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Mida teha, kui kahtlustate või teate, et last on 
(seksuaalselt) väärkoheldud?

• Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast 
lapsest. Teata kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbril 
(politseisse) 112 või lasteabi telefonil 116 111.

• Lasteabitelefon on avatud 24/7. See on tasuta ja anonüümne, kõned 
salvestatakse. Telefonile vastavad spetsialistid eesti, vene ja inglise keeles. Lapsed 
ja nendega seotud inimesed saavad sel telefonil esmast sotsiaalset nõustamist ja 
vajaduse korral kriisinõustamist.

• Veebikonstaabli poole pöördu siis, kui tahad teatada internetikeskkonnas 
toimunud seksuaalsest või muust väärkohtlemisest, oled sattunud kiusamise või 
ahistamise ohvriks, soovid politseilt nõu, sul on küsimusi seaduste kohta või 
tahad saata politseile vihjet, kui kahtlustad, et keegi teine esineb internetis sinu 
nime all. Facebookis, Twitteris, Skype’is ja Rate’is annavad nõu veebikonstaablid 
Andero Sepp, Jana Frolova. Veebikonstaabel tegutseb ka veebilehtedel VK.com ja 
Odnoklassniki.ru, seal on abiks Jana Frolova.

• Lapse seksuaalse väärkohtlemise ohvriks sattumine on kogu pere kriis. Lisainfot ja 
abi saab ohvriabist.

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/ohvriabi-ja-lepituskeskus/


Noppeid seadustest
Abivajavast lapsest teatamine ja 
reageerimise kohustus
Lastekaitseseadus § 27, 30

Alaealiselt seksi ostmine 
Karistusseadustik § 145¹
Märksõnad: Kuni 10a, Kuni 14a ja 14+

Seksuaalselt väärkoheldud laste ja 
inimkaubanduse ohvrite abistamine
Ohvriabiseadus

Inimkaubandus alaealise mõjutamise 
eesmärgil
Karistusseadustik § 175
Alaealise mõjutamine ilma 
vägivallata.

Inimkaubandus ja inimkaubanduse 
toetamine
Karistusseadustik § 133, 133¹

Kupeldamine ja prostitutsioonile 
kaasaaitamine
Karistusseadustik § 133², 133³



MIS KUIDAS MIKS

Värbamine Ähvardades Sunniviisiliseks tööks 

Transportimine Kelmuse või pettusega Prostituudina vms kasutamiseks 

Üleviimine Jõudu või sunnimeetmeid kasutades Pealesunnitud teenuste osutamiseks
(kerjamine, orjus jms) 

Varjamine Inimrööviga Kuritegelikuks tegevuseks 

Vastuvõtmine Raha või hüvitist võttes Elundite eemaldamiseks 

Kontrolli vahetamine või üleandmine
Võimu kuritarvitades

Kaitsetut seisundit kasutades 

Inimkaubandus TOIMUB



Laste heaolu tagamine ja 
ennetus on igaühe kohustus.

Ja võimalus. 

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud või kelle puhul on
tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu
lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab
tema enda või teiste isikute heaolu.



Lastega töötamise piirang – Tööandja kohustus kontrollida!

Lastekaitse seaduse § 20 sätestab piirangud isikutele, kes ei 
tohi töötada lastega (määratud kriminaalkaristus või 
sundravi seaduses loetletud süütegude eest). Lastega 
töötamise piirang peab tagama, et lastega kokku 
puutuvatele kutsealadele ei pääseks töötama inimesed, keda 
on karistatud või kes on määratud sundravile 
inimkaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste 
kuritegude või prostitutsiooni ja lastepornoga seotud 
kuritegude eest. 

Sul on õigus karistusregistrist kontrollida, kas inimest, 
kes treenib Su last või keda soovid palgata 
lapsehoidjaks, on karistatud seksuaalkuriteo eest. Nii 
saad olla kindel, et laps on turvalises keskkonnas. 
Vaata, kuidas andmeid küsida: 
www.rik.ee/et/karistusregister. Lisainfot saab ka e-
postitsi aadressil info@karistusregister.ee ja telefonil: 
663 6359.

http://www.lastekaitseliit.ee/raamat/mina-olen-enda-oma/
http://www.lastekaitseliit.ee/raamat/mina-olen-enda-oma/
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/lastega_tootamise_piirang_5.11.2018.pdf
http://www.rik.ee/et/karistusregister
mailto:info@karistusregister.ee


https://www.youtube.com/watch?v=E7ZRHAdl-RE&list=PL5JI001vz8bMEgf_DgfZH07LH1e0uf5ER
https://www.youtube.com/watch?v=E7ZRHAdl-RE&list=PL5JI001vz8bMEgf_DgfZH07LH1e0uf5ER


https://www.youtube.com/channel/UCgWFDoe6VC0evDO3GU90VRg
https://www.youtube.com/channel/UCgWFDoe6VC0evDO3GU90VRg

