
KUI SEKSUAALSET
ENESEMÄÄRAMISÕIGUST ON 

RIKUTUD



Kui teid on hiljuti vägistatud, olete 
kogenud muud seksuaalvägivalda või 
ärakasutamist

• Ärge peske end ega vahetage riideid

•    Pöörduge arsti poole ka juhul, kui nähtavaid    
     vigastusi ei ilmne

•    Võtke ühendust vägistamisjuhtumite 
      kriisikeskuse (Raiskauskriisikeskus 
     Tukinainen) tasuta valvenumbril

 -võite võtta ühendust ka anonüümselt
 -teave ühenduse võtmise kohta on 
           konfidentsiaalne
 -kuriteoteate esitamise üle otsustate ise, kui            
           olete saanud vajalikku teavet

• Võtke ühendust politseiga

• Julgege rääkida kogetust mõnele lähedasele – 
ärge jääge üksi



Seksuaalkuritegusid on mitut liiki

Seksuaalkuritegu tähendab inimese seksuaalse 
enesemääramisõiguse rikkumist.

Seksuaalkuritegude nimetused ja nende tunnused 
on sätestatud karistusseadustiku 20. peatükis.
Füüsiline vägivald ning sellega ähvardamine ei ole 
ainsad asjad, mille järgi vägistamine kindlaks 
tehakse.

Vägistamine võib toimuda ka ilma 
vägivallata ja sellest ei pruugi ohvrile füüsilisi 
vigastusi tekkida. Vägistamise seaduses sätestatud 
tunnusmärkideks on ka teise isiku teadmatuse, 
haiguse, puude, hirmu või muu abitu seisundi ära 
kasutamine.

Sellistes oludes ei suuda ohver enamasti end 
kaitsta ega oma tahet väljendada.

Teatud juhtudel räägitakse ka seksuaalsest 
ärakasutamisest, kui tegu on toime pandud oma 
positsiooni kuritarvitades, näiteks ohvri 
ahvatlemise ja allutamise või tema ebaküpsuse 
või sõltuvuse ärakasutamise teel.

Seksuaalvägivald või ärakasutamine ei ole seks, 
vaid seksuaalse enesemääramisõiguse rikkumine.



Seksuaalvägivald

Seksuaalvägivald toob kaasa traumaatilise 
kriisi, mis on tugev vaimne ja füüsiline 
stressiolukord. See mõjutab mitmel moel inimese 
arusaama iseendast, teistest inimestest ja 
maailmast. Kahjustada võivad saada ka 
turvatunne ja usaldusvõime.

Hirmuseisundist ja muudest psüühilistest 
tagajärgedest tuleks rääkida näiteks arstile või 
muudele ametiisikutele.



Seksuaalse enesemääramisõiguse 
rikkumine põhjustab enamasti alltoodud 
traumaatilise stressi sümptomeid

• Uuesti läbielamise sümptomid, mille puhul  
  vägivalla kogemus või selle teatud osa tuleb 
  elavalt ja tahtmatult meelde. Tavalised on öised 
  õudusunenäod.

• Vältimissümptomid, mille puhul vägivalda 
  kogenu väldib kõigi vahenditega juhtunule 
  mõtlemist, selle meenutamist ja sellest 
  tulenevaid tundeid. Meeleolu võib olla ükskõikne.  
  Kogetu ei tundu ennast puudutav ega tõeline.

• Virgeoleku sümptomid ilmnevad kehaliste 
  kogemuste ja meeleolu kõikumisena.
  Keha ja meel on pidevas ettevaatus- ja
  valveolekus, et võimalikule ohule reageerida või   
  seda ennetada. Tüüpilised on võpatused, 
  unehäired ja keskendumisraskused.

Sellised sümptomid on taluvusvõimet ületava 
juhtumi tagajärg, mitte märk vägivalda kogenud 
isiku nõrkusest või viletsusest.



Tavaline on kogeda järgmisi tundeid

Häbi

Seksuaalvägivald on tahtlik, häbistav, alandav 
ja allutav tegu. Häbi võib takistada kogemusest 
rääkimist ja abi otsimist. Häbitunnet peaks siiski 
kogema teo toimepanija, mitte kannatanu.

Süütunne

Paljud seksuaalvägivalla ohvrid tunnevad süüd ja 
püüavad võtta toimunu eest vastutust. Vastutus 
seksuaalvägivalla eest lasub siiski alati teo 
toimepanijal, mitte selle ohvril.

Hirm ja kindlusetuse tunne

Seksuaalse enesemääramisõiguse rikkumine 
põhjustab tihti sügavat abitust või isegi 
surmahirmu.

Pärast toimunut võib hirmutunne raskendada 
igapäevaeluga hakkama saamist. Kogemust 
meelde tuletavad asjad võivad põhjustada 
ootamatuid hirmu- ja paanikahooge. Enda ja teiste 
inimeste usaldamine võib olla keeruline.



Enesepõlgus

Vägivallakogemus võib tekitada enesepõlgust. 
Raske võib olla vaadata peeglisse. Keha võib 
tunduda ebapuhas ning vajada pidevat pesemist.
Kriisiabi ja kogemuste üle arutamise kaudu on 
siiski võimalik hakata endasse uuesti positiivselt 
suhtuma.

Viha

Kohe pärast kogetut võib olla raske tunda viha. 
Hiljem võib vihatunne olla suunatud iseenda, 
lähedaste ja väärkohtleja vastu. Viha võib ilmneda 
ärrituse, raevu või vimmana. On mõistetav ja õige, 
kui olete vihane olukorras,kus teid on ebaõiglaselt 
koheldud.

Kurbus

Kurbus on seksuaalsest vägivallakogemusest 
tingitud muudatuste ja kaotuste tagajärg. 
Kurbusetunne võib tekkida teatud viivitusega, kuid 
kurbus on kogetu käsitlemisel ja toibumisel 
oluline.



Lähedasele

Seksuaalse vägivalla või ärakasutamise ohvriks 
sattumine ei ole oma valik.

Isikliku puutumatuse rikkumine võib seda 
kogenud isiku elu mitmel moel mõjutada.

Lähedaste tugi on oluline, et seksuaalvägivalda 
kogenu saaks kogetut rahulikus õhkkonnas 
arutada ja hakata toibuma.

Lähedane saab anda tuge oma kohalolekuga, 
kuulates, uskudes, aidates praktiliste asjade 
korraldamisel ja julgustades otsima abi.

Juhtunut pole võimalik olematuks teha, kuid 
lähedane saab aidata seksuaalkuriteo ohvril 
kogetuga hakkama saada.

Abi võib vajada ka lähedane ise. Üksi ei pruugi 
murekoormaga hakkama saada.



Julgege otsida abi

Seksuaalse enesemääramisõiguse rikkumisest on 
tihti raske rääkida ja abi otsimine võib tunduda 
väga keeruline.

Halbu kogemusi tahaks pigem unustada ja meelest 
tõrjuda. Selline vältimine võib ajutiselt olemist 
parandada, kuid tegeliku toibumise algatab julgus 
toimunust rääkida.

Kogetu üle arutamist võib alustada sellest, kui 
rääkida juhtunust mõnele inimesele, keda te 
usaldate.

Seksuaalvägivalla ohvril on õigus saada ka 
professionaalset abi ja see on enamasti toibumise 
oluline osa.

Seksuaalvägivalla tõttu tekkinud tunnete ja 
mõtetega ei pea jääma üksi. Oluline on meeles pi-
dada, et seksuaalvägivalla kogemusest on võimalik 
toibuda.



Võimalik on saada ka õigusabi

Kohtumenetluses osalemisega ei pruugi tavainimene 
üksi hakkama saada. Võimalik on saada tasuta õigusabi.
Ohvril on õigus õiglasele kohtuprotsessile ja austavale 
kohtlemisele.

Seksuaalkuriteo ohvri õigusliku positsiooni 
lihtsustamiseks on mitu võimalust. Nende eesmärk on 
tagada õiguskaitse saamine.

Seksuaalkuriteo ohvril on alati võimalus saada oma 
juhtumi kohta tasuta õigusabi juba enne kuriteoteate 
esitamist ning kohtumenetluse mistahes etapil, samuti 
juhul, kui ta kuriteoteadet ei esitagi.

Ohvril on õigus saada tasuta õigusabiline juba kuriteo 
eeluurimise ajal.



Kasutage oma õigusi. Need on loodud 
teie jaoks
Õigusabilise võib paluda osalema juba kannatanu 
(= ohvri) ärakuulamisel politseis.

Kannatanul on õigus saada tasuta õigusabiline ka 
kohtumenetluseks, kui prokurör on esitanud 
süüdistuse, kannatanu on nõudnud 
kriminaaluurimise käigus teo toimepanija karistamist 
ja tal on kahjunõudeid.

Abiline aitab esitada ka kahjuhüvitiste nõuded.
Seksuaalkuriteo ohvril on õigus saada tugiisik, kes võib 
peale õigusabilise kohtumenetluse ajal praktilist abi 
osutada.

Ohvri kaitseks saab kasutada erimeetmeid ka 
kohtusaalis, et ohver ei peaks puutuma kokku kuriteo 
toimepanijaga.



Kontaktandmed

Vägistamisjuhtumite kriisikeskus
 (Raiskauskriisikeskus Tukinainen) 
Helsingi, Jyväskylä ja Rovaniemi 
www.tukinainen.fi

Tasuta kriisivalve
Tel 0800 97899
E–N kl 9–15 
L–P kl 15–21

Tasuta õigusnõustamine
Tel 0800 97895
E–N 13–16

nettitukinainen.fi
Kriisiabi, juhendamine ja nõustamine internetis

senjanetti.fi
Õigusteave seksuaalkuriteo ohvritele


