
MIKS SEE ON 
OLULINE?

Lastekaitse Liidu tegevuse eesmärgiks on 

aidata kaasa laste õiguste tagamisele. Laste 

seksuaalset enesemääramisõigust rikkuva 

materjali valmistamine, hoiustamine ja levita-

mine on ebaseaduslik ning see on karistatav. 

Samas on sellise materjali valmistamises 

kasutatud laps ohver, kelle tervist ja väärikust 

on julmalt ärakasutatud. Kui selline materjal 

veebi üles riputatuna ringleb, siis toimub 

selle lapse seksuaalne ärakasutamine ikka ja 

jälle. Samuti esineb risk, et laste seksuaalset 

enesemääramisõigust rikkuvaid materjale 

oma ebaterve kire ja fantaasia rahuldamiseks 

kasutav täiskasvanu võib oma käitumise üle 

kanda fantaasiast reaalsusesse. Seetõttu 

on oluline tõkestada laste seksuaalse 

enesemääramise õigust rikkuvate materjalide 

levik internetis. 

SISERIIKLIK JA 
RAHVUSVAHELINE 
KOOSTÖÖ
Laste seksuaalse ärakasutamise vastane 

töö nõuab erinevaid meetmeid ning tihedat 

siseriiklikku- ja rahvusvahelist koostööd. 

MTÜ Lastekaitse Liit teeb laste seksuaalset 

ärakasutamist esitava materjali leviku tõkesta-

misel tihedalt koostööd Politsei- ja Piirivalve-

ameti ning teiste õiguskaitseasutustega, 

internetiteenuse pakkujate, erinevate mitte-

tulundusühingute ning rahvusvahelise võrgus-

tikuga INHOPE, mis ühendab 35 riigi vihjeliine. 

Me kõik saame kaasa 
aidata sellele, et interneti 
kasutamine oleks lastele 

turvalisem.
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Vihjeliini tööd toetab Euroopa Komisjoni programm Safer Internet ja 
Sotsiaalministeerium.



MIS ON VIHJELIIN?
Vihjeliin www.vihjeliin.ee on MTÜ Lastekaitse Liit 

poolt hallatav veebikeskkond, mis võimaldab 

internetikasutajal anda teavet sellest, kui ta  

märkab veebis materjale, mis sisaldab laste 

seksuaalset enesemääramisõigust rikkuvat 

materjali1. Vihjeliinile võib saata ka teateid 

internetis levivast muust ebaseaduslikust või 

lastele ebasobiva sisuga materjalist.

KUIDAS SAAB TEAVET 
EDASTADA?
Teabe saab edastada veebilehe 

www.vihjeliin.ee avalehel oleva lihtsa 

vormi kaudu. Vihjeliini veebilehele pääseb 

ka projekti „Targalt internetis” veebilehe 

www.targaltinternetis.ee avalehel oleva bänneri 

kaudu.

Vormis tuleb ära märkida veebilehe aadress, 

mis sisaldab laste seksuaalset ärakasutamist 

esitavat materjali või muud ebaseaduslikku 

või ebasobivat sisu. Teabe andja ei pea 

oma isikuandmeid märkima. Kohustuslikud 

andmeväljad täitmiseks on interneti aadress, 

1 Eesti Vabariigi seaduste kohaselt on keelatud sellise 

teose (pildi, video jne) valmistamine, haldamine ja 

levitamine, mis kujutab nooremat kui kaheksateistaastast  

pornograafi lises või nooremat kui neljateistaastast 

pornograafi lises või erootilises situatsioonis.

mille kohta vihje tehakse ning millise sisuga 

materjalidest teave antakse. 

Teabe ärasaatmise puhul ilmub veebilehele 

automaatteavitus, et vihje on vastu võetud.

Kuidas saab teavet edastada?

Siia kirjutage 

veebilehe aadress, 

millest teavitate Siia kirjutage, 

millisest sisust 

teavitate


