
 
 

 

16.12.2019 Sotsiaalministeeriumi ümarlaual osalemise kokkuvõte, mis käsitles 

lastekaitse juhtumite kajastamist meedias 

 

ESTA osales 16.detsembril sotsiaalministri poolt kokku kutsutud lastekaitsejuhtumite 

avaliku kajastamise teemalise ümarlaua.  

Ümarlaud oli ajendatud  37 kohaliku omavalitsuse pöördumisest laste õiguste kaitsmise ning 

lastekaitsetöötajate rolli kajastamise meedias. 

Kohtumisel osalesid Riigikogu sotsiaalkomisjonis 10.12.19 osalenud organisatsioonide 

esindajad, kirja algatanud kohalike omavalitsuse esindajad, Riigikogu sotsiaalkomisjoni, 

Sotsiaalministeeriumi, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Ajakirjanike Liidu,  ERR-i, 

Eesti Meediaettevõtete Liidu pressinõukogu; Eesti Meediaettevõtete Liidu; TÜ 

ühiskonnateaduste instituudi; Õiguskantsleri Kantselei ja Sotsiaalkindlustusameti esindajad. 

ESTA esindajatena osalesid Kairit Lindmäe ja Sirlis Sõmer-Kull.  

Kohtumise fookuses oli meediakajastuste mõju lapse õiguste ja huvide kaitsele ning laiemalt 

lastekaitsesüsteemile ja lastekaitse- ja sotsiaaltöötajate mainele.  Tihti ajakirjandus soovib 

kajastada mõne konkreetse lapse juhtumit ja selle üksikasju, kuid lastekaitsetöötaja lähtuvalt 

konfidentsiaalsusnõudest ei saa üksikasju kommenteerida, mistõttu jääb kajastus 

ühepoolseks ja on sageli negatiivse fooniga lastekaitsele.  

Kohtumisel tõdeti, et laste teemade ajakirjanduses kajastamise puhul on oluline lähtuda laste 

huvidest. Laste huvid peaksid olema alati esimesel kohal, ka ajakirjandusvabaduse 

olukorras.  

Arutleti võimaluse üle ennetada laste huve kahjustavate lugude ilmumist meedias. Jõuti 

tõdemuseni, et ennetamise parimaks meetmeks saab olla nt pressinõukogu eelteavitamine 

ilmuda võivast lapse huve kahjustavast meediakajastusest. Samuti on võimalik kohtult 

taotleda esmast õiguste kaitset või tuletada vastavale meediatoimetusele meelde, et 

konkreetse loo kajastamisel tuleb lähtuda ajakirjanduse eetikakoodeksis toodud 

põhimõtetest.  

Peeti oluliseks, et Pressinõukogu menetleks lapsi puudutavaid juhtumeid alati 

eelisjärjekorras.  

Sotsiaaltöötajad tõid välja, et kui lapse juhtumit menetletakse, siis menetluse ajal ei tohiks 

lugu meedias kajastada sarnaselt kohtumenetlusele või muule õiguste kaitse menetlusele.  

Tõdeti, et ajakirjanike  eetikakoodeks on väga hästi koostatud ja pakub eetilise raamistiku ka 

laste juhtumite käsitlemiseks, kuid paraku leidub ajakirjanikke, kes ei pea oluliseks 

eetikakoodeksit järgida.  

Leiti, et mõlemale osapoolele, nii kohalike omavalitsuste töötajatele kui ajakirjanikele on 

vaja  koolitusi ning omavahelist suuremat ja sisulisemat koostööd. Peeti oluliseks, et 

lastekaitsetöötaja ei peaks jääma ajakirjandusega suhtlemisel üksinda, vaid kohalik 

omavalitsus võiks omada suuremat pädevust  teemade kajastamisel või kommenteerimisel 

meedias. Kohaliku omavalitsuse meediapädevusega spetsialist peaks toetada 



 
 

 

professionaalselt sotsiaaltöötajat, sh milliseid selgitusi anda sotsiaaltöö või lastekaitsetöö 

kohta ja milline info on konfidentsiaalne.  

Nii Lastekaitse Liit kui Sotsiaalkindlustusamet on juba täna pakkumas nii supervisiooni 

lastekaitsetöötajatele kui koolitust meediaga suhtlemisel. Arutleti, milliseid koolitusi võiks 

algatada veel ka Eesti Linnade ja Valdade Liit ning ESTA. Lisaks pidas sotsiaalminister  

oluliseks jätkata kohtumist ajakirjandusväljaannete esindajatega - toimetuse juhid, 

peatoimetajad ja  vastutavad väljaandjad. Lastekaitsetöötaja ja sotsiaaltöötaja ei tohiks jääda 

üksi ja erinevate osapoole sh ajakirjanduse surve alla, töötajat peaks toetama nii tema vahetu 

tööandja ehk kohalik omavalitsus, aga ka Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium 

ning ühiskondlikud organisatsioonid nagu Lastekaitse Liit ja Eesti Sotsiaaltöö 

Assotsiatsioon erialaliiduna.  

Mitmeid kordi rõhutati, et lugu kirjutades peab hoidma fookuses mis on eesmärk, kas loo 

avaldamisel (sh ka fotod lapse vanematest vms) on avalik huvi ja ei kahjusta  konkreetset 

last. Oluline on hinnata ka loo mõju lapsele tulevikus.   

Sarnaselt Riigikogu sotsiaalkomisjonile leiti, et süsteemsetest probleemidest tuleb rääkida 

aga mitte konkreetsetest juhtumitest. 

 


