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Seisukoht kollektiivse pöördumise
„Laste vaimne tervis on olulisem kui nende
lahterdamine vaktsineerituse alusel" kohta
Austatud kollektiivse pöördumise esitajate esindaja
Täname Teid, et esitasite Riigikogule kollektiivse pöördumise „Laste vaimne tervis on
olulisem kui nende lahterdamine vaktsineerituse alusel"1. Sellest lähtuvalt diskuteeriti
Riigikogu sotsiaalkomisjoni k.a 8.veebruari avalikul istungil2 ja 8.märtsi3 istungil
pöördumises toodud ettepanekute üle:
1. palume tühistada valitsuse nõue, mille kohaselt peavad kontrollitud tegevustele
pääsemiseks hakkama COVID tõendit esitama ka 12–17 aastased;
2. palume tühistada valitsuse nõue, mille kohaselt 1.–12. klassi õpilasi soovitatakse 2–3 korda
nädalas testida.
Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse (RKKTS § 15213 punkt 2) kohaselt otsustas
sotsiaalkomisjon korraldada avaliku istungi, kus pöördumise esindajad ning eksperdid said
arvamust avaldada.
Komisjoni 8.veebruari istungil tõdeti, et esimene ettepanek puudutab nõuet, mis ei kehti
alates 14. veebruarist. Vabariigi Valitsus muutis k.a 4.veebruaril oma korraldust ja lõpetas
alaealistel Covid-tõendi esitamise nõude nii sise- kui välitingimustes. Korraldusega lihtsustati
laste ja noorte kohta kehtivaid karantiinireegleid COVID-19 haigega lähikontaktseks
osutumise korral ning leevendati riigisiseselt kehtivaid piiranguid tegevustes osalemisele
selliselt, et tunnistati kehtetud COVID-tõendi nõue kuni 18-aastaste ja 2021/2022. õppeaasta
kestel 19-aastaseks saavate isikute suhtes.4 Riigikogu sotsiaalkomisjonil ei olnud põhjust
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Riigikogu veebilehel kättesaadav: https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/cb3d73e2-

e61c-4cdd-b4de-e2075b5bb139

Komisjoni istungi protokolli on kättesaadav Riigikogu veebilehel:
https://www.riigikogu.ee/riigikogu/komisjonid/sotsiaalkomisjon/paevakorrad-japrotokollid/?startDate=08.02.2022&uuid=44584179-67a8-ce54-da37-569f1a480919 ja komisjoni avalik istung
on järelvaadatav Riigikogu Youtube’i lehelt: https://www.youtube.com/watch?v=7Dcq6BNDJ8o
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Komisjoni istungi protokolli on kättesaadav Riigikogu veebilehel peale selle allkirjastamist (kirja saatmise
hetkel veel ei ole): https://www.riigikogu.ee/riigikogu/komisjonid/sotsiaalkomisjon/paevakorrad-japrotokollid/?startDate=08.03.2022&uuid=44584179-67a8-ce54-da37-569f1a480919
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Vabariigi Valitsuse 04.02.2022 korraldus nr 129: Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305
„COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ja Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021.
a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega
isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine“ (RT III, 04.02.2022, 2)
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kahelda Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutes, need on kehtestatud rahvatervise
hoidmise eesmärgil ning teadusnõukoja ja Terviseameti soovitustel ning nende muutmisel
võetakse arvesse kehtivat olukorda ning olukord on muutunud ning seetõttu oli õigustatud ka
nimetatud piirangu kehtetuks tunnistamine. Seeläbi on rahuldatud ka kollektiivse pöördumise
esimene ettepanek.
Teine ettepanek puudutab õpilaste testimist enne koolipäeva kodus või koolis. Haridus- ja
Teadusministeeriumi esindaja selgitas 8.veebruari istungil, et ministeerium peab laste vaimse
tervist väga oluliseks, mistõttu soovitatakse kasutada kontaktõpet distantsõppe asemel.
Kiirtestimise peamine eesmärk on tagada turvaline kontaktõpe koolides ning takistada viiruse
levikut. Istungil juhiti tähelepanu asjaolule, et koolidele ei ole pandud kiirtestimise nõuet, vaid
tegemist on olnud riigi poolt loodud võimalusega testimist koolides läbi viia. Haridus- ja
Teadusministeerium soovitab koolides jätkuvalt 2 korda nädalas viia läbi kiirtestimist kõigi
koolipere liikmete seas. Koolidel on võimalus ise valida, kas pakutakse kiirtestimise
võimalust kodudes või koolis. Testimine koolides on paindlik. Alates 7.veebruarist võivad
sümptomiteta ning negatiivse kiirtestiga lapsed ja noored jätkata tavapärast elu, kui
lähikontakt Covid-19 viiruse kandjaga toimus lasteaias või -hoius, üldhariduskoolis või
kutseõppeasutuses. Eelnevast tulenevalt leidis komisjon, et tegemist ei ole kohustusliku
nõudega, vaid soovituslikuga ning seetõttu ei toetatud teist ettepanekut.
Riigikogu sotsiaalkomisjon otsustas, 8.märtsi komisjoni istungil konsensusega, osaliselt
nõustuda esitatud kollektiivse pöördumisega (RKKTS § 15212 lg 4).
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