
 
 

 

10.12.2019 Riigikogu sotsiaalkomisjonis osalemise kokkuvõte 

 

23.10. 2019 tegi ESTA pöördumise õiguskantslerile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile. 

Sellest ajendatult kutsus Riigikogu sotsiaalkomisjon kokku ümarlaua, kus arutati laste 

õiguste kaitset meediakajastuste puhul. ESTA esindajatena osalesid Merike Merirand ja 

Kairit Lindmäe. Kohtumisele oli lisaks ESTAle kutsutud Sotsiaalkindlustusamet, 

Sotsiaalministeerium, Lastekaitse Liit, Pressinõukogu esindaja, Eesti Linnade ja Valdade 

Liit, KOV lastekaitsetöötaja ja Õiguskantsleri büroo esindaja. 

Kohtumisel arutati meedias ilmunud laste teemade kajastuste seotust avaliku huvi ja 

ajakirjanduse eetikaga. Arutati kuidas edaspidi paremini tagada kohaliku omavalitsuse ja 

ajakirjanduse koostöö tundlike teemade kajastamisel, mis võimaldab üheaegselt tagada 

konkreetse lapse/pere konfidentsiaalsuse ning ühtlasi peegeldab ka tehtavat sotsiaaltööd 

keeruliste olukordade leevendamisel.  

Kuigi lapse õiguste ja huvide kaitsmise eest peaks eelkõige seisma tema seaduslik esindaja 

ehk vanem, siis lastekaitseseadus kohustab selleks kõiki inimesi, kes last puudutavate 

ettevõtmistega tegelevad. See tähendab seda, et ka ajakirjanikul on kohustus kaaluda, kas 

kajastamine teatud olukorras on lapse parimates huvides. Meedias kajastatu jääb 

kättesaadavaks aastateks ja võib avaldada negatiivset mõju lapse tulevikule.  

Tõdeti, et kahjuks vanemad pöördudes ajakirjanduse poole, sageli ei mõtle kuidas ja kui 

pikalt võib meediakajastus lapse heaolu tulevikus mõjutada. Lisaks lastekaitsetöötajad 

peaksid vanematega tegema rohkem koostööd ja kui vanemale selgitada, et tahetakse head 

lapsele lastekaitsetegevuses, siis vanemad ehk ei pöördu meediasse. 

Sotsiaalkomisjoni poolt tehti ettepanek lisada vanemluskoolituse programmidesse moodul 

meediaga suhtlemise teemal – õpetada vanemat hindama lapse seisukohast olukorda kas , 

millal ja kuidas avaldada oma pere/lapse isiklikku elu meedias/sotsiaalmeedias. 

Kohtumisel rõhutati, et lastekaitsetöötajad ja ajakirjanikud võiksid kohtuda sagedamini 

tundlike teemade kajastamise eesmärkide ja mõju läbi arutamiseks. Samuti vajavad kohaliku 

omavalitsuse-, lastekaitsetöötajad aga ka ajakirjanikud suhtlemisel põhinevaid koolitusi 

kuidas tugevdada üksteisest arusaamist ja vältida vastasseisu.  

Järgmisel aastal teeb Lastekaitse Liit koolitussarja „Samal poolel, lapse poolel“ raames 

meediakoolituse lastekaitsetöötajatele.  

Leiti, et kohalikel omavalitsustel tuleks täpsemalt reguleerida meediaga suhtlemise kord läbi 

pressiesindaja, et mitte lastekaitsetöötaja ei oleks see, kes meediaga suhtleb. Kuid tõdeti, et 

paljudes väiksemates omavalitsustes puudub see kompetents ja ka võimalus palgata PR- või 

kommunikatsioonispetsialist. 

Sotsiaalkindlustusamet hakkab 2020.a koolitama kohaliku omavalitsuse töötajaid ja juhte 

meediaga suhtlemise teemal, samuti tulevastele ajakirjanikele süvendatakse tundlike 

teemadega seotud väljaõpet ülikoolis. 

Ettepanekule luua komisjon, mis vaataks väga tundlikud teemad enne avaldamist üle, et kas 

konkreetset lugu kajastada või mis kujul kajastada, vastati nii avaliku sõna nõukogu esindaja 



 
 

 

poolt, kui ka teiste osalejate poolt, et sellise komisjoni olemasolu ei ole vajalik. Küll, aga 

oluline on tugevdada omavahelist koostööd.  

Soovitati meedia huviorbiidis olevate juhtumite puhul, kui ajakirjanik pöördub, siis teha n.ö 

Off-the-record kohtumine, kus leppida kokku, mida võib avaldada ja kuidas avaldada jne.  

Sotsiaalkindlustusamet tõi välja kui palju nemad KOV-i sots- ja lastekaitsetöötajaid toetavad 

ja kui hästi toimib lasteabitelefon jne 

Õiguskantsleri büroo esindaja seisukoht on endine, seadust muuta ei ole vaja. 

Lastekaitseseadus on kohustuslik ja täitmiseks kõigile.  

Sotsiaalministeeriumi poolt soovitati vaadata teiste riikide praktikat samal teemal.  

Hea oli kuulda, et noored ajakirjanikud on valmis tegema koostööd ja mõistavad 

ajakirjanduse eetika põhimõtteid. Leiti, et diskussioonid laste huvide kaitse teemal peavad  

jätkuma. Vajadusel vaadatakse üle konkreetsed meetmed ja regulatsioonid.  

Järgmine samalaadne teema käsitlus ja arutelu toimub 16.12.2019 Sotsiaalministeeriumis, 

kuhu on kutsutud ka ESTA esindajad, osalevad Sirlis Sõmer- Kull ja Kairit Lindmäe. 


