
14 pole okei



Seaduslik probleem:
Eestis on seksuaalse 
enesemääramise vanus
vaid 14 eluaastat.

14-aastane laps on liiga noor, et
mõista seksuaalse enesemäärtlemisega 
kaasnevaid riske.

Täiskasvanu saab sellises vanuses lapsega 
hõlpsasti manipuleerida, pannes ta 
uskuma, et tegu on konsensusliku 
seksuaalvahekorraga, isegi, kui ta 
tegelikkuses last seksuaalselt kuritarvitab.

Seksuaalkurjategijad on aastaid 
käesolevat seadust kasutanud 
14-aastaste laste väärkohtlemiseks.

„Ärakasutajal on ohvri 14. 
sünnipäev kalendrisse 
märgitud”

„Mul jookseb ajakirjanduses nüüd 
neljateistkümnes aasta ja see teema 
on alati üleval olnud... aga mingil 
põhjusel see ei muutu mitte kunagi”

„Väga sageli kuuleme
põhjenduseks, et „laps tahtis“”

Mariana Saksniit,
kliiniline laste psühholoog Dannar Leitmaa,

uudistetoimetuse juht

Andra Sild
 vanemprokurör

Poliitiline probleem:
Seadusemuudatuse katsed 
on korduvalt läbi kukkunud, 
kuna erakondade vahel 
puudub üksmeel. 

Seadusemuudatuse teema on sageli 
poliitikute seas tõstatatud, kui mõni
juhtum 14-aastase väärkohtlemisest
taas päevavalgele tuleb. 

Iga kord on see aga lõppenud
erimeelsusega ning ohtlik seadus
on endiselt muutmata.

Sotsiaalne probleem:
Inimesed arvavad,
et 14 on okei.

Paljud inimesed üle Eesti usuvad endiselt, 
et 14-aastane laps on täielikult valmis 
otsustama seksuaalse akti üle vanema 
täiskasvanuga.

Sageli on mindud ka nii kaugele, et 
kaitstakse väärkohtlejat ning
süüdistatakse kannatajat.

Probleem



Kampaania eesmärk

Kampaania strateegia

Eesti Seksuaaltervise Liit soovis käesoleva kampaania abil tõsta seksuaalse 
enesemääramise piiri, et kaitsta 14-aastaseid lapsi seksuaalse väärkohtlemise eest.

Selleks, et muuta seadust, oli aga esmalt
tarvis muuta avalikkuse mõtteviisi.

Tõsta teadlikkust sellest, 
miks 14 ei ole okei.

Varasemad samateemalised PR tegevused (artiklid, 
arvamuslood, mõjuisikute sõnavõtud) pole tulemuslikud olnud.

Ainus viis, kuidas panna inimesi mõistma, kui ohtlik antud 
seadus on, oli näidata, milline näeb välja 14-aastase suhe 
endast oluliselt vanema täiskasvanuga.

Võita avalik poolehoid ning panna 
inimesed mõistma, et seksuaalse 
enesemääramise piiri on tarvis tõsta.

Survestada erakondi üksmeele 
leidmiseks, et seekord võetaks 
muudatuseks reaalselt midagi ette.
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Digimeedia > uudisteportaal

17.märts 2021
Avaldasime loo Õhtulehes kui ühes 
juhtivas uudisteportaalis

Artikkel rääkis loo 14-aastase Piia Heivdali ja 54-aastase Kristo 
Terrandi suhtest. Lugu oli vürtsitatud intiimsete fotode ning 
suhtedetailidega.

Alles artikli lõpus sai lugeja teada, et tegu on osaga kampaaniast, 
mis soovib näidata, miks 14 pole okei.

Vähem kui 24 tunniga läks artikkel koos sõnumi ning teemaviitega 
#14poleokei levima.

PR’i roll:
Meie strateegia oluline osa oli tõesena näiva �ktiivse 
suhte loomine, et saavutada soovitud mõju ning 
kõlapind ühiskonnas.

Artiklit loeti
204,412+
korda

Artikli populaarsus
10. enimloetud artikkel
terves Õhtulehe ajaloos 

Artiklis olevale
fotole klikiti
147,550+ korda



Trükimeedia > Õhtulehe paberkandja
Avaldasime Õhtulehe paberkandjal loo, et jõuda sihtrühmadeni, kes veebi ei loe.

Hinnanguline
tiraaž
150,000+



Sotsiaalmeedia > mõjuisikud

Eesmärk:
Kuna Instagram on eelkõige visuaalne platvorm, siis 
meie eesmärk oli jagada fotosid, mis on häirivad ja 
kujutavad tegelikkust.

PRi eesmärk:
Enne kampaania algust saatsime mõjuisikutele 
kampaaniafotod, palusime kasutada teemaviidet 
#14poleokei ja saatsime Õhtulehe loo enda kontol 
jagamiseks.

Tulemused:
Rohkem kui 25 mõjuisikut jagasid enda kontol 
arvamust, miks 14 pole okei. Osad tegid seda 
kampaaniafotode kaudu, osad jagasid artiklit ning 
mõned rääkisid teemast videopostituses.

Pärast mõjuisikute sõnavõttu hakkas kampaania 
levima sotsiaalmeedias. Inimesed jagasid omakorda 
mõjuisikute sisu ning avaldasid arvamust, kasutades 
teemaviidet #14poleokei. 

Kelly Sildaru
50820 followers

Mariliiskaer
12800 followers

Sidni
19800 followers

Genka
23880 followers

Liisa Leetma
33960 followers 

ML Tauts
13440 followers 

Daniel Levi
16260 followers

Liisa Pärnpuu
14340 followers

Kristel Aaslaid
37980 followers

Hanna Martinson
11640 followers

Elina Born
33900 followers

Keili Sükijainen
11500 followers

Mattias Naan
15720 followers

Helena Põldmaa
6085 followers

Lauri Pedaja
23820 followers

Mõjuisikuid
25+

Mõjuisikute reach
Instagramis
366000+ Impressions

Makstud
mõjuisikud
0

Audience Engagement 
Instagramis
20,000+



TV, raadio ja uudisteportaalid 

PR-i roll:

Võimendasime Piia Heivdali ja Kristo Terrandi lugu 
koos kampaaniapiltide ja teemaviitega #14poleokei 
võimalikult laialdase kajastuse saamiseks.

Kasutasime ka psühholoogide ja teiste lastega 
tegelevate spetsialistide abi, et tuua esile teaduslikke 
põhjendusi, miks 14 ei ole ok.

PR-i levik

ETV (hinnanguline katvus 100 000)
Vikerraadio (hinnanguline ulatus 191 000)
Uudised.TV3 (hinnanguline ulatus 4000)
Elu24 Sõbranna (hinnanguline ulatus 50 000)
Postimees Sport (hinnanguline levik 23 000)
Õhtuleht (hinnanguline ulatus 150 000)

Välimeedia



Erinevad digi- ja sotsiaalmeediakanalid

PR-i roll
Meie PR-kampaania tegevuste tulemusena tekkis avalik arutelu, mis sai palju toetust 
vanusepiiri tõstmiseks.

Veelgi enam, teemaviidet #14poleokei hakkasid avalikkus, mõjuisikud ja 
uudistekanalid kasutama ühise loosungina, et tuua esile teema ümber toimuvaid 
arutelusid. 

Mõjuisikud ning arvamusliidrid
ühinesid, et jagada arvamust.

Kommentaarid ja
reaktsioonid
25,000+

Audience
engagement
300,000+



Petitsioon valitsusele

Eesti Seksuaaltervise Liit saatis
valitsusele petitsiooni seaduse 
muutmiseks. Petitsiooni mõte oli 
selgitata antud probleemi ning 
teha ettepanek uue seaduseelnõu 
koostamise kohta. 

Sõnumid

Kampaania vältel saadeti Eesti 
Seksuaaltervise Liitu palju lugusid 
erinevatest väärkohtlemise juhtumitest 
ning mitmed 14-aastased lapsed said 
vajalikku abi.

Uudisteportaalid

Mõjuisikud ning teised kannatanud hakkasid kampaania 
teemaviidet kasutama enda ja teiste lugude jagamiseks, et 
tõsta väärkohtlemise vastu häält.
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#14poleokei ajaraam

#14poleokei 

mõjuisikute kampaania läks 
avalikuks, eesmärgiga tõmmata 
kõnealusele valukohale 
tähelepanu nii üldsuse kui ka 
seadusemuutjate silmis.

Riigikogu õiguskomisjonis 
kogunenud erakondade 
esindajad ja spetsialistid olid 
ühel nõul, et täiskasvanul ei 
tohiks olla seaduslikku õigust 
seksida 14-aastase lapsega.

Üheskoos otsustati kohe 
koostada uus seaduseelnõu, et 
tõsta seksuaalse 
enesemääramise eapiiri.

Seaduseelnõu seksuaalse 
enesemääramise piiri 
tõstmiseks 16-eluaastale
sai valmis.

Justiitsministeerium võttis 
ühendust Eesti Seksuaaltervise 
Liiduga, tehes neile ettepaneku 
hakata nende partneriks antud 
seaduseelnõu täiendamisel.

Seaduseelnõust
saab seadus.

14 pole enam Eestis okei.
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