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Tallinnas, 22. aprill 2021 
 
Lugupeetud Riigikogu Kultuurikomisjoni esimees, hr Aadu Must! 
 
Pöördun Teie poole palvega kaasata meediateenuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seaduse eelnõu (327 SE) (edaspidi eelnõu) menetlusse ka Sihtasutus Perekonna 
ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK). Uudiste- ja arvamusportaali Objektiiv (objektiiv.ee) pidajana on 
SAPTK-l õigustatud huvi olla eelnõu menetlusse kaasatud. 
 
Ühtlasi kasutan võimalust, et juhtida Riigikogu Kultuurikomisjoni tähelepanu mõningatele eelnõu 
aspektidele, mis väärivad meie hinnangul erilist tähelepanu. 
 
(1) Esiteks oleks vaja selgust selle osas, kelle suhtes eelnõust ja selle kohaselt muudetud seadusest 
lähtuv õiguslik regulatsioon kohaldub. Ennekõike peaks regulatsioon kohalduma meediateenuste 
osutajatele, aga mitteärilise ettevõtmisena Objektiiv ei osuta kellelegi teenuseid, vaid üksnes avaldab 
artikleid ja saateid, ilma nende lugemise, vaatamise ja kuulamise võimalust kellelegi müümata ja ka 
ilma kasutamata neid reklaami müümiseks. Samuti ei ole Objektiivi saated ja artiklid tellitavad. 
Meie järelpärimisele selle kohta, kas eelnõu kohaldub ka Objektiivi suhtes, ei osanud selget vastust 



anda isegi eelnõu väljatöötamise eest vastutanud Kultuuriministeerium.1 Õigusselguse põhimõttest 
lähtuvalt ei ole niisugune olukord vastuvõetav. Seadus peab olema sõnastatud piisava selgusega, 
võimaldamaks keskmisel inimese mõista, kelle suhtes see kehtib, kelle suhtes mitte. Muu hulgas on 
vaja selget arusaamist, mida peetakse eelnõu ja meediateenuste seaduse kontekstis silmas keskse 
mõistega „meediateenuste osutamine“, just nagu ka mõistega „videojagamisplatvorm“.  
 
(2) Teiseks näeme tõsist probleemi seonduvalt meediateenuste seaduse paragrahviga 19 ja ka 
muudatustega, mida eelnõuga sellesse kavandatakse. Keeld õhutada meediateenuseid osutades 
vihkamist on äärmiselt laialivalguv ja seega ei vasta õigusselguse põhimõttele. Niisugust keeldu ei 
ole kohane seadusesse kirjutada, kui samal ajal ei ole elementaarset selgust selle osas, mida 
vihkamise õhutamise all silmas peetakse. Niisuguse selguseta on selgusetu ka see, mis siis reaalselt 
keelatud on ja mille eest on seega meediateenuste seaduse paragrahviga 57 nähtud ette koguni kuni 
32 000 euroni küündida võiv rahatrahv. Näiteks peaks küsima, kuidas on tagatud, et poliitilistelt ja 
ideoloogiliselt tundlikes küsimustes (nt seonduvalt islamiimmigratsiooni või homo- ja 
sooideoloogia ühiskondliku juurutamisega) kriitiliste seisukohtade väljendamist ei hakata käsitlema 
ühiskondliku vihkamise õhutamisena.  
 
Väga suure trahvi ettenägemine teo eest, mis on määratletud vähegi rahuldava selguseta, tekitab 
suure kindlusetuse tunde ja jätab seaduse rakendajale kohatu meelevaldsuse karistuste 
rakendamiseks valikuliselt ning vastavalt oma poliitilistele ja ideoloogilistele eelistustele. See 
omakorda kujutab endast tõsist ohtu ajakirjandusvabadusele ja sõnavabadusele ning laiemalt vaba 
ühiskonna ideaalile, kuna meediateenuste osutajatel puudub elementaarne arusaam, milliseid 
saateid või muid käsitlusi võib tembeldada vihkamise õhutamiseks, milliseid mitte. See omakorda 
soosib poliitiliselt ja ideoloogiliselt tundlikemas küsimustes kriitilisemate seisukohtade 
väljendamisest hoidumist, mis ei või olla seadusandja poolt taotletavaks eesmärgiks ega ka 
aktsepteeritavaks mitte-soovitud, ent selgelt ettenähtavaks tagajärjeks. Samuti soosib see olukorra 
kujundamist, kus meediateenuste seadust saab kasutada poliitilise ja ideoloogilise tagakiusamise 
vahendina. 
 
(3) Kolmandaks jääb arusaamatuks, miks on eelnõu kohaselt ühiskonnagrupid, mille suhtes ei tohi 
vägivalda ja vihkamist õhutada, piiratud. Eelnõu kohaselt ei tohiks üheski saates õhutada vägivalda 
või vihkamist soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, 
usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, 
varalise seisundi, sünnipära, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse või kodakondsuse alusel. Aga 
miks peaks ülejäänud ühiskonnagruppide suhtes olema vägivalla ja vihkamise õhutamine 
meediateenuste seaduse kohaselt lubatud? Niisugust regulatsiooni oleks raske pidada kooskõlas 
olevaks põhiseaduse paragrahvis 3 sätestatuga, mille kohaselt on kõik seaduse ees võrdsed ja kedagi 

                                                        
1  Vt „Kultuuriministeerium ei tea, kas uus meediateenuste seadus kehtiks ka Objektiivile“, Objektiiv, 17.02.2021 



ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste 
või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Nagu 
nähtub sõnadest „või muude asjaolude tõttu“, on põhiseaduses antud loetelu lahtine ehk hõlmab 
kõiki ühiskonnagruppe, mitte ainult valituid.  
 
Juhime tähelepanu ka tõsiasjale, et eelnõu kohaselt lisataks meediateenuste seaduse paragrahvi 19 ja 
paragrahvi 191 esimesse lõikesse sellised keelatud diskrimineerimise alused, milliseid 
seadusemuudatuse väidetavaks põhjuseks olevad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivid 
2018/1808 ja 2010/13/EL ette ei näe. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2010/13/EL ütleb 
artiklis 6 (ilma et direktiiviga 2018/1808 oleks selles osas midagi lisatud): „Liikmesriigid tagavad 
asjakohaste meetmetega, et nende jurisdiktsiooni alla kuuluvate meediateenuse osutajate osutatavad 
audiovisuaalmeedia teenused ei sisalda vihkamisele õhutamist soo, rassilise või etnilise päritolu või 
usutunnistuse alusel.” Kehtivas meediateenuste seaduses juba sisaldub sellest laiem kataloog, sest 
keelatud diskrimineerimise alusena on nimetatud lisaks ka veendumused. Eelnõuga lisataks aga 
paragrahvidesse 19 ja 191 veel mitmed alused: nahavärv, sotsiaalne päritolu, geneetilised omadused, 
keel, poliitilised või muud arvamused, rahvusvähemusse kuulumine, varaline seisund, sünnipära, 
puue, vanus, seksuaalne sättumus ja kodakondsus. 
 
Eelnõu seletuskirjas on öeldud, et meediateenuste seaduse paragrahvi 19 lõiget 1 täiendatakse 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 21 osutatud alustega. Harta artikkel 21 ütleb lõikes 1: 
„Keelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, keele, usutunnistuse või veendumuste, 
poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, 
vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu.“ Sõnad „igasugune diskrimineerimine, sealhulgas ...“ jätavad 
selgelt kataloogi lahtiseks, aga eelnõu kohaselt oleks meediateenuste seaduses sisalduv kataloog 
teadmata põhjustel kinnine. 
 
(4) Neljandaks näeme probleemi tõsiasjas, et meediateenuste seaduse (mh selle paragrahvis 19 
sätestatud nõuete) rakendajaks ja seega ka sisuliselt tsensuuri teostajaks on eelnõu kohaselt 
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA). Pidades silmas, et otsustamine selle üle, mis 
kujutab endast ühiskondliku vihkamise õhutamist, kätkeb selgelt poliitiliste ja ideoloogiliste 
eelistuste rakendamist, ei ole kohane jätta selliste ühiskondlikus plaanis väga kaugele ulatuvate 
otsuste langetamist ametnike kätte, kel ei ole mingit demokraatlikku mandaati ning kes ka ei kanna 
mingit poliitilist vastutust – seda enam, et nagu eelnevalt osutatud, käib jutt otsuste langetamisest 
tingimustes, kus puudub elementaarne arusaam sellest, mida tuleks üleüldse vihkamise õhutamise 
all silmas pidada. TTJA-l puudub pädevus selliste kultuuriliselt väga kaugele ulatuvate järelmitega 
otsuste langetamiseks. Meie hinnangul on karistusseadustiku paragrahvis 151 sätestatud 
ühiskondliku vaenu õhutamise keeld piisav ning täiendavat keeldu ei oleks meediateenuste 



seadusesse üldse vaja. Aga isegi juhul, kui selline täiendav keeld ikkagi meediateenuste seaduses 
sisaldub, peab see olema objektiivsete kriteeriumite kaudu selgelt määratletud. 
 
(5) Viiendaks näeme probleemi selles, et TTJA teostab meediaväljaannete suhtes sisuliselt tsensori 
rolli, juhindudes Euroopa Liidu suunistest, aga samal ajal sisuliselt puudub ameti enda üle selle 
ülesande täitmisel poliitiline kontroll. Küsimus selle kohta, milliste seisukohtade väljendamine 
Eestis tegutsevate meediaväljaannete poolt on kultuuriliselt aktsepteeritav, ei puutu Euroopa Liidu 
võimustruktuuridesse ning see on kohane otsustada Eestis, vastavalt rahva demokraatlikele 
valikutele ja põhiseaduses paika pandud põhimõtetele. 
 
(6) Kuuendaks peame oluliseks toonitada, et eelnõuga tuleks ette näha muudatus meediateenuste 
seaduse paragrahvis 19 lõige 2, nii et keelata meediateenuse osutajatel alaealiste füüsilist, vaimset või 
kõlbelist arengut oluliselt kahjustavate saadete esitamise all ka selliste saadete eetrisse laskmine, mis 
propageerivad või tutvustavad homoseksuaalset või muud seksuaalselt loomuvastast eluviisi või nn 
soomuutmist. Alaealised on niisugusele oma identiteedis segadust külvavale ideoloogilisele 
mõjutamisele väga vastuvõtlikud ja seetõttu peab meedia tunnetama oma vastutust.2 
 
(7) Seitsmendaks on meediateenuste seaduse paragrahvis 23 lõige 1 sätestatud kohustus teha oma 
teenus kättesaadavaks nägemis- ja kuulmispuudega inimestele, kasutades selleks muu hulgas saate 
varustamist subtiitritega, viipekeelset tõlget, eraldi audiokanaleid, teleteksti ja teisi lisateenuseid, mis 
võimaldavad nägemis- ja kuulmispuudega inimestel pakutavat teenust kasutada, väikestele 
väljaannetele põhjendamatult koormav. Eesmärk teha meediateenused puuetega inimestele 
kättesaadavaks on iseenesest hüveline, aga sellise õigusliku kohustuse kehtestamine kõigile 
väljaannetele, sõltumata nende käsutuses olevatest ressurssidest, ei ole põhjendatud. 
  
Kriitilisi tähelepanekuid on SAPTK-l eelnõu suhtes teisigi, ent neid oleme ühes siin mainitud 
tähelepanekutega meeleldi valmis lähemalt tutvustama komisjoni istungil. 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Varro Vooglaid 
SAPTK juhataja 

                                                        
2  Vt nt „Minister orders inquiry into 4000 per cent rise in children wanting to change sex“, The Telegraph, 16.09.2018; 

„What explains the rising number of children with gender issues?”, The Spectator, 14.08.2020; “Teens are becoming 
transgender because it’s trendy, expert says”, LifeSiteNews.com, 12.04.2107; “96% of transgender youth engage in 
self-harm: study”, LifeSiteNews.com, 29.09.2017. 


