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✔ Pealtnägija alustas 1999. aasta sügisel. Septembris 2016      

    alustasime juba 18. hooaega.

✔ Selle aja sees on olnud väga erinevaid autoreid.

✔ Kokku oleme teinud eelmise nädala seisuga 623 saadet.

✔ Saates on 3-4 lugu, st kokku siiani umbes 2180 lõiku.
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✔ Saatesse jõuab vaid murdosa 

    (hinnanguliselt  1/10) teemadest.

✔ 50-60% lugudest tõukub publikust, 

     40-50% teemadest on enda idee.

✔ Oluline! Iga helistaja või kirjutaja ei 

 pääse eetrisse.
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✔ Keskne kriteerium: ülekaalukas avalik huvi.

✔ Termin kordub seaduses, eetikakoodeksis ja ERRi 

     Heas Tavas.

✔ Avalik huvi ei võrdu avalik uudishimu.

✔ Ülekaaluka avaliku huvi korral võib töödelda ka 

     delikaatseid isikuandmeid nõusolekuta.

✔ Samas ei tohi ülemääraselt kahjustada.

✔ Eriti hoolikalt kaaluda ja põhjendada alaealiste puhul.

✔ Iga juhtumit vaadatakse ja kaalutakse eraldi.



„Kauri” juhtum



„Kauri” lugu

✔  14aastane poiss polnud intellektipuudega ega sõltlane.

✔  Tal on olemas vanemad ning ta pole kriminaalkorras    

     karistatud,

✔  Kukkus justkui toimiva haridussüsteemi pragudesse –  

     polnud õieti kooli, mis sobiks.

✔  Selja taga 9 aastat ravi ja nõustamist, tegeles ca 20    

     spetsialisti.

✔  Ei käinud koolis kaks aastat, eiras ravi, käitumine 

  muutus üha ohtlikumaks.



„Kauri” lugu

Pärast saadet läks hirmsaks mölluks. Lastekaitse liit taunis Pealtnägija 
käsitlust, õiguskantsler leidis, et järeldus oli vale, terapeudid ja koolipsüh-
holoogid süüdistasid sildistamises, psühhiaatrite sõnul sai „Kaur” kajastu-
se tõttu abi asemel häbi, teemale pühendati terve „Vabariigi kodanike” 
saade ning sotsiaalministeerium kutsus autori ehk minu vaibale.



„Kauri” lugu

✔  „Kauri” ema pöördus probleemiga 2014 kevadel. Oli juba abi otsi-
nud Õiguskantslerilt ja Sotsiaalministeeriumist, rääkimata vallast. 
Anname veel aega lahendada.

✔  2015 jaanuaris olukord hullem. Kohus keeldub poisi kinnisesse koo-
li panemisest, ta pole kaks aastat koolis käinud, rünnakud ja muud 
ohtlikud episoodid sagenevad, ravil ja pereteraapias „Kaur” ei käi ja 
sunniviisiliselt viia ei saa.

✔  Otsustav moment: kohalik kool ja lastekaitsetöötaja olid nõus 
probleemist avalikult rääkima. Kui nemad poleks esinenud, poleks 
me lugu teinud.

✔   Emotsionaalne detail: kolm õde, kellest kaks väiksemat, kelle elu 
oli reaalselt ohus.

✔  Suur küsimus: kui palju tegelasi identifitseerida? Rusikareegel – 
mida konkreetsem, seda mõjusam.



„Kauri” lugu

✔  Eesmärk: maksimaalne efekt minimaalse kahjuga.

✔  Otsus: täiskasvanud räägivad näoga, peategelast ja teisi lapsi 
varjame. Nimetame Nissi valda.

✔ Varjamine, et võõrad ära ei tunneks. Kohalikud teavad niikuinii.

✔ Palju infot ikkagi anda? Seda peab olema piisavalt, et saaks 
selgeks probleemi tõsidus.

✔ Fookus: koolist puudumine ja ohtlikud intsidendid koolis.



„Kauri” lugu

Karm kirjeldus koos konkreetsete näidetega 
ületas valuläve.

Tagantjärele tarkus: 
ettevaatlikum sõnastus ja pikemad selgitused.

Mis Edasi sai? 
Suur hulk abistajaid. Sekkusid parimad jõud. 

Saatusekaaslased ühinesid.



Kohtuga keelatud lasteaia lugu



Kohtuga keelatud lasteaia lugu

Eesti väikelinn. Lasteaed. 
6aastane agressiivne poiss.

Kaks juhtumit, kus rühmakaaslased 
vajasid pikemaajalist arstiabi, 

sh plastilist kirurgiat.



Kohtuga keelatud lasteaia lugu

✔ Puudus diagnoos, aga ilmselgelt erivajadustega.

✔ Lasteaia lahendus: liigutada ühest rühmast teise. 

✔ Lapsevanemad otsivad aastaid abi lasteaia ja valla juhtkonnalt.

✔ Tugiisik pannakse ajutiselt, raha lõpeb.

✔ Sügis 2015: uued intsidendid. Kümmekond lapsevanemat pöördub 

Pealtnägijasse.

✔ Laiem foon: Õiguskantsleri analüüs – KOVid ei suuda tegeleda 

erivajadustega lastega.

✔ Fookus: võimude suutmatus, mitte konkreetne üksikema.

✔ Kahe rühma (40 lapse) turvalisus vs ühe mudilase delikaatsed andmed.

✔ Säästlikult isikuandmeid: vanus, sugu, diagnoosi küsimus.

✔ Hagi tagamise määrus. Keelav kohtuotsus.

✔ Ühe alaealise õiguste riive kaalus üles ca 40 lapse õigused.



Mehhiko lapsetüli


