
 

 

 
 
 
Tanel Kiik                                                                          Teie:  6.10.2020 nr 1.2-2/112-1 
Sotsiaalminister 
Sotsiaalministeerium                                                          Meie: digitaalallkirjas nr 1-8-2/20/33 
 
                                                       
                                                                                           
Arvamus avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 
 
 
Lp Tanel Kiik 
 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Sotsiaalministeeriumi võimaluse eest esitada arvamus avaliku 
teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Detsembris 2017  
Sotsiaalministeeriumile edastatud arvamuses Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõule, milles 
käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö – ja eraelu tasakaalustamist rõhutas Lastekaitse 
Liit, et hooldajatele tuleb pakkuda suuremat tuge, et vähendada hoolduskoormuse negatiivset 
mõju hooldajate tervisele ning sotsiaalsele ja majanduslikule toimetulekule. Seega on positiivne 
näha edasiminekuid antud valdkonnas. Samas jääb Lastekaitse Liit jätkuvalt oma seisukoha 
juurde, mille edastas oma arvamustes töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõule 356SE 
(13.05.2016 kirjas nr K-2/9 ja eelnõule 06.10.2016 kirjas nr K-2/32 Sotsiaalministeeriumile 
ning 18.01.2017 kirjas nr K-2/8 Riigikogu õiguskomisjonile), millega ei toetanud siis ega toeta 
ka nüüd 13-14-aastaste alaealiste tööle asumise puhul Tööinspektsioonilt loa taotlemise nõude 
kaotamist1. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit toetab eelnõuga kavandatavaid muudatusi, mis on seotud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1158 ülevõtmisega. 
 
Uuringute kohaselt on rahvastikutaaste seisukohalt soovitatav töö- ja pereelu ühitamise 
kasvavalt teaduslik, tõenduspõhine ning põhiküsimustes poliitiliste jõudude ja ühiskonna 
üksmeelele tuginev arendamine2. Aastal 2015 koostatud ÜRO Lapse õiguste konventsiooni 
täiendavas aruandes (Eesti valitsusväliste organisatsioonide täiendused, kommentaarid ja 
ettepanekud) rõhutati, et vaja on ühtlustada peretoetuste süsteemi, suurendada selle paindlikkust 
lapsevanemate töö- ja pereelu ühitamise võimaluste parandamiseks, ning tõhustada 
üksikvanemaga perede toetussüsteemi3. Antud küsimuse lahendamise vajalikkusele juhtis 
tähelepanu ka ÜRO Lapse Õiguste Komitee 2017. aastal tehtud lõppjäreldustes Eesti teise kuni 

 
1 Lisaks eeltoodule on MTÜ Lastekaitse Liit avanud oma täiendavaid seisukohti antud temaatika osas muuhulgas 
Maalehes 28.04.2016 (vt http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/lastekaitseliit-muretseb-lapstoojou-
kurnamiseparast?id=74362081) ja Äripäevas 9.05.2016 
(vt http://www.aripaev.ee/arvamused/2016/05/09/malle-hallimae-kui-paljupeaks-laps-tootama). 
2 Vaata täiendavalt: Eesti sündimusareng ja sündimuse mõjutamise võimalused, 2014 
3 ÜRO lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne. (2015) MTÜ Lastekaitse Liit, Tallinn. Arvutivõrgus kättesaadav: 
www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/ÜRO-LAPSE-ÕIGUSTE-KONVENTSIOONI-TÄIENDAV-
ARUANNE.pdf 

http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/%C3%9CRO-LAPSE-%C3%95IGUSTE-KONVENTSIOONI-T%C3%84IENDAV-ARUANNE.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/%C3%9CRO-LAPSE-%C3%95IGUSTE-KONVENTSIOONI-T%C3%84IENDAV-ARUANNE.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/%C3%9CRO-LAPSE-%C3%95IGUSTE-KONVENTSIOONI-T%C3%84IENDAV-ARUANNE.pdf
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/lastekaitseliit-muretseb-lapstoojou-kurnamiseparast?id=74362081
http://maaleht.delfi.ee/news/maaleht/uudised/lastekaitseliit-muretseb-lapstoojou-kurnamiseparast?id=74362081
http://www.aripaev.ee/arvamused/2016/05/09/malle-hallimae-kui-paljupeaks-laps-tootama
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/%C3%9CRO-LAPSE-%C3%95IGUSTE-KONVENTSIOONI-T%C3%84IENDAV-ARUANNE.pdf
http://www.lastekaitseliit.ee/wp-content/uploads/2016/02/%C3%9CRO-LAPSE-%C3%95IGUSTE-KONVENTSIOONI-T%C3%84IENDAV-ARUANNE.pdf


neljanda perioodilise aruande kohta4. 

ÜRO lapse õiguste konventsioonist ja Euroopa Liidu lepingu artikli 3 lõikest 3 ning kehtivast 
lastekaitseseadusest tulenevalt tuleb kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad 
avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, esikohale seada lapse hu-
vid. Samuti peab lapse õigustest lähtumine ja edendamine olema seotud reaalsete ra-
kenduslike meetmetega, mis on suunatud laste põhivajaduste rahuldamisele ja heaolu 
tagamisele. Lapse heaolu ja pere toetamise seisukohalt on oluline, et meetmed/teenu-
sed lähtuvad lapse vajadusest ja toetavad peresuhteid ning on õigeaegsed, tulemuslikud 
ja pikaaegse positiivse mõjuga. ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikli 18 kohaselt 
peavad konventsioonis toodud õiguste tagamiseks ja edendamiseks osalisriigid osu-
tama vanematele ja seaduslikele hooldajatele kasvatuskohustuste täitmisel asjakohast 
abi ja kindlustavad lastele mõeldud hooldusasutuste, -institutsioonide ja -teenistuste 
arengut. 

MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab Sotsiaalministeeriumi samme, tänu millele on aastate vältel 
loodud vanemahüvitiste skeemi rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks ning 
hoolduskoormuse ühtlasemaks jaotumiseks vanemate vahel. Valikuvabaduse suurendamine 
annab peredele sõnumi, et riik väärtustab nende otsuseid. 

Samas on käesoleva eelnõuga kavandatavate muudatuste osas, mis puudutavad 
hoolduskohustusega töötajate ja ametnike õigusi küsida paindlikke töö- või 
teenindustingimusi, vaja teha mitmekülgset teavitustööd. Tööandjate seas 2015 korraldatud 
soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise uuringust selgus, et osalise tööajaga töötamise 
võimaldamine väikeste laste või perekohustuste tõttu ei ole võimalik eelkõige töökorralduse 
tõttu (79% osalise tööajaga töötamist mittevõimaldavatest tööandjatest), kuid põhjusena 
tuuakse ka asjaolu, et sotsiaalmaksupoliitika on selleks piirav või ebasoodne (3%) ning et 
osalise tööajaga kaasneb suurem administratiivne koormus (7%). 

Laste heaolu ja õiguste realiseerumine on endiselt sõltuvuses sellest, millises omavalitsuses 
tema vanemad elavad. Eesti regionaalne ebavõrdsus ja selle süvenemine on  jätkuvalt suureks 
väljakutseks5. Lastega leibkondade heaolu ja toimetulek sõltub suurel määral leibkonna tüübist 
ja elamispiirkonnast. Piirkonniti erines 2018 lastega leibkondade ekvivalentnetosissetulek ligi 
kaks korda, suhtelise vaesuse määr kolm korda6. Statistika ja erinevad uuringud osundavad 
ebavõrdsusele tervises, erinevustele mh teenuste, tugispetsialistide, huvihariduse jpm 
kättesaadavusel7.  Ebavõrdus esineb ka kaugtöö tegemise võimalikkuses. Sotsiaalministeeriumi 

 
4 Lõppjäreldused Eesti teise kuni neljanda perioodilise aruande kohta (2017). ÜRO Lapse Õiguste Komitee, Genf. Arvutivõrgus 
kättesaadav eestikeelsena: http://www.sm.ee/et/lapse-oigused-ja-heaolu-0 
5 Kattai, K., Lääne, S., Noorkõiv, R., Sepp, V., Sootla, G., Lõhmus, M. (2019) Peamised väljakutsed ja 
poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus. Analüüsi lõpparuanne. Tallinna Ülikool. 
Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2014/11/L%C3%B5ppraport_V%C3%A4ljakutsed-ja-
soovitused-KOV-ja-regionaalarengus_31.01.2019.pdf 
6Tartu maakonna suhtelise vaesuse määr (11,3%), Valga maakonnas elas suhtelises vaesuses 39,1% lastest, Põlva 
(30,3%) ja Võru maakonnas (29,3%). Vaata lähemalt: Raid, K. Lastega perede toimetulek ja heaolu (2018) 
Kogumikus: Eesti piirkondlik areng 2018. Statistikaamet. Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://www.stat.ee/valjaanne-2018_eesti-piirkondlik-areng-2018 
7 Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuring 2017. Arvutivõrgus 
kättesaadav:https://www.epikoda.ee/puudega-lastega-perede-toimetuleku-ja-vajaduste-uuring-2017/; aga ka 
https://novaator.err.ee/603403/oigus-huviringides-osaleda-ei-ole-koigile-eesti-lastele-vordselt-tagatud ja 
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/miinimumelatis_lopparuanne.pdf 
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tellimusel viis Turu-Uuringute AS aprillis 2020 läbi küsitluse8, mille kohaselt näiteks kaugtöö 
tegemise võimalus oli suurem eesti keeltkõnelevate lapsevanemate seas (42%) võrreldes vene 
keelt kõnelevate lapsevanematega (20%). Piirkonniti oli kaugtöö tegemine vähem levinud 
Kirde-Eestis (Ida-Virumaal, 19% lapsevanematest) ning kõige rohkem levinud Põhja-
Eestis (Harjumaal, 43% lapsevanematest). Suuremad võimalused on kaugtöö tegemiseks 
avaliku sektori töötajatel (60%), erasektori töötajatest tunnistas seda vaid 30%. 

Eelnimetatud praktikate muutmiseks on vajalik järjepidev ja mitmekesine teavitustöö. 
Seega kui räägime paindlikkuse suurendamisest, on suur rõhk just tööandjate paindlikkusel. 
Paratamatult tekib küsimus, millisel määral on nemad valmis eelnõuga kehtestatavate 
muudatustega kaasa tulema, st kas muudatused on ikka oodatud määras rakendatavad? Samas 
teavitustöö on vajalik mitte ainult tööandjate suunas vaid ühiskonnas tervikuna, et 
teadvustada senisest enam hoolduskohustusega inimeste toetamise vajadust aga ka isade 
osaluse tähtsust ja tähendust pereelus. Viimase aja hea praktika näide MTÜ Lastekaitse Liidu 
kampaania „Meheks sünnitakse, isaks kasvatakse“9, mille raames innustatakse isasid oma 
lastega rohkem aega veetma, sh osa võtma vanemapuhkusest (Alates 20. juulist 2020 rakendus 
Eestis 30-päevane isapuhkus). 

Muudatus, mis puudutab alaealiste töötamist: 

MTÜ Lastekaitse Liit ei toeta käesoleva eelnõuga kavandatvat töölepingu seaduse 
(edaspidi tekstis ka TLS) muudatust, millega 13-14-aastaste alaealiste tööle asumise puhul 
kaotatakse Tööinspektsioonilt loa taotlemise nõue. Sama vastuväide on muuhulgas 
põhjendatult esitatud ka Tööinspektsiooni arvamuses TLS´i väljatöötamiskavatsusele aastal 
2016. 

Lastekaitse Liit juhtis juba 2017 tähelepanu vastuolule, kui TLS´i muutmisel viidati, et 
alaealiste kaitset töösuhetes antud muudatusega tõhustatakse. Põhiseaduse § 29 kohaselt on 
töötingimused riigi kontrolli all ning seda riigil lasuvat kontrollikohustust ei saa asendada 
lootusega vanemate10 ja tööandjate kontrollile, veelgi vähem lootusega laste endi piisavale 
otsustusvõimele. 

Kahtlemata on tänuväärne, kui noor inimene saab võimaluse omandada töökogemuse ja üldise 
harjumuse tööd teha. Samas on lapsed ja noored töökohal rohkem ohustatud kui suurema elu- 
ja töökogemusega täiskasvanud. Samuti on nad tihti ka riskialtimad võrreldes täiskasvanutega, 
kuid seejuures on neil madalam teadlikkus ohutegurite mõjust11. Alaealisega töösuhte 
sõlmimisel on vajalik täiendav kaitse alaealistele, kes vajavad seda eelkõige täiskasvanud 
töötajast erinevate teadmiste, kogemuste, võimete, vaimse ja füüsilise tervise tõttu. Hoolimata 
asjaolust, et ÜRO Lapse õiguste konventsioon tunnustab last kui õigussubjekti, on lapsed oma 
õiguste teostamisel sõltuvad täiskasvanutest ning täiskasvanu ja lapse dialoogis tuleb lähtuda 
lapse parimatest huvidest. 

 
8 Vaata lähmalt: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised_pressiinfo/koroona_lapsevanemad_aprill2020.pdf 
9Vaata lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/isa/ 
10  Loe ka Meeli Miidla-Vanatalu (Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal) 
artiklit veebikirjas Märka Last (november 2016): https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2016/11/01/lapse-tootamine-
eeldab-suuremat-tahelepanu-nii-tooandja-kui-lapsevanema-poolt/ 
11 Oluline on pöörata tähelepanu tööülesannetest tulenevate ohtude ja kahjulike tingimuste teavitamisele ja õpetada 
nendega toimetulemist või lahendamist. 
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Kui võrrelda aastate lõikes Tööinspektsiooni poolt alaealistele väljastatud lubasid tööle 
asumiseks ja teostatud sihtkontrolle alaealiste töötingimuste kontrollimiseks, ilmneb kaks 
asjaolu, millele tuleb kõrgendatud tähelepanu pöörata: a) sihtkontrollide arv on väike; 2) 
rikkumiste arv on väga suur võttes arvesse sihtkontrollide arvu (nt 2018 külastas 
Tööinspektsioon 89 tööandjat, tuvastati 402 rikkumist, neist 251 oli seotud töötervishoiu ja 
tööohustuse nõuete rikkumisega).   

Ka Haridus- ja Teadusministeerium juhtis oma arvamuses käesoleva eelnõu kohta (29.10.2020 
nr 8- 3/20/4149-2) tähelepanu probleemile, et Tööinspektsioon  tuvastab sihtkontrolli käigus 
iga-aastaselt alaealiste töölevõtmise osas väga suure hulga rikkumisi nii töötervishoiu ja 
tööohutuse kui ka töösuhteid puudutavas valdkonnas. Seega vältimaks võimalust, et alaealiste 
töötajate kaitse jääb tagamata, soovitab Haridus- ja Teadusministeerium seaduseelnõu 
koostajatel läbi mõelda ning ka seletuskirjas välja tuua konkreetsed eesmärgid, kuidas 
seadusemuudatuse järgselt planeeritakse alaealiste töölevõtmisega seonduvaid rikkumisi ära 
hoida. 

Avalik poliitika, õigus ja haldus on head siis, kui teatakse ja suudetakse faktidele toetudes 
tõendada, kellele ja miks vaadeldav seaduse säte, määrus või avalik teenus on hea ja kuidas see 
mõjutab erinevate inimrühmade hüvesid ja elukeskkonna riske. Juba 2017 juhtis Lastekaitse 
Liit Sotsiaalministeeriumi ja Riigikogu õiguskomisjoni tähelepanu asjaolule, et enne kui 
kehtivat süsteemi muutma hakata, oleks vaja tõenduspõhiselt käesolevat süsteemi hinnata. Kui 
näiteks uuringute tulemusena selgub, et Tööinspektsioonis vajavad teatud protseduurid 
uuendatud digilahendusi, siis on need süsteemi kasutajasõbralikumaks (sh kiiremaks) 
muutmiseks vaja ellu viia, mitte aga minna lihtsamat teed ja järelevalve kohustust 
vähendada (loa väljastamine). 

Samas, et vähendada noorte tõrjutust tööturul, on neile vaja pakkuda rohkem kogemusi ja 
oskusi tööturul paremini hakkamasaamiseks. Eelnevat toetab muuhulgas teadlik erialavalik. 
Samas aastal 2016 avaldatud OECD koolihariduse raportis12 toodi ühe valupunktina välja kõrge 
väljalangevus kutsekoolidest13 ja kutsehariduse kehv maine. Kui OECD riikides keskmiselt 
asub kutset omandama 46% lõpetajatest, siis Eestis oli vastav näitaja nt 2014. aasta andmete 
kohaselt vaid 34 %14. Peamise põhjusena nähakse puuduliku karjäärinõustamise tõttu tehtud 
vale erialavalikut, kehva ettevalmistust ja kutsehariduse mainet, õpiraskuste liiga hilist 
märkamist, traditsioonilisi õpimeetodeid ja koolikiusamist. Seega ennekõike on 
põhikooliastmes vaja pöörata kõrgendatud tähelepanu karjäärinõustamisele ja 
populariseerida kutsehariduse omandamist ühiskonnas tervikuna. 
 
Eelnimetatud raportis osundatakse muuhulgas ammusele lahendamata kitsaskohale, st Eestis on 
suureks probleemiks tööpõhise õppe kitsas levik ja praktikavõimaluste napp kättesaadavus15, 
mis tuleneb kutsehariduse ja tööandjate nõrgast seotusest. Näiteks 2015. aasta andmete 
kohaselt läbis praktika vaid 2% kutseõppuritest. Samas on tööpõhist õpet seostatud paremate 
oskustega. Eelnev kinnitab taaskord kutsehariduse ja tööandjate olulisel tasemel seotuse 

 
12 OECD Reviews of School Resources: Estonia 2016. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://www.oecd.org/publications/oecd-reviews-of-school-resources-estonia-2016-9789264251731-en.htm 
13 Kutsekooli diplomi saab vaid kaks kolmandikku sellesse astujatest. 
14 Arvestades, et märkimisväärne osa keskkoolilõpetajatest ei asu õppima ka ülikoolis, pole enam kui 30 protsendil 
25–34 aastastest noortest täiskasvanutest ei kutset ega professionaalset väljaõpet. Teisisõnu on kehvemad nende 
väljavaated tööturule sisenemiseks. 
15 Kõige halvemas seisus on HEV õpilased. 

http://www.oecd.org/publications/oecd-reviews-of-school-resources-estonia-2016-9789264251731-en.htm


tugevnemise vajalikkust16. 
 
Muudatuste ühe põhjendusena on rõhutatud paindlikkuse vajadust. Töösuhete puhul on tegu 
kahepoolse suhtega, seega paindlikkuse puhul ei saa rääkida vaid ühepoolsest (st alaealise 
töötaja, kes vajab niigi suuremat kaitset) paindlikkusest. Jätkusuutlikkuse perspektiivist 
lähtuvalt on siin koht ka tööandjatel oma töökorraldust tervikuna paindlikkumaks muuta 
(nt osaajaga töö, kaugtöö jne).    
 
MTÜ Lastekaitse Liit palub eelnõu koostajatel põhjalikult kaaluda alaealisi puudutava 
muudatuse mõju lapse õigusi arvestavalt. Eesti peab igas otsuses lähtuma laste huvidest ja mitte 
piirduma üksnes selle deklareerimisega. Nii Euroopa kui ka Eesti on vananeva ja kahaneva 
elanikkonnaga ühiskond, kus iga laps on riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks väga olulise kaaluga. 
Tänastest lastest sõltub, milline saab olema tulevikuühiskond. Laste heaolu on ühiskonna 
tervise üks indikaator. Lapse heaolule kui poliitika teemale tuleb läheneda kompleksselt, kuna 
lapse heaolu moodustub ühiskonna toimimise eritasandite kontekstis.                    
 
 
 
 
Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 
 
 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helika Saar, helika.saar@lastekaitseliit.ee 
 

 
16 Sama kinnitas ka OECD 2019 avaldatud raport. Loe lähemalt: https://novaator.err.ee/924306/oecd-raport-eesti-
kutsehariduses-on-vaja-muutusi-mis-suunaks-opilasi-rohkem-kutseopet-valima 
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Arvamus avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 
 
 
Lp Tanel Kiik 
 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab Sotsiaalministeeriumi võimaluse eest esitada teistkordselt arvamus 
avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Olles esitanud 
oktoobris 2020 Sotsiaalministeeriumile arvamuse avaliku teenistuse seaduse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse eelnõule (lisatud kiri 1-8-2/20/33), palub Lastekaitse Liit eelnimetatud 
arvamust lugeda käesoleva arvamuse lisadokumendiks ning käsitleda neid ühtse tervikuna. 
Lastekaitse Liit jääb esitatud seisukohtade (sh ei toeta käesoleva eelnõuga kavandatvat 
töölepingu seaduse muudatust, millega 13-14-aastaste alaealiste tööle asumise puhul kaotatakse 
Tööinspektsioonilt loa taotlemise nõue) juurde, ning ei hakka neid käesolevas arvamuses 
tervikuna kordama. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit toetab eelnõuga kavandatavaid muudatusi, mis on seotud Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/1158 ülevõtmisega ning kiidab heaks eelnõu 
§ 3 punkti 7, mille uue redaktsiooni kohaselt hakkaks 01.04.2022 kehtima uus skeem 
kõigile alla 14-aastaste laste vanematele. 
  
Lisatud muudatus loob suurema õigusselguse ja suurendab ka sihtgrupi suurust. Nagu 
Lastekaitse Liit rõhtutas oma arvamuses (kiri 1-8-2/20/33) on muudatuste kommunikeerimisel 
sihtgrupi õiguste tagamisel väga suur roll. Eestis elavate inimeste heaolu tagamise võti on 
suuresti inimeste teadlikkuse tõstmisel oma õigustest ja olemasolevatest abisaamise 
võimalustest, ning seda terve elukaare vältel. Näitavad ju erinevad uuringud inimeste 
teadlikkuse tõstmise vajalikkust oma õigustest, sh Praxise läbiviidud Lapse õiguste ja 
vanemluse uuring 20181, mille kohaselt 52% lapsevanematest ei tea, kuhu abi saamiseks 
pöörduda ja 26% ei ole söandanud abi küsida. Kusjuures kõige enam vajavad laste kasvatamisel 
abi ja nõu noored emad vanuses 18-24. Seega vajalik on käesoleva eelnõu raames 
muudatuste tervikuna laiem kommunikeerimine (sh vene keeles, lihtsustatud versioonis), 
et oleks garanteeritud sihtgrupi suurem teadlikkus ja õiguste tagatus, ning info ühetaoline 
mõistmine. 

Lastekaitse Liit tänab Sotsiaalministeeriumi seletuskirja lisa 2 toodud selgituste eest, kuid 
jätkuvalt on küsimus, kuidas seadusemuudatuse järgselt planeeritakse alaealiste töölevõtmisega 

 
1 Anniste, K., Biin, H., Osila, L., Koppel, K. ja Aaben, L. (2018). Lapse õiguste ja vanemluse uuring 2018. Uuringu 
aruanne. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.praxis.ee/wp-
content/uploads/2017/11/Lapsed-vanemad-aruanne.pdf 

http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/11/Lapsed-vanemad-aruanne.pdf
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/11/Lapsed-vanemad-aruanne.pdf


seonduvaid rikkumisi ära hoida. Lastekaitse Liit ei toeta jätkuvalt käesoleva eelnõuga 
kavandatvat töölepingu seaduse muudatust, millega 13-14-aastaste alaealiste tööle 
asumise puhul kaotatakse Tööinspektsioonilt loa taotlemise nõue. Planeeritud muudatus ei 
anna ka garantiid, et tööandjad hakkavad muudatuse tulemusena VÕS-lepingute asemel 
alaealistega töölepinguid sõlmima. Samas ka Tööinspektsioon viitas oma vastuses jätkuvale 
kahtlusele antud muudatuse otstarbekuses: Kuid kogumis on see poliitiline otsus, sest a. tänane 
taotluse menetlus on selgelt preventiivse toimega ehk tõstab teadlikkust ja võimaldab sekkuda 
enne, kui rikkumine aset leiab või keegi nö lapse tervist tegelikult kahjustavat tööd hakkab 
tegema b. järelevalvega ehk tagajärjega tegelemine on alati ajakulukam ja kallim kui taotluse 
menetlus ehk tänase hinnangu järgi võib öelda, et 100 taotluse menetlus = 1 järelevalve 
menetlus, kas see on piisav, et lapse kui sotsiaalselt nõrgemas positsioonis oleva töötegija huve 
kaitsta? Seega MTÜ Lastekaitse Liit palub eelnõu koostajatel põhjalikult kaaluda alaealisi 
puudutava muudatuse mõju lapse õigusi arvestavalt.   

MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab Sotsiaalministeeriumi samme, tänu millele on aastate vältel 
loodud vanemahüvitiste skeemi rohkem võimalusi töö- ja pereelu ühitamiseks ning 
hoolduskoormuse ühtlasemaks jaotumiseks vanemate vahel. Valikuvabaduse suurendamine 
annab peredele sõnumi, et riik väärtustab nende otsuseid. 

Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 
 
 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helika Saar, helika.saar@lastekaitseliit.ee 
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