Tere Saadan omapoolse kirjelduse avastatud olukorrale. Täna, 21.06.2016, kell 13 ajal läksin koos
kolleegidega lõunale Järve Selverisse. Selveri vasakpoolse ukse juures pangaautomaadi ees maas
kivisillutisel istus väikene heledapäine poiss, kes silma järgi hinnates oli 6- või 7-aastane. Poiss
kandis punast värvi "EKSPRESS“ logoga t-särki, mille seljal oli kiri "Tule ja osta EKSPRESS!“ (ei ole
veendunud, et sõnastuse panin kirja täpselt). Lapsel olid jalas põlvedeni pükse ja ta nägi välja
määrdunud (võimalik, et maas istumisest). Poiss kandis kõhukotti ja sinna kõhukotti pani ta raha,
mille leheostjad temale andsid. Üks mees andis poisile ka niisama raha, lehte ei võtnud ja poiss
pani ka selle mündi hoolsalt kõhukotti. Vestelnud Tööinspektsiooni juristiga, läksin poisiga
vestlema. Poisi sõnade järgi oli tema nimi xxxxxxxxxxxxxx, ta oli 7-aastane ja müüs Selveri juures
lehti. Tema ema nimi on xxxxxxxxxxxx ja isa nimi xxxxxxxxxxx. Poisi sõnade järgi võttis ta
hommikul lehemajast lehed (hiljem selgus, et koos oma 9-aastase õega, kelle nimi oli
xxxxxxxxxxxxxxxxx ja kes müüs samal ajal lehti Järve Selveri keskmise ukse juures), liikus
ühistranspordiga Järvele ja alustas seal müüki kell 8:00. Selleks hetkeks oli see laps seega tööd
teinud juba 5,5 tundi. Poiss selgitas, et teenib endale nii taskuraha ja tema vanemad on sellest
teadlikud. Töö lõpetamise kellaajaks ütles poiss kell 17:00 õhtul, sest ta peab jõudma lehemajja
enne kell 17:30, sest siis pannakse lehemaja kinni. Küsisin xxxxxxxxx, kas tal on mobiiltelefon,
millega ta saab oma issi-ja emmega vajadusel ühendust. Laps võttis samast kõhukotist mobiili ja
valis numbri emale, panin selle telefoninumbri kirja. Ema helistas talle peagi tagasi ja ma küsisin
xxxxxxxxxxx luba emaga rääkimiseks. xxxxxxxxxxxx selgitas mulle, et ta on teadlik, mis tööd
tema laps teeb ja ka tema vanemad lapsed tegelevad (tegelesid) lehemüümisega suviti. Ma
küsisin, kas ta teab, et tema laps istub seal võhivõõraste keskel maas, raha kõhukotis.
xxxxxxxxxxxxxxx vastas, et ta teab seda, ta viib ise lastele aeg-ajalt sinna süüa jne. Vestlust
lõpetades selgitasin ma emale, et teavitasin nähtust Tööinspektsiooni ja teavitan seisukoha
võtmiseks ka lastekaitsetöötajaid. Nägin mitmeid inimesi möödudes poissi teraselt silmitsemas, kes
üllatuse, kes haletsusega. Üks vanem härra küsis minu käest, kas nii väike võib tööd teha. Vastasin
talle, et seda ma püüangi välja selgitada. Vestelnud xxxxxxxxxxx, liikusime kolleegidega edasi
Selveri peaukse juurde, sest kolleeg oli kindlaks teinud, et ka seal on üks laps lehti müümas.
Leidsin eest väikese tüdruku, kelle nimi oli xxxxxxxxxx ja kes oli 9-aastane. xxxxxxxx kandis peas
valge ja punasega nokamütsi, millel kiri "Eesti Ekspress“ ning seljas samasugust punast t-särki,
nagu tema vend xxxxxxxxxx. xxxxxxxxxx ütles, et ta müüs lehti ka eelmisel aastal. Tüdruku
sõnade järgi võttis ta hommikul lehemajast kaasa 60 ajalehte (Eesti Ekspress on mahukas leht. Ma
ei julge mõeldagi, mitmekiloste lehekottidega need lapsed hommikul Selveri juurde liiklesid), õhtul
viib raha lehemajja ja saab selle raha, mis üle jääb, endale. See raha on tema oma, vanematele
sellest midagi andma ei pea. Ma saan aru, et juriidiliselt on lapsevanemad sõlminud Eesti
Ekspressiga võlaõiguslepingu ja seejärel annavad lastele need lepingu sätete kohaselt saadavad
lehed, aga kuivõrd kehtiv seadus ei luba (minu teada) 7-aastastel lastel ei müügi- ega
reklaamitööga tegeleda ilma Tööinspektsiooni nõusolekuta, siis minu hinnangul on tegemist
rikkumisega. Seda ennekõike lapse tervise kaitsmise kohustuse mõttes. Töölepinguseaduse § 7
lõikes 2 on ära toodud, et laps ei tohi teha tööd, mis ületab lapse kehalisi või vaimseid võimeid,
samuti tööd, mis sisaldab ohte mida alaealine ei suuda õigel ajal märgata ega ära hoida kogemuse
või väljaõppe puudumise tõttu. Laps ei tohi teha ka tööd, mis ohustab alaealise tervist töö iseloomu
või töökeskkonna ohutegurite tõttu. Käesoleval juhul istus väikene poiss kõnniteel õhukesel riidest
lehekotil (nagu väikene kerjuspoiss). Ta tegeles lehtede müügiga, kandes Eesti Ekspressi reklaami
ning igale möödujale oli näha ja arusaadav, et tema kõhukotis on sularaha. Minu isiklik hinnang on,
et ei 7-aastane poiss ega 9-aastane tüdruk suuda näha võimalikke ohte raha himustavate varaste
ja narkomaanide näol. Rääkimata siis enda füüsilisest kaitsmisest selliste inimeste vastu. Ma ei pea
vastutustundlikuks vanemaid, kes oma lapsed sellisesse olukorda panevad, lapsi sellise olukorra
eest ei kaitse ja seavad laste soovi teenida taskuraha kõrgemale lapse füüsilisest ja ka vaimsest
tervisest ja heaolust. Iga laps on ehk nõus taskuraha teenimise nimel 9 tundi poe ees seisma või
külmal tänavakivil istuma, kuid lapsevanema kohustus on hoolitseda lapse tervist puudutavate
otsuste tegemise eest lubamata lapsel selliseid ohverdusi kasvõi vabatahtlikult teha. Ma südamest
soovin tänanähtud pilti oma mälust kustutada ja loodan, et koostöös Tööinspektsiooni ja
linnaosavalitsuse lastekaitsespetsialistidega suudetakse peatada Eesti Ekspressi vastutustundetu
"jokk“ skeem ning lapsevanemad ei pane oma laste elu ja tervist 1,80.- euro nimel ohtu. Selline on
ühe lehe hind.Lugupidamisega,xxxxxxxxxx Põhja
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