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1. SISSEJUHATUS
Selleks et inimkaubanduse ohver saaks ränga kuriteo tagajärgedest paremini taastuda, on
äärmiselt oluline ohver kiiresti tuvastada ja teda abistada. Asjakohane ja kiire ohvriabi aitab ka
kurjategijaid vastutusele võtta, sest tuge saanud ohver on altim uurimisasutustega koostööd
tegema. Inimkaubanduse direktiivi1 järgi tuleb inimkaubanduse ohvrile pakkuda abi ja toetust
kohe, kui on mõistlik arvata, et inimene võib olla inimkaubanduse ohver, hoolimata sellest, kas
ta soovib kriminaaluurimises, süüdistuse esitamisel või kohtumenetluses koostööd teha.
Käesolev juhendmaterjal annab suunised, kuidas ohver tuvastada ja suunata Sotsiaalkindlustusameti (SKA) kaudu teenusele.
Juhendit aitas koostada väga suur hulk eri asutuste ja kodanikuühenduste spetsialiste, kes
võivad inimkaubanduse ohvritega kokku puutuda. Kindlasti hakatakse juhendit päevakohasuse
tagamiseks regulaarselt üle vaatama. Kui märkate juhendis puudusi või on teil ettepanekuid või
täpsustusi, andke nendest palun juhendi koostajale teada.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 5.04.2011 direktiiv 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse
tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu
raamotsus 2002/629/JSK, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=celex:32011L0036
1
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2. TUVASTAMISE ESMANE KONTROLLNIMEKIRI
Inimkaubanduse kuritegu iseloomustab kolm tahku: tegevus, viis ja eesmärk. Kui need kolm
koos ilmnevad, võib eeldada, et tegu on inimkaubandusega.
Näiteks kui tundub tõenäoline, et värbamisel on rakendatud jõudu või sunnimeetmeid,
kasutamaks inimest ära sunniviisiliseks tööks, võime eeldada inimkaubanduse kuritegu.
Järgmine tabel aitab ära tunda kahtlast olukorda.
Mis?
värbamine

Kuidas?
võetakse vabadus

Milleks?
sundida inimest
abielluma

vedu või üleandmine

vägivallatsetakse

sundida inimest
töötama tavapäratutel
tingimustel

saatmine

kasutatakse pettust

sundida inimest
tegelema
prostitutsiooniga

vastuvõtmine

ähvardatakse kahju
tekitamisega

sundida inimest
kerjama

varjamine

kasutatakse ära teisest
inimesest sõltuvust

sundida inimest
panema toime kuritegu

majutamine

kasutatakse ära
abitut seisundit

sundida inimest
täitma muud vastumeelset kohustust

muul viisil inimese
sunnitud tegevusele
kaasaaitamine

kasutatakse ära
haavatavat seisundit

hoida inimest sellises
olukorras

Pane tähele!
Laste puhul ei ole vägivald, pettus, sund jms vältimatu tingimus, et defineerida juhtunu
inimkaubandusena. Laste puhul tuleb vaadelda ridu „Mis?“ ja „Milleks?“. Näiteks kui laps
värvati selleks, et teda prostitutsioonis ära kasutada, on tegu inimkaubandusega.
Kui inimkaubanduse ohvri vanus ei ole teada ja on põhjust arvata, et ta on alla 18-aastane,
käsitatakse inimest alaealisena, kuni ei ole tõendatud vastupidist. Sellise käsitlusviisi
eesmärk on tagada kahtluse korral inimesele suurem kaitse.
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3. KES ON INIMKAUBANDUSE OHVER JA EELDATAV OHVER?
Ohvriabi seadus (OAS) eristab inimkaubanduse ohvrit ja eeldatavat inimkaubanduse ohvrit.
Inimkaubanduse ohver on inimene, kelle vastu toime pandud kuriteo kohta on alustatud
kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 133–1333, 138–140 või 175 alusel või muu samalaadse
välisriigis kehtivas karistusseaduses sätestatud kuriteo tunnustel. Kriminaalõiguslikult on osa
neist inimestest tunnistajad ja osa kannatanud, kuid ohvriabi seaduse mõttes on nad kõik
inimkaubanduse ohvrid, keda on võimalik toetada.
Inimkaubanduse ohvri staatus on igal juhul seotud kriminaalmenetluse alustamisega. Karistusseadustikus on inimkaubanduse kohta konkreetne kuriteokoosseis, kuid ohvriabi seaduse
mõttes hõlmab ohvri staatus ka muid kuriteokoosseise. Karistusseadustikus on üheksa inimkaubandusega seotud koosseisu:
1) § 133 – inimkaubandus;
2) § 1331 – inimkaubanduse toetamine;
3) § 1332 – kupeldamine;
4) § 1333 – prostitutsioonile kaasaaitamine;
5) § 138 – ebaseaduslik inimuuringute tegemine;
6) § 1381 – doonorlusele sundimine;
7) § 139 – ebaseaduslik siirdematerjali võtmine;
8) § 140 – doonorlusele kallutamine;
9) § 175 – inimkaubandus alaealise suhtes.
Inimkaubanduse ohver on ka inimene, kelle vastu toime pandud kuritegu menetletakse välisriigis ning kuriteokoosseis on samalaadne mõne ülal esitatud loetelu kuriteokoosseisuga (inimkaubandus, kupeldamine, doonorlusele kallutamine vms).
Eeldatav inimkaubanduse ohver on inimene:
kelle on Eestis inimkaubanduse ohvrite abistamisega tegelev organisatsioon eeltuvastanud ja esitanud SKA-le teate kahtluse kohta, et inimene võib olla inimkaubanduse ohver,
või
kelle kohta on välisriigi pädev asutus esitanud SKA-le teate inimkaubanduse ohvriks
langemise kohta selles riigis
Seega ei pruugi eeldatava ohvri staatus olla seotud kriminaalmenetlusega. Menetlust ei pruugi
veel alustatud olla, kuriteoteadet ei ole veel esitatud ja võib-olla ei esitatagi. Võimalik ka, et
menetlus toimus teises riigis ja on juba lõppenud, kuid ohver vajab endiselt abi.
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4. MILLISEID TEENUSEID PAKUTAKSE OHVRILE JA EELDATAVALE OHVRILE?
Ohvriabi seaduse järgi (§ 3 lg 2) pakutakse inimkaubanduse ohvritele ja eeldatavatele ohvritele
SKA kaudu järgmisi teenuseid:
ohvri nõustamine
ohvri abistamine suhtlemisel riigi- ja omavalitsusasutustega ning juriidiliste isikutega
turvaline majutus
toitlustus
tervishoiuteenused
materiaalne abi
psühholoogiline abi
tõlketeenus ohvriabiteenuse raames osutatavate teenuste saamiseks
muud ohvri füüsiliseks ja psühhosotsiaalseks taastumiseks vajalikud teenused
Peale selle pakutakse ohvrile ja eeldatavale ohvrile vajaduse korral järgmisi teenuseid:
juriidiline nõustamine, sh vajaduse korral ohvri esindamine kohtueelses menetluses,
kohtu- ja haldusasutustes, uurimisasutustes, kohtutäiturite ja kolmandate isikute ees
tugiisikuteenus
sotsiaalnõustamine
Kui eeldatav ohver viibib riigis seaduslikku alust omamata, ei lükka talle teenuste osutamine
temale PPA poolt sätestatud lahkumiskohustust edasi.
Inimesed, kes ei mahutu ohvriabi seaduse alusel inimkaubanduse ohvri või eeldatava
inimkaubanduse ohvri definitsiooni alla, kuid kellel esinevad siiski mingisugused
inimkaubanduse ohvri tunnused, saavad samuti abi läbi Sotsiaalkindlustusameti.
Sotsiaalkindlustusamet pakub tööpäevadel inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise
nõuandeliini 6607 320 teenust2 (sh vajadusel silmast-silma nõustamist) kõikidele, kellel on nt
tööalase või seksuaalse ärakasutamise tunnused. Nõuandeliini saab pöörduda klient otse ja
anonüümselt, või tema lähedased, või ametiasutused, kellel on kahtlus inimkaubandusele
viitavate tunnuste osas. Nõuandeliini kaudu pakutakse järgmist abi:
ohvri nõustamine
ohvri abistamine suhtlemisel riigi- ja omavalitsusasutustega ning juriidiliste isikutega
sotsiaalnõustamine
õigusalane nõustamine

2

Loe teenuse kohta pikemalt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/inimkaubanduse-ennetamisenouandeliin
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5. KUIDAS INIMKAUBANDUSE OHVER TEENUSELE SUUNATAKSE?
5.1. Prokuratuur
Prokuratuur juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, esindab kohtus riiklikku süüdistust ja täidab
muid seadusega prokuratuurile pandud ülesandeid. Prokuratuur arvestab lapse õiguste
konventsioonis ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas toodud õigustega, mis on eriti asjakohased
seoses laste õigustega kohtumenetluses3. Euroopa Liidu riigid on kohustatud tagama, et kõikides
lastega seotud toimingutes seatakse esikohale lapse parimad huvid.
Kui inimene ise või keegi teine on esitanud prokuratuurile teate inimkaubandusega seotud
kuriteo kohta (vt ptk 3), peab prokuratuur sellest viivitamatult teatama SKA-le telefonil 116 006
või andma uurimisasutusele suunise see teave edastada. Seejärel saab SKA suunata ohvri
teenusele. SKA lepingupartner saab korraldada ohvri majutamise, toitlustamise jm esmavajalikud teenused, vajaduse korral koostöös omavalitsusega, mille territooriumil ohver
parajasti viibib.
Samamoodi esitab prokuratuur SKA-le teate juhul, kui ta on saanud kuriteo asjaoludest teada
muu teabe või menetluse kaudu (rahvusvahelise kaitse menetlus, viisamenetlus, ühiskontroll
jm). SKAd teavitatakse ka siis, kui kriminaalmenetlust ei alustata või see lõpetatakse.

6.1.1. Välismaalasest ohver või tunnistaja
Prokuratuur või tema korraldusel uurimisasutus peab teavitama välismaalast, kes on inimkaubandusega seotud kuriteos kannatanu või tunnistaja, järelemõtlemisajal pakutavatest
teenustest ning võimalusest saada kriminaalmenetluses osalemiseks tähtajaline elamisluba ja
rahvusvaheline kaitse. VMSi § 205 alusel antakse prokuratuuri otsusel välismaalasele
järelemõtlemisaega 30–60 kalendripäeva hetkest, kui teda teavitatakse kaaluka avaliku huvi
korral tähtajalise elamisloa andmise võimalusest ja tingimustest, et võimaldada tal jõuda
otsusele, kas ta soovib kuriteo lahendamisele kaasa aidata.
Järelemõtlemisajal on ohvril või tunnistajal juba õigus teenuseid saada. Prokuratuur või tema
korraldusel politsei teavitab SKAd järelemõtlemisaja saanud inimesest. Prokuratuur võib
järelemõtlemisaja enne tähtaega kehtetuks tunnistada, kui välismaalane on omal initsiatiivil
loonud uuesti kontaktid inimesega, keda kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteo toimepanemises, või välismaalane kujutab endast ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule. SKAd tuleb
teavitada järelemõtlemisaja kehtetuks tunnistamisest, et ta saaks teenuste andmise lõpetada.
Prokuratuuri taotlusel võib politsei anda välismaalasele, kes on inimkaubandusega seotud
kuriteos kannatanu või tunnistaja, tähtajalise elamisloa kriminaalmenetluses osalemiseks.
Tähtajaline elamisluba kriminaalmenetluses osalemiseks antakse prokuratuuri taotluses
nimetatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui aastaks. Sellist elamisluba võidakse pikendada
prokuratuuri taotluses nimetatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui aastaks korraga. Kogu selle
aja vältel on välismaalasel õigus saada teenuseid, kui tal on selleks vajadus. Prokuratuur teavitab
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politseid, kui esineb alus tunnistada välismaalase elamisluba kriminaalmenetluses osalemiseks
kehtetuks. Politsei teavitab sellisel juhul SKAd, kes saab lõpetada teenuste andmise.

6.2. Politsei
Politsei ülesanne on ennetada inimkaubandusega seotud süütegusid ning kaitsta avalikku korda
(politsei ja piirivalve seaduse § 3).
Kui inimene ise või keegi teine on esitanud uurimisasutusele teate inimkaubandusega seotud
kuriteo kohta, peab politsei sellest viivitamatult teatama SKA-le ööpäev läbi tegutseval telefonil
116 006. Seejärel saab amet suunata inimkaubanduse ohvri teenusele.
Samamoodi esitab politsei SKA-le teate juhul, kui ta on saanud kuriteo asjaoludest teada muu
teabe või menetluse kaudu (rahvusvahelise kaitse menetlus, viisamenetlus, ühiskontroll jm).
SKA lepingupartner korraldab ohvri majutamise, toitlustamise jm esmavajalikud teenused.
Kui kriminaalmenetlust inimkaubanduse või sellega seotud kuriteos ei alustata või see
lõpetatakse, tuleb samuti SKAd teavitada.

6.2.1. Välismaalasest ohver või tunnistaja
Välismaalaste seaduse (VMS) järgi võib inimkaubanduse ohvrile või inimkaubandusega seotud
kuriteo tunnistajale, kes on kolmanda riigi kodanik, anda prokuratuuri taotlusel tähtajalise
elamisloa kriminaalmenetluses osalemiseks, et aidata kaasa kuriteo lahendamisele. Ohver peab
ise tahtma õiguskaitseasutustega koostööd teha. Seetõttu tuleb prokuratuuril või uurimisasutusel selgitada välismaalasele elamisloa saamise tingimusi, sh tema õigust taotleda rahvusvahelist kaitset ning aluseid kaitse saamiseks jms, ja elamisloa liigi muutumisega kaasnevaid
tagajärgi. Ohvril, kes ei soovi saada tähtajalist elamisluba kriminaalmenetluses osalemiseks, on
õigus saada ohvriabiteenuseid, kui tal on muu seaduslik alus Eestis viibida.
Nii järelemõtlemisajal,4 elamisloa taotluse läbivaatamise kui ka elamisloa kehtivuse ajal on
välismaalasel õigus saada inimkaubanduse ohvrile mõeldud ohvriabiteenuseid. Ka juhul, kui
inimkaubanduse ohvril pole seaduslikku alust Eestis viibida, peatatakse järelemõtlemisajaks
talle tehtud lahkumisettekirjutuse täitmine. ei sunnita teda järelemõtlemisajal lahkuma.
Politsei pikendab prokuratuuri taotlusel elamisluba kriminaalmenetluses osalemiseks, kui
elamisloa andmise tingimused on säilinud. Elamisloa võib tunnistada kehtetuks, kui kriminaalmenetlus on lõpetatud, inimkaubanduse ohver ei aita enam kuriteo lahendamisele kaasa või on
vabatahtlikult taastanud suhted kuriteos kahtlustatava või süüdistatavaga või kujutab ta endast
ohtu avalikule korrale või riigi julgeolekule. Kui elamisluba kehtetuks tunnistades määratakse
teenust saavale inimesele lahkumistähtaeg, peab politsei sellest SKA-le teada andma. Sellisel
juhul lõpetab SKA teenuste osutamise isikule.

VMSi § 205 alusel antakse prokuratuuri otsusel välismaalasele järelemõtlemisaega 30–60 kalendripäeva
hetkest, kui teda teavitatakse kaaluka avaliku huvi korral tähtajalise elamisloa andmise võimalusest ja
tingimustest, et võimaldada tal jõuda otsusele, kas ta soovib kuriteo lahendamisele kaasa aidata.
4
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Kui politsei saab teada, et ohver vajab abi, informeerib ta SKAd telefonil 116 006 või võtab
otsekontakti inimkaubanduse teemaga tegeleva ohvriabitöötajaga. SKA lepingupartner saab
korraldada ohvri majutamise, toitlustamise jm esmavajalikud teenused, vajaduse korral koos
omavalitsusega, mille territooriumil ohver parajasti viibib.
Alaealiste inimkaubanduse ohvrite kohtlemist käsitleb ptk 7.

6.3. Tööinspektsioon
Tööinspektsiooni eesmärgiks on töötajate ja tööandjate teadlikkuse tõstmise ja riiklikku
järelevalve kaudu tagada ohutu, turvaline ja tervislik töökeskkond ning õigusaktide nõuetele
vastavad töösuhted ja töötajate võrdne kohtlemine Eesti tööturul. Kõigile Eesti Vabariigi
territooriumil töölepingulise suhte raames tööd tegevatele inimestele, sh välismaalastele,
peavad töökeskkonnas olema tagatud vähemalt töötervishoiu ja tööohutuse seaduses
ettenähtud miinimumnõuded. Tööinspektsioon saab sekkuda töötajate töötingimuste
parandamiseks üksnes seaduses sätestatud pädevuse piirides ja nõuda tööandjalt (vajadusel
ettekirjutusega ja sunniraha kohaldades) töösuhteid ja tööohutust ning tervishoiu nõudeid
reguleerivate õigusaktide nõuete täitmist. Kui tööinspektor märkab kontrolli käigus rikkumisi,
mille menetlemine ei kuulu Tööinspektsiooni pädevusse (näiteks välismaalaste seaduse
rikkumised või maksuseaduste rikkumised)5, siis peab ta informatsiooni edastama pädevale
kontaktasutusele (nt PPA/EMTA kontaktisikule).
Tööinspektsioon, Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) ning Maksu- ja Tolliamet (MTA) teevad
koostöö raames ühiseid kontrollreide, et avastada ebaseaduslikult riigis viibivaid/töötavaid
välismaalasi ja seeläbi tuvastada võimalikke inimkaubanduse (tööorjuse) juhtumeid. Kui
tööinspektor järelevalve käigus tuvastab, et tegemist ei ole Eestisse lähetatud töötajate
töötingimuste seaduse (ELTTS) mõistes lähetatud töötajaga, kontrollib ta isiku suhtes
välismaalaste seaduse (VMS) kohaldumist. Kui tegemist on välismaalasega välismaalaste
seaduse (VMS) mõistes, informeerib tööinspektor PPA/EMTA kontaktisikut. Kui tööinspektorile
laekub vihje välismaalase kohta, kellele kohaldub VMS, kuid ELTTS-i mõistes ei ole tegemist
lähetatud töötajaga, edastab tööinspektor informatsiooni e-posti teel PPA/EMTA kontaktisikule.
Alates 16.12.2016 on Tööinspektsioon Eestisse lähetatud töötajate kontaktasutuseks, s.t.
lähetatud töötaja tööandja (välismaine ettevõte) on kohustatud Eestisse lähetatud/lähetatavad
töötajad Tööinspektsioonis registreerima ning Tööinspektsioon teostab järelevalvet lähetatud
töötajate töötingimuste üle Eestis. Euroopa Liidu liikmesriikide üleselt toimub
tööinspektsioonide vahel rahvusvaheline informatsioonivahetus välismaise tööjõu
töötingimuste ja töösuhte teemadel siseturu infosüsteemi (IMI – International Market
Information System) kaudu.
Tööinspektsiooni kontorites on olemas tasuta juriidiline nõustamisteenus, mida kasutavad nii
kohalik tööjõud kui ka Eestis töötavad välismaalased. Kui nõustamisjuristil tekib saadud
informatsiooni alusel kahtlus, et tegemist võib olla deklareerimata tööjõuga, edastab ta vihje

Välismaalaste seaduse rikkumiste kahtluse annavad näiteks välismaalase Eestis viibimine ja/või
töötamine seadusliku aluseta (registritest kontrollimine ei anna isiku osas tulemust) või töölepingust
nähtuv töötasukokkulepe, mis on väiksem Eesti keskmisest töötasust või kehtivast töötasu alammäärast või
pooltevahelised erikokkulepped, mis on VMS-i eesmärgist töötaja kahjuks kõrvalekalduva iseloomuga.
Maksuseaduste rikkumiste kahtluse annavad näiteks deklareerimata/registreerimata töötamine või
maksude maksmata jätmine.
5
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EMTA-le e-postile vihje@emta.ee ning informatsiooni Eestis välismaalase viibimise kohta PPA epostile ppa@politsei.ee
Kui tööinspektoril tekib kahtlus, et töötaja on langenud pettuse või inimkaubanduse ohvriks ehk
on kuriteotunnuste esinemise kahtlus, koostab ta vastavasisulise kuriteoteate ja edastab selle
PPA-le. Lisaks tööinspektor annab ohvrile teada võimalusest pöörduda SKA inimkaubanduse
ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliini 6607 320 teenuse (tööpäevadel) ja/või ohvriabi
kriisitelefoni 116 006 (ööpäevaringne) või tema lepingupartnerite poole, kes on
spetsialiseerunud inimkaubanduse ohvritele abi osutamisele (kontaktid vt lisast 1).

6.4. Kohalik omavalitsus
Omavalitsusel on sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) järgi hulk kohustusi seoses inimestega,
kellel ei ole elukohta või kes on sattunud omavalitsuse territooriumil probleemidesse.
Omavalitsuse pädevusse inimkaubanduse ohvrite alal kuuluvad järgmised ülesanded:
korraldada ajutist majutamist sobivas varjupaigas, turvakodus või sotsiaalmajutusüksuses
ning tagada kaitse ja turvalisus
korraldada personalile, k.a valvurid jt töötajad, kel ei ole sotsiaaltöö teadmisi, üldine
väljaõpe. Personal ei pea teadma, et konkreetsel juhul on tegu inimkaubandusega, vaid
õpetada tuleb seda, kuidas kohelda haavatavaid ja ohus olevaid inimesi
anda eriväljaõpe näiteks sotsiaalnõunikule, kes oskaks inimkaubanduse ohvrit tuvastada.
Omavalitsuses peaks olema vähemalt üks töötaja, kes oskab indikaatorite põhjal
kahtlustada inimkaubandust
osutada vältimatut abi: tagada toit, riided, hügieenivahendid jm esmased vajadused
sõlmida koostöökokkulepped teenuse rahastamise küsimustes: transport, esmane
kriisisekkumine, lisakaitse või valve jm
vahendada tõlketeenust. Omavalitsusel peavad olema kontaktid, kust saab tuge ohvriga
suhtlemisel
tagada tervishoid ja kiirabi. Abivajadus ei pruugi piirduda vältimatu arstiabiga
Kui tegu on inimesega, kes viibib väljaspool oma rahvastikuregistrisse kantud elukohta, või
välismaalasega (SHSi § 5 punktides 2–5 nimetatud isikud), võib omavalitsus:
olla esmane märkaja, teate või kolmandalt isikult info saaja
vahendada teenustele suunamist ja pakkuda teenusele suunamise otsuseni esmast tuge
(varjupaik, kaitse, toit). Koostöö ja koostöölepe asjaomaste organisatsioonidega, nt SKA
ohvriabi osakonna ja politseiga hõlbustab ja kiirendab tegutsemist inimkaubanduse
kahtluse korral
Omavalitsus võib jõuda ohvri tuvastamiseni, kui sotsiaalteenuseid osutades ilmnevad inimkaubandusele omased tunnused. Ohver võib pöörduda nõustajate ja teenuseosutajate poole
sootuks muu murega. Tegu võib olla ka vana, lahenduseta jäänud looga, mille tõttu ei suuda
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inimene ise toime tulla. Kui on alust kahtlustada inimkaubandust, saab SKA ohvriabitöötaja
aidata kavandada edasisi tegevusi.
Sotsiaalhoolekanne
Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist peab korraldama
rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne ehk nii-öelda koduomavalitsus. Kui inimene viibib
mujal, korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist see omavalitsus, kelle territooriumil inimene abi
vajamise ajal viibib. Samuti võib see omavalitsus korraldada muu abi andmist, kooskõlastades
selle inimese koduomavalitsusega.
Inimesele, kelle rahvastikuregistrijärgset elukohta ei saa kindlaks määrata, korraldab sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist see omavalitsus, kelle territooriumil inimene
viibib.
Ajutiselt Eestis viibivale välismaalasele korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist see omavalitsus,
kelle territooriumil inimene abi vajamise ajal viibib.
Kui omavalitsustöötajal tekib kahtlus, et ta puutus kokku inimkaubanduse ohvriga, peab ta
sellest teavitama politseid. Lisaks tuleb ohvrile teada anda võimalusest pöörduda SKA
inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuandeliini 6607 320 (tööpäevadel) ja/või
ohvriabi kriisitelefoni 116 006 (ööpäevaringne) või tema lepingupartnerite poole, kes on
spetsialiseerunud inimkaubanduse ohvritele abi osutamisele (kontakte vt lisast 1).

6.5. Konsulaarametnik
Ohvri abistamine välisriigis oleneb selles riigi seadustest ja abiorganisatsioonide pakutavatest
teenustest. Mõnel puhul peab ohver abi saamiseks jääma varjupaika, võtma vastu kõik
pakutavad teenused, esinema menetlusel tunnistajana jm. Üldjuhul on esmane nõustamine ja
tugi tagatud siiski kõikidele inimkaubanduse ohvri kahtlusega inimestele.
Kui konsulil on kahtlus, et Eesti kodanik või välismaalase passi omav isik on inimkaubanduse
ohver, ta:
informeerib asukohariigi politseid sellest, et saatkonnale on teada inimkaubanduse
kahtlusega inimene, kes võib vajada abi
informeerib juhtumist välisministeeriumi konsulaarabi bürood
vajaduse korral kontakteerub inimese tagasisõidu rahastamise ja korraldamise
küsimustes Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) Eesti bürooga (tel: +372
611 6088 või iomtallinn@iom.int) või asukohariigis asuva IOMi esindusega.
helistab ohvrile Eestis abi tagamiseks SKA inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite
abistamise nõuandeliini 660 7320 (tööpäevadel) ja/või ohvriabi kriisitelefoni 116 006
(ööpäevaringne) poole, või kontakteerub SKA lepingupartneritega (kontakte vt lisast 1)
kontakteerub hädasolija nõusolekul tema lähedastega (kui nood ei ole ohvrilt saadud info
kohaselt seotud inimkaubandusega)
väljastab reisidokumendi puudumise või aegumise korral tagasipöördumistunnistuse või
-loa, et inimene saaks Eestisse tagasi pöörduda. Alaealised pöörduvad Eestisse tagasi
saatjaga (sotsiaalametniku või lähedasega)
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suhtleb vajaduse korral politsei Sirene bürooga meili teel sirene@politsei.ee
Asukohariigi abiorganisatsiooni kontaktide leidmiseks tuleks pöörduda kohalikku politseisse.
Kui pereliige teavitab inimese ohvriks langemisest ega tea inimese asukohta, tuleb pereliige
suunata Eesti politseisse.

6.6. Sotsiaalkindlustusamet
Inimkaubanduse ohvri puhul saab SKA suunata inimese teenusele politsei või prokuratuuri
teatise alusel. Ameti ohvriabitöötaja teeb ohvri lisaandmete saamiseks koostööd politsei või
prokuratuuriga ning vormistab ohvrile suunamiskirja. Vajaduse korral teatab ohvriabitöötaja
politseile, kas ohver on asunud teenust kasutama või kas ohver on omavoliliselt varjupaigast
lahkunud – kui sellist teavitust on teenuseosutaja riskihindamise põhjal vaja (nt inimene võib
ohustada ennast või teisi).
Eeldatava inimkaubanduse ohvri puhul võib SKA ohvriabitöötaja ohvri ise tuvastada, täites
kontrollnimekirja kliendi info põhjal. Teise võimalusena võtab ohvriabitöötaja vastu lepingupartneri esitatud kontrollnimekirja. Kui vaja, esitab ohvriabitöötaja lisaküsimusi.
Teenuse saamise aeg peab olema piisavalt pikk, et mõista ohvri probleeme ja vajadusi, mille taga
võivad olla hoopis muud põhjused kui inimkaubandus (kodutus, perevägivald, töötus jm).
Kui inimkaubanduse ohvrile mõeldud teenuste osutamine on lõpetatud, aga tal on endiselt
toimetulekuprobleeme, toetatakse teda üldiste ohvriabiteenuste või muude sotsiaalteenuste
raames.
Välismaalased. Järelemõtlemisaja saanud välismaalane suunatakse SKA kaudu
ohvriabiteenustele. Kui pärast tuvastamismenetluse või järelemõtlemisaja lõppu ei anta ohvrile
elamisluba või kui ohver on Eestist omavoliliselt lahkunud, ei pea riik talle abi ja toetust
pakkuma. Politsei teavitab SKAd ja tema lepingupartnerit tähtajast, millal peab teenusele
suunatud välismaalane Eestist lahkuma.
Kolmanda riigi kodanikust eeldatava ohvri või ohvri, kes ei soovi või ei saa Eestisse jääda, saab
suunata Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni vabatahtliku tagasipöördumise ja
reintegratsiooni programmi VARRE (www.iom.ee/varre/). Antud programmi raames on
võimalik tagada isikule teatud reisi-eelne tugi, tagasipöördumise korraldamine, sh nt
lennupiletid, dokumendid, ning tagada ka päritoluriigis tugi, mis aitaks oma elu taasalustada.
Alaealiste välismaalastest ohvrite majutamiseks on SKA-l kokkulepe SOS lastekülaga (kontakte
vt lisast 1), samuti on kokku lepitud tegevusjuhend, et suunata saatjata alaealine asenduskodusse. Alaealiste kohtlemist käsitletakse 7. peatükis.

6.7. SKA lepingupartner
Lepingupartneri ülesanne on pakkuda ohvritele ja eeldatavatele ohvritele vastavalt
Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud lepingule ohvriabi seaduses sätestatud teenuseid.
Inimkaubanduse ohvri puhul võib juhtuda, et politsei võtab SKA lepingupartneriga ühendust
enne ameti suunamiskirja (nt töövälisel ajal). Samal ajal saadetakse krüpteeritud teade ohvri
kohta ohvriabitöötajale, kes vormistab suunamiskirja esimesel võimalusel.
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Kui lepingupartneril tekib nõuandeliini või päevakeskuse kaudu tekkinud kontakti puhul
kahtlus, et tegu on eeldatava ohvriga inimkaubandusega seotud kuriteos, tuleb koguda lisainfot
ja täita kontrollnimekiri. Inimese võib sel ajal juba teenusele võtta, sh paigutada varjupaika.
Seejärel tuleb eeldatavast ohvrist teatada SKA ohvriabitöötajale. Ohvriabitöötaja võib esitada
lisaküsimusi, kuid peamine infoallikas on kontrollnimekiri. Ohvriabitöötaja annab suunamiskirja
teenusele esimesel võimalusel.
Teenuste lõpetamise kohta tehakse juhtumiplaani märge. Kui inimkaubanduse ohvrile mõeldud
teenuste osutamine on lõpetatud, aga tal on endiselt toimetulekuprobleeme, toetatakse teda
üldiste ohvriabiteenuste või muude sotsiaalteenuste raames.

6.8. Erimeelsuste lahendamine
Kui teenuste osutamise asjus tekib osaliste seas erimeelsusi, kutsub SKA kokku ümarlaua
lahenduste leidmiseks.
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7. KUIDAS ABISTADA ALAEALIST OHVRIT?
7.1. Üldised põhimõtted
Alaealise ohvri abistamisel6 võetakse ohvriabiseaduse, väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu
seaduse, välismaalase seaduse ja välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse kõrval
arvesse ka lastekaitseseaduses, sotsiaalhoolekande seaduses, perekonnaseaduses, tsiviilseadustiku üldosa seaduses ja tsiviilkohtumenetluse seaduses sätestatut.
Alaealise ohvri abistamisel ja menetlustoimingutes järgitakse tema huve ja vajadusi, sealhulgas
korraldatakse menetlus lapsesõbralikult ja otsitakse lapsele soodsaimat lahendust. Abivajadust
hinnates tuginetakse lastekaitsetöös tuntud lapse heaolu kolmnurgale ja lahenduskeskse
käsitluse põhimõtetele.
Selleks tuleb tagada alaealisele esimesest kokkupuutest turvaline ja lapsekeskne keskkond koos
kindlaks määratud ja lapsele tutvustatud võrgustiku liikmetega. Lapse ümber peaksid olema
algusest lõpuni samad spetsialistid, kusjuures lapsele on turvalisem ja arusaadavam, kui neid on
võimalikult vähe.
Kui on põhjust arvata, et inimene on alla 18-aastane, tuleb teda kohelda alaealisena, kuni
ei ole tõestatud vastupidist. Kui aga inimese huvides ei ole pakkuda talle teenuseid koos teiste
lastega, peab SKA juhtumiplaani koostades tema paigutamise läbi mõtlema ning vajaduse korral
suunama ta inimkaubanduse ohvritele mõeldud teenuste osutajate juurde.
Lisaks peatükis 4 kirjeldatud ja loetletud ohvriabiteenustele võib alaealisele pakkuda turvalist
majutust ka asenduskoduteenuse vormis või perekonnas hooldamisena.
SKA ülesanne on koostada lapsele juhtumiplaan, valida sobiv asenduskoduteenuse osutaja ning
sõlmida teenuseosutaja ja alaealise seadusliku esindaja või eestkostjagaga haldusleping.
Asenduskoduteenus või perekonnas hooldamine tuleb tagada ka järelemõtlemisajal, mis antakse
inimesele välismaalaste seaduse alusel.
Seda, kas alaealine ohver on vaja paigutada asenduskoduteenusele, otsustab SKA spetsialist, kes
ka korraldab juhtumit, tuginedes teenuse osutamise lepingule. Asenduskoduteenusel tagatakse
alaealisele kohased ja vajalikud terviseteenused. Kui alaealise ja võrgustiku liikmetega vesteldes
selgub, et asenduskoduteenust ei ole vaja, tagab SKA spetsialist koos omavalitsuse ja teiste
asjaomastega inimestega juhtumikorralduse, mis on vajalik lapse parima huvide kaitseks.
Perekonnas hooldamisele on võimalik suunata ka alaealine inimkaubanduse ohver, kellel on
olemas tema eest hoolitsev ja isikuhooldusõigusega inimene või seaduslik esindaja, kes annab
nõusoleku.

Alapeatükk pärineb „Inimkaubanduse ohvri tuvastamise ja esmase abistamise juhendmaterjalist“
(2014), Vainomaa, M. (koost.), Eespere, K. (toim.), lk 23–25. 2019. aasta veebruaris toimetas seda teksti
Katrin Malm SKA lastekaitse osakonnast.
6
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7.2. Eesti kodanikust või välismaalase passi omava alaealise abistamine välismaal
Kui alaealine leitakse välisriigis, osutatakse talle esmaseid teenuseid – hooldus, majutuskoht,
haridus, keele- ja arstiabi – ning vajaduse korral määratakse ajutine eestkostja.7 Seejärel
pöördub alaealine ise või politsei või muu inimene või asutus Eesti saatkonna poole. Kui
alaealine on tulnud esindusse või viibib turvakodus, siis informeerib konsul välisministeeriumi
konsulaarabi bürood ning selgitatakse välja, millises riigis alaealine püsivalt elab. Alaealise
Eestisse tagasipöördumist korraldades teeb konsulaarabi bürood koostööd SKA lastekaitse
osakonnaga, kes omakorda tuvastab ja võimaluse korral kaasab omavalitsuse sotsiaaltöötaja.
Alaealise Eestisse tagasipöördumist ning Eestis teenuste saamist korraldades lähtutakse
käesolevas juhendist. Alaealised pöörduvad tagasi saatjaga või läheb neile piirile vastu
sotsiaaltöötaja või lähedane inimene.

Hea tava akt 2004. Programm „Vanematest eraldatud lapsed Euroopas“ (SCEP), http://www.separatedchildreneurope-programme.org/separated_children/good_practice/native/index.html
7
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Lisa 1. Olulised kontaktid
Sotsiaalkindlustusamet
Aadress: Endla 8, Tallinn.
Telefon: tööpäevadel inimkaubanduse
ennetamise ja ohvrite abistamise
nõuandeliin 6607 320, ööpäevaringselt
ohvriabi kriisitelefon 116 006
E-post:
tallinn.oa@sotsiaalkindlustusamet.ee
___________________________________________________
Sotsiaalkindlustusameti
lepingupartnerid
Inimkaubanduse ohvrite varjupaik ja
nõustamisteenused, sh
nõustamisteenused prostitutsiooni
kaasatud inimestele
MTÜ Eluliin
Telefon: 655 6140, 551 5491
E-post: atoll.center@gmail.com
Asenduskoduteenus alaealistele
inimkaubanduse ohvritele
SOS Lasteküla
Telefon: 581 47797
E-post: elmet.puhm@sos-lastekyla.ee

Politsei- ja Piirivalveamet
Hädaabinumber 112
E-post: ppa@politsei.ee
Maksu- ja Tolliamet
Telefon: 880 0811 (eraklientidele)
E-post emta@emta.ee
Tööinspektsioon
Telefon: 640 6000
E-post: ti@ti.ee
Sotsiaalministeerium
Telefon: 6269 301
E-post: info@sm.ee
Justiitsministeerium
Telefon: 6208 100
E-post: info@just.ee
Siseministeerium
Telefon: 612 5008
E-post: info@siseministeerium.ee
Välisministeerium
Telefon: konsulaarosakond 637 7440,
hädaolukorras ööpäev läbi 5301 9999
E-post: konsul@mfa.ee

Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused
Põhja piirkond
Lääne-Tallinna keskhaigla
Sõle 23, Tallinn
Erakorraline vastuvõtt
vastuvõtutuba: tel 5342 4724
Lõuna piirkond
Tartu Ülikooli kliinikum
L. Puusepa 8, Tartu
Erakorralise meditsiini osakond ja
naistekliinik
Günekoloogia osakonna valveõde:
tel 731 9954

Ida piirkond
Ida-Viru keskhaigla
Ilmajaama 12
Kohtla-Järve
Günekoloogia osakonna valveõde:
tel 331 1041
Lääne piirkond
Pärnu haigla
Ristiku 1
Pärnu
Valvegünekoloog: tel 447 3505

Lastemaja seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lastele
Põhja lastemaja Tallinnas
Telefon: 5361 1602

Lõuna lastemaja Tartus
Telefon: 5196 9511

Lastemaja piirkonna kontaktid:
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja
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