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Perevägivallakuritegude statistika

Perevägivald seati riigi peaprokuröri käskkirjaga 2018. aastal üheks üheteistkümnest (tänaseks
kaheteistkümnest) kuritegevuse vastastest prioriteetidest. Perevägivallaohvritele peab olema tagatud
toetav kohtlemine, kiire menetlus, kaitsemeetmete kasutamine ning koostöö partneritega lähtuvalt
ohvri abivajadusest.

Politsei tegevused pärast LSV väljakutset
• LSV infoleht
• Riskihindamine
• vägivalla kordumise ja eskaleerumise võimalikkus
• kannatanu (sh laste) võimalik abivajadus
• Madalaks riskiks ei loeta olukordi, kui on alustatud kriminaalmenetlus; kannatanu on
alaealine või rase; kannatanul (ja/või lastel) on reaalne hirm vägivalla kordumise või
eskaleerumise ees; vägivald on viimase aasta jooksul muutunud sagedasemaks ja
tõsisemaks; vägivallatseja kontrolliv käitumine viitab süsteemsele vägivallale.

• Järelkontroll vastavalt riskitasemele: 3 tp (kõrge), 5 tp (keskmine), 10 tp (madal)
• Järelkontrolli võib teostada telefoni teel üksnes madala riski korral.
• LSV juhtumite puhul kaasati teisi spetsialiste juhtumi järelkontrollidele 15% ehk
2017 juhtumi puhul.
• Veidi üle 60% juhtumitest osales kodukülastusel lastekaitsetöötaja ning
kolmandiku puhul ka sotsiaaltöötaja. Ohvriabitöötaja oli kaasatud kümnendikul
juhtumitest ning seitsmel korral osales ka naiste tugikeskuse spetsialist.

Viibimiskeeld
❖ KorS § 44: Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan võib
ajutiselt keelata isiku viibimise teatud isiku läheduses või teatud kohas,
kohustada teda selle isiku lähedusest või sellest kohast lahkuma või
isikule või kohale teatud kaugusele lähenemisest hoiduma järgmistel
juhtudel:
1) isiku elu või tervist ähvardava vahetu ohu korral;
2) ülekaaluka avaliku huvi kaitseks;
3) kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks või tõrjumiseks;
4) kaitstava isiku või valvatava objekti ohutuse tagamiseks;
5) süüteomenetluse läbiviimise tagamiseks või
6) riikliku järelevalve meetme kohaldamise tagamiseks.
❖ Politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgani ametiisik võib
kohaldada viibimiskeeldu kuni 12 tundi. Üle 12 tunni võib viibimiskeeldu
kohaldada üksnes prefekti või muu korrakaitseorgani juhi loal. (KorS § 44 lg 5)
❖ Viibimiskeeldu rikkuva isiku suhtes on õigus kasutada vahetut sundi nii kaua,
kui see on eesmärgi saavutamiseks vältimatu. (KorS § 44 lg 6)

Vägivallatseja eemaldamine sündmuskohalt
❖ SHS § 30 lg 1:
Varjupaigateenus on kohaliku
Vägivallatseja eemaldamine LSV sündmuskohalt, 2020
omavalitsuse üksuse korraldatav
sotsiaalteenus, mille eesmärk on
ajutise ööbimiskoha võimaluse
kindlustamine täisealisele isikule,
kes ei ole võimeline endale
ööbimiskohta leidma. Ajutises
ööbimiskohas peab olema tagatud
voodikoht, pesemisvõimalus ja
turvaline keskkond.
❖ SHS § 31 lg 1:
Varjupaigateenuse korraldamise
tagab kohaliku omavalitsuse
üksus, kus isik teenuse vajaduse
tekkimise ajal viibib.

Perevägivallakuritegude statistika

Lähisuhtevägivalla kuriteod 10 000 elaniku kohta ja neis hukkunud, 2020

Mida räägivad arvud?
❖2020. aastal registreeriti 3987 perevägivallakuritegu, võrreldes 2019.
aastaga 3% vähem. Kasvutrendi jätkab ahistava jälitamise registreerimine,
üle pooled ahistajatest on endised elukaaslased, peamiselt mehed.
❖Iga teine vägivallakuritegu Eestis on perevägivallakuritegu.
❖Ligi 30% perevägivallakuritegudes on ohvriks lapsed või on lapsed
vanemate vahelist vägivalda pealt näinud.
❖Maakondadest registreeriti perevägivallakuritegusid kõige rohkem IdaVirumaal, Valgamaal ja Lääne-Virumaal.
❖Perevägivald on naistevastase vägivalla nägu: toimepanijatest 88% mehed
ja ohvritest 81% naised.
❖Perevägivalla tõttu hukkus 2020. aastal 16 inimest, 2019. aastal 5 inimest.
Hukkunuteks olid 8 meest ja 8 naist, kelle keskmine vanus oli 54 eluaastat.
Vähemalt kuus ohvrit olid ka varem kannatanud lähisuhtevägivalda.

Mida räägivad arvud?
❖Üle poole LSV ohvritest kannatas 2020. a vägivalda paarisuhtes,
peamiselt olid kannatanuteks naised, vägivallatsejateks kas praegused või endised
elukaaslased. Lähisuhtevägivalla kuritegudes oli veidi üle 3300 ohvri, kellest 26%
kannatas lähisuhtevägivalda ka 2019. aastal.
❖2020. aastal oli lähisuhtevägivalla kuritegude keskmiseks menetlusajaks 45
päeva, kehaliste väärkohtlemiste menetlemisel 37 päeva. Eesmärgiks on
saavutada keskmiseks menetlusajaks 30 päeva samal aastal registreeritud
kuritegudest. Alla 30 päeva menetleti 2020. aastal 60% kriminaalasjadest.
❖SKA andmetel lisandus 2020. aastal MARACidesse 144 uut elu- ja/või
terviseohtlikku lähisuhtevägivalla juhtumit. Enim lisandus juhtumeid Ida-Harju
ning Põlva MARACi.
❖MARACi eesmärk on tuvastada LSV kõrge riskiga täisealised ohvrid ning kindlustada nende
kaitse mitme asutuse spetsialistide koostöös.
❖2020. aasta seisuga oli Eestis kokku 19 MARACi tuumikrühma, igas maakonnas vähemalt üks.

Mida räägivad arvud?
❖Alaealisi ohvreid oli üle 2900 ehk 35%, kellest üle kolmandiku kogesid
korduvalt vägivalda sama aasta jooksul. Poisse ja tüdrukuid oli ohvritena
peaaegu võrdselt, poisse oli mõne protsendi võrra rohkem. Laste suhtes
olid vägivaldsed nende vanemad peaaegu võrdselt, emasid oli vägivalla
toimepanijatena mõne protsendi võrra rohkem.
❖Vanemaid kui 60-aastaseid kannatanuid oli üle 1200 ehk 15% kõigist
ohvritest, neist enamik (80%) olid naised. Eakatest kannatanutest talus 27%
korduvalt perevägivalda. Emad moodustasid vanematest ohvritest 40%,
isasid oli veidi vähem kui kümnendik. Veidi üle kolmandiku talus oma
elukaaslase või abikaasa vägivallatsemist. Rasketes kuritegudes kokku oli
kaheksa eakat ohvrit.

Abivajaduse edastamine
❖Abivajaduse teateid edastati KOVidele rohkem kui 4700 juhtumi korral.
Abivajavaid isikuid oli üle 6200, neist pooled olid alaealised.
❖MIS-STAR andme-teabevahetuslahendus alates aprillist 2020.
❖Abivajavatest isikutest 854 ehk 14% olid ise vägivalla toimepanijad. Ligi viiendik
abivajajatest olid joobes ja 36% olid töötud. Abivajajate hulgas oli 13 rasedat.
❖Puudutatud isikud on enamasti lapsed, kes nägid vägivalda pealt.

Mida räägivad arvud?
❖Vägivallatsejaid nii infoteadetes kui ka kuritegudes oli kokku üle 7800,
neist 80% olid mehed ja 20% naised. Pea veerand neist vägivallatses
korduvalt sama aasta jooksul. Enamikul raskete kuritegude toimepanijatest
oli varasem kokkupuude politseiga, 37% olid ise varem lähisuhtevägivalla
ohvrid.
❖Enamikel juhtudel oli lähisuhtevägivallast teatajaks kannatanu ise või mõni
pereliige. Ligi kümnendikul andis kodus toimuvast vägivallast teada mõni
Osakaal
naabritest. Lapsed teatasid 4% juhtudest peres toimuvast. Teataja
Kannatanu ise
Pereliige/sugulane
Naaber
Laps
Sõber/sõbranna
KOV töötaja
Meditsiinitöötaja
Õpetaja/lasteaiaõpetaja

Teatajad LSV infolehtede põhjal september-detsember 2020

73%
12%
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Kes on tüüpiline kannatanu/vägivallatseja LSV-s?

2020. a lähisuhtevägivalla kuritegudes kannatanu persona/2020. a lähisuhtevägivalla kuritegude toimepanija persona

Ohvriabi kriisitelefon 116 006
• Alustas tööd jaanuaris 2019

• Annab kiiret abi inimestele, kes on langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise
ohvriks või on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku või seksuaalset vägivalda.
• Teenus on helistajale tasuta ning abi on tagatud ööpäevaringselt.

• Kättesaadav ka välismaalt helistades: +372 614 7393,
• Helistaja võib soovi korral jääda anonüümseks.
• Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.

• Kui helistada ei ole võimalik või kui inimene ei soovi telefoni teel enda murest rääkida,
saab pöörduda abi saamiseks ka palunabi.ee lehele, kus ohver saab nõu ja abi küsida
veebivestluse kaudu. Ka ohvrite veebinõustamine töötab ööpäevaringselt ja kolmes
keeles.
• Igakuiselt ~ 450 pöördumist (kõned ja vestlused kokku).

Lasteabi 116 111
• Alustas tööd 01.01.2009.
• Lastega seotud küsimuste ja murede lahendamine,
nõustamine.
• Helistajale tasuta ja mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui
kõneaeg on otsas.
• Abi osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.
• Võimalus pöörduda anonüümselt, kuid kui kõne käigus
selgub, et mõni laps on hädaohus, tegutsetakse vastavalt.
• Kui helistada ei soovita, saab nõu küsida ka interneti teel
kirjutades, kasutades selleks kas https://www.lasteabi.ee/
veebivestluse või e-kirja võimalust (info@lasteabi.ee),
olemas ka Lasteabi mobiiliäpp.

Vägivallast loobumise tugiliin 6606 077
• Väga uus teenus – alates maist 2020
• Tööpäeviti kl 10-16, helistamine tavatariifiga, võimalus
pöörduda e-posti teel: tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee
• Võimalus pöörduda anonüümselt, kuid kui kõne käigus
selgub hädaohu olukord, siis edastab nõustaja info numbrile
112.
• Nõustamine eesti, vene ja inglise keeles.
• Alates teenuse avamisest 2020. a mai lõpus kuni 2020. a
lõpuni viidi läbi 451 nõustamist (sh esmaseid pöördumisi
195)
• Tugiliin annab informatsiooni professionaalse abi saamise
võimaluste kohta: asjakohane psühholoogiline abi ning info
perevägivallast loobumise programmide kohta.
• Võimalus näost näkku nõustamiseks.

Kliendi trajektoor
Prokuratuur, Politsei, Ohvriabi, KOV, LK, lähedane, ise
(76% vägivallatsejad, 11% lähedased, 10% spetsialistid)
Esimese tegutsemisaasta jooksul pöördumisi kokku 1168

näost-näkku/Skype kohtumised (1-5)

tugiliin@sotsiaalkindlustusamet.ee

esmane kontakt

suunamine hankepartneri juurde individuaalsele nõustamisele või grupiprogrammi

Hankepartnerid
• MTÜ Vaiter – sotsiaalprogramm „Naised vägivallata“, sotsiaalprogramm „Hoolivad
isad“ ning individuaalnõustamine kõigis piirkondades eesti, vene ja inglise keeles
• SA EELK Perekeskus – sotsiaalprogramm „Sisemine kindlus“, sotsiaalprogramm
„Löömata teekond“ ja individuaalne nõustamine kõigis piirkondades eesti ja vene
keeles ning Põhja piirkonnas ka inglise keeles
• MTÜ Hingekeel – sotsiaalprogramm „Sisemise kindluse programm naistele“
Lõuna piirkonnas eesti keeles; individuaalne nõustamine Põhja piirkonnas eesti ja
inglise keeles ning Lõuna piirkonnas eesti, vene ja inglise keeles
• MTÜ Sotsiaalne Kaasatus – individuaalne nõustamine Põhja piirkonnas eesti
keeles ning Lõuna ja Lääne piirkonnas eesti, vene ja inglise keeles
• Valge Lootus OÜ – individuaalne nõustamine Lõuna piirkonnas eesti, vene ja
inglise keeles ja Lääne piirkonnas eesti ja inglise keeles
• Herta Eesti OÜ – individuaalne nõustamine Põhja ja Ida piirkonnas eesti keeles
• ProVida Kliinik OÜ – individuaalne nõustamine Lõuna piirkonnas eesti ja inglise
keeles
• PREP üksikisikute koolitus „Minu suhe on minu kätes“ eesti ja vene keeles

Kasulikud lingid
❖https://lapsesobralikmenetlus.just.ee/ - lapsesõbraliku menetluse veebileht
❖https://abiksohvrile.just.ee/ - kogu vajalik info kuriteoohvrile ühest kohast
❖https://abiksohvrile.just.ee/et/menetlus – ülevaade kriminaalmenetluse etappidest
❖https://www.palunabi.ee/ - Ohvriabi koduleht, võimalus e-nõustamiseks, info ohvriabiteenuse,
vägivallast loobumise tugiliini ja seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste kohta
❖https://www.juristaitab.ee/ - Justiitsministeeriumi hallatav õigusnõu portaal
❖https://hugo.legal/tasuta-oigusabi/ - tasuta õigusnõustamise pakkuja (lepingutasu 5 €, tasuta
õigusnõu 2 h ulatuses, edasi kuni 13 tunni eest tuleb tasuda 40 € tunnis)
❖https://www.kriminaalpoliitika.ee/ - Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna võrgukodu
(kuritegevuse statistika, ennetusprogrammid, infomaterjalid, uuringud jpm)
❖https://www.kriminaalpoliitika.ee/kuritegevus2020/ – 2020. a kuritegevuse statistika
❖https://aastaraamat.prokuratuur.ee/ - Prokuratuuri aastaraamatud
❖https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/lapse-kusitlemise-kasiraamat-0 – Kristjan Kask ja Anneli
Liivamägi-Hitrov „Lapse küsitlemise käsiraamat“ (2016)
❖https://aastaraamat.prokuratuur.ee/sites/default/files/inline-files/Kannatanu.pdf - Prokuratuuri
„Kannatanu kohtlemise parim praktika“ käsiraamat menetlejatele
❖Kannatanute tagasiside andmise võimalus: https://www.just.ee/et/kuriteos-kannatanute-tagasiside

