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MTÜ Lastekaitse Liit tänab Sotsiaalministeeriumi võimaluse eest esitada arvamus Vabariigi 
Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku 
heakskiitmine“ eelnõule. Lastekaitse Liit palub käesolevat arvamust lugeda koos 
Siseministeeriumile esitatud arvamusega „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 
2021-2030“ eelnõule1, rõhutades ühtlasi kahe arengukava koostajate koostöö vajalikkust 
nii ettevalmistusfaasis kui ka edasiselt. 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 oluliseks2, kuna see aitab kaasa erinevate osapoolte ühtsesse vaatesse 
tervikpildis ja võimaldab piiratud ressursside olukorras vahendeid optimaalselt kasutada (sh 
vältida dubleerimist). 
 
Eelnõu puhul saab positiivsena välja tuua asjakohasuse, värske statistika kasutamise, ladusa 
keelekasutuse, ennetuse vajalikkusele tuginemise, aga ka kitsaskohtadest ja võimalustest 
adekvaatse pildi esitamise. Samas juhib Lastekaitse Liit arengukava koostamisel 
tähelepanu ka COVID-19 pandeemiaga arvestamise vajalikkusele (vt p.1). Selliste kriiside 
ajal ja järgselt 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 isolatsiooni3. 
 
Heaolu arengukava juhtkomitee liikmena toetab Lastekaitse Liit arengukava eelnõud tervikuna, 

 
1 Siseministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile esitatud 11.01.2021 kiri nr 1-8-2/21/5 (kiri lisatud). 
2 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 
3 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. 
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kuid avaldab muret Laste ja perede arengukava 2012–20204 eesmärkide edasise 
killustamise üle erinevate arengukavade vahel, mistõttu võivad osad lapse õiguste ja heaolu 
perspektiivist olulised senise LPA eesmärgid/meetmed jääda sel viisil katmata. Eelnõu kohaselt 
nii heaolu kui laste ja perede arengukava põhieesmärgid (eelnõus loetletud) on aktuaalsed ka 
arengukava järgmisel perioodil, samas räägitakse ainult põhieesmärkidest ja näiteks sotsiaalse, 
sh demograafilise mõju valdkonnas mõjutavate tegevuste puhul ei ole lapsi eraldi sihtgrupina 
mainitud. Eelnõus on märgitud, et laste ja perede arengukava periood lõppeb 2020. aastal, ning 
valdkonna areng on uue heaolu arengukava valmimiseni kaetud laste ja perede programmiga 
2020–20235. Samas antud programm ei kajasta näiteks lapse õiguse edendamisega seonduvat 
(eelkõige LPA meede 3.1.), mis ei ole leidnud kohta ka Rahvastiku ja sidusa ühiskonna 
arengukava 2021-2030 eelnõus. 
 
ÜRO Lapse Õiguste Komitee on oma lõppjäreldustes Eesti teise kuni neljanda perioodilise 
aruande kohta rõhutanud6, et tervitatav on laste- ja perede arengukava 2012–2020 ja lastekaitse 
nõukogu moodustamine 2016. aastal, mille ülesanne on riikliku lastekaitse poliitika eesmärkide 
seadmine ja nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste koordineerimine. Siiski oli 
komitee mures selle üle, et osalisriigil puudub terviklik valdkondadevaheline lapse õiguste 
poliitika, mis tagaks, et kõik riiklikud poliitikad ja programmid vastavad konventsioonile. 
Seega soovitas ÜRO Lapse Õiguste Komitee, et Eesti tugevdaks lastekaitse nõukogu 
ministeeriumide ülest mandaati, et tagada nõukogule piisavad õigused kõigi 
konventsiooni rakendamisega seotud tegevuste valdkondadeülesel, riiklikul, 
piirkondlikul ja kohalikul tasandil koordineerimisel ning tagaks selle tõhusaks 
toimimiseks vajalike inim-, tehniliste- ja rahaliste vahendite olemasolu. Samuti arendaks 
terviklikku lastepoliitikat, mis hõlmaks kõiki konventsiooniga kaetud valdkondi ning 
kindlustaks eri valitsusasutuste vahelise koordineerimise ja vastastikuse täiendamise, 
ning et selle pinnalt arendataks välja strateegia koos rakendusosaga, mida toetaks piisav 
hulk inim-, tehnilisi- ja rahalisi vahendeid. 
 
Täna aga oleme olukorras, kus lastekaitseseaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt loodud 
lastekaitse nõukogu määras küll 2018. aasta istungil vastutajad ÜRO Lapse Õiguste Komitee 
riigile esitatud lõppjärelduste elluviimiseks, kuid rohkem istungeid pärast seda paraku toimunud 
ei ole. Suvel 2020 esitati kolme valitsuskomisjoni korralduskomiteele eelnõu valdkonnaülese 
ennetuse põhimõtete kinnitamise kohta, kus üheks ettepanekuks oli lastekaitse nõukogu 
kaotamine. Samuti killustub nüüd laste ja perede arengukavaga sätestatud edaspidi erinevate 
arengukavade vahel, mistõttu võivad kaduda osad teemad seetõttu sootuks agendast. Seega 
täpselt vastupidiselt sellele, mida ÜRO Lapse Õiguste Komitee oma soovitustes  Eestile 2017. 
aastal positiivsena välja tõi. Lapsed peavad riigile olema olulised ka nüüd ja praegu, mitte ainult 
tulevikus, täiskasvanuina – tööjõu ja maksumaksjatena7. Ei tohi unustada, et riik peab vastavalt 
ÜRO Lapse õiguste konventsioonis, Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ja lastekaitseseaduses 
sätestatule igas otsuses esikohale seadma lapse huvid. Lapse õiguste tagamiseks ei piisa vaid 
seadusandlike dokumentide kehtestamisest, vaja on ka toetavaid tegevusi ja olukorra 
muutust tervikuna (nn law in books →law in action). 
 

 
4 Arvutivõrgus leitav: https://www.ensib.ee/sites/default/files/content-
editors/Lapsed_ja_teenused/PKU/laste_ja_perede_arengukava_2012_-_2020.pdf 
5 Arvutivõrgus leitav: https://www.sm.ee/sites/default/files/lisa_7_laste_ja_perede_programm_2020_2023.pdf 
6 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 
7Üks laps toob täiskasvanuna riigile kokku keskmiselt üle ühe miljoni euro maksutulu, vt 
http://riigitulu.ee/lapsed/index.html 
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Eelnevast tulenevalt esitab Lastekaitse Liit tähelepanekud, mida palub arengukava 
koostamise protsessis (lisaks „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-
2030“ eelnõule antud arvamuses markeeritule) arvesse võtta: 
1) MTÜ Lastekaitse Liit rõhutas nii oma rahvastikuministrile esitatud arvamuses perehüvitiste 
seaduse muutmise ning perehüvitiste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seaduse eelnõule (mai 2020, kiri nr 1-8/2/20/13) kui ka oma Riigikogu 
kultuurikomisjonile esitatud arvamuses abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise 
seaduse (COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud 
meetmed)“ eelnõule 170 SE (märts 2020, kiri 1-8/2/20/8), et nii eriolukorras 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 eriolukorra mõjud avalduvad veel pikalt pärast 
eriolukorra ja ka pandeemia lõppemist tervikuna. 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 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. 
 
Toetus lastega peredele on pandeemia ajal väga tähtis, sealjuures on lastekaitsetöötajatel 
oluline roll toetuse tagamisel abivajavatele peredele. Lastekaitsesüsteem peab suutma 
kiiresti reageerida8 Uuringud9 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. 
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 ja arutada, kas 
sotsiaaltöö üliõpilased võiksid seda tühimikku täita? 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. 
 

Euroopa Liidu Nõukogu10 juhib tähelepanu, et COVID-19 tõi esile mõned tervishoiusüsteemi 
 

8 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. 
9 Loe lähemalt: https://www.tai.ee/et/valjaanded/ajakiri-sotsiaaltoo/sotsiaaltoeoe-2020-3/lastekaitsetoeoe-covid-
19-pandeemia-ajal-eestis  
10COM (2020) 506, NÕUKOGU SOOVITUS, milles käsitletakse Eesti 2020. aasta riiklikku reformikava ja 
esitatakse nõukogu arvamus Eesti 2020. aasta stabiilsusprogrammi kohta. Euroopa Komisjon, Brüssel, 20.5.2020. 
Arvutivõrgus leitav: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020-european-semester-csr-comm- 
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struktuurilised puudused, mis on seotud piiratud rahaliste ja inimressurssidega. Süsteemi 
vastupidavust on kahjustanud tervishoiutöötajate nappus, ebaühtlane juurdepääs esmatasandi 
arstiabile ja elutähtsate meditsiinitoodete ebapiisav kättesaadavus. Juba enne esimest puhangut 
oli rahuldamata vajadus arstiabi järele inimeste endi hinnangul Eestis nii esmatasandi arstiabi 
kui ka eriarstiabi pika ooteaja tõttu üks suuremaid liidus. Tervishoiusüsteemi 
juurdepääsetavuse ja vastupidavuse parandamine on eeltingimus, et tagada tõhus 
reageerimine pandeemiate levikule ja lahendada elanikkonna terviseseisundiga seotud 
probleeme. 

Laste kaasamine 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. 
 
Uuringud COVID 19 mõjude osas on edasiste meetmete kavandamiseks üliolulised. Hea 
praktika: E-uuring, kus lapsed jagasid COVID-19 pandeemia ajal saadud e-õppe kogemusi11. 
 
2) Eestis on viimasel kümnendil tihti räägitud vajadusest tõsta sündivust. Samas ainult sündi-
vuse kasvust ei piisa – vaja on tagada, et igal lapsel oleksid ka piisavad võimalused kasvada 
toimetulevaks täiskasvanuks, sest inimeste sh laste heaolu sõltub muuhulgas sellest kuidas on 
tagatud nende sotsiaalsed põhiõigused. Eesti regionaalne ebavõrdsus ja selle süvenemine on 
jätkuvalt suureks väljakutseks12. Lastega leibkondade heaolu ja toimetulek sõltub suurel 
määral leibkonna tüübist ja elamispiirkonnast. Piirkonniti erines 2018 lastega leibkondade ek-
vivalentnetosissetulek ligi kaks korda, suhtelise vaesuse määr kolm korda13. Statistika ja erine-
vad uuringud osundavad ebavõrdsusele tervises, erinevustele mh teenuste, tugispetsialistide, 
huvihariduse jpm kättesaadavusel14. Ka lastekaitsetöötajate ebapiisavus on suureks problee-
miks. Samas esineb ebavõrdus näiteks ka kaugtöö tegemise võimalikkuses. Sotsiaalministee-
riumi tellimusel viis Turu-Uuringute AS aprillis 2020 läbi küsitluse15, mille kohaselt näiteks 
kaugtöö tegemise võimalus oli suurem eesti keeltkõnelevate lapsevanemate seas (42%) võrrel-
des vene keelt kõnelevate lapsevanematega (20%). Piirkonniti oli kaugtöö tegemine vähem 
levinud Kirde-Eestis (Ida-Virumaal, 19% lapsevanematest) ning kõige rohkem levinud 

 
ecommendation-estonia_et.pdf 
11 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.   
12 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 
13 Tartu 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 
14 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 
15 Vaata lähmalt: https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Uudised_pressiinfo/koroona_lapsevanemad_aprill2020.pdf 
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Põhja-Eestis (Harjumaal, 43% lapsevanematest). Suuremad võimalused on kaugtöö teg-
emiseks avaliku sektori töötajatel (60%), erasektori töötajatest tunnistas seda vaid 30%. 
Ka Riigikontroll rõhutab oma 2020 novembris avaldatud aastaaruandes parlamendile 
„Esmatähtsate avalike teenuste tulevik“16, 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 pandeemia sotsiaal-majanduslikud tagajärjed on erineva spetsialiseerumise tõttu 
sektorite ja piirkondade lõikes tõenäoliselt 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 lisaks käesoleva 
eelnõuga planeeritavatele muudatustele  -   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. Ka peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuste roheline raamatu (2015) kohaselt ei piisa 
sündimuse suurendamiseks üksikmeetmetest; muu maailma kogemuse ja analüüside kohaselt 
on perepoliitika valdkonnas sündimusele positiivne mõju töö- ja pereelu ühitamist 
soodustavatel meetmetel – vanemapuhkuste süsteemi piisaval paindlikkusel ja isade suuremal 
kaasatusel laste eest hoolitsemisesse, ning taskukohase lapsehoiuteenuse kättesaadavusel17. 
Laste heaolule kui poliitika teemale tuleb läheneda kompleksselt, kuna lapse heaolu 
moodustub ühiskonna toimimise eritasandite kontekstis. 
3) Eelnõus on viidatud kvalifitseeritud tööjõu ebapiisavusele. 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 

 
16 Arvutivõrgus leitav: 
https://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Riigikontrolliaastaaruanneparlamendile/tabid/110/lang
uage/et-EE/Default.aspx 
17 Sama kinnitab EAPN (European Anti-Poverty Network) iseseisva ekspertgrupi poolt avaldati 2013 aastal raport Investing in 
children: breaking the cycle of disadvantages, mis käsitleb eelnimetatud Euroopa Komisjoni soovituste Investeerides lastesse 
aitame neil välja rabeleda ebasoodsate olude ringist analüüsi, mille kohaselt on Eestil: 1) vaja muuta sotsiaaltoetuste süsteem 
efektiivsemaks ja peretoetuste süsteem harmoniseerida ning muuta paindlikumaks, et parandada võimalusi pere- ja tööelu 
ühildamiseks; 2) rakendamaks paremini lapse – ja perepoliitikat, vaja suurendada efektiivsemat järelvalvet KOV´ides; 3) perede 
tugiteenuste arendamiseks vaja välja töötada veelgi spetsiifilisemad meetmed, uuesti määratleda riigi ja kohaliku omavalitsuste 
kohustused ja reorganiseerida rahastussüsteem, et parandada nende teenuste kvaliteeti ja kättesaadavust, mis peavad olema 
tagatud seaduse kohaselt. Eelnimetatud soovitusi on väga oluline arvestada ka tööealiste inimeste ja sellega seotud laste 
väljarände vähendamise saavutamiseks.   
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rääkida tulemuslikust ennetustööst. ÜRO lapse õiguste konventsiooni18 artiklite 3 ja 12 kohaselt 
saavad kõik asjaomased ametkonnad, sh lastekaitse aidata tagada lapse õigusi, seades alati 
esikohale lapse huvid ning võttes arvesse lapse arvamust19. Selleks tuleb rakendada kõiki 
meetmeid, sh kindlustada, et vastavates teenistustes oleks piisavalt sobivaid töötajaid. Paraku 
vähenes haldusreformi järgselt lastekaitsetöötajate arv20, 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 aega21. 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 201722, 
et riik reguleeriks täiendavalt kohalike omavalitsuste kohustusi lastekaitsetöötajate ametikohtade 
loomise osas. Kehtivas koalitsioonilepingus on seatud eesmärk „võtta koostöös omavalitsustega 
suund, et igas omavalitsuses oleks vähemalt 1 lastekaitsetöötaja 1000 lapse kohta“23. Suunata 
kohalikesse omavalitsustesse täiendavaid sihtotstarbelisi ressursse lastekaitsetöötajate 
juurde palkamiseks, et igas omavalitsuses oleks edaspidi vähemalt 1 lastekaitsetöötaja 
1000 lapse kohta. 
 
4) ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni artikkel 19 sätestab puuetega inimeste õiguse 
elada kogukonnas ning omada teistega võrdseid valikuid, ning rõhtuab, et riik töötaks välja 
mitmed kodu-, elukohajärgsed ja muud kogukondlikud tugiteenused, kaasa arvatud elamise 
toetuseks, kogukonda kaasamiseks, isolatsiooni ja kogukonnast eraldamise vältimiseks vajalik 
isiklik abistamine. Kuigi Eesti Vabariigi Põhiseadus ei sätesta otseselt, et inimestel on õigus 
elada kogukonnas, võib selle kaudselt tuletada Põhiseaduses sätestatud inimväärikuse 
põhimõttest (§ 10). Samas hoolimata viimaste aastakümnete jooksul kogutud paljudest 
tõenditest, et vaimse tervise või alkoholi- ja uimastiprobleemidega inimesed saavad ravist ja 
hoolekandeteenustest märkimisväärset kasu, levib Eestis kohalike omavalitsuste juhtide ja 
elanike seas sageli endiselt NIMBY (ingl Not in My Backyard) mentaliteet, kui jutuks tuleb 
selliste teenuste osutamine nende kogukonnas24. Tugevat vastuseisu vaimse tervise ja 
sõltuvusprobleemidega inimeste rehabilitatsiooniasutuste või füüsilise või vaimse puudega 

 
18 ÜRO Lapse õiguste konventsioon. Arvutivõrgus kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/24016 
19Vaata 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 
20 Haldusreformi kavandamisel juhtis Lastekaitse Liit korduvalt otsustajate tähelepanu asjaolule, et haldusreformi 
puhul pöörataks suuremat tähelepanu lastele ja laste sotsiaalsete põhiõiguste tagamisele. 
21 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 
22 Ibid. 4 
23 Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ning Isamaa Erakonna valitsusliidu aluspõhimõtted 
2019-2023 (2019). Arvutivõrgus kättesaadav: 
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/contenteditors/pictures/eesmargid/eesti_keskerakonna_eesti_konservati
ivse_rahvaerakonna_ning_isamaa_erakonna_valitsusliidu_aluspohimotted_2019-2023.pdf 

24Bugarszki, Z. (2017) Nähtus „mitte minu tagahoovis” kogukonna arengu seisukohast. Sotsiaalöö, 
2018/erinumber.   
Arvutivõrgus leitav: https://intra.tai.ee//images/prints/documents/153813499736_ST_eri_2018_web.pdf 
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inimestele mõeldud tugiteenustega elamispindade suhtes põhjustavad sageli inimeste 
põhjendamatud hirmud, kuigi selliste hirmude taga olevatele väidetele pole tõendusmaterjali 
leitud enam kui 40 aasta vältel25. Vaimse tervise poliitika ja sekkumiste arendamine peab 
olema suunatud sotsiaalset kaasatust toetavale lähenemisviisile, edendades vaimset tervist 
ning soodustades inimeste kogukonnas osalemist ja sidusust. Ühiskonnas NIMBY 
mentaliteedi vähendamiseks sihitatud kommunikatsiooni toel tuleb tõsta elanikkonna 
valdkonnaalast teadlikkust. Arvesse tuleb võtta ka elanikkonna kasvavat kultuurilist 
mitmekesisust ning soodustada positiivsete ühiskondlike hoiakute kujunemist nii 
kultuurilistesse erinevustesse kui ka erivajadustega inimestesse. 
 
5) 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“26, 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 pöörduda27. 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%)28. Sama muster esineb ka kiusamise puhul, kus ligi kolmandik 
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. 
 
6) Heaolu arengukava edukuse võti on suuresti inimeste teadlikkuse tõstmisel oma 
õigustest ja olemasolevatest abisaamise võimalustest, ning seda terve elukaare vältel (vt ka 
p. 5). Eelnõus on erinevate valdkondade puhul läbivalt räägitud inimeste madalast teadlikkusest 
oma õiguste ja abisaamise osas. Sama kinnitas ka Praxise läbiviidud Lapse õiguste ja vanemluse 
uuring 201829, 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. Seega on vajalik sotsiaalsüsteemi ja pakutavate teenuste tervikuna 
laiem kommunikeerimine (sh vene keeles, lapsesõbralikus versioonis, lihtsustatud 
versioonis), et oleks garanteeritud sihtgrupi suurem teadlikkus ja õiguste tagatus, ning 

 
25 Dear, M. (1977). Impact of Mental Health Facilities Upon Property Values. Community Mental Health Journal, 
13(2), 150–157 
26 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 
27 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. 
28 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 
29 Ibid. 28. 
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muudatuste puhul ühetaoline mõistmine. Väga oluline on ka igapäevaelu puudutavate 
seaduste ühetaolise mõistmise tagamine, sh laialdane teavitustöö nii eesti kui vene keeles.   
  
7) Muuhulgas erialase kirjanduse põhjal (nt Qvortrup 1991, Corsaro 2005, James ja Prout 2005) 
võib väita, et lapsed ei ole enam pelgalt väikesed kaitsetud inimesed, kes elavad ja mängivad 
oma „lastemaailmas“ tundmata huvi ümbritseva vastu ning keda peab täiskasvanute maailma 
ees iga hinna eest kaitsma. 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 väiksem30. 
Isegi väga aktiivsed noored tunnetavad, et nende kaasamine on sageli pigem formaalne ja 
näiline31. „Children’s Worlds“ uuringus32 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 
tulemused33. Eriolukorra ajal olid noorteorganisatsioonid nördinud, et noori ei kaasatud 
COVID-19 kriisi lahendamisse riiklikul tasandil34. 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. Samuti kaasata lapsed ja noored  Heaolu 
arengukava 2023–2030 koostamisprotsessi. 
 
MTÜ Lastekaitse Liit peab oluliseks, et eelnõu menetlemisele ja arengukava koostamisel 
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. 
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30 Ibid. 28.  
31 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 
32 Vaata Children's World uuringust:http://www.isciweb.org 
33 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“). 
34  Vaata:  https://arvamus.postimees.ee/6950570/eesti-noorteuhenduste-liidu-juht-millal-otsustajad-noorte-poole-
poorduvad 
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