaga on
täiendkoolitussüsteemi väljatöötamine nihkunud 2014, seda
teostab TAI ning koolitusi hakatakse rakendama 2015.
1) Abistamissüsteemi
2013
SoM
SoM tegevuskulud (vajalik
SOMil on valminud abistamissüsteemi lähteülesanne, kuid
loomiseks on
lisavahendite taotlemine RESist mudelit 2013.aastal katsetatud ei ole. Vahendid
lähteülesanne koostatud,
2013-2016)
2016.aasta lõpuni tulevad Norra programmist „Rahvatervis“ laste
mudel välja töötatud ja
vaimse tervise keskuste kaudu. Alustatud süsteemi
seda katsetatud*.
rakendamisega seotud tegevustega Tallinna ja Tartu
lastehaiglate juures.
2) Abistamissüsteem on 2014
SoM
SoM tegevuskulud/
Tegevust 5.4.1. ei viidud 2013.aasta. täies mahus ellu.
rakendatud*.
välisvahendid
Laste vastu toimepandud vägivallajuhtumite uurimise tõhustamine

Tegevused

Indikaatorid

Tähtaeg

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

6.3. Lapsohvritega
isikuvastastes
kuritegudes
menetlustähtaegade seiramine

1) Menetlustähtaegade
ülevaated on igal aastal
koostatud.

2012-2014 JuM

JuM tegevuskulud

2) Kohtueelsetest
menetlustähtaegadest
kinnipidamine tagatud.
Lastele mõeldud videosalvestusvõimalusega
ülekuulamisruumid on
prefektuurides loodud.

2012-2014 RP

RP tegevuskulud

Uuring 2013. aasta menetluspikkuste kohta valmis veebruaris
2014. Aritmeetilise keskmise järgi oli alaealise kannatanuga
keskmine menetluspikkus 2013.aastal 6,1 kuud (184 päeva);
2012 I poolaastal oli see 5,1 kuud (153 päeva); 2011.a II
poolaastal oli see näitaja 5,7 kuud (172 päeva). Keskmine
menetluspikkus kasvas kolmes piirkonnas, sh kõige enam Viru
piirkonnas (5,9 kuult 2012. aastal 7,8 kuule 2013. aastal).

2014

PPA tegevuskulud

5.4. Lapsohvritele
üleriigilise
abistamissüsteemi
väljatöötamine

6.4. Lapsesõbralike
ülekuulamisvõimaluste loomine

Vastutajad

SiM (PPA)
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2013. a sisustati ja varustati tehniliselt lõplikult Jõgevale uus
tuba, valmis tuba Kuressaares, planeerimises on toad Viljandis ja
Pärnus (uus maja). Edaspidi on tegevused suunatud
maakonnakeskustele, sest prefektuuride keskustesse on
vastavad toad loodud ja tehnikaga mehitatud. Tehnika
soetamisele kulus 2 581,2 EUR.

6.5. Alaealistega
tegelevate
süüteomenetlejate
regulaarne
koolitamine

1) Prefektuurides
lastekaitseteenistuste
töötajatele on koolitused
läbi viidud.
2) Kohtunikele ja
alaealistele
spetsialiseerunud
prokuröridele on
koolitused läbi viidud.

2012-2014 SiM (PPA)

PPA tegevuskulud,
välisvahendid

2012-2014 RK, RP

RK tegevuskulud, RP
tegevuskulud
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1) PPA lastekaitseteenistuste töötajatele on erialase
enesetäiendamise koolitused läbi viidud vastavalt pädevusele
psühholoogi, Politsei- ja Piirivalveameti, Justiitsministeeriumi,
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi,
prokuratuuri, teadus- ja
haridusasutuste esindajate jt koolitajate kui ka Europoli, Euroopa
Politseikolledži, UK politsei väliskoolitajate poolt. Samuti on
viidud lõpuni Euroopa Sotsiaalfondi rahastuse toetusel
stažeerimisvisiitide projekt “Lapsesõbralikum justiitssüsteem
Euroopa parima praktika näitel“. 2013. I pa toimusid visiidid
Ungarisse ja Prantsusmaale ning laiendatud osalejate ringile
lõpuseminar 04.06.2013 Tartus.
Ka on Sisekaitseakadeemia poolt korraldatud alaealistega
töötamiseks täiendõppemoodul (15 koolitatavat, koolituse
kestvus 120 tundi).
2) Kohtunike koolitused: 2013. aastal toimus koolitus
kohtunikele „Lapse heaolu
olemus“, kus käsitleti lapse ärakuulamist tsiviilkohtumenetluses
vanemate vahelistes hooldusõiguse vaidlustes, anti ülevaade
lapse õiguste konventsiooni artikli 12 tähendusest ja ulatusest
ehk lapse õigusest olla ära kuulatud ja kaasatud temaga seotud
otsustusprotsessidesse
ning
tutvustati
lapse
heaolu
hindamisjuhendit ning selgitati lapse heaolu hindamise
korraldamisega seonduvat. Koolitus oli avatud nii tsiviil- kui ka
kriminaalkohtunikele. Koolitusmaterjalid on kõigile kohtunikele
kättesaadavad kohtunike koolituse koduleheküljel.
Prokuröride koolitused: Alaealistega tegelevatele prokuröridele
toimus kaks õppereisi: 28.08-30.08.2013 alaealiste prokuröride
õppereis Stockholmi; 16.10-18.10.2013 alaealiste prokuröride
õppereis Oslosse. Alaealistega tegelevatele prokuröridele
toimusid järgmised koolitused ja ümarlauad:
27.02.2013 alaealistega tegelevate prokuröride ümarlaud (arutati
lastekaitseseaduse eelnõu, toimus diskussioon lapse kehalise
karistamise keelustamise teemadel, alaealiste kohtlemissüsteemi
reform ja alaealiste kohtumenetluse juhendmaterjali tutvustamine
22.03-07.06.2013 (üks koolituspäev kuus) koolitus
„Perekonnakeskne nõustamine“ (koolitaja Harri Küünarpuu)
27.05.2013 koolitus „Seksuaalkurjategijate ravi ja
rehabilitatsioon“. 11.-12.09.2013 alaealistega tegelevate
prokuröride ümarlaud (sh koolitus lapse ja noorukieas
enamesinevatest käitumis- ja emotsionaalsetest häiretest/Rasked
vestlused vanematega. Koolitust viis läbi kliiniline psühholoog
Angela Jakobson.

6.7. Toetada
lapskannatanute ja tunnistajate
osalemist kriminaalja kohtumenetluses
EESMÄRK II

Abimaterjalid on välja
töötatud.

2014

JuM
koostöös RP
ja PPAga

JuM tegevuskulu

Abimaterjalid lapstunnistajatele kohtumenetluses on valminud
ning kättesaadavad siin: http://www.kuriteoennetus.ee/40612

7. meede

Kogukonnapõhine ja perekeskne riskilaste abistamine ja toetamine

Tegevused

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

7.2. Vanemliku
vastutuse
suurendamine

Analüüs on koostatud ja
vajadusel õiguslik
regulatsioon korrastatud.

2013

HTM, SoM

HTM tegevuskulud

7.3. Alaealistele
intensiivse
kogukonnapõhise
sekkumisprogrammi
ettevalmistamine

Programmi on katsetatud 2013-2014 HTM, JuM,
ja asutud rakendama
SoM
vähemalt 6 KOVis*

JuM tegevuskulud, Norra EMP
finantsmehhanismid (10 000
EUR)

7.4. KOVides
tugiisikute süsteemi
rakendamine
alaealistele ja
noortele vanglast
vabanenutele

2) Tugiisikute süsteemi
2012-2014 JuM
on rakendatud igal aastal
vähemalt 6, kokku
vähemalt 18 KOVis.

JuM tegevuskulud,
välisvahendid
2012-2013 tehtud kulutused
166 975 eurot, sellest JM
osalus 17 226 eurot.

Eraldi analüüsi koostatud ei ole, kuid AMVS koostamisel arvestati
lapsevanemate parema kaasamise vajadust lapse
õiguserikkumise juhtumitesse sekkumisel. Seetõttu näeb eelnõu
ette meetmed, mis aitavad saavutada parema kontakti
lapsevanematega ning neid koostööle motiveerida (pikem
menetlusaeg, kohustus vanemad ära kuulata ja vajadusel neid
koostööle motiveerida, erikooli suunamise viimine tsiviilasju
lahendava kohtu pädevusse, et paremini rakendada
perekonnaseaduse § 134 võimalusi lapsevanemate suhtes, jms).
LAKS eelnõusse viidud täpsustavad sätted, eelnõu on 2013
esitatud kooskõlastamiseks ja kavandatud jõustumine 1. jaanuar
2015.
Tegevust ei viidud täiest mahus ellu 2013. aastal.
2013. aasta lõpuga on tegemisel sekkumisprogrammide võrdlev
uuring maksumusega 10 000 EUR, uuringu tulemusel valitakse
veebruaris 2014 rakendamiseks sobiv programm. 2014. aasta I
pooles peetakse läbirääkimisi valitud programmi omanikega
ning sõlmitakse leping. Sama aasta teises pooles alustatakse
programmi Eestisse adapteerimisega, valitakse rakendusüksus
ning alustatakse programmi läbiviijate koolitamisega.
22.03.2012 esitas MTÜ Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse
Rehabilitatsiooni Instituut Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Šveitsi
Vabaühenduste Fondile taotluse tugiisikuteenuse rahastamiseks.
Projekti kogumaht oli 50 034,36 eurot, sellest KÜSK toetus 44
998,36 eurot, BKI omafinantseering 59 eurot ja JM
kaasfinantseering 4977 eurot. Projekti elluviimise periood oli
01.05.2012 – 31.10.2013.
26.06.2012 esitas Eesti Kirikute Nõukogu toetustaotluse
Elukestva Õppe Arendamise SA-le INNOVE. 17.09.2012 tehti
positiivne rahastamisotsus. Projekti maht on 183 586 eurot,
sellest SA INNOVE toetus 165 227 eurot, EELK Konsistooriumi
omafinantseering 5000 eurot, JM kaasfinantseering 9 693 eurot

ALAEALISTE VÄGIVALLA JA ÕIGUSRIKKUMISTE VÄHENDAMINE JA ENNETAMINE
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ja projekti mitterahaline omafinantseering 3 666 eurot. Projekti
abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 01.05.2012 ja
lõppkuupäev 31.08.2014. Tugiisiku koolituse on läbinud 75
inimest, nendest umbes kolmandik tegutseb aktiivselt tugiisikuna.
Tugiisikud on olemas Virumaal, Harjumaal, Tartus, Võrus ja
Pärnus, mis tähendab, et teenust saab pakkuda mitmel pool
Eestis. Kokku on teenusel olnud 213 inimest.
2013.a projekti eelarve oli 122 828 eurot.
8. meede

Noorte alkoholitarbimise vähendamine

Tegevused

Indikaatorid

8.1. Alkoholi
1) Ennetustegevused
kahjulikku mõju
koolides on toimunud.
käsitlevate ennetustegevuste läbiviimine

Tähtaeg

Vastutajad

2011-2014 SiM (PPA)

2) Joobeseisundis
2011-2014 MKM (MA)
sõidukijuhtimise
ennetamiseks suunatud
liiklusohutuskampaaniad,
koolitus- ja
teavitustegevused on
toimunud

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

PPA tegevuskulud

Ennetuslikud tegevused (sotsiaalsed reklaamid, loengud, töötoad
jne) on läbi viidud. PPA on jõudnud 2013. a otsekontaktide kaudu
27 377 isikuni, sh 19 082 alaealiseni. Sõltuvusainete, sh alkoholi
tarvitamise ennetusele eraldati 18% kogu PPA ennetuse 2013. a
eelarvest (318 600.-). 57 348 eurot kulus seega sõltuvusainete,
sh alkoholi kahjulikku mõju käsitlevate ennetustegevuse
läbiviimisele.
Liiklusohutuskampaania ja seda toetavate ürituste läbiviimine
joobeseisundis sõiduki juhtimise vähendamiseks toimus kolme
suvekuu jooksul. Meediakampaania koostöös raadio Kuku „Selge
grupijuht“ programmiga viidi läbi juunis. Teavet joobes
sõidukijuhtimise tagajärgedest edastati ja ürituste külastajatele
alkomeetrite tasuta kasutamist võimaldati projekti „sõida kaine
peaga!“
raames
kümnel
suuremal
suveüritusel
ning
üleeuroopalise ürituse „avariivaba öö“ raames 19. oktoobril 10-s
eesti ööklubis. Alkomeetreid oma seisundi hindamiseks kasutati
suvistel suurüritustel kokku 11907 korral, kasutajatest ca 5800
isikut olid autoga üritustele tulnud sõidukijuhid. Olenevalt
üritusest, paluti hinnanguliselt pooled alkomeetrit kasutanud
sõidukijuhtidest teistkordsele testimisele, kuna nende seisund ei
lubanud neil esimese näidu järgselt rooli minna. Ürituste aegselt
ja järgselt läbi viidud liiklusjärelevalve käigus avastati kõigi
ürituste kohta kokku 25 ebakainet sõidukijuhti.
Aasta
jooksul
toimus
kokku
56
gümnasistidele
ja
kutseõppeasutuste noortele suunatud riskikäitumist ennetavat
koolitust „selge pilt“, mille läbis 1071 õpilast ja 10 haridustöötajat.
2013. aasta augustis läbi viidud mootorsõidukijuhtide
küsitlusuuringu (esinduslik valim hõlmas 1000 autojuhti) põhjal
on aasta jooksul üks või enam kordi sõidukit ebakaines seisundis
juhtinud 17% vastanutest, mis 2012. aasta tasemega võrreldes
on vähenenud 3% võrra. 2013. aasta liikluskäitumise
monitooringu alusel on alkoholi mõju all liikluses osalevate juhtide

MA tegevuskulud
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8.2. Alaealistele
alkoholimüügi keelu
tõhusamate
kontrollimeetmete
väljatöötamine

Kontrollimeetmed välja
2014
töötatud ja keelu täitmise
üle järelevalve on
rakendatud.

SiM (PPA)

PPA tegevuskulud

20

osakaal 1,3%, mis varasema aastaga võrreldes jäi samale
tasemele.
2013. aastal kulus gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste noorte
riskeerivat
käitumist
sõidukijuhi
ja
sõitjana
ennetava
koolitusprogrammi „selge pilt“ läbiviimiseks 26740 eurot.
Joobeseisundis
sõidukijuhtimise
ennetamiseks
suunatud
meediakampaania
läbiviimiseks
ja
teavitusmaterjali
valmistamiseks kulus 44190 eurot. Avalikel üritustel alkomeetrite
kasutamise võimaldamiseks ning teabe edastamiseks kulus
32079 eurot. Kokku olid 2013. aasta tegevuskulud
joobeseisundis sõidukijuhtimise ennetamiseks 103009 eurot.
2014.
aastal
on
liiklusohutuskampaania
läbiviimiseks,
teavitusmaterjalide
valmistamiseks
ning
joobeseisundis
sõidukijuhtimist ennetavaks gümnasistide ja kutseõppeasutuste
noorte koolituseks kavandatud kokku 160000 eurot.
PPA toetab Maanteeameti liiklusohutusalaseid teavitustegevusi.
PPA on liiklusennetusega jõudnud 2013. a otseselt 34 921
alaealiseni. Kõige rohkem on panustatud liiklusennetusse 6-9.a
seas ehk on jõutud algklasside õpilasteni (18%) – lastele edastati
üldiseid ohutussõnumeid liikluses sh jagati iga esimese klassi
lapsele Maanteeameti liiklusaabits, millega kaasnes võimalusel
ka ohutustund. Samuti viib PPA läbi ennetustegevusi toetavaid
järelevalvetegevusi.
Politsei- ja Piirivalveameti andmetel on registreeritud alaealise
alkoholi kättesaadavaks tegemisega seotud süütegusid 2013.
aastal 283 (AS §-d 67 ja 69 ning KarS § 182-1).
Samas on alaealiste karistamine alkoholiseaduse rikkumiste eest
langenud 7650-lt 2012. aastal 5460-ni 2013. aastal (AS §-d 71 ja
72), mis näitab muuhulgas seda, et PPA tegevused nii
ennetustöös kui järelevalves on keskendunud alaealistele
alkoholi müümise, ostmise ja üleandmise ärahoidmisele.
Ennetustöös
keskendub
PPA
seega
täiskasvanutele,
sh peamiselt 18-29. aastastele meestele (antud sihtgrupist on
78% inimestest kõige passiivsemad alkoholi üle-andmise,
ostmise või pakkumise suhtes alaealistele). 2013. aastal maist
kuni novembrini kõlasid üle-eestiliselt temaatilised heliklipid
kõikides suuremates jaekauplustes (reedeti kokku 89 Eesti
jaekaupluses), panustati alaealisele keelatud märgi kasutamisele
alkohoolsetel toodetel ning info levitamisele muul viisil alaealisele
alkoholi kättesaadavaks tegemise tõkestamiseks.
Riigikogu menetluses on seaduseelnõu 554, mille juurde on
esitatud ettepanek muuta alkoholiseadust selliselt, et anda nii
politseiametnikule kui ka valla- ja linnavalitsusele õigus riikliku
järelevalve läbiviimisel vajaduse korral sooritada kontrollost

8.3. Osalemine
rahvusvahelises
võrdlus-uuringus
"Efektiivsed
strateegiad
alaealiste alkoholi
tarbimise
ennetamiseks
Euroopas“

Uuring on läbi viidud ja
uurimisaruanne
avalikustatud.

2013

8.4. Noortele
alkoholiprobleemidega
süüdimõistetutele
alkoholi kahjulikku
mõju ja joobes
juhtimisest
tulenevaid ohte
käsitlevate koolituste
korraldamine

Kriminaalhoolduses on
joobes juhtimise eest
süüdimõistetud noored
suunatud liiklusohutusprogrammi.

2011-2014 JuM

9. meede

Alaealiste õigusrikkumistele tõhusam reageerimine

Tegevused

Indikaatorid

Tähtaeg

9.2. Alaealiste
komisjonides
menetlustähtaegade
regulaarne
seiramine
9.4. Alaealiste
komisjonide
andmebaasi

Menetlustähtaegade
ülevaated igal aastal
koostatud.

2) Andmebaas
täiendatud.

i

TÜ

Vastutajad

TÜ välisvahendid

JuM tegevuskulud

alaealise kaasamisega tema seadusliku esindaja kirjalikul
nõusolekul.
Projekti eesmärk on uurida alaealiste alkoholi kuritarvitamise
vähendamisele suunatud efektiivseid strateegiaid Euroopa
riikides. Analüüsiti, millised ennetamisstrateegiad on seni
rakendust leidnud erinevatel valitsemistasanditel. Ennetusstrateegiate efektiivsust hinnatakse kõrvutades neid andmeid
uuringuga,
millega
analüüsitakse
alkoholi
tarvitamise
alustamisega seotuid riskifaktoreid. Uuring tugines varem
eneseraporteerimise meetodil 30 riigis läbiviidud küsitlusele, mille
käigus uuriti alaealiste õigusrikkumiste, alkoholi ja narkoainete
tarvitamist. Uuringu tulemuste levitamiseks korraldati ekspertidele
ja teistele huvitatud isikutele suunatud seminare ning sõnastati
soovitused alaealiste alkoholi kuritarvitamise ennetamispoliitika
kujundamiseks. Projekti tulemusena on ilmunud mitmed
publikatsioonid,
esineti
rahvusvahelistel
seminaridel
ja
konverentsidel, sh Eesti alkoholkonverentsil, valmis projekti
koduleht: http:///aaaprevent.eu. Projekt kestis 2010-2013,
kogueelarve oli 142 634,07 EUR ning 2013. aasta eelarve
19 678,68 EUR.
2013 läbis Liiklusohutusprogrammi 67 noort kriminaalhooldusalust (vanuses kuni 26a). 2011-2013 läbinud
Liiklusohutusprogrammi
vähemalt
127
noort
kriminaalhooldusalust. 2013 läbis Eluviisitreeningu 96 noort kriminaalhooldusalust, 2011.aastast alates vähemalt 178 noort.
Eluviisitreening on suunatud sõltuvusainetega seonduvate riskide
teadvustamisele ja sõltuvuskäitumise muutmisele. Lisaks
kasutatakse noorte puhul üsna sageli kohtu poolt pandud
täiendava kohustusena psühhiaatri külastust eesmärgiga
pakkuda
konsultatsiooni
sõltuvusainete
kahjuliku
mõju
teadvustamiseks ja riskidega toimetulekuks.

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

2011-2014 HTM

HTM tegevuskulud

2013.a. jätkus alaealiste komisjonide menetluskiiruse seiramine
kvartalite lõikes. Koondülevaade valmib 2014. aasta veebruari
lõpuks. Kvartalite lõikes olid keskmised menetluskiirused
järgmised: I kvartalis 22,7 päeva; II kvartalis 18,5 päeva, III
kvartalis 25,4 päeva.

2014

HTM tegevuskulud

2013. aastal kaardistati erinevaid probleeme, et suurendada
EHISe kasutajamugavust. Lisaks viidi 2013. aasta novembris
alaealiste komisjonidele läbi kaks koolitust, et tutvustada

HTM
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arendamine

erinevaid võimalusi andmete kvaliteetseks sisestamiseks EHISe
alaealiste komisjonide alamregistrisse. Alates 2014. aasta
jaanuarist on alaealiste komisjonide statistika kogumine vaid
EHISe alamregistri põhine, kaotati ära dubleeriva statistika
kogumine paberkandjal.
Kuna lapse õiguserikkumise juhtumisse sekkumise seaduse
eelnõus on kavandatud alaealiste komisjonide süsteemi
põhjalikud muudatused, siis eraldi tugiisikute süsteemi
väljaarendamist 2013. aastal plaanis ei olnud. Küll aga on EMP ja
Norra finantsmehhanismide vahendite abil kavas suurendada
noorsootööasutuste
hulka,
mis
rakendavad
meetmeid
õigusrikkumisi
toime
pannud
noorte
kaasamiseks
ja
korduvõigusrikkumiste ennetamiseks.
Väljakuulutatud taotlusvooru kohta on täpsemalt võimalik lisaks
lugeda
siit:
http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/torjutudnoorte-sotsiaalne-kaasamine-ja-oigusrikkumiste-ennetamine/
Uuringut läbi viidud pole 2013.aastal, uuring viiakse läbi
2014.aastal.
Tegevust ei viidud ellu 2013. aastal.

9.5. Alaealiste
komisjonide
tugiisikute süsteemi
loomine

Tugiisikute süsteem
loodud.

2014

HTM

HTM tegevuskulud, EMP ja
Norra finantsmehhanismid

9.6. Erikoolist
lahkunud õpilaste
retsidiivsuse
hindamine

Uuring on läbi viidud ja
uurimisaruanne
avalikustatud.

2013

HTM

HTM tegevuskulud

9.7. Alaealiste
kurjategijatega
seotud
kriminaalasjades
menetlustähtaegade
seiramine

1) Menetlustähtaegade
ülevaated igal aastal
koostatud.

2011-2014 JuM

JuM tegevuskulud

2) Menetlustähtaegadest
kinnipidamine tagatud
(vähem kui 4 kuuga
kohtueelselt menetletud
alaealiste
kriminaalasjade arv igaaastaga suurenenud).

2011-2014 RP

RP tegevuskulud

9.8. Alaealise
mõjutusvahendite
seaduse
kaasajastamine

Alaealise mõjutusvahendite seaduse
muutmise eelnõu on VVsse esitatud.

2013

HTM tegevuskulud

9.9. Noortele
kinnipeetavatele
suunatud tegevused
Viru vanglas

Tegevused ellu viidud

2012-2014 JuM

EESMÄRK III

PEREVÄGIVALLA (SH NAISTEVASTASE VÄGIVALLA) VÄHENDAMINE JA ENNETAMINE

HTM

Välisvahendid/Euroopa Liidu
struktuurfondid
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Nii 2012. kui 2013. aastal lahendati kohtueelses menetluses
vähem kui nelja kuuga 83% kõigist alaealise kahtlustatavaga
kriminaalasjadest. Kokku puudutas kriminaalmenetlus 2012.
aastal ligi 1500 ja 2013. aastal ligi 1400 alaealist kahtlustatavat.

Alaealise mõjutusvahendite seaduse uuendamiseks töötati välja
lapse õiguserikkumise juhtumisse sekkumise seaduse eelnõu.
Eelnõu läbis 20.11.2013-21.12.2013 avaliku kooskõlastamise ja
konsultatsiooni. 2014. aastal jätkub seaduseelnõu menetlus
Vabariigi Valitsusse esitamiseks.
Viru vanglas oli noortele suunatud projekt Portfolio, kuid selle
tegevused lõppesid 2012 sügisel. 2013. aastal Viru vanglas
välisvahenditest rahastatavat projekti ei toimunud.

10. meede

Perevägivallaalane ennetustöö

Tegevused

Indikaatorid

10.1.
Õigusteadlikkuse
suurendamine ning
perevägivallaalane
teavitamine

1) Ühiskonnaõpetuse
2012-2013 HTM, SoM,
HTM tegevuskulud, SoM
aineraamatud on
Lastekaitse
tegevuskulud
täiendatud ja
Liit, Eesti
HMN 1000 EUR
ühiskonnaõpetuse
Naisteühendu
õpetajad selle
ste Ümarlaud,
kasutamiseks koolitatud*.
Eesti Naiste
Varjupaikade
Liit jt
kodanikeühendused

2) JuM hallatavate
veebilehtede
uuendamine
3) SoM, PPA kodulehed
perevägivallaalase infoga
uuendatud.
4) Noorte teavitamis- ja
nõustamiskeskuste
kodulehed
peresuhetealase infoga
(sh abisaamise
võimaluste kohta) on
uuendatud.
5) Naiste varjupaikade ja
teiste kodanikeühenduste
kodulehed on perevägivalla-alase infoga
uuendatud; samuti on
kajastatud laiemalt
naistevastase vägivalla
temaatikat.

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.
Peresuhted ja sotsiaalsed oskused on eelkõige inimeseõpetuse
teema, kuid on sees ka ühiskonnaõpetuse ainekavas põhikoolis
ja gümnaasiumis. Inimeseõpetuses keskendutakse laste
sotsiaalsete oskuste arendamisele laiemas kontekstis, mitte
vaid peres (nt kuidas tulla toime oma tunnetega, kuidas
lahendada konflikte, kuidas olla ennastkehtestav, empaatiline,
mõistev, vägivalla lubamatus jne). Ühiskonnaõpetuses
keskendutakse inimõigustele (st õigus olla vägivallata).
2013. aastal koostati metoodiline artikkel inimeseõpetuse aine
juurde
põhikooli
sotsiaalainete
valdkonnaraamatusse
(http://www.oppekava.ee/images/5/52/PEREV%C3%84GIVALD
-abimaterjal_p%C3%B5hikoolile.pdf) ja ühiskonnaõpetuse aine
juurde gümnaasiumi sotsiaalainete valdkonnaraamatusse
(http://www.oppekava.ee/images/e/e1/PEREV%C3%84GIVALD
-_abimaterjal_g%C3%BCmnaasiiumile.pdf).
Koolitusi läbi viidud ei ole, osalt tingituna muudatustest
õpetajate täiendkoolituse süsteemis.
Info uuendamine toimub jooksvalt.

2011-2014 JuM

JuM tegevuskulud

2011-2014 SoM, PPA

SoM tegevuskulud, PPA
tegevuskulud

Info uuendamine toimub jooksvalt.

2011-2014 HTM, sh
ENTK

Asjaomaste asutuste
tegevuskulud

2011-2014 Kodanikeühendused

Seotud asutuste tegevuskulud
HMN 954 EUR

Peresuhetealast infot edastavad kodulehel ainult mõned
teavitamis- ja nõustamiskeskused, ka ei ole teavitamis- ja
nõustamiskeskuste kodulehtedel viiteid, kust oleks infot
võimalik leida. Probleemi lahendamiseks kujundatakse 2014.
aasta jooksul keskselt noorteinfo teemapaketid, mida noortele
edastada: ühe teemana planeeritakse peresuhete teemapakett,
mida keskustel võimalik oma kodulehekülgedel edastada.
Toimub jooksvalt info uuendamine. ENÜ avas uue veebilehe
www.mehedvägivallavastu.ee, kus tutvustatakse Istanbuli
konventsiooni.
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6) Teavitusüritused
korraldatud.

10.2. Riskirühmade
perevägivallaalane
teavitamine

on 2012-2014 Kodanikeühendused

2) Tüdrukute
2011-2014 SoM
enesejõustamise koolitus
on läbi viidud.
3) Noorte perevägivalla
alane koolituskava on
välja töötatud ja
koolitused ellu viidud.

Seotud asutuste tegevuskulud

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud korraldas 14. veebruaril koos
Naiskogu Kadriga ülemaailmse aktsiooni „One billion rising“
raames Viru keskuses tantsuaktsiooni naistevastase vägivalla
vastu.

SoM tegevuskulud, HMN
4595 EUR

ENÜ Sihtasutus korraldas 2013. a jaanuaris kaks
jõustamiskoolitust tüdrukutele Raplamaal ja Võrumaal.

2013-2014 KodanikeAsjaomaste asutuste
ühendused,
tegevuskulud
Sotsiaalkindlu
stusamet

4) Naistevastase
2013-2014 Eesti Naiste
vägivalla vastu võitlemise
Varjupaikade
päeva tähistamine
Liit

Norra finantsmehhanismid, 8300
EUR

11. meede

Perevägivalla ohvrite abistamisvõimaluste arendamine

Tegevused

Indikaatorid

11.1. Perevägivalla
ulatuse ja olemuse
regulaarne
kaardistamine
11.3. Perevägivalla
ohvritele pakutavate
teenuste analüüs ja
arendamine

Tähtaeg

2013. aastal viisid ohvriabitöötajad kohtinguvägivalla projekti
raames läbi 49 loengut. Loenguid viidi läbi üldhariduskoolides ja
kutseõppeasutustes. Noortele jagati teadmisi märkamaks
vägivaldseid lähisuhteid.
Eesti Naiste Varjupaikade Liit korraldas koostöös ENÜ
Sihtasustusega
25.
novembril
konverentsi
„Mehed
naistevastasest vägivallast“, mille materjalid on kättesaadavad
aadressil
http://www.enu.ee/naistevastanevagivald/index.php?keel=1&id=524
ja http://naisteliin.ee/index.php?id=78.

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

4) Igal aastal naiste
2011-2014
varjupaikadelt ühtlustatud
metoodika alusel
statistika kogutud ja
avalikustatud koos
analüüsiga.
1) Tugitelefoni 1492
2012-2014
teenuse tagamiseks
leping sõlmitud*.

SoM

SoM/ naiste varjupaikade
tegevuskulud

2013. aastal pöörduti naiste tugikeskuste poole 1524 korral,
189 korral vajati ka öömaja, põhjalikum analüüs avaldatakse 15
märtsiks 2014.

SoM

2) Naiste varjupaikade
tegevuse jätkusuutlikkus
on tagatud*.

SoM

SoM tegevuskulud, välisvahendid
(Norra finantsmehhanism 20122015)
Norra: 18900 EUR
HMN: 3300 EUR
SoM tegevuskulud, välisvahendid
(Norra finantsmehhanism 20122015)
429 700 EUR

2013. aastal toetati tugitelefoni aasta alguses HMN projekti ja
alates juunikuust Norra Finantsmehhanismi eeldefineeritud
projekti kaudu. Kolm kuud töötas tugitelefon vabatahtlike abiga.
2014. aasta algusest vastab tugitelefon ööpäevaringselt.
Teenus tagatud täies mahus kuni 2015. aasta lõpuni.
2013. avati kodanikualgatuse korras kaks naiste tugikeskust,
Rakveres ja Jõgeval. Märtsis 2014 plaanib uksed avada ka
naiste tugikeskus Läänemaal. 2013 aastal on naiste tugikeskusi
suurprojektidest
toetatud
summas
407
000,
lisaks
väikeprojektidest Jõgeva 3200, Rakvere 15500, Pärnu 4000.
Ehk siis 2013 said naiste varjupaigad HMNist rahastust kokku
summas 429 700 eurot.

2011-2014
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3) Varjupaigateenuse
kvaliteedinõuded välja
töötatud ja rahastamise
korraldus analüüsitud

2013

SoM

11.4. Perevägivalla
teema kõrg- ja
kutsehariduskoolide
asjakohaste erialade
õppekavadesse
integreerimise
võimaluste
analüüsimine

Analüüs läbi viidud ja
tehtud ettepanekud
perevägivalla teema eri
aspektide
integreerimiseks
õppekavadesse*.

2013

SoM

11.5. Ohvrite ja
vägivallatsejatega
kokkupuutuvate
spetsialistide
koolitamine

1) Õpetajad on
koolitatud*.

2011-2014

SoM

2) Noorsoo- ja sotsiaaltöötajad on koolitatud*.

2011-2014

SoM

3) Lastekaitsetöötajad ja 2011-2014
laste hoolekandeasutuste
töötajad koolitatud*.

SoM

4) Prokurörid ja
kohtunikud on
koolitatud*.

2011-2014

RP ja RK
koostöös
SoMiga

5) PPA ametnikud on
koolitatud*.

2011-2014

PPA
koostöös
SoMiga

SoM tegevuskulud, välisvahendid Eesti Naiste Varjupaikade Liidu poolt on Norra toetusprogrammi
(Norra finantsmehhanism 2012eeldefineeritud projekti raames koostatud naiste tugikeskuse
2015)
teenusekirjeldus,
mis
on
kättesaadav
aadressil
http://naisteliin.ee/files/80_Naiste%20tugikeskuse%20teenuseki
rjeldus.pdf. Rahastamise korralduse osas toimus 2013. aasta
alguses kolm rahastamise töögrupi kohtumist, kuhu oli
erinevate ministeeriumite kõrval kaasatud ka Linnade Liit ja
Maaomavalitsuste Liit. Kohtumiste tulemusel leiti, et naiste
tugikeskuste rahastamine tuleb lähiajal viia kindlamatele
alustele. Töötati välja kolm erinevat rahastamise versiooni, mis
said esitatud ka Sotsiaalministrile.
SoM tegevuskulud
Analüüs on hetkel töös ja valmib 2014. aasta veebruari
alguses. Dokumendis sisalduvad ka ettepanekud perevägivalla
teema eri aspektide integreerimiseks õppekavadesse.
Analüüsis sisaldub rahvusvaheline kogemus, koondades endas
kõikvõimalikke õpiväljundeid ja pädevusi, aga ka soovitusi
õppekavade täiendamiseks.

SoM tegevuskulud
1750 EUR
5000 EUR
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1) 2013 a koolitati Lääne prefektuuri ja ringkonnaprokuratuuri
töötajaid perevägivalla osas. Koolitustele olid kaasatud ka
kohaliku naiste varjupaiga esindajad. Koolitustel osales kokku
30 spetsialisti. Koolitamise eesmärk oli parandada asjaomaste
spetsialistide teadlikkust perevägivallast Interaktiivne koolitus
ENÜ Sihtasutus koostöös Sotsiaalministeeriumiga.
2) 2013. aastal viis SoM koostöös Eesti Naisühenduste
Ümarlaua Sihtasutusega läbi ka kolm suurt võrgustikukoolitust
perevägivallaga igapäevaselt kokkupuutuvatele spetsialistidele
Saaremaal, Jõgevamaal ja Põlvamaal (varjupaiga töötajad,
ohvriabi,
prokurörid,
haridustöötajad,
politseinikud,
sotsiaaltöötajad jne). Teemadena käsitleti koolitusel naiste
õigusi ja soolist võrdõiguslikkust, perevägivalla ja soopõhise
vägivalla mõisteid, vägivalla tuvastamist, ohvrite abistamist,
vägivallatseja käitumist, seadusandlust jm.
3) Koostöös PPAga, SKA ohvriabi osakonnaga, kohalike
omavalitsuste ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ja ENÜ
Sihtasutusega osales SOM projektis „Koostöös loome
turvalisust“. Toimus 8 infopäeva (sihtgrupp politseinikud,
ohvriabi,
prokurörid,
haridustöötajad,
sotsiaaltöötajad,
lastekaitsetöötajad, meedikud). Piirkonnad: Ida- Harju, Ida Viru, Lääne-Viru, Valga, Hiiumaa, Läänemaa – Haapsalu,
Jõgeva, Järva – Paide.
Koostöös JuM, SoM, PPA ja Sotsiaalkindlustusametiga käivitati
2013. aastal Pärnu perevägivallavõrgustiku piloot. Eesmärgiga

selgitada
võrgustikutöö
rolli
perevägivalla
juhtumite
lahendamisel ning välja töötada koostöömudeli kontseptsioon
perevägivalla juhtumite lahendamiseks.
4) 2013. aasta septembris korraldas Riigikohtu koolitusosakond
koostöös
Justiitsministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi,
Siseministeeriumi ja Prokuratuuriga inimkaubanduse teemalise
koolituse. Koolitusel käsitleti vabadusvastaste süütegude
koosseisusid (KarS §§ 133, 133-1, 133-2, 133-3, 138-1, 140),
ohvri tuvastamise ja esmase abistamise temaatikat,
inimkaubanduse
ohvrite
profileerimist
ning
tutvustati
inimkaubanduse
direktiivi
(2011/36/EL)
ning
direktiivi
ülevõtmisega seotud ohvriabi seaduse ja sotsiaalhoolekande
seaduse muudatusi. Koolitusmaterjalid on kohtunikele
kättesaadavad kohtunike koolituse koduleheküljel.
2013. aastal osales üks kohtunik väliskoolitusel “Training on the
international aspects of victim and witness protection in criminal
cases“ ning üks kohtunik koolitusel “The victim in a criminal
trial.”
Ohvrite ja vägivallatsejatega kokkupuutuvate prokuröride
teemat
käsitleti
alaealistega
tegelevate
prokuröride
õppereisidel:
28.08-30.08.2013 õppereis Stockholmi
16.10-18.10.2013 õppereis Oslosse
5) Jätkus 2012. a alustatud ja PPA eestvedamisel, koostöös
SoM, SKA ohvriabi osakonna, kohalike omavalitsuste ja Eesti
Naiste Varjupaikade Liidu ja Eesti Naisteühenduste Ümarlaua
SA-ga võrgustikukoolituste korraldamine ja läbiviimine. 2013. a
viidi läbi infopäevad Jõgevamaal, Hiiumaal, Läänemaal ja
Lääne-Virumaal (sihtgrupp politseinikud, ohvriabi, prokurörid,
haridustöötajad,
sotsiaaltöötajad,
lastekaitsetöötajad,
tervishoiutöötajad). Koolitusel selgitati, millega ja kuidas eelpool
nimetatud asutused lähisuhtevägivalla juhtumite korral abi anda
saavad. Infopäevadega jätkatakse 2014. a.

6) Meditsiinitöötajad on
koolitatud.

2011-2014

Tallinna ja
Tartu
Tervishoiu
Kõrgkool

Tallinna ja Tartu Tervishoiu
Kõrgkool
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2013. a koolitati PPA ja RP ametnikke PPA eelarveliste
vahenditega:
Koolitus: “Lähisuhtevägivallast läbi psühholoogia“
Koolitaja: Harri Kuunarpuu
Osalejad: 24 politseiametnikku ja 5 prokuröri
Koolitus on planeeritud ka 2014 aastal.
2013. a viisid PPA ametnikud läbi loengud lähisuhtevägivalla
teemal:
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli täiendõppe õdedele noorte
nõustamiskeskuse töötajatele (naiste- ja meestearstid,

ämmaemandad, sotsiaaltöötajad, psühholoogid).
Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis koolitati 2013. aastal teemal
„Lähisuhte vägivald“ õenduse õppetooli üliõpilasi õppeaines
Terve lapse õendus (neli tundi kaheksale rühmale),
ämmaemanduse üliõpilasi Terve inimese aines (kaks tundi
ühele rühmale). Õppejõudude tasustamine toimus Tallinna
Tervishoiu Kõrgkooli eelarvest.
Tugitelefoni töötajad on saanud 2013 aastal kaks koolitust SoM
rahadest. Eesti Naiste Varjupaikade Liidu poolt on edukalt läbi
viidud 1492 tugitelefoni töötajate koolitus Tartus (mais 2 päeva,
35 osalejat). Oktoobris lisaks Tartus eraldi veel tugitelefoni
juhtumite arutelud mille peaeesmärgiks oli tõsta ja ühtlustada
kõnedele vastajate teadmisi ja oskusi naistevastase ja
perevägivalla ohvrite emotsionaalsel toetamisel ja neile vajalike
nõuannete ja käitumisjuhiste andmisel. Osalejaid oli 27. Lisaks
korraldas ENVL 4 koolituspäeva omavahendite arvelt.
2013. aastal toetasid HTM ja SoM läbi HMNi Eesti Naiste
Ühenduste Ümarlauda selleks et lasteaiaõpetajatel koostada
„Soopõhise ja perevägivalla käsiraamat“. Tegemist on Eesti
Naisühenduste Ümarlaua SA projektiga, mille sisuks on
elektroonilise käsiraamatu koostamine ning koolituste
korraldamine lasteaiaõpetajatele. Käsiraamatu valmimise
tähtaeg on mai 2014.

7) Tugitelefoni 1492
töötajad on koolitatud.

2013-2014

SoM

SoM tegevuskulud
3500 EUR

11.6.
Perevägivallaalaste
käsiraamatute ja
koolitusmaterjalide
väljatöötamine

2)
Perevägivallateemaline
käsiraamat lasteaiaõpetajatele on
väljatöötatud.

2013

ENÜ

SoM, HTM
läbi HMNi 5 300 eurot

12. meede

Perevägivallajuhtumite uurimise tõhustamine ja -ohvrite kaitse kriminaalmenetluses

Tegevused

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

12.3. Vägivaldse
vanema
hooldusõiguse
piiramisvajaduse
analüüs

Uuring on läbi viidud ja
uurimisaruanne
avalikustatud; vajadusel
regulatsioon korrastatud.

2013

JuM

TOF toetus 25 000 EUR

12.4. Perevägivalla
juhtumite
menetluspraktika
ühtlustamine

1) Regulaarsed
2012-2014
menetlus-praktika
ülevaated tehtud
2) Ühtne praktika tagatud 2012-2014

JuM, PPA

JuM ja PPA tegevuskulud

RP, PPA

RP ja PPA tegevuskulud

Uuring valmis 2013. aasta lõpus. 2010. aastast kehtiv PKS tõi
kaasa olulise muudatuse vanema õiguste ja kohustuste
instituudis, mistap oli sobiv aeg analüüsida väljakujunenud
praktikat ning seaduse kohaldamisel kerkinud probleemkohti,
sh peres esineva vägivallaga arvestamist hooldusõiguse
määramisel. Uuringu eesmärgiks oli kaardistada hooldusõiguse
määramise praktikad ning selgitada välja tänased kitsaskohad,
et neile tuginedes teha ettepanekuid süsteemi muutmiseks
selliselt, et lapse huvid oleksid selles protsessis võimalikult
hästi kaitstud. Uuringutulemustega saab tutvuda siin:
http://www.just.ee/30181.
1) 2013. a menetluspraktika ülevaated on koostatud 5, 9 ja 12
kuu lõikes.
2) Nii PPA-s kui ka prokuratuuris tegeletakse menetluspraktika
ühtlustamisega (nt erinevad ühiskoolitused vt p 11.5).
Perevägivalla asjades on kokku lepitud ühtne menetluspraktika
(prokuratuuri juhtkonna otsused 08.07.2011 ja 17.09.2012).
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12.5. CAHVIO
konventsiooni
mõjude analüüs

3) Perevägivalla
koostöövõrgustike
loomise pilootprojekt ellu
viidud

2013-2014

JuM, SiM,
PPA, SKA,
ENÜ

Asjaomaste asutuste
tegevuskulud
JuM: 545
SiM: 400
PPA: 474
SoM: 140

1) Konventsiooni
karistusõiguslik mõjude
analüüs on läbi viidud.
2) Konventsiooni mõjude
üldanalüüs on läbi
viidud*.

2013

JuM koostöös Asjaomaste asutuste
SiM-iga
tegevuskulud

2013

SoM

SoM tegevuskulud

Samas esineb igapäeva praktikas piirkondlikke erinevusi, mille
muutmise vajalikkust ja viise tuleb analüüsida.
Justiitsministeeriumi eestvedamisel ja koostöös PPA,
Sotsiaalkindlustusameti, SoMi ja SiMiga on läbi viidud
perevägivalla võrgustiku pilootprojekti koolitused Pärnumaal
08.11, 03.12, 19.12. Tellitud ja jagatud infomaterjali
lähisuhtevägivalla ohvritele (10000 tk eesti ja vene keeles).
Toimub Pärnumaa juhtumite kaardistamine, mille alusel töötada
välja juhendmaterjal teistele piirkondadele, kuidas teatud
juhtumite puhul reageerida.
Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja
tõkestamise konventsioon (CAHVIO) avati allkirjastamiseks
11.05.2011 ja sellega on liitunud 32 riiki. Ratifitseerinud 8.
Hindamaks Eesti valmisolekut konventsiooniga liituda oli vajalik
eelnevalt läbi viia konventsiooni mõjude analüüs, sh vajalikud
muudatused seadustes, teenuste pakkumises ja ressursside
vajaduses. Analüüs on valminud ja Sotsiaalministeeriumis
kooskõlastamisel. Hiljemalt veebruari keskpaigas saadetakse
laiali ka teistele ministeeriumitele kommenteerimiseks.

13. meede

Rehabilitatsioon vägivallatsejatega

Tegevused

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

13.1.
Rehabilitatsiooniprogrammide
rakendamine
vägivallatsejatele

3) Perevägivallatsejate
retsidiivsuse
vähendamiseks mõeldud
teenuse või programmi
väljaarendamine ja
rakendamine

2013

JuM

JuM tegevuskulud, 50 000 EUR Läbi on viidud välisriikide praktika ja 2006. aasta programmi
tulemuste analüüs; eelnevale tegevusele ja 2006. aastal
väljatöötatud metoodikale tuginedes gruppidele ühise
metoodika väljatöötamine; ümarlauad/kohtumised projekti
erinevate osapoolte vahel (projekti meeskond, psühholoog,
prokurör, kriminaalhooldusametnik sotsioloog, potentsiaalsed
koolitajad). Tegevused jätkuvad 2014. aastal.

EESMÄRK IV

INIMKAUBANDUSE TÕKESTAMINE JA ENNETAMINE

14. meede

Inimkaubandusalane ennetustöö

Tegevus
14.1. Laiema
avalikkuse ja
riskirühmade
(ennekõike noored,
tüdrukud)

Indikaatorid
1) Ühiskonnaõpetuse
aineraamatud on
täiendatud.

Tähtaeg
2013

Vastutajad
HTM, SoM,
kodanikeühendused

Ressursid
HTM /SA Innove tegevuskulud
1000 EUR
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Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.
Aineraamatute temaatilised artiklid inimkaubanduse teemal nii
põhikooli kui gümnaasiumiastmele asuvad siin: põhikool,
gümnaasium. Ainetunnis kasutatavate metoodiliste juhendite
väljatöötamine jätkub 2014. aastal ning aineraamatuid
ajakohastatakse jooksvalt.

inimkaubandusalane teavitamine

2) Ühiskonnaõpetuse
õpetajad on koolitatud*.

2014

HTM

Välisvahendid

Tegevus jätkub 2014. aastal.

3) Telefonipõhiseks
teavitamiseks on
lepingud sõlmitud.

2011-2014

SoM,
välisvahendid

SoM tegevuskulu/
välisvahendid 64 794 EUR.

2013.a nõustamisliini info ja statistika leiab siit.

4) Inimkaubandusalane
teavitustegevus ja
koolitused koolinoortele

2013-2014

SoM,
SoM tegevuskulu
kodanikeühen 2800 EUR
dused
VäM tegevuskulu

5) Inimkaubandusalased
meediategevused ellu
viidud

2013

Kodanikeühendused

Välisvahendid 16 854 EUR

2013. aastal viidi läbi 37 loengut kutseõppeasutuste noortele
inimkaubanduse teemadel nii MTÜde kui ka ohvriabitöötajate
poolt. Välisministeerium korraldas loengusarju koolides „Tagasi
kooli” programmi raames reisimisega seotud nõuannete
jagamiseks. Loengud olid populaarsed ning nõudlus
samateemaliste loengute järele on jätkuvalt aktuaalne ka
2014.a.
Meedia-alased tegevused viidi ellu ISEC-i projekti „ A Safety
Compass: sign posting ways to escape trafficking“. Projekti
raames tähistati 18. oktoobril 2013 Euroopa inimkaubanduse
vastase võitluse päeva, sh viidi ellu kampaania “Naine ei ole
kaup“ Tammsaare pargis. Ilmus Eesti Päevalehe vaheleht
„Inimkaubandus“ (A3 formaadis 8 lk). Eesti Päevalehe tiraaž on
22 000, lugejaid on 101 000; Maalehe tiraaž on 43 000 ja
lugejaid 136 000. Sellega saavutati info levik üle-eestiliselt
(Eesti Päevaleht katab suurlinnad ja eelkõige Põhja-Eesti ja
Maaleht maapiirkonnad). Artikleid avaldasid ka www.delfi.ee ja
www.delfi.ru, venekeelne materjal pälvis veebis 70 000 klikki.
Lisaks ilmusid temaatilised artiklid “Sotsiaaltöö” ajakirjas.

15. meede

Tööalase ekspluateerimise ennetamine ja tuvastamine

Tegevus

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

15.1. Tööorjuse
ulatuse
kaardistamine ja
tööorjusealane
teavitamine

3) Tööorjuse
probleemistiku
tutvustamiseks on
infopäevad ja
teavitustegevused üle
Eesti läbi viidud.

2011-2014

Eesti Töötukassa/
EURES

EURES tegevuskulud 19 100
EUR

2013 a. sai Eesti Töötukassa/ EURES vahendusel tööjõu vaba
liikumise alast teavet 20 230 inimest. Eesmärgiga suurendada
kodanike teadlikkust tööjõu liikuvusega kaasnevatest õigustest
ja kohustustest, korraldas EURES koos Töötukassaga kaks
Euroopa töömessi (17.05.2013 Tartus ja 27.09.2013 Tallinnas,
vt www.toomess.ee). Messidel jagamiseks trükiti voldikud 12
Euroopa riigi elu- ja töötamistingimuste kohta. Samuti jagati
huvilistele maksukorralduse, ravikindlustuse, lastetoetuste,
pensionide ja muude Euroopa sotsiaalkindlustusskeemide
teemalisi infomaterjale. Välismaal töötamisega seotud teavet
jagasid EURES, Europassi, Sotsiaalkindlusameti, Haigekassa,
Maksu-ja Tolliameti ja Tööinspektsiooni spetsialistid. Enam
esitatud küsimused puudutasid tööturu olukorda erinevates
Euroopa
riikides,
tööpakkumisi,
kuidas
ja
millistes
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15.2. Tööjõuturu
1) Ümarlauad toimunud
2012-2014
organisatsioonidega tööjõu
koostöö tõhustamine organisatsioonidega (sh
Tööinspektsioon,
Kaubandus- ja
Tööstuskoda, Tööandjate
Keskliit, Töötukassa)
ning edasised koostöövõimalused kaardistatud.

JuM, SoM

ametiasutustes tuleb välisriigis tööle asudes end registreerida,
samuti
küsiti
palju
välisriikide
sotsiaalõiguste
ja
maksusüsteemide kohta. Eelistatumad sihtriigid, kuhu sooviti
tööle minna, olid endiselt Soome, mis on soodne eelkõige oma
asukoha tõttu, ning Norra, Rootsi, Saksamaa ja Suurbritannia.
Kokku külastas töömesse ligikaudu 9 500 inimest.
2013 a. korraldas EURES 20 teabeüritust üle Eesti ning 4
teabeseminari Tallink parvlaeval Soomes tööl käivatele
pendeltöötajatele. Seminarid, kus tutvustati laevareisijatele
Soome töötingimusi, mõlema riigi sotsiaalkindlustushüvitisi ning
maksukohustusi, korraldati esmaspäeva hommikuti, kui enamik
inimesi sõidab piiriüleselt tööle. Inimeste teadlikkuse
suurendamine aitab ennetada tööjõu ärakasutamist ning
probleeme maksustamise või lepingute sõlmimisega. Kuna
paljud töötajad on seotud ehitussektoriga, kutsusime infot
jagama Soome Ehitusliidu esindaja Tallinnas ning töötukassa
spetsialistid hüvitiste alal. Keskmiselt osales ühel seminaril
umbes 50 inimest.
Lisaks nimetatud üritustele jagasid EURES nõustajad infot
välisriikides töö leidmise võimaluste kohta, sh teavitasid
välismaal töö otsimisega kaasnevatest ohtudest, veel 52
koostööpartnerite poolt korraldatud teabeüritusel.
Sotsiaalmeedia (Töötukassa Facebooki konto) ja skype
nõustamine on aidanud meil jõuda erinevate sihtgruppideni:
noored, tööotsijad maapiirkondadest, juba Euroopas elavad
kliendid jpt. EURES pakub skype nõustamise võimalust igal
reedel kl 12:00-15:00. Enam infot: www.eures.ee/.
2013 a. külastati Eesti EURES kodulehte www.eures.ee
keskmiselt üle 14 000 korra kuus (ehk igakuiselt 8300
unikaalset külastajat).
JuM tegevuskulud/ LFT kulud ja Tööorganisatsioonidele
toimus
ümarlaud
4.10.2013
ADSTRINGO projekti vahendid ADSTRINGO projekti raames. Ümarlaua eesmärgiks oli
969 EUR
tutvustada ADSTRINGO raamest läbiviidud uuringu tulemusi
ning keskenduti peamistele tööjõu ärakasutamisega seotud
probleemidele: sh värbamine, lepingute sõlmimisega seotud
probleemid, välismaal töötavate inimeste töö- ja elutingimused
jne.

30

2) ADSTRINGO projekt
ellu viidud

2012-2014

TÜ

Välisprojekti eelarve 24 552,58
EUR (2012-2014)

2013. aastal valmis projekti uuringu raport. Raportis on
väljatoodud ADSTRINGO projekti raames valminud uuringu
tulemused. Uuring on läbiviidud Soomes, Rootsis, Leedus ja
Eestis. Raport on kättesaadav tasuta kas paberkandjal või
elektroonilisel versioonil. Uuringu tutvustus toimus 18.10.13
Vilniuses.

15.4
Teavituskampaania on
2013
SoM
ESF vahendid
Teavituskampaania toimunud
töövahendusteenuse
osutamise
tingimustest
16. meede
Inimkaubanduse ohvrite abistamisvõimaluste arendamine

Teavituskampaania
töövahendusteenuse
osutamise
tingimustest ei toimunud 2013. aastal, vaid lükkus ESF
programmi „Tööturupoliitika arendamine 2009-2013“
tegevusena 2014. aastasse.

Tegevus

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

16.1.
Uurimus on läbi viidud ja
Inimkaubanduse
uurimisaruanne
ohvrite ja
avalikustatud*.
prostitutsiooni
kaasatud naiste
vajaduste hindamine

2014

SoM, MTÜ
Eluliin

Välisvahendid Norra
finantsmehhanismist

Tegevus on kaetud Norra Finantsmehhanismi eeldefineeritud
projektiga.

16.2. Prostitutsiooni
kaasatud ja
kaubitsetud naistele
varjupaiga- ja
rehabilitatsiooniteenuse pakkumine
16.3. Inimkaubanduse ohvrite
abistamise süsteemi
kvaliteedi ja
tulemuslikkuse
analüüs.
16.4. Eestis ning
välisriikides Eesti
esindustes
kodanike, sh ohvrite
teavitamine
konsulaar-teenustest
ja konsulaarabi
saamise
võimalustest

Rehabilitatsiooni- ja
varjupaigateenus on
rahastatud*.

2011-2014

SoM

Analüüs tehtud ja
avalikustatud.

2014

SoM

SoM tegevuskulud 96 000 EUR SoM on teenuste pakkumiseks sõlminud kaks lepingut MTÜ
Eluliiniga ja ühe lepingu Eesti Naiste Varjupaikade Liiduga,
mille raames pakuti psühholoogilist, sotsiaalset, juriidilist
nõustamist, varjupaigateenust ning rehabilitatsiooni ja
postrehabilitatsiooni seksuaalse ekspluateerimise ohvriks
langenud ning prostitutsiooni kaasatud naistele.
SoM tegevuskulud
28.04.2013 jõustus ohvriabi seaduse muutmise ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega täiendati
nii inimkaubanduse kui ka seksuaalkuriteo ohvritele, sh
alaealistele ja välisriigi kodakondsusega ohvritele suunatud
teenuste raamistikku ja teenuste osutamise korda.

Trükised jagatud.
Konsulaarinfo
kättesaadav VäM
kodulehel ja tasuta
mobiilirakenduses. Kiiret
nõu saab küsida
veebikonsulis ja 24h
töötavas hädaabi
telefonis +372 53 01

2011-2014

VäM

VäM tegevuskulud
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Konsulaarinfo
kättesaadav
VäM
kodulehel
http://reisitargalt.vm.ee ja tasuta mobiilirakenduses “reisi
targalt”. Koostöös Tartu Ülikooliga välisriikides reisimise ja
töötamise ohtusid kirjeldav mini e-kursus on avalikkusele
kättesaadav. Kiiret nõu saab veebikonsulilt FB-s ja 24h
töötavalt hädaabi telefoninumbrilt +372 53 01 9999.

9999.

16.5. Varjupaikadelt
ohvrite ja neile
teenuste osutamise
kohta andmete
kogumine

Igal aastal varjupaikadelt
ühtlustatud metoodika
alusel statistika kogutud
ja avalikustatud koos
analüüsiga.

2011-2014

SoM

SoM tegevuskulud

16.7. Inimkaubanduse
ohvritele (eelkõige
mehed ja lapsed)
suunatud teenused
(nõustamine,
tõlketeenused,
psühholoogiline,
juriidiline,
materiaalne jne abi)

Nõustamis-, tõlke- ja
muud vajalikud teenused
on rahastatud ning
kättesaadavad*.

2014

SoM

SoM tegevuskulu, toodud p
16.2 all

2013. aastal hakati ohvrite kohta andmeid koguma uutmoodi.
Ohvri staatuse määramise õigus jääb uurimisasutustele ja
ohvrid suunatakse teenusele sotsiaalkindlustusameti kaudu.
MTÜ-d, kes ohvrite esmajärjekorras kokku puutuvad,
edastavad enda kahtluse kohta teate uurimisasutusele.
Teenuseid
ohvritele
MTÜde
poolt
pakutakse
sotsiaalkindlustusameti tellimusel.
2013. aastal pakuti kahele saatjata alaealisele
asenduskoduteenust.

17. meede

Inimkaubanduse juhtumite uurimise tõhustamine

Tegevus

Indikaatorid

Tähtaeg

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

17.1.
2) Põhjamaade Ministrite
Rahvusvahelise
Nõukogu koostööprojekt
inimkaubandusalase ellu viidud
koostöö tõhustamine

2014

PPA

PPA tegevuskulud/ välisvahendid PMN-ilt
2013-2014: 101 456 EUR

17.2.
Inimkaubanduse
ohvri tuvastamise ja
abistamise juhendi
täiendamine

2013

SoM, VäM

SoM tegevuskulud 2000 EUR

Põhjaja
Baltimaade
Naispolitseinike
Võrgustiku
koordineerimisel korraldati 2013. a kaks õppereisi:
8.-12.04.2013 Stockholmi ja Oslosse ning 27.-29.05.2013
Eestis (Tallinn, Narva). Projekt lõppes konverentsiga 30.31.05.2013 Tallinnas, avalikult kättesaadavad on konverentsi
pildid ja materjalid. Detsembris korraldati PPA sisese projekti
jätkuna konverentsi teemasid käsitlev ümarlaud.
Inimkaubanduse ohvri tuvastamise ja abistamise juhendi
täiendamine reaalne valmimisaeg oli jaanuar 2014 (täiendatud
juhend saadeti laiali 23.01.2014. Lisaks toimusid mitmed
töökohtumised protseduurireeglite kokkuleppimiseks. Viimased
kinnitati 2013. a lõpul.

Protseduurireeglid, sh
arvestades alaealiste
erisusi, koostatud ja
juhisesse lisatud ning
kinnitatud.
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17.3.
Inimkaubanduse
teema kõrg- ja
kutsehariduskoolide
asjaomaste erialade
õppekavadesse
integreerimise
võimaluste
analüüsimine
17.4.
Inimkaubanduse
ohvritega
kokkupuutuvate
spetsialistide
täiendus-koolitamine

Analüüs läbi viidud ja
esitatud ettepanekud
inimkaubanduse teema
eri aspektide
integreerimiseks
õppekavadesse*.

2013-2014

SoM

Välisvahendid Norra
finantsmehhanismidest

Antud tegevus ei saanud Norra finantsmehhanismide
taotlusesse sisse ja seega jääb arengukava kestuse jooksul
antud tegevus teostamata.

1) Naiste varjupaikade,
rehabilitatsioonikeskuste
töötajad, SKA
ohvriabitöötajad,
sotsiaaltöötajad jt
asjakohased spetsialistid
on koolitatud.
2) Konsulaarametnikud
on koolitatud.

2011-2014

SoM

SOM tegevuskulud 3219 EUR

SoM poolt ja kaasabil koolitati SKA ohvriabitöötajaid, TI
töötajaid, ka menetlejaid. Lisaks koolitati spetsialiste ka
kodanikeühenduste poolt, nt Eluliini eeldefineeritud projekti
raames koolitati sotsiaaltöötajaid ohvrite kohtlemise teemal ning
toimusid ümarlauad Valklas noorsootöötajatele (50 osavõtjat).

2011-2014

VäM

VäM tegevuskulud

Konsulaarametnike
täiendkoolitustel
inimkaubanduse teemat.

3) PPA ametnikud,
prokurörid ja kohtunikud
on koolitatud.

2011-2014

RP, RK, PPA

RP, RK, PPA tegevuskulud/
JuM tegevuskulud 380 EUR

2013. aasta septembris korraldasid Riigikohtu koolitusosakond,
justiitsministeerium, sotsiaalministeerium, siseministeerium,
Politsei- ja Piirivalveamet, Riigiprokuratuur, Eesti Advokatuur ja
MTÜ Living For Tomorrow mitu inimkaubanduse teemalist
ühiskoolitust. Koolitusel käsitleti vabadusvastaste süütegude
koosseisusid (KarS §-id 133, 133-1, 133-2, 133-3, 138-1, 140),
ohvri tuvastamise ja esmase abistamise temaatikat,
inimkaubanduse
ohvrite
tuvastamist
ning
tutvustati
inimkaubanduse
direktiivi
(2011/36/EL)
ning
direktiivi
ülevõtmisega seotud ohvriabi seaduse ja sotsiaalhoolekande
seaduse muudatusi. Koolitusmaterjalid on kohtunikele
kättesaadavad kohtunike koolituse koduleheküljel. Lisaks
korraldas juristidele ühe koolituse ja 2 ümarlaua arutelu MTÜ
Eluliin.
Aastal 2013 osales inimkaubanduse teemalistel väliskoolitustel
kaks kohtunikku ning 2012. aastal 4 kohtunikku.19.0220.02.2013
osales
Viru
Ringkonnaprokuratuuri
ringkonnaprokurör Leedus, Vilniuses toimunud inimkaubanduse
teemalisel seminaril.
16.04-18.04.2013
osalesid
kaks
prokuröri
Hollandis,
Amsterdamis toimunud inimkaubanduse vastu võitlemise
teemalisel seminaril. 28.11-29.11.2013 osalesid kaks
riigiprokuröri Rumeenias, Bukarestis toimunud seminaril
„Tõendite kogumine inimkaubanduse juhtumites“.
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kajastati

ka

17.6.
Seksuaalteenuste
ostmise õigusliku
käsitluse
analüüsimine

4) Saatjata ja kaubitsetud 2014
laste tuvastamise ning
abistamise teemadel on
lastekaitse- ja laste
hoolekandeasutuste
töötajad koolitatud*.

SoM

SoM tegevuskulu/lisaraha

Koolitusi korraldatakse 2014. aastal. 2013.a jõustus ohvriabi
seadus jt seaduste muutmise seadus, millega muudeti oluliselt
saatjata alaealiste vastuvõtu korraldust.
Peamised muudatused olid:
1. Saatjata alaealisele võib menetlustoimingute juurde esindaja
määrata Politsei-ja Piirivalveamet, sõlmides selleks lepingu
füüsilise või juriidilise isikuga. Saatjata alaealist esindav isik
peab olema usaldusväärne ning tal peavad olema saatjata
alaealise esindamiseks vajalikud teadmised ja oskused.
2.Sotsiaalhoolekande seadusesse lisati asenduskoduteenusele
ja perekonnas hooldamisele õigustatud laste ringi saatjata
alaealine välismaalane, inimkaubanduse ohver ja seksuaalselt
väärkoheldud alaealine. Kõigi nimetatud sihtrühmade puhul
suunab lapse teenusele Sotsiaalkindlustusamet (vanemliku
hoolituseta lapse või orvu suunab teenusele kohalik
omavalitsus). Teenusele suunamisel ja teenuse osutamise
kestel peab Sotsiaalkindlustusamet täitma sotsiaalhoolekande
seaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid.
Tööinspektorid koolitatud SoM tegevuskuludest.
Koolitus viidi läbi 26.- 27.augustil 2013.a. ning vastavalt
kokkuleppele jätkuvad koolitused 2014. aastal.

5) Tööinspektorid on
koolitatud

2013-2014

SoM, TI

SoM
tegevuskulud 1457 EUR

Uuring on läbi viidud ja
uurimisaruanne
avalikustatud.

2013

JuM

JuM tegevuskulud

Uuring kavandati Justiitsministeeriumi 2013. a IV kvartali
tööplaani, kuid reaalselt valmib 2014.a alguses.

Vastutajad

Ressursid

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2013. aastal.

JuM

Võrgustikus osalevate asutuste
tegevuskulud, 1573 EUR

VVA töögruppidega koguneti 2013. aastal kaks korda:
veebruaris (15.02.2013) VVA aruandluse arutamiseks ja
detsembris temaatiliseks seminariks (04.12.2013) lepitamisest
perevägivalla ning alaealiste kuritegude puhul. Ettekannetega
esinesid ka Soome lepitussüsteemi praktikud (Pia Slögs - Head
of Mediation Office at Nuorisopalvelu Yöjalka, Aune FlinckNational Institute for Health and Welfare, Saija Sambou Ministry of Justice, Department of Criminal Policy), Jaanus
Kangur (www.kangurkoolitus.com) ning Jaanus Mäe Tartu
Ohvriabikeskusest.
Inimkaubanduse võrgustiku liikmed kogunesid kaks korda
aastas ümarlaua kohtumistel: 7.05.2013 ja 6.12.2013 ning

ARENGUKAVA TÕHUS ELLUVIIMINE
18. meede

Koostöövõrgustike loomine ja arendamine

Tegevused

Indikaatorid

18.1. Riiklike
koostöövõrgustike
loomine ja
regulaarsed
kohtumised

Loodud on
2011-2014
koostöövõrgustikud
arengukavas käsitletavate
teemade kaupa ja aastas
on toimunud vähemalt
kaks võrgustiku kohtumist.

Tähtaeg
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lisaks toimusid eraldi töögrupi kohtumised inimkaubanduse
ohvri
tuvastamise
ja
abistamise
protseduurireeglite
koostamiseks.
* - tegevus viiakse rakendusplaanis toodud mahus ellu välisvahenditest toetuse saamise korral või kui eraldatakse vajaminev summa eelarvesse.
Kasutatud lühendid:

i

AMVS

Alaealise mõjutusvahendite seadus

EK

Euroopa Komisjon

EKN

Eesti Kirikute Nõukogu

ENVL

Eesti Naiste Varjupaikade Liit

ENÜ

Eesti Naisteühenduste Sihtasutus

HMN

Hasartmängumaksu Nõukogu

HTM

Haridus- ja Teadusministeerium

JuM

Justiitsministeerium

KOV

Kohalik omavalitsus

KarS

Karistusseadustik

KrMS

Kriminaalmenetluse seadustik

LKL

Lastekaitse Liit

MA

Maanteeamet

MKM

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

MST

Multisüsteemne teraapia

PPA

Politsei- ja Piirivalveamet

RES

Riigieelarve strateegia

RK

Riigikohus

RP

Riigiprokuratuur

SiM

Siseministeerium

SoM

Sotsiaalministeerium

TAI
TI

Tervise Arengu Instituut
Tööinspektsioon

TÜ

Tartu Ülikool

Noorena käsitletakse Eestis isikuid vanuses 7-26, alaealistena isikuid kuni 18aastased.
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