
Inimkaubanduse ennetamise

ja ohvrite abistamise 

Nõustamisliin +372 6607320

Eestis

Teenuse osutaja:

MTÜ Living for Tomorrow

info@lft.ee 

www.lft.ee

Teenuse toetaja:

http://www.lft.ee/
http://www.lft.ee/


• tasuta juriidilised konsultatsioonid töölepingute osas; 

• ebaseaduslike töövõimaluste võimalikud tagajärjed; 

• nõuanded inimestele, kes lähevad välismaale tööle või õppima; 

• Euroopa Liitu ja teistesse riikidesse sissepääsu eeskirjad Eesti kodanikele, kodakondsuseta ja 

välisriigi isikutele, kes elavad Eestis; 

• kuidas vältida sattumist inimkaubanduse ohvriks; 

• valitsusväliste organisatsioonide aadressid ja telefonid välismaal, kes võimaldavad ohu korral 

konkreetset abi või annavad nõu; 

• Eestis inimkaubitsemise ennetamisega tegelevate riiklike ja valitsusväliste institutsioonide 

aadressid ja telefonid; 

• teiste riikide seadusandlus välismaalaste, migrantide, inimkaubitsemise teemadel;

• varjupaika suunamise korraldamine Eestis.  

Nõustamisliin töötab: 

• tööpäevadel kella 10.00-18.00; 

• Soovi korral võib meile kirjutada e-posti aadressile info@lft.ee või otsida infot www.lft.ee;

• konsultatsioone viime läbi eesti, vene ja inglise keeles (lisaks soome, ukraina, poola keeles); 

• tagame nõustamise anonüümsuse ja konfidentsiaalsuse. 

Nõustamisliini +372 6607 320 teenus:

mailto:info@lft.ee
http://www.lft.ee/


Kõned kokku aastate läbilõikes – 5819
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2016 aastal kokku kõnesid 420



Kõned kuude kaupa



Nõustamisliinile pöörduvate 

klientide profiil

2016



Sugu



Vanus



Haridus



Maakond/linn kust helistatakse



Sihtriik



Kodakondsus



Suhtluskeel



Töö, mida otsitakse



Kõne sisu



Nõustamise sisu



Tööalane 
ekspluateerimine, 2 Alaealise seksuaalne 

ekspluateerimine 
(kaasamine 

prostitutsiooni), 1

Fiktiivne abielu, 6

Tööalane 
pettusjuhtum, 11

Õigusabi (kahtlusega 
tööalasele 

ekspluateerimisele), 
42

Võõrtööjõu õiguste 
rikkumine, 3

Tuvastatud juhtumid 2016



• Fiktiivabielu juhtum – 6

• Tööalane pettusjuhtum – 11

• Tööalane ekspluateerimine - 2

• Võõrtööjõu õiguste rikkumine – 3

• Alaealise seksuaalne ekspluateerimine 

(kaasamine prostitutsiooni) – 1

• Õigusabi (kahtlusega tööalasele 

ekspluateerimisele) – 42

Juhtumid

• Sugu – 54% mehed

• Vanus – 31-35 (20%), 41-50 (13-

14%), 22-26 (12%)

• Haridus – 76% kutseharidus 

• Kodakondsus – 73% Eesti

• Suhtluskeel – 42% eesti ja 53%

vene

• Kõne päritolu – 26% Tallinn, 17% 

Tartumaa, 14% Ida-Virumaa 

• Sihtriik – 35% ükskõik mis EU riik, 

25% Soome

• Elukutse – oskuseta ja 

oskustööline; ükskõik, mis töö ja 

ehitaja

Kliendi profiil

Trendid
• Sihtriik – 11% Estonia 

• Kodakondsus – 19% välismaalased, 11% 

määramata kodakondsusega

• Noorte vene keelt kõnelevate naiste 

värbamine fiktiivabieludesse kolmandatest 

riikidest kodanikega,

• Võõrtööjõu tööalase ärakasutamisega 

seotud probleemid Eestis (pettus 

värbamisel, illegaalne töötamine jne)



2016

Nõustamisliinile pöörduvate 

ametnike profiil



Kõne päritolu



Amet


