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Arvamus lähtealustele „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku 
tingimustes“ 
 
Lp riigisekretär 
 
 
MTÜ Lastekaitse Liit tänab võimaluse eest esitada arvamus lähtealustele „Ühiskonnaelu 
korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes“.  Võttes arvesse kaasamisprotsessi eba-
mõistlikult lühikest perioodi, esitab Lastekaitse Liit oma arvamuse lapse õiguste ja heaolu 
perspektiivist lähtudes, nõustudes ühtlasi Õiguskantsleri poolt 13.04.2021 lähtealustele tehtud 
ettepanekutega. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit märgib, et Eesti peab igas otsuses lähtuma laste huvidest1 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. Kui meie 
täiskasvanutena, otsustajatena, riigina, laste muresid ei näe või ei kuule, ega panusta täna nende 
heaolusse - siis ei ole jätkusuutlik loota, et meil tulevikus on täis elujõus vaimselt võimekad ja 
hakkamasaavad maksumaksjad. 
 
Selliste kriiside ajal nagu COVID-19 pandeemia on riik silmitsi tõsiste katsumustega – 
inimesed, kes vajasid abi ja toetust juba varem, vajavad seda endiselt ning abivajajate arv 
suureneb. Ka tulevikusihte seades ei tohi unustada pandeemia psühholoogilist mõju, sh hirmu, 
ebakindlust, sotsiaalset isolatsiooni2 - millel tagajärjed ka tulevikus. Ka inimgeograaf professor 
Helen Sooväli-Sepping on rõhutanud3, et koroonakriisi varjus on veel teised kriisid, millel 
on veel pikemaajalised mõjud: 1) kodus istumise aasta järel süvenenud vaimse tervise kriis 

 
1 Riik peab vastavalt ÜRO Lapse õiguste konventsioonis, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja lastekaitseseaduses 
sätestatule igas otsuses esikohale seadma lapse huvid. Lapse Õiguste Komitee rõhutab üldkommentaaris nr 14, et 
riigi kohustus on mehhanismide ja menetlusreeglite kehtestamine kaebuste, abinõude ja hüvitiste osas, et täielikult 
realiseerida lapse õigus sellele, et tema parimad huvid oleksid kohaselt integreeritud ja järjepidevalt rakendatud 
kõigis last puudutavates ning teda mõjutavates rakendusmeetmetes, kohtu- ja haldusmenetlustes 
2 Imran, N., Zeshan, M., Pervaiz, Z. (2020). Mental health considerations for children & adolescents in COVID-
19 Pandemic. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36, 1–6. 
Jiao, W.Y., Wang, L.N., Liu, J., Fang, S.F., Jiao, F.Y., Pettoello-Mantovani, M., Somekh, E. (2020). Behavioral and 
emotional disorders in children during the COVID-19 Epidemic. The Journal of 
Pediatrics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013. 
3 Loe lähemalt: https://kuula.postimees.ee/7195628/inimgeograaf-koroonakriisi-varjus-on-kupsemas-veel-mitu-
kriisi 

http://dx.doi.org/10.1016/j.jpeds.2020.03.013
https://kuula.postimees.ee/7195628/inimgeograaf-koroonakriisi-varjus-on-kupsemas-veel-mitu-kriisi
https://kuula.postimees.ee/7195628/inimgeograaf-koroonakriisi-varjus-on-kupsemas-veel-mitu-kriisi


koolinoorte seas, mis jätab ühiskonnale mõju aastakümneteks; 2) kommunikatsioonikriis; 3) 
koduõppest tulenevate aukude tõttu hariduskriis; 4) kodus istumisest tuleneva ülekaaluliste 
tõusuga seotud tervisekriis. 
 
Uuringud COVID 19 mõjude osas on edasiste meetmete kavandamiseks üliolulised. Hea 
praktika: E-uuring, kus lapsed jagasid COVID-19 pandeemia ajal saadud e-õppe kogemusi4. 
 
Lastekaitse Liit on korduvalt rõhutanud, et nii COVID-19 pandeemia ajal kui ka sellele 
järgneval perioodil on vaja kindlustada lastele ja lastega peredele suunatud teenuste 
jätkusuutlikkus, ning lapse õiguste igakülgne tagamine. Ühtlasi rõhutades, et laste ja perede 
olukord sõltub palju sellest, kuidas nad keerulisel ajaperioodil ja sellele järgnevalt selle 
mõjudega hakkama saavad. Tuleb arvestada, et mõjud avalduvad veel pikalt pärast pandeemia 
lõppemist. Tuleviku perspektiivi arvesse võttes on murettegev ja vajab riigi kõrgendatud 
tähelepanu: vähemate majanduslike võimalustega perede (töötuse lisandumisega arv 
hüppeliselt kasvab) toimetulek; pere- ja lähisuhtevägivalla ja sõltuvusainete kasutamise 
suurenemine; vanemate ja laste psüühiliste probleemide lisandumine ja kurnatus; paarisuhte 
probleemide lisandumine ning hooldusõiguslike ja suhtlemiskorda puudutavate vaidluste 
süvenemine ja suurenemine. Kui peresid õigeaegselt ja piisavalt ei toetata, suureneb 
koormus lastekaitsesüsteemile ja võib muuhulgas kasvada ka asendushooldusel viibivate 
laste arv. 
 
Olukorras, kus koalitsioonilepingus on olulisel kohal rohe- ja digipööre, peab Eesti 
samaväärselt pühenduma ka Euroopa sotsiaalsamba põhimõtete elluviimisele. Eesti 
sotsiaalkaitsesüsteemi iseloomustab teiste riikidega võrreldes väike sotsiaalkaitsekulude 
osatähtsus SKP-s ja rahaliste hüvitiste domineerimine teenuste üle. 2018. aastal oli Eesti 
sotsiaalkaitsehüvitistele tehtud kulude osakaal SKP-s kokku 16,1%, seejuures moodustasid 
rahalised hüvitised 11,1% ja mitterahalised hüvitised vaid 5%5. OECD riikide keskmine 
sotsiaalkulutuste osakaal SKP-s on 20% ringis6. Eesti eesistumise ajal 2017. aasta novembris 
Euroopa sotsiaalõiguste samba allkirjastamisel tõdes tollane peaminister Jüri Ratas, et 
sotsiaalsammas väljendab seda, millesse Euroopa usub: “Me tahame Euroopat, mis võitleks 
töötuse, vaesuse ja diskrimineerimise vastu, Euroopat, mis pakub võrdseid võimalusi noortele 
ja haavatavatele.” 
 
Märtsi alguses avaldatud OECD raporti7 kohaselt peaks Valitsus lõpetama töötukassa reserviga 
muude eelarveaukude katmise. Inimesed peavad saama teenuseid. Raporti kohaselt võib  lausa 
26% Eestis elavaid 15–64-aastaseid inimesi pidada tööturuga nõrgalt seotuks, see tähendab 
kelleni meetmed ei jõua või kellel pole pakutavast võimalik kasu lõigata. Analüüsi järgi on 68% 
neist põhjuseks vähesed oskused, 64% perekohustused nagu laste või vanurite eest hoolitsemist 
ja 42%-l on raske tööturule või ühiskonda integreeruda, sest nad on väga pikalt tööta olnud või 
on neil migratsioonitaust. Murekohaks on noored, kes ei tööta ega õpi. Nende jaoks on olemas 

 
4 Loe lähemalt: https://www.targaltinternetis.ee/wp-content/uploads/2020/06/Telia-CAP-e-%C3%B5pe-
distants%C3%B5ppe-ajal_uuringu-raport-Eesti.pdf 
Viiendat korda toimunud Laste Nõuandev Paneel (CAP) on Telia Company algatus koostöös 
lastekaitseorganisatsioonide ja koolidega seitsmes Skandinaavia ja Balti riigis. Uuringu partneriteks Eestis olid 
Lastekaitse Liit ja Hariduse ja Infotehnoloogia SA (HITSA). Laste Nõuandva Paneeli eesmärk on mõista, kuidas 
lapsed näevad digitaalset maailma. Telia Laste Nõuandva Paneeli uuring viidi läbi maikuus 7 riigis: Eestis, Lätis, 
Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras. Kokku osales uuringus 7017 kooliõpilast.   
5Allikas: Eurostat 
6 Social spending, OECD: https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm 
7 Loe lähemalt: https://epl.delfi.ee/artikkel/92712957/kustunud-star-lahenduseta-omastehooldus-kehvad-oskused-
oecd-uuris-eesti-tooturu-kitsaskohti 
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nn noortegarantii tugisüsteem, kuid kohalike omavalitsuste aktiivsus programmi rakendamisel 
on väga erinev, ning analüüsi kohaselt suisa poole omavalitsustest seda  vahendit ei kasuta 
 
Kogu sotsialsüsteemi on vaja arendada terviklikult, süsteemselt ja valdkondadeüleselt, et 
see võimaldaks pakkuda inimestele nende vajadusest lähtuvaid, õigeaegseid ja sujuvalt 
toimivaid teenuseid. Laste ja perede heaolu toetamine on ühiskonna jätkusuutlikkuse aspektist 
ülioluline, sest investeeringud mõjusatesse ennetustegevustesse toovad pikaajalist kasu lastele, 
peredele ja ühiskonnale ning on kulutulusad. MTÜ Lastekaitse Liit on alati pidanud 
valdkondadeülest koordineeritud koostööd, sh ennetuses, äärmiselt oluliseks8, kuna see aitab 
kaasa erinevate osapoolte ühtsesse vaatesse tervikpildis ja võimaldab piiratud ressursside 
olukorras vahendeid optimaalselt kasutada (sh vältida dubleerimist). 
 
Inimarengu aruandeid analüüsinuna tõdeb Tartu Ülikooli emeriitprofessor Marju Lauristin9, et 
inimarengu aruannetes on aegade jooksul olnud üks kandev probleem - ebavõrdsus. On 
teemasid, mida on räägitud algusest peale – võtame kas või ääremaastumise. Mõned 
ebavõrdsuse aspektid on läinud palju suuremaks. Kõige traagilisem on Lauristini meelest 
ääremaastumine, mille eest hoiatasid teadlased juba 1990ndail ja ka viimases inimarengu 
aruandes on see väga teravalt esile toodud. Eesti regionaalne ebavõrdsus ja selle süvenemine 
on jätkuvalt suureks väljakutseks. 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 korda10. Statistika ja 
erinevad uuringud osundavad ebavõrdsusele tervises, erinevustele mh teenuste, 
tugispetsialistide, huvihariduse jpm kättesaadavusel11. Ka lastekaitsetöötajate ebapiisavus on 
suureks probleemiks. Samas esineb ebavõrdus näiteks ka kaugtöö tegemise võimalikkuses. 
Sotsiaalministeeriumi tellimusel viis Turu-Uuringute AS aprillis 2020 läbi küsitluse12, 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%. 
 
Ka Arenguseire Keskuse aastaraamatu13 kohaselt on süvenenud ühiskondlik ebavõrdsus, mis 
on laienenud uutesse vormidesse, sh on tööturul hakanud suurenema kihistumine. 
Digitaliseerimise hoogustumine tähendab madala ja eriti keskmise oskustasemega töökohtade 
kadumist varasemast veelgi kiiremas tempos - neis segmentides kasvab tööpuudus ning 
suureneb liikumine platvormitööle ning muudele madalate sotsiaalsete tagatistega 

 
8 Saar, H. (2019)  Koolitus „Koostöös lapse heaks” toetab kohalikke koostöövõrgustikke. Sotsiaaltöö, 1, 85-88. 
Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.lastekaitseliit.ee/wp-
content/uploads/2019/03/Sotsiaaltoo_nr1_2019_85kuni88.pdf 
9Vaata lähemalt: https://maaleht.delfi.ee/artikkel/92787341/marju-lauristin-eesti-on-muutunud-mugavaks-
vajame-hupet-uuele-tasemele 
10Tartu 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 
11Puudega 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 
12 Vaata lähmalt: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised_pressiinfo/koroona_lapsevanemad_aprill2020.pdf 
13 Vaata lähemalt: https://www.riigikogu.ee/arenguseire-keskus/arenguseire-koroonakriis-jagab-uhiskonna-
voitjateks-ja-kaotajateks/ 
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töövormidele. Kriis võimendab varanduslikku ebavõrdsust, sest enim on kannatada saanud just 
tööjõumahukad ja madalama keskmise palgaga tegevusalad. Aastaraamat toob samuti välja 
ebavõrdsed võimalused kaugtööks, mis sageli just lihtsamate tööde puhul pole rakendatav. 
Seega võib kaugtöö laiem kasutuselevõtt süvendada ühiskondlikke lõhesid. 
Riigikontroll rõhutab oma 2020 novembris avaldatud aastaaruandes parlamendile 
„Esmatähtsate avalike teenuste tulevik“14, et kogu Eesti väljaspool Harju- ja Tartumaad on 
ääremaa. Ääremaa all on siin silmas peetud piirkonda, kus korraga on ohus mitmete 
esmateenuste pakkumine. Maakonniti ja ametirühmade kaupa ei ole pilt päris ühesugune, kuid 
üldistatult võib väita, et esmatähtsate teenuste kestlik pakkumine on küsimärgi all kõikjal 
peale nende kahe maakonna. Põhjuseks on suur pensionieelikute osakaal korraga mitmes 
ametirühmas ja ühtlasi kehvad lood järelkasvuga. 
COVID-19 puhul on tõusnud noorte töötus, suurenenud NEET noorte arv. Samas näitab Noorte 
Tugila kogemus, et üldiselt on meie noorte suurimad murekohad lõpetamata haridus, 
maapiirkonnas (sealhulgas ääremaal) elamine ja pikaajaline töötus15. Raskustesse sattunud 
noorte aitamisel iseseisvasse ellu pole kergeid lahendusi, sest ei piisa lihtsalt õppima 
suunamisest või töökoha leidmisest, vaid on vaja ka tuge seesmise motivatsiooni ülesehitamisel. 
Olukorda muudab keerulisemaks ka noorte järjest suurenevad probleemid vaimse tervisega. 
NEET-noorte probleeme on vaja käsitleda terviklikult, st riigil tagada ennetamisest, 
sekkumisest ja kompenseerivatest meetmetest koosnev kompleksne lähenemine. 
COVID-19 pandeemia sotsiaal-majanduslikud tagajärjed on erineva spetsialiseerumise tõttu 
sektorite ja piirkondade lõikes erinevad. Sellega kaasneb oht, et riigisisesed erinevused Eestis 
veelgi suurenevad. Selleks, et vanemad saaksid igas Eestimaa linnas ja vallas kindlustunnet 
kaotamata lapsi oma perre planeerida ja pühenduda laste kasvatamisele ning tegeleda samas ka 
töise eneseteostusega, on vaja vähendada regionaalset ebavõrdsust, toetada erinevates 
piirkondades osutatavate teenuste kvaliteedi ja mitmekesisuse suurendamist. Tõhustada 
tervise, sotsiaal- ja haridusvaldkonna järjepidevat koostööd kindlustamaks lastele ja 
lastega peredele vajalike tugiteenuste kättesaadavus ja kvaliteet olenemata pere 
elukohast.   
Üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+“ kohaselt on elamisvõimalused vaja tagada Eesti igas 
asustatud paigas. Seega on suuremat tähelepanu vaja pöörata perede mittemateriaalstele 
teenustele: laste päevahoid eri vanuses lastele, nõustamise vormide kättesaadavus, 
vanemahariduse võimalused. Lapse heaolu ja pere toetamise seisukohalt on oluline, et 
meetmed/teenused 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 
osutama vanematele ja seaduslikele hooldajatele kasvatuskohustuste täitmisel asjakohast abi ja 
kindlustavad lastele mõeldud hooldusasutuste, -institutsioonide ja -teenistuste arengut.  Laste 
heaolule kui poliitika teemale tuleb läheneda kompleksselt, kuna lapse heaolu moodustub 
ühiskonna toimimise eritasandite kontekstis. 
Ka märtsis avaldatud Euroopa Liidu lapse õiguste strateegia (COM (2021) 142) rõhutab, et 
COVID-19 pandeemia on süvendanud olemasolevaid probleeme ja ebavõrdsust ning 
loonud uusi. Lapsed on puutunud kokku suurenenud koduvägivallaga, kuritarvitamise ja 

 
14 Arvutivõrgus leitav: 
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Riigikontrolliaastaaruanneparlamendile/tabid/110/lang
uage/et-EE/Default.aspx 
15 Loe lähemalt: https://leht.postimees.ee/7184770/heidi-paabort-noorte-suurimad-riskitegurid-on-poolik-
haridus-ja-maapiirkonnas-elamine 
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ärakasutamisega internetis ning küberkiusamisega16; internetis levib üha rohkem laste 
seksuaalset kuritarvitamist kujutavat materjali17. Sellistes menetlustes nagu varjupaiga 
taotlemine või perekonna taasühinemine on esinenud viivitusi. Üleminek kaugõppele on 
avaldanud ebaproportsionaalselt suurt mõju kõige väiksematele ja erivajadustega lastele, neile, 
kes elavad vaesuses, marginaliseeritud kogukondades, näiteks roma lastele, ning neile, kes 
elavad kõrvalisemates kohtades ja maapiirkondades ja kellel puudub juurdepääs 
internetiühendusele ja IT-seadmetele. Paljud lapsed on jäänud ilma oma päeva kõige toitvamast 
toidukorrast ning kaotanud juurdepääsu koolis pakutavatele teenustele. Pandeemia on tugevalt 
mõjutanud ka laste vaimset tervist ning teadete kohaselt on ärevus, stress ja üksildustunne 
kasvanud. Paljud ei ole saanud teha sporti ega osaleda vabaaja-, kunsti- ja kultuuritegevuses, 
mis on nende arenguks ja heaoluks hädavajalik. 
Õigus vägivallavabale ja toetavale keskkonnale on üks kesksematest õigustest lapse elus, mil-
lest peavad osa saama kõik lapsed ilma igasuguste eranditeta. Hoolimata füüsilise karistamise 
keelustamisest 2016, ei pea paraku lausa 36% täiskasvanutest laste füüsilist karistamist vägi-
vallaks vaid kasvatusmeetodiks18. Rahvusvahelised uuringud kinnitavad kehalise karistamise 
keelu ja vanemaid toetavate kampaaniate positiivset mõju hoiakute muutumisel. Samas hoia-
kute muutumine ühiskonnas nõuab kõikide osapoolte pikaaegset ja järjepidevat koostööd, sh 
vanemate toetamist laste kasvatamisel. COVID-19 tingitustes on näiteks Soomes kasvanud nii 
lähisuhte- kui ka karistusvägivalla arv, hoolimata et kehaline karistamine on seal keelustatud 
alates 1981. aasta ja numbrid olund aastad väga madalad. Eelnev kinnitab mitmesuunalise töö 
järjepidevat vajadust positiivse vanemluse toetamiseks, sh pakkuda erinevaid vanemlus-
programme. 
Lastekaitse Liitu kirjutavad aeg-ajalt lapsed, kelle elus on palju vägivalda, kes ei oska oma 
murega kuhugi pöörduda või nad ei taha lausa oma koduse raske olukorra tõttu enam elada. On 
ka juhtumeid, kus klassikaaslase vägivaldse koduse õhkkonna pärast on mures sõbrad, kes siis 
meie poole pöörduvad. Lastekaitse Liit viis 2015 aastal läbi uuringu „Lapse osalemine 
pereelus“19, mille eesmärk oli selgitada välja laste osalus pereelus, vanemate kasvatuspraktikad 
(sh karistusviisid), laste arvamus selles osas ning muutused antud küsimustes nii praktikas kui 
ka hoiakutes võrreldes 2008. aastaga. Kõikidel vastajatel paluti selgitada, mida tähendavad 
nende jaoks nii head kui ka halvad suhted perekonnas. Halbade suhte puhul märkisid paljud 
vägivalda ja mittemõistmist perekonnas. Lastele on lisaks headele suhetele oluline ka see, et 
neil oleks võimalik oma muredega mõne usaldusväärse isiku poole pöörduda20. Jätkuvalt on 
murettekitav tendents, et paljud lapsed ei räägi oma muredest kellelegi. Lapse õiguste ja 
vanemluse uuringust (2018) ilmneb, et iga kaheksas laps (12%) tunneb iga päev, et on üksik 
ning tal pole kellegagi oma murest rääkida. Sealjuures vene ja muu koduse keelega lapsed 
tunnevad rohkem väsimust ja üksindust ning seda, et neil pole oma murega kellegi poole 
pöörduda – nii tunneb igapäevaselt tervelt viiendik (19%) muu koduse keelega lastest (vs eesti 
koduse keelega lastest 9%)21. Sama muster esineb ka kiusamise puhul, kus ligi kolmandik 

 
16„How children (10-18) experienced online risks during the COVID-19 lockdown in spring 2020“, JRC, Euroopa Komisjon, 
2020. 
17„Exploiting Isolation: Offenders and victims of online child sexual abuse during the COVID-19 pandemic“, Europol, 2020. 
18 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: 
https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf 
19 Uuringus osales 500 laste üle Eesti vanuses 13-14 aastat.  Loe täiendavalt: http://www.lastekaitseliit.ee/wp-
content/uploads/2015/11/LAPSE-OSALEMINE-PEREELUS-2015.pdf 
20 Kuigi võrreldes 2008 aastaga on suurenenud laste arv, kellel on oma murega kellegi poole pöörduda, tuleb 
paraku tõdeda, et lausa 12% venekeelsetel lastel ei ole oma probleemidega kellegi poole pöörduda. 
21 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-
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lastest ei räägi kogetust kellelegi. Seega on vaja jätkuvalt tõsta laste ja noorte teadlikkust 
lapse õigustest, kaitseteguritest ja abisaamise võimalustest. Samuti tõsta kogu ühiskonna 
teadlikkust, et lapsed ei jääks oma muredega üksi, ning märkaksime abivajajaid 
õigeaegselt nii koolis, tööl kui tervishoiusüsteemis. 
 
Laste kaasamine otsustusprotsessidesse on Eestis küll sätestatud lapse õigusi käsitlevates 
õigusaktides, mille peamiseks aluseks on ÜRO lapse õiguste konventsioon (vt artikkel 12), aga 
jätkuvalt on Eestis probleem laste ja noorte vähese kaasamisega erinevates keskkondades. Kui 
last ennast mõjutavates küsimustes saavad Eestis lapsed enamasti kaasa rääkida, on kogu 
pereringi puutuvate küsimuste korral kaasarääkimise kogemusi vähem ning koolieluga või 
laiemalt ühiskonnaga seotud teemadel veelgi väiksem22. Isegi väga aktiivsed noored 
tunnetavad, et nende kaasamine on sageli pigem formaalne ja näiline23. „Children’s Worlds“ 
uuringus24 küsitletud õpilased tundsid, et neid ei kuulata ja nende arvamusega koolis ei arvestata 
(iga neljas laps oli selles osas õpetaja suhtes kriitiline). Eesti laste tagasihoidlikku kaasamist 
koolis kinnitasid ka lapse õiguste ja vanemluse uuringu tulemused25. Eriolukorra ajal olid 
noorteorganisatsioonid nördinud, et noori ei kaasatud COVID-19 kriisi lahendamisse riiklikul 
tasandil26. Samuti oli arusaamatu, et ühtegi noorteorganisatsiooni, ega ka Lastekaitse Liitu ei 
olnud kaasatud psühhiaatrilise abi seaduse § 3 täiendamise seaduse eelnõu (115 SE) arutelusse 
Riigikogu sotsiaalkomisjonis juunis 2020, kuigi see puudutas otseselt lapsi ja noori ning nende 
otsustusõigust. Eestis on vaja suurendada laste ja noorte mõju ühiskonna kujundamisel, 
edendada laste ja noorte osalemist erinevates otsustusprotsessides ja keskkondades. Laste 
kaasamine ka pandeemiale reageerimise mehhanismide kujundamisse ja reguleerimisse 
on oluline ühelt poolt, et tuua protsessi laste vaatenurk (ja seda eagrupiti, kuna lapse areng toob 
eri vanuses esile uusi vajadusi ja huve), nende kogemus aga ka visioon. Koostöö laste ja 
noortega aitab paremini ka välja töötada ja rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid. 
 
Toetus lastega peredele on pandeemia ajal ja järgselt väga tähtis, sealjuures on 
lastekaitsetöötajatel oluline roll toetuse tagamisel abivajavatele peredele. 
Lastekaitsesüsteem peab suutma kiiresti reageerida27. Uuringud28 näitavad, et lastekaitsetöös 
on pandeemia ajal mitmeid asjaolusid, mis teevad töö tavapärasest keerulisemaks. 
Lastekaitsetöötajad on samuti eesliinitöötajad, kes vajavad toetust, et tagada abivajavate laste 
ja perede heaolu: 
1) Lastekaitsetöötajatel peaks oleks pandeemia ajal ligipääs eri suhtlusplatvormidele ja andmeid 
saaks dokumenteerida automaatselt. 

 
content/uploads/2017/11/Lapsed-vanemad-aruanne.pdf 
22 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: 
https://www.sm.ee/sites/default/files/lovu_lopparuanne_final_1.11.18.pdf 
23 Aksen, M., Kiisel, M., Saarsen, K., Koppel, H., Jaanits, J., Tammsaar, H., Rajaveer, L., Narusson, D., Trumm, 
E. (2017-2018). Noorte osalemine otsustusprotsessides. Tartu: Tartu Ülikool. Arvutivõrgus leitav: 
https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/lopparuanne_19.03_noorte_osalus_rake.pdf 
24Vaata Children's World uuringust:http://www.isciweb.org 
25 Anniste jt, 2018; vt ka Laste subjektiivne heaolu kohalikus ja rahvusvahelises vaates. Koostajad D.Kutsar ja 
K.Raid. Statistikaamet. Arvutivõrgus kättesaadav:https://www.stat.ee/valjaanne-2019_laste-subjektiivne-heaolu-
kohalikus-ja-rahvusvahelises-vaates artiklit Turk ja Sarv „Lapse osalusõigusest laste ja täiskasvanute vaates“). 
26  Vaata:  https://arvamus.postimees.ee/6950570/eesti-noorteuhenduste-liidu-juht-millal-otsustajad-noorte-
poole-poorduvad) 
27 Sistovaris, M., Fallon, B., Miller, S., Birken, C., Denburg, A., Jenkins, J., Levine, J., Mishna, F., Sokolowski, 
M., Stewart, S. (2020). Child welfare and pandemics. Toronto, Ontario: Policy bench, Fraser Mustard Institute for 
Human Development, University of Toronto. 
28 Loe lähemalt: https://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo/sotsiaaltoeoe-2020-3/lastekaitsetoeoe-covid-
19-pandeemia-ajal-eestis 
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2) Lastekaitsetöötajad ei saa jääda ainsaks toetussüsteemiks – pered vajavad kombineeritud 
meetmeid valdkondadeüleselt (sh haridus-, tervishoiu ja sotsiaalsektoris). 
3) Kohalikel omavalitsustel peab olema kriisi ajal hädaolukordadele reageerimise süsteem, et 
tagada abi neile, kes vajavad seda kõige enam. 
4) Lastekaitsetöötajate töökoormus ei või aga liialt suureneda ning tegelema ei peaks ainult 
„tulekustutamisegaˮ. Tuleb mõtelda, kuidas saada kvalifitseeritud lisatööjõudu. Uuringutest 
selgus, et kohati jäi e-õppega toimetuleku toetamine lastekaitsetöötajatele – koos koolidega 
tuleb teha plaan, mille kohaselt oleks kriisi ajal vastutavas rollis siiski haridussüsteem. 
5) Teenuseid (psühhiaater, psühholoog jne) peab saama ka kriisi ajal, vähemalt peavad neid 
saama lapsed ja pered, kellega töö on juba alanud. 
 
Eestis on kvalifitseeritud tööjõu ebapiisavus. Ennetusega tegeleva inimressursi piisamatus on 
aastaid olnud suureks probleemiks nii lastekaitse kui ka tugiteenuste valdkonnas. Jätkuvalt on 
probleemiks lastekaitsetöötajate ebapiisavus kohtadel. Kui ei ole piisavalt lastekaitsetöötajaid, 
satub ohtu laste heaolu tagamine omavalitsuses ja me ei saa rääkida tulemuslikust ennetustööst. 
ÜRO lapse õiguste konventsiooni29 artiklite 3 ja 12 kohaselt saavad kõik asjaomased 
ametkonnad, sh lastekaitse aidata tagada lapse õigusi, seades alati esikohale lapse huvid ning 
võttes arvesse lapse arvamust30. Selleks tuleb rakendada kõiki meetmeid, sh kindlustada, et 
vastavates teenistustes oleks piisavalt sobivaid töötajaid. Paraku vähenes haldusreformi järgselt 
lastekaitsetöötajate arv31, kuigi suurenenud on abivajavate laste arv. Lastekaitsetöötajate 
ülekoormatus ja läbipõlemise oht on suur probleem. Ennetustööks, mis pikemas perspektiivis 
aitaks töökoormust vähendada, ei jää tihti piisavalt aega32. Töötajad vahetuvad sageli, 
põhjuseks suur töökoormus ja emotsionaalne pinge, avalikkuse kõrged ootused ja tihti ka 
negatiivne avalik tähelepanu. Samas oleneb abivajava lapse aitamine ja toetamine muuhulgas 
lastekaitsetöötaja heaolust. ÜRO Lapse Õiguste Komitee soovitas 2017, et riik reguleeriks 
täiendavalt kohalike omavalitsuste kohustusi lastekaitsetöötajate ametikohtade loomise osas. 
Lastekaitse Liit juhtis oma märtsis 2021 tehtud pöördumises „Aeg on kuulata hääletute hääli“33 
tähelepanu, et lastekaitsetöötajad on samuti eesliinitöötajad, kes vajavad toetust, et tagada 
abivajavate laste ja perede heaolu. Lastekaitse Liit on teinud sotsiaalkaitseministrile ettepaneku 
panna riigi poolt paika lastekaitsetöötajate kinnitatud töötasu piirid, ning siduda töötasu määrad 
teaduskraadi omamise ja kutse omandamisega. Vaja on vähendada omavalitsuste vahelist 
ebavõrdsust lastekaitsetöötajate tasustamisel ja tõsta lastekaitsetöötajate motiveeritust. 
 
 
 

 
29 ÜRO Lapse õiguste konventsioon. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/24016 
30Vaata ka Õiguskantsleri kiri Pärnu Linnavalitusele 14.06.2019 nr 7-5/190399/1903066. Linna osalemine 
vanematevahelises hooldusõiguse ja suhtlusõiguse vaidluses. Arvutivõrgus : 
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Linna%20osalemine%20vanematevahelises%20
hooldus%C3%B5iguse%20ja%20suhtlus%C3%B5iguse%20vaidluses.pdf 
31 Haldusreformi kavandamisel juhtis Lastekaitse Liit korduvalt otsustajate tähelepanu asjaolule, et haldusreformi 
puhul pöörataks suuremat tähelepanu lastele ja laste sotsiaalsete põhiõiguste tagamisele. 
32 Viira, A (2017). Kohaliku tasandi lastekaitsetöö tulemuslikkuse suurendamine ja jätkusuutlik arendamine. 
Sotsiaalministeerium. Arvutivõrgus kättesaadav   https://www.sm.ee/sites/default/files/content-
editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Sotsiaalvaldkond/kohaliku_tasandi_lastekaitsetoo_tulemu
slikkuse_suurendamine_ja_jatkusuutlik_arendamine.pdf; Aasmäe, M. (2019) Lastekaitsetöötajate läbipõlemisest 
ja selle põhjustest. Magistritöö. Käsikiri. Tallinna Ülikool; Saar, H. (2019)  Lapsesõbralik lastekaitse – 
lastekaitsetöötajate vaade. Sotsiaaltöö, 3, 36-41. Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://tai.ee/images/3_2019_Lapsesobralik_lastekaitse_Saar_lk36_41.pdf 
33 Loe lähemalt: https://www.lastekaitseliit.ee/et/2021/03/lastekaitse-liidu-poordumine-aeg-on-kuulata-haaletute-
haali/ 
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Lisaks eeltoodule palub MTÜ Lastekaitse Liit arvesse võtta ka alltoodud tähelepanekuid 
lähtealuste „Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku 
tingimustes“ täiendamisel ja rakendamisel: 
 
1) Eesti elu koroonakriisist taastumine edukuse võti on suuresti inimeste teadlikkuse 
tõstmisel oma õigustest ja olemasolevatest abisaamise võimalustest, ning seda terve 
elukaare vältel. Uuringud näitavad erinevate valdkondade puhul inimeste madalast 
teadlikkusest oma õiguste ja abisaamise osas. Sama kinnitas ka Praxise läbiviidud Lapse õiguste 
ja vanemluse uuring 2018, mille kohaselt 52% lapsevanematest ei tea, kuhu abi saamiseks 
pöörduda, 26% ei ole söandanud abi küsida. Kusjuures kõige enam vajavad laste kasvatamisel 
abi ja nõu noored emad vanuses 18-24.   
 
Lastevanemate vajaduste väljaselgitamiseks viis MTÜ Lastekaitse Liit ajavahemikul 22.-23. 
märts 2021 lastekaitsetöötajate seas läbi digitaalse küsitluse „Mida lapsevanemad praegu kõige 
enam vajavad, et toime tulla?“34. Lastekaitsetöötajate keskne sõnum on, et vanemad on kodudes 
väga väsinud ja kurnatud, nad vajavad mh riigi poolt positiivseid ja selgeid sõnumeid: „Riigi 
poolt peaks olema selged toetavad sõnumid, otsi abi, ära ole murega üksi jne“ 
 
Seega on vajalik lähtealuste ja teenuste tervikuna laiem kommunikeerimine (sh vene 
keeles, lapsesõbralikus versioonis, lihtsustatud versioonis), et oleks garanteeritud 
sihtgrupi suurem teadlikkus ja õiguste tagatus, ning muudatuste puhul ühetaoline 
mõistmine. Väga oluline on ka igapäevaelu puudutavate otsuste ja seaduste ühetaolise 
mõistmise tagamine, sh laialdane teavitustöö nii eesti kui vene keeles.  Ei ole piisav, et info on 
kättesaadav kriis.ee lehel, massvaktsineerimise nn ebaõnnestumine soovitud sihtgrupi madala 
osalemise tõttu tõendas, et erinevatele sihtgrupile tuleb läheneda erinevalt, valides 
kommunikatsiooniks õiged sõnumid ja kanalid. 
 
2) Rahvusvahelised uuringud näitavad, et pandeemia tingimustes on vähenenud lapse õigus 
mängule, vaba-ajale ja turvalisusele. Lasteaialapsed on jäänud piisava tähelepanuta, 
ometigi lasteaiast eemal oldud aeg pärsib mh nende keelearengut ja sotsiaalsete oskuste 
õpet aga ka sotsiaalsete suhete loomist. Lapsepõlves luuakse alus hilisemale heaolule. Heaolu 
on argipäevast sõltuv, seega on oluline, et erinevad arengukeskkonnad nagu alusharidus, kool 
ja huviharidus toetavad laste ja noorte heaolu ja tugevdavad kaitsvaid tegureid. Probleemidesse 
sekkumise asemel tuleks ennekõike panustada heaolu ja hakkamasaamise tugevdamisesse, kus 
mh lastehoiu(aia) ja kooli roll tegutsejatena suureneb. Vaja oleks panustada lisaks 
põhiteenustele ka näiteks tugiteenustele, kuna ennetav töö ja varajane sekkumine on 
esmatähtsad nii inimlikust kui ka majanduslikust aspektist lähtuvalt. Nobelist Heckman´i 
(2008)35 arvutuste kohaselt inimkapitali tugevdamiseks varases lapsepõlves kulutatud eurod on 
tootlikkuselt topelt tõhusamad kui nooruses investeeritud vara.  Ennetusega tuleb alustada juba 
alushariduse tasandil. Seega on oluline pöörata ka lähtealustes ja rakenduskavades 
alusharidusele suuremat tähelepanu. 
  
3)  Värsked uuringud näitavad, et nt distantsõpe on vähendanud õpilaste sotsiaalsete oskuste 
omandamist36. Kriminaalpoliitika põhialustes aastani 2030 seletuskirjas on märgitud, et 
sotsiaalsed oskused ning kooliturvalisus on universaalse ennetuse olulised osad. Sotsiaalsete 
oskuste olulisust kinnitas ka Ly Muri oma 2020 Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöös 

 
34Lisatud käesolevale arvamusele 
35 Heckman, J. (2004). The Productivity Argument for Investing in Young Children. Arvutivõrgus kättesaadav: 
http://jenni.uchicago.edu/Invest/FILES/dugger_2004-12-02_dvm.pdf 
36 Vaata lähemalt: https://www.err.ee/1608109078/distantsope-suurendab-koolide-ja-opilaste-seas-tasemevahet 
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"Sotsiaalsete oskuste seos uimastite tarvitamisega Eesti 15–16-aastaste õpilaste seas 2011., 
2015. ja 2019. aasta ESPADi uuringu andmetel"37, mille kohaselt väheste sotsiaalsete oskustega 
15–16-aastastel noortel on suurem risk alustada suitsetamist ja jääda igapäevasuitsetajaks ning 
tarvitada alkoholi ja teisi uimasteid. Seega on oluline mh pöörata suuremat tähelepanu ka 
narkootikumidele ja sellesisulisele ennetusele ning rehabilitatsioonile. Tallinna lastehaiglas 
on praegu olemas ainult 4 ambulatoorse ravi kohta. Eestis on narkootikumide üledoosidest 
tingitud suremus aastaid olnud Euroopa Liidu kõrgeim38. Aastate jooksul on noorte seas  
suitsetamine, alkoholi ja kanepi tarvitamine küll vähenenud, kuid ecstasy, amfetamiini, kokaiini 
ning ilma arsti korralduseta rahustite ja uinutite tarvitamine on kasvanud. Muri tõdeb oma 
magistritöös39, et analüüsi kohaselt on vähesemate sotsiaalsete oskustega õpilastel kaks korda 
suurem oht alustada suitsetamisega nooremas eas ja saada igapäevaseks suitsetajaks, ligi kaks 
korda suurem tõenäosus olla purjus nooremas eas ning 0,6–3 korda suurem võimalus tarvitada 
mõnda narkootilist ainet (kanep, amfetamiin, ecstasy, kokaiin, ilma arsti korralduseta saadud 
uinutid ja rahustid ning inhalandid). Seega järjest rohkem on vaja tegeleda 
uimastiennetusega, ning sotsiaalsete oskuste arendamisel on selles väga oluline osa. 
 
4) „Mõnedel alaealistel on elu väga halvasti läinud ja neil võib olla depressioon.“ Nii kirjutas 
12. aastane Keio* Hiiumaalt vastuseks Lastekaitse Liidu üleskutsele avaldada arvamust 
psühhiaatrilise abi kättesaadavuse osas alaealistele. Olles üks pea kahesajast lapsest, kes ühe 
päeva jooksul mullu oktoobris sellel olulisel teemal arvamust avaldas. On heameel tõdeda, et 
Riigikogus pea 15 kuud seisnud psühhiaatrilise abi seaduse muudatused liikusid märtsis 
kauaoodatud lahenduseni. Aga see ei ole piisav. Vaimne tervis, eriti laste vaimne tervis, karjub 
appi! Karjuvad appi abivajavad lapsed, tihti küll hääletult. Enesetappude arvu kasv sai hoo sisse 
eelmisel aastal, nüüd aasta alguses on paraku spurdi teinud ka enesetapukatsete arv. Eelmisel 
aastal tegi enesetapu 14 alaealist, käesoleval aastal märtsi keskpaiga seisuga juba kaks (sh 
ainuüksi Tallinna Lastehaiglas oli olnud selleks ajaks olnud tänavu juba 26 alaealist 
enesetapukatsega). Vaimse tervise toetamisest räägib peaminister, räägivad tervise- ja 
tööminister ning sotsiaalkaitseminister, räägib nüüd toetavalt ka Riigikogu sotsiaalkomisjon. 
Aga ei piisa ainult rääkimisest. COVID-19 tõttu ei kanna kaotusi üksnes ettevõtlus ja tööta 
jäänud täiskasvanud. Laste ja noorte ärevus- ja käitumishäired ning depressioon on tõusuteel. 
Järjest rohkem on enesevigastusi. Järjekorrad teenusele kasvavad. Meil on spetsialistide karjuv 
puudus, teenuste kättesaadavus haldusjaotuslikult ebaühtlane. Need probleemid ei ole uued, 
vaid seisnud paraku aastaid lahendamata. Nüüd lihtsalt COVID-19 ja kaasuv sotsiaalne 
isoleeritus võimendab olukorda veelgi. Eelmisel suvel sai valmis vaimse tervise roheline 
raamat, aga hääletute häälte aitamiseks ei piisa vaid dokumentide koostamisest, tegusid on vaja. 
Vaja on kiireid, ent samas pikaaegseid lahendusi, mis puudutavad spetsialistide ja nende 
väljaõppe vajadust, erinevate teenuste võimalusi ja nende rahastamist. Vaja on 
suurendada psühhiaatria eriala rahastamist, et tagada teenuste mahu suurendamine. 
 
5) Vaimne tervis ja liikumine on tihedalt seotud ja seetõttu on vaja pöörata ka sellele nii 
lühi- kui ka pikaajalistes meetmetes suuremat tähelepanu. Lisaks üha kõrgenevale 
depressiivsusele on Eestis probleemiks ka laste ja noorte ülekaal, mis omavahel tihti 
ineraktsioonis. Tervise Arengu Instituudi andmetel on kaheksa aasta võrdluses rasvunud laste 
arv Eestis üha kasvanud, risikirühmaks on kehvemast majandusliku seisuga peredest noored 
(21%). Laste rasvumise seireuuringu kohaselt on iga neljas 1. klassi laps Eestis on ülekaaluline 

 
37 Vaata lähemalt: https://dspace.ut.ee/handle/10062/68191 
38Vaata lähemalt: https://www.narko.ee/olukord-eestis/ 
39Ibid. 37 
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või rasvunud40. Teadusuuringud41 näitavad, et füüsiliselt aktiivsetel lastel on parem vaimne 
tervis – neil on kõrgem enesehinnang ning vähem depressiooni ja ärevust kui passiivsetel 
lastel. Näiteks poistel pärsib võistlussport või organiseeritud sport depressioonisümptomite 
teket. Uuringust nähtus, et 12- ja 16-aastased poisid, kes tegid võistlussporti, hindasid 
depressioonisümptomeid palju harvemaks kui nende iseseisvalt treenivad sookaaslased. Tartu 
Ülikooli spordipsühholoogia professor Lennart Raudsepp rõhutab, et lapsed ja noored, aga ka 
igas eas täiskasvanud saab aktiivsemalt liikuma vaid positiivsete sõnumite abil, sidudes 
need võimaluse korral tehnoloogiaga42. 
 
Juba enne eriolukorda oli teada, et Eesti lapsed ja noored liiguvad igapäevaselt liiga vähe. Aastal 
2018 pani Tartu Ülikooli Liikumislabor kokku Eesti laste ja noorte liikumisaktiivsuse 
tunnistuse. Tunnistuse hinded pannakse erinevate uuringute põhjal. Nende põhjal kajastus, et 
piisavalt liiguvad ainult 20 - 26% noortest43. Eriolukord on noorte kehalisi võimeid veelgi 
nõrgendanud. Kuna olukord on Euroopas olnud sarnane, siis saab tugineda Sloveenias läbi 
viidud uuringule, kus kõikides kehalistes võimetes olid toimunud olulised langenud. Nimelt 
mõõdeti Sloveenias 20 000 õpilast vanuses 6 – 14. Kuigi riiklikult tehti tugevaid kampaaniaid, 
et toetada ka kodudes noorte liikumist, siis kõik kehalised võimed olid siiski langenud, eriti 
aeroobne vastupidavus.  Selle baasil tehti Sloveenias tugevad soovitused valitsusele ja 
koolidele – näiteks kõikidele õpilastele vähemalt 20min aktiivset vahetundi, soovitavalt 
väljas, õuesõpe, kvaliteetne liikumisõpetus. Lisaks kinnitab eeltoodut ka Eesti uuring (Tartu 
Ülikool, juht Eva-Maria Riso, sügis 2020), mis näitab, et 5. - 6. klassi tüdrukute aeroobne 
vastupidavus on oluliselt langenud. 
 
Tartu Ülikooli Liikumislabor rõhutab, et õpilastel peab olema peale eriolukorda kooli minnes  
võimalus viibida võimalikult palju õues - seda nii väiksema viiruseleviku pärast 
õuetingimustes kui ka kehalise aktiivsuse pärast. MTÜ Lastekaitse Liit toetab  
Liikumislabori poolt teadusnõukojale kui ka Haridus- ja teadusministeeriumile aprillis 
2021 tehtud pöördumist ja ka soovitusi õuevahetundide ja õuesõppe korraldamise 
suunal44. 
 
6) Lähtealuste sissejuhatuses toonitab peaminister, et tahetakse jõuda olukorda, kus 
ohutaseme kerkides teab igaüks, kuidas ta käituma peab selleks, et ohutase ei tõuseks punaseni. 
MTÜ Lastekaitse Liit teeb ettepaneku lisada Tabelisse 1 täiendavalt lastele suunatud 
veerg lähtuvalt laste vajadustest ja lapsesõbralikus keeles. 
 
Lapse subjektiivne heaolu on seda suurem, mida suuremal määral on tagatud lapse õigused 

 
40 Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC), 2017/2018. a uuring (2019). Tervise Arengu Instituut. 
Arvutivõrgus 
leitav:https://intra.tai.ee//images/prints/documents/155721589243_Eesti_kooliopilaste_tervisekaitumise_uuring_
2 017_2018_oppeaasta_tabelid.pdf ja https://www.tai.ee/et/terviseandmed/tervisestatistika-ja-
uuringuteandmebaas/uuendused/4514-kooliopilaste-tervisekaitumise-uuring-hbsc-2017-2018-a-uuring 
41 Kajari, M., (2020) 12-16-aastaste Eesti koolinoorte poolt terviseprobleemide esinemissagedusele antud 
hinnangud vastavalt sportimise sagedusele ja organiseeritusele, Tartu Ülikool, Meditsiiniteaduste valdkond, 
sporditeaduste ja füsioteraapia instituut. Magistritöö. Vaata täiendavalt: https://novaator.err.ee/1104164/eesti-
poisid-hindavad-oma-tervist-paremaks-kui-tudrukud 
42 Vaata lähemalt: Tartu Ülikooli spordipsühholoogia professori Lennart Raudsepag intervjuu Kuku raadio saates 
„Kuue samba taga“. Arvutivõrgus leitav: http://www.kk.ut.ee/et/uudised/spordipsuhholoog-inimeste-
liikumisaktiivsust-saab-suurendada-vaid-positiivsete-sonumitega 
43Vaata lähemalt:  https://journals.humankinetics.com/view/journals/jpah/15/s2/article-pS350.xml 
https://www.liikumakutsuvkool.ee/wp-content/uploads/2018/10/LAT2018.pdf 
44 Vaata lähemalt: https://www.liikumakutsuvkool.ee/ouesoovitused/ 
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erinevates keskkondades. Seouli Riikliku Ülikooli sotsiaalse heaolu professor Bong Joo Lee 
tõdes Tartus augustis 2019 toimunud rahvusvahelisel laste heaolu konverentsil ISCI 2019 et 
„Laste igapäevaelu mõjutab nende heaolu, peamiselt pere, kool ja naabrus. Mõistagi mõjutavad 
laste heaolu ja toimetulekut ka kodune vägivald, vaesus, õppimine ja stress".  MTÜ Lastekaitse 
Liit peab oluliseks, et lähtealuste ja tegevuskavade koostmisel võetakse eelnimetatut igakülgselt 
arvesse. Otsuseid vastu võttes ja tegevusi planeerides tuleb alati arvestada lapse huvidega. 
 
  
Igakülgsele koostööle lootma jäädes ning edaspidi jätkuvalt valmis protsessi panustama. 
 
Lugupidamisega 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Varje Ojala   
MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige 
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