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Õiguskantsler kui lapse õiguste 
edendaja

Andres Aru
Laste ja noorte õiguste osakonna juhataja

Õiguskantsleri Kantselei
25.10.2018

Lasteombudsman

19.03.2011 jõustus õiguskantsleri
seaduse muudatus, millega täiendati
õiguskantsleri seaduse §-i 1 lõikega 8,
mis sätestab:

“Õiguskantsler täidab tulenevalt
lapse õiguste konventsiooni artiklist
4 lapse õiguste kaitse ja edendamise
ülesandeid.”

Lasteombudsmani ülesanded:

• kaitsta laste õigusi suhetes avalikke 
ülesandeid täitvate isikute ja asutustega 

• seista selle eest, et lastesse puutuvate 
otsuste tegemisel arvestataks lapse 
arvamust ning lähtutaks lapse 
parimatest huvidest;

• tutvustada lapse õigusi ning aidata laste 
häält otsustajatele kuuldavaks teha;

Vaata täpsemalt: 

www.oiguskantsler.ee

www.lasteombudsman.ee
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Lapse õiguste edendamine

• Lapse õiguste alaste koolituste läbiviimine
• Lapse õiguste konventsiooniga võetud kohustuste täitmise 

jälgimine (raport)
• Nõuandev Kogu ning laste ja noorte kaasamine
• Lapse õiguste eest seismine õigusloomes
• Infomaterjalide, analüüside, ülevaadete koostamine 
• Koostööprojektid teiste organisatsioonidega
• Seisukohtade  avaldamine
• Lasteasutuste järelevalve
• Arvamuse avaldamine meedias

Infomaterjalid

• Lasteombudsmani tutvustav voldik
• Lapse õiguste konventsiooni tutvustav voldik "Lapse 

õigused" (HTML, PDF)
• Veebileht "Kool kiusamisest vabaks!"
• Nõustamisvoldik "Kool kiusamisest vabaks" (HTML, PDF)
• Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse
• Psühholoogilise abi saamise võimalusi tutvustav voldik
• Lapse õigustest esmasel kokkupuutel politseiga 
• Valimised ja kool: põhimõtted, kuidas tagada haridusasutuse 

neutraalsus KOV valimiste ajal
• Ajakirja "Juridica" lapse õiguste erinumber (JURIDICA VI/2015)
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Analüüsid ja ülevaated

• Asenduskoduteenuse analüüs
• Lapse õiguste ja vanemluse monitooringu kokkuvõte
• Lasteombudsmani ümarlaua „Laste vaesus – otsime lahendusi!“ kokkuvõte
• Laste ootused seoses KOV valimistega
• Vaesus ja sellega seotud probleemid lastega peredes
• Vanemate vajadused laste kasvatamisel: piiride seadmine, kehaline 

karistamine, vanemate abivajadus
• Õiguslik analüüs karistusõigusliku hädakaitse ja hädaseisundi rollist 

põhiõiguste piiramise alusena lasteasutustes ning hoolekande- ja 
tervishoiuasutustes

• Lapsed digitaalmaailmas - lühiülevaate laste digikäitumisega seotud 
tegevustest ja uuringutest

Muu

• Avalik pöördumine kehalise karistamise 
keelustamiseks

• Kohtumised ajakirjanikega
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Laste ja noorte kaasamine

• Joonistusvõistlus

• Meediatalgud 

• „Minu esimesed triibulised“

• Laste ja noorte kogemuse jagamine 

• Lapsed kui toimetajad

Valimisvalvurid KOV valimistel 2017
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Lapse õiguste programm JustFilmil

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“
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Ettepanekud

• Parema kontakti loomine laste ja noortega 
ning nende arvamusega arvestamine

• Iga lastekaitsetöötaja töökoormuse viimine 
selliseks, et jätkuks aega ennetavaks tööks 
laste ja peredega

Ettepanekud

• Panustada vanemaharidusse ja perede 
nõustamisse kasvatusküsimistes  

• Luua igale lapsele sõltumata elukohast 
võimalus tegeleda meelepärase hobi või 
harrastusega st mõtestatult oma vaba aega 
veeta
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Tänan!

lasteombudsman.ee


