
Seksuaalse väärkohtlemise kogemine 
lapsepõlves ja viimase aasta jooksul

Kevad 2021
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Küsitluse ülevaade

• Valim: 2050 vastajat vanuses 15-74
• Esinduslik soo, vanuse, rahvuse ja piirkonna lõikes

• Küsitlusperiood: 13.04.2021-30.04.2021

• Veebiküsitlus

• Küsitluse viis läbi Norstat
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Lapsepõlves kogetud seksuaalne 
väärkohtlemine, mille pani toime täiskasvanu
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 Iga kuues vastanud kogenud lapsepõlves täiskasvanu toime pandud seksuaalset väärkohtlemist – kõige sagedamini 
soovimatut privaatsete kehaosade puudutamist

 6% tõi välja, et täiskasvanu on proovinud neid lapsena seksuaalvahekorda sundida – hinnanguliselt 55 000 inimest
 Vaid 33% rääkis toimunust kellelegi 4



Täiskasvanu poolset seksuaalset väärkohtlemist kogesid tüdrukud poistest sagedamini
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 9% naistest tõi välja, et mõni täiskasvanu on proovinud neid sundida lapseeas seksuaalvahekorda
 2014. aastal läbiviidud naistevastase vägivalla uuringus küsiti samu küsimusi näost näkku intervjuude kaudu ja 

osakaalud olid madalamad (nt vägistamiskatse kogemist tõi välja 1% naistest) – veebiküsitluses julgevad 
inimesed tundlikel teemadel ausamalt oma kogemusi väljendada.
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Lapse vastu seksuaalvägivalda toime pannud täiskasvanu on enamasti mittepereliikmest meesterahvas



Seksuaalvägivald viimase aasta jooksul
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 2% kõigist vastanutest kogenud seksuaalvägivalda viimase aasta jooksul
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püüdnud Teid sundida suguühtesse Teid kinni hoides või Teile haiget tehes
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sundinud Teid poseerima alasti inimeste ees või fotodel, videotes, internetis veebikaameras, kui tegelikult Te ei
soovinud seda teha

olete nõustunud seksuaalse tegevusega, sest kartsite keeldumise võimalikke tagajärgi

Seksuaalvägivalla kogemused viimase 12 kuu jooksul

Ühe korra 2-5 korda 6 või enam korda
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Seksuaalvägivalla kogemused viimase 12 kuu jooksul

Lapsena ei kogenud seksuaalset väärkohtlemist Lapsena seksuaalset väärkohtlemist kogenud

 Täiskasvanud, kes on kogenud lapsena seksuaalset väärkohtlemist, on seksuaalvägivalda kogenud sagedamini 
ka viimase aasta jooksul
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Naine Mees

 Naised on meestest veidi sagedamini kogenud seksuaalvägivalda viimase aasta jooksul
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 Nooremad vastajad on seksuaalvägivalda kogenud viimase aasta jooksul sagedamini



Abivõimalused seksuaalvägivalda kogenutele I
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• Juhul kui on tegemist otsese hädaolukorraga, tuleb abi saamiseks helistada hädaabitelefonile 112. 

• Kui seksuaalvägivalla juhtumist on möödas vähem kui 7–8 ööpäeva, soovitame alati pöörduda lähimasse 
seksuaalvägivalla kriisiabikeskusesse.
• Seksuaalvägivalla kriisiabikeskused asuvad neljas Eesti piirkonnas suuremate haiglate juures:

• Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus, Sõle 23, Tallinn.
• Ida-Viru Keskhaiglas, Ilmajaama 12, Kohtla-Järve.
• Pärnu Haiglas, Ristiku 1, Pärnu.
• Tartu Ülikooli Kliinikumis, Puusepa 8, Tartu. 

• Keskused on avatud 24/7 ning abi on tasuta. Keskustesse võivad pöörduda nii naised, mehed kui ka igas 
vanuses lapsed.

• Seksuaalvägivalda kogenute tugigrupiga liitumiseks kirjutage aadressile tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Tugigrupis võib inimene soovi korral käia anonüümselt, ilma oma isiku kohta rohkem infot avaldamast. Kõik 

grupis räägitu jääb konfidentsiaalseks – tugigruppidel on oma kokkulepped, mis tagavad turvalisuse.

mailto:tugigrupp@sotsiaalkindlustusamet.ee


Abivõimalused seksuaalvägivalda kogenutele II
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• Alates 2021. aastast pakume võimalust riikliku rahastuse toel saada sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kaudu tasuta 
individuaalset psühholoogilist nõustamist ja teraapiat seksuaalvägivalla ohvritele (ka minevikus toimunud 
seksuaalvägivalla korral), kes muul viisil nõustamist ja teraapiat ei ole senini saanud. Psühholoogilise nõustamise 
ja teraapia saamiseks tuleb pöörduda ohvriabitöötaja poole. 

• Minevikus seksuaalvägivalda kogenu saab tuge ja nõu ohvriabi kriisitelefonilt 116 006. Nõu saab küsida ka 
veebivestluse kaudu aadressil palunabi.ee. 

• Lastega seotud küsimuste korral saab nõu küsida lasteabitelefonilt 116 111. Need, kes helistada ei soovi, saavad 
nõustajaga suhelda ka veebivestluse kaudu aadressil lasteabi.ee.

• Seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsi abistatakse lastemajades. Lastemajad asuvad Tallinnas, 
Tartus ja Jõhvis, kuid teenus on kättesaadav kõikidele abi vajavatele lastele Eestis.
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Laste seksuaalse 
väärkohtlemise ennetamine



Väärkohtlemise ennetamise põhimõtted 
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• Lapsel on õigus kaitsele igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja 
seksuaalse ärakasutamise eest (ÜRO Lapse õiguste konventsioon, art 34)

• Lastel on raske juhtunust rääkida. Täiskasvanud peavad selle vaikuse murdma.

• Väärkohtlemine kahjustab lapse arengut.
• Väärkohtlemise kogemus ei tohi määrata lapse heaolu ja tulevikku. 

• Ennetustegevustest on kasu, kui nende mõju jõuab laste ja noorteni. 



Vägivallaennetuse kokkulepe (VEKO) 2021-2025
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Käimas on vastukaja ja ettepanekute kogumine vägivalla ennetamise arengukava 2015-2020 (VES-i) lõpparuande ja 
uue vägivallaennetuse kokkuleppe (VEKO) 2021-2025 kohta. 

Üheks tegevussuunaks on seksuaalvägivalla ennetamine. 

Vastavad dokumendid on leitavad siit: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/351e54e2-b998-4621-ae81-
7940a839a3ce#ai7oJDZV

Arvamusi ja ettepanekuid ootame info@just.ee

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/351e54e2-b998-4621-ae81-7940a839a3ce#ai7oJDZV
mailto:info@just.ee


Laste seksuaalse väärkohtlemise ennetamise võimalused 
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Valdkonna- ja asutusepõhised käitumisjuhendid, lähtekohaks lastekaitseseadus. 
1) põhimõtted/eetikanormid, mis toetavad laste väärkohtlemise ennetamist (sh lastega töötamise piirangu 

järgmine)
2) paika pandud protsessid väärkohtlemise kahtluse korral tegutsemiseks (sh usaldusisikud organisatsioonides)

Koolitus lastega töötavatele spetsialistidele, nt 
1) Sensoa lipusüsteemi koolitused lastega töötavatele spetsialistidele, kontakt: 

keete.janter@sotsiaalkindlustusamet.ee
2) Tervise Arengu Instituudi koolitused lasteaiaõpetajatele

Vanemaharidus seksuaalkasvatuse ning positiivse vanemluse teemal: 
https://tarkvanem.ee/seksuaalkasvatus/
https://tarkvanem.ee/kusi-nou/
„Minu keha ja turvalisus“. Teadmised.Oskused.Hoiakud – eesti, vene, inglise keeles 

Abisaamisvõimaluste kohta info jagamine kõigile lastele ja noortele, lapsevanematele, lastega töötavatele 
spetsialistidele, kõigile. Nõu ja abi lapse väärkohtlemise, seksuaalvägivalla korral. 

Lisainfo: 
Laste väärkohtlemise ennetamine spordis
Laste väärkohtlemise ennetamine

https://www.rik.ee/et/karistusregister/lastega-tootamise-piirangu-kontrollimine
Seksuaalkasvatus ei alga sõnadest või konkreetsetest meetoditest. See algab sellest, millised me ise inimeste ja vanematena oleme – millised on meie hoiakud ja väärtused ning milline on suhtumine iseendasse ja lapsesse.
mailto:keete.janter@sotsiaalkindlustusamet.ee
https://tarkvanem.ee/seksuaalkasvatus/
https://tarkvanem.ee/kusi-nou/
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/minu_keha_ja_turvalisus.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/vene_minu_keha_ja_turvalisus.pdf
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lastekaitse/ingl_minu_keha_ja_turvalisus.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/nou_ja_abi_lapsele_vaarkohtlemise_kahtluse_korral.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/nou_ja_abi_lapsele_ja_taiskasvanule_vagivalla_voi_ahistamise_korral.pdf
https://www.just.ee/et/laste-vaarkohtlemine-spordis
https://www.just.ee/et/laste-ja-noorte-seksuaalse-vaarkohtlemise-uuring


Info jõudmine kõigi seotud osapoolteni
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• Lasteabi laste ja noortele 
• Lasteabi lapsevanematele 
• Lasteabi spordiorganisatsioonidele

https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/lasteabi_lastele_ja_noortele.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/lasteabi_lapsevanematele.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/lasteabi_treenerile_ja_spordiorganisatsiooni_juhile.pdf

