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Lap se tur va li su se ta ga mi se kord

Sis se ju ha tus
Lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra on väl ja töö ta nud 
soo vi ga ta ga da, et jalg pal list  osa võtt oleks nii lõ bus kui ka tur va li ne kõi gi le las te le, ole ne ma ta 
nen de va nu sest, või me ku sest või seo tu sest.
Kord kes ken dub viie le ees mär gi le või te ge vus vald kon na le, mis peak sid ole ma iga klu bi/or ga-
ni sat sioo ni töö alu seks, et en ne ta da mis ta hes ris ki kah jus ta da lap si ja va ja du sel õi ges ti rea-
gee ri da.
Kui gi lap se tur va li su se ta ga mi se kord  püüab ol la kõi ke hõl mav, män gi tak se jalg pal li vä ga eri-
ne va tes koh ta des ja ta se mel ja see pä rast võib koo sa tud do ku men dis et te tul la tin gi mu si, mil-
le ga po le ar ves ta tud ja kor ra ra ken da mi ne võib te ki ta da kü si mu si. Sel lis tes olu kor da des peab 
võt ma alu seks, et kõik te ge vu sed olek sid las te pa ri ma tes hu vi des.

Viis ees mär ki
EES MÄRK 1: tur va li su se ta ga mi se le alu se loo mi ne
EES MÄRK 2: or ga ni sat sioo ni val mi so lek ja en ne ta mi se ta ga mi ne väär koht le mi se kor ral
EES MÄRK 3: tead lik ku se tõst mi ne
EES MÄRK 4: koos töö ja mu re dest tea vi ta mi ne
EES MÄRK 5: tur va li su se ta ga mi se te ge vu se mõõt mi ne

EES MÄRK 1: tur va li su se ta ga mi se le alu se loo mi ne

1.1 Vas tu tus
1.1.1 Tur va li su se ta ga mi ne on kõi gi vas tu tus.
1.1.2 Igaüks, kes töö tab                                                                    ni mel või heak s, peab 

tead vus ta ma oma ko hus tu si tur va li su se ta ga mi seks ja eden da ma las te heao lu ja hu vi-
sid. Sa mu ti on te ma ko hus tus as tu da vas ta vaid sam me lap se tur va li su  se ta ga mi se kor-
ra ra ken da mi seks. 

1.2 Tur va li su se ta ga mi se de fi  nit sioon
1.2.1 Lap se tur va li sust de fi  nee ri tak se kui or ga ni sat sioo ni ko hus tust  ta ga da, et jalg pall

oleks kõi gi las te jaoks ohu tu, po si tiiv ne ja nau di tav har ras tus ning et jalg pal lis hoi tak se 
kõi ki lap si kah ju ja väär koht le mi se eest, hoo li ma ta nen de os kus test ja ta se mest.

1.2.2 Lap se tur va li su se ta ga mi ne hõl mab nii en ne tus te ge vust, et vä hen da da kah ju 
tek ki mi se või ma lu si, aga ka rea gee ri vaid meet meid, et ta ga da prob lee mi de tek ki mi sel 
as ja ko ha ne te gut se mi ne. Sel le tin gib va ja dus esin da da las te hu vi sid ja ol la vas ta vu ses 
nii rah vus va he lis te stan dar di te kui ka ko ha li ku sea du sand lu se ga. Eri ti olu li ne on see 
olu kor da des, mis on seo tud po tent siaal se te kri mi naal se te te gu de ga.

1.2.3 Lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra ja ÜRO 1989. aas ta lap se õi gus te kon vent sioo ni 
jär gi on laps al la 18-aas ta ne ini me ne.

                                                                          (Klu bi/or ga ni sat sioo ni ni mi)                                                                                                                                                   (kuu päev)
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1.3 Mi da mõel dak se kah ju ja väär koht le mi se all?
1.3.1 Igaüks, kes töö tab                                                                    ni mel või heaks, peab 

ole ma tead lik, et väär koht le mi se, kah ju ja tur va li su se ta ga mi se prob lee mi de le ei saa 
an da ühest de fi  nit sioo ni või ni me tust. Ena mi kul juh tu del eri ne vad prob lee mid kat tu vad.

1.3.2  Kah ju võib ilm ne da mit mel moel ning tä hen dab ül di selt, et lap se tur va li sus ja heao lu on
oh tu sea tud. Võib juh tu da, et kee gi ot sus tab taht li kult oma au to ri tee ti ja usal dus väär sust 
ku ri tar vi  ta da ja last väär ko hel da. Sa mu ti võib see juh tu da hal ba de kom me te tõt tu, mis on 
tõe näo li selt tin gi tud puu du li kust tead lik ku sest ja väl jaõp pest – see võib väl jen du da te ge-
vu se tu ses ja või me tu ses last õi ges ti val va ta.

1.3.3 Väär koht le mi ne on lap se hal vas ti koht le mi ne, mis põh jus tab (või suu re tõe näo su se ga 
põh jus tab) lap se le kah ju. Isik te ki tab oma käi tu mi se ga lap se le kah ju või ei suu da ära 
hoi da kel le gi tei se põh jus ta ta vat kah ju. Lap si või  vad väär ko hel da ini me sed, ke da nad 
tea vad kas pe re si se selt, ko gu kon nas või muu de te ge vus te ja har ras tus te kau du. Tei se, 
kuid har vem esi ne va või ma lu se na või vad lap si väär ko hel da võõ rad, näi teks vee bi teel. 
Lap si või vad väär ko hel da täis kas va nu, täis kas va nud, tei ne laps või lap sed.

1.3.4 Väär koht le mist võib ko ha ta mit mel ku jul ning see hõl mab kõik või ma lik ku füü si list, 
emot sio naal set, psüh ho loo gi list ja sek suaal set väär koht le mist, hoo li ma tust ja hoo li ma tut 
koht le mist, vä gi val da ja ära ka su ta mist, ol gu see põh jus ta tud ot se selt või vee bi teel. 
(De fi  nit sioo ne ja eda si si suu ni seid vaa da ke tur va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja list)

1.3.5 Kui gi las te tur v a li sust ohus ta vad ta va li selt last hal vas ti koht le vad täis kas va nud, või vad
se da te ha ka tei sed lap sed. See juh tub ta va li  selt siis, kui ühel lap sel on tei se üle mõ ju-
võim või roh kem jõu du, sest ta on va nem, au to ri teet sem või ta on mees kon na kap ten. 
Las te pu hul väl jen dub see kiu sa mi ses.

1.3.6 Kiu sa mi se kor ral on va ja lik ai da ta last, ke da kiu sa tak se. Aga sa mas on va ja mõelda,
 kui das oleks kõi ge pa rem te ge le da ka kiu sa ja ga ja te gut se da nii, et kum ba gi last ei kah-
jus ta ta ja mõ le ma lap se hu vi sid ja heao lu on sil mas pee tud.

1.4 Tur va li su se ta ga mi se iseä ra li kud ris kid jalg pal lis
1.4.1 Jalg pal lis on mit meid vä ga spet sii fi  li si olu kor di, mil kah ju ja väär koht le mi ne võivad aset

lei da.
1.4.2 FÜÜ SI LI SED VI GAS TU SED. Igal spor dia lal on mõ nin ga ne füü si li se vi gas tu se oht ning

jalg pall po le min gi erand. Soov saa vu ta da edu ja või ta võib viia sel le ni, et lap si sur ves ta-
tak se ena maks, kui nen de va nu se le ja või me te le on mõist lik või so bi lik.

1.4.3 SOO RI TU SE SUR VE. Võit mi ne on olu li ne jalg pal li osa. Siis ki võib pa re ma soo ri tuse ja
edu ni mel las te sur ves ta mi ne  ja äär mus li ku pin ge al la pa ne mi ne tal le ol la kah ju lik psüh-
ho loo gi li selt, emot sio naal selt ja füü si li selt.

1.4.4 FÜÜ SI LI NE KON TAKT. Riie tus- ja du ši ruu mi des, sa mu ti fü sio te raa pias ja ra vil teki vad
füü si list kon tak ti si sal da vad olu kor rad, mis või vad pak ku da kiu sa mi se, so bi ma tu te fo to de 
või vi deo  de jääd vus ta mi se ja sek suaal se väär koht le mi se või ma lu si.

1.4.5 ÖÖ BI MI SE GA VÄL JA SÕI DUD. Öö bi mi se ga väl ja sõi dud või vad si sal da da pal jusid või-
ma lik ke ris ke, seal hul gas pea lis kaud set jä re le val vet, las te ära ka du mist, li gi pää su al ko ho-
li le või so bi ma tu le te le si su le, prob lee me sot siaal mee dia ka su ta mi se ga ja või ma lu si väär-
koht le mi seks, eri ti sek suaal seks väär koht le mi seks.

1.4.6 LÄ HE DA SED SUH TED. Mees kon na suh ted tree ne ri ja abi per so na li ga (näi teks fü sio-
 te ra peu ti de ja ars ti de ga) on jalg pal li olu li ne ja ka su lik osa. Pal ju del las tel on  lä he da sed 
ja usal dus väär sed suh ted oma tree ne ri te ga, kes on sa ge li nen de elus olu li sed ini me sed, 
eri ti kui lap sel po le teis te täis kas va nu te ga po si tiiv seid, toe ta vaid suh teid. Siis ki, sa mal 
ajal kui pal jud tree ne rid tu gev da vad oma hoo le all ole va te las te ga häid suh teid, võib tek-
ki da või ma lu si au to ri tee di ja usal du se ku ri tar vi ta mi seks ja las te le kah ju te ki ta mi seks.
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1.5 S eo sed riik li ke sea du sand lus te või põ hi mõ te te ga
1.5.1 Ko gu tur va li su se ta ga mi se korra raa mes teh tav te ge vus peab ole ma koos kõ las

keh ti va sea du sand lu se ga, mi da peab täit ma.

1.6 Jalg pal li vä li sed te ge vu sed
1.6.1 Tur va li su se ta ga mi se kord kes ken dub kon tak ti le las te ga, mil le eest vas tu tab 

                                                                     täie li kus ma hus.
1.6.2 So bi ma tu käi tu mi se esi ne mi ne väl jas pool jalg pal li te ge vu si, ol gu siis in d i vi duaalselt või

kol lek tiiv selt, ri kub sä tes ta tud põ hi mõt teid ja kah jus tab jalg pal li väär tu si, näi teks so bi ma tu 
si su pos ti ta mi ne sot siaal mee dias se või sek suaal ne te ge vus las te ga.

1.6.3 Sel lis te prob lee mi de ilm ne mi sel tu leb neid hoo li kalt uu ri da ning ot sus vää ralt käitu nud 
ini me se ga koos töö jät ka mi se koh ta peaks kes ken du ma sel le le, et ta ga tak se las te ohu tus 
ja pee tak se sil mas nen de hu vi sid. See või b tä hen da da pöör du mist ko ha li ku oma va lit su se 
las te kait se spet sia lis ti või po lit sei poo le.

1.7 Lap se tur va li su se ta ga mi se kor ra alu seks ole vad  täht sa mad põ hi mõt ted
1.7.1 Jalg pall peab kõi gi las te jaoks ole ma ohu tu, po si tiiv ne ja nau di tav ko ge mus.
1.7.2 Kõi gil las tel on võrd ne õi gus kait se le ja tur va li su se le ning sel le le, et nen de heao lu ja 

osa le mist toe ta tak se, ole ne ma ta nen de va nu sest, soost, sek suaal sest orien tat sioo nist, 
rah vu sest, sot siaal sest taus tast, usu li sest kuu lu vu sest, ta se mest, või me ku sest ja eri va-
ja du sest.

1.7.3 Kõik lap se tur va li su se ta ga mi se te ge vu sed tu leb te ha las te pa ri maid hu vi sid silmas 
pi da des.

1.7.4 Igaü hel on vas tu tus ta ga da las te tur va li sus. Ka las tel on sel les osa, kui gi lõp lik vastu tus
tur va li su se ta ga mi se eest jääb täis kas va nu te le.

1.7.5 Tur va li su se ta ga mi se meet med ei to hi ol la disk ri mi nee ri vad ja pea vad ar ves ta ma, et 
mõ ned lap sed (näi teks eri va ja du se ga) või vad ol la väär koht le mi se osas suu re mas ohus.

1.7.6 Lap se tur va li su se ta ga mi ses on olu li ne lä bi paist vus ja ava tus. Väär koht le mi ne ja sel lest
tu le nev kah ju saa vad prog res see ru da, kui töö ta jas kond, va ba taht li kud, part ne rid, lap sed, 
pe red ja ko gu kon na liik med tun ne vad, et ei saa oma mu re dest rää ki da.

1.7.7 Kõi ki lap se tur va li sust ja kait set puu du ta vaid prob lee me tu leb tõ si selt võt ta. Kus va ja lik,
tu leb te ha vas ta vad sam mud lap se tur va li su se ta ga mi seks ja va ja du sel pöör du da õi gus-
kait se ja ko ha li ku oma va lit su se las te kait se poo le.

1.7.8 Üks ki or ga ni sat sioon ei saa koos tööd te ge ma ta ta ga da las te tur va li sust, see ga on va ja-
lik sõl tu valt va ja du sest töö ta da koos teis te or ga ni sat sioo ni de ga (va lit su sa su tus te ga, 
ko ha li ku oma va lit su se las te kait se töö ta ja ga, noor soo po lit sei ga ja mi nis tee riu mi ga) ning 
teis te grup pi de ga, kes oma iga päe va töös puu tu vad kok ku las te heao lu ta ga mi se 
te maa ti ka ga.

1.7.9 Säi li ta da tu leks kon fi  dent siaal sus ja seo tud isi ku te isi kuand meid (seal hul gas prob lee mi 
tõs ta ta nud isi ku, kõ nea lu se lap se ja väi de ta va toi me pa ni ja ni me sid) ei to hiks aval da da, 
väl ja ar va tud ju hul, kui toi me võib ol la pan dud kri mi naal ku ri te gu.

1.7.10 Kõik tur va li su se ta ga mi se te ge vu sed peak sid ole ma vas ta vu ses riik li ke ja rah vusva he-
lis te sea dus te ja põ hi mõ te te ga.
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EES MÄRK 2: or ga ni sat sioo ni ga seo tud val mi so le ku ja en ne ta mi se ta ga mi ne

2.1  Tur va li su se ta ga mi se kor ra keh tes ta mi ne
2.1.1                                                                     on ot sus ta nud keh tes ta da lap se tur va li su se

ta gami se kor ra koos va hen di te ja suu nis te ga. Näi dis vorm tur va li su se ta ga mi se kor rast 
te hak se kät te saa da vaks kõi gi le. 

2.1.2 Kõik, kel lel on osa või kes on seo tud Eu roo pa jalg pal li ga, seal hul gas 
                                                                   kõik ük su sed, ke da kont rol lib                                                     
                                                                    täie li kus ma hus, peab tur va li su se ta ga mi se 
kor da jär gi ma.

2.1.3                                                                     ai tab oma kon tak ti si kul ko han da da tur va li su-
 se ta ga mi se kor da oma va ja dus te le vas ta vaks ning kõik ko hus tu vad ra ken da ma sel le 
sät teid ja kõi ki sea tud nõu deid.

2.1.4 Lap se tur va li su se ta ga mi se kord on kät te saa dav                                   kee les. Kõik                                                                      
                                                                    töö ta jad ja esin da jad saa vad koo pia kok ku-
 le pi tud ka na li te kau du.

2.2 Tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku te mää ra mi ne
2.2.1                                                                     mää rab hal du sük sus te ta san dil tur va li su se

ta ga mise kon tak ti si ku, et ta ga da  tur va li su se ta ga mi se kor ra ra ken da mi ne ja jär gi mi ne
                                                                   . See isik teeb koos tööd ka teis te or ga ni sat-
sioo ni de ga.

2.2.2 Kõi ki klu bi sid/or ga ni sat sioo ne jul gus ta tak se mää ra ma tur va li su se ta ga mi se kontak t-
i si kuks vä he malt üks ini me ne.

2.2.3 Tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku üle san deks on ol la ühen dus lü liks, an da nõu, toe ta da 
ja abis ta da or ga ni sat sioo ni tur va li su se ta ga mi se kord ra ken da mi sel ja sel le ga seo tud 
prot se duu ri del, seal hul gas mu re de le ja konk reet se te le juh tu mi te le rea gee ri mi sel.

2.2.3 Soo vi tav on mää ra ta tur va li su se ta ga mi se ko n ta ki si kuks kee gi, kel on eel ne vaid  tead-
mi si las te kait sest või tur va li su se ta ga mi sest. Ko hus tu sed võib an da ka isi ku le, kes on 
pü hen du nud, aus tab mees kon da ja täi dab vas ta vaid üle san deid. (Vaa da ke tur va li su se 
ta ga mi se kon tak ti si ku osa ja vas tu tu se suu ni seid)

2.3 Tark vär ba mi ne
2.3.1 Ka su tu se le võe tak se tar ga vär ba mi se kord, mis ai tab ta ga da las te le või ma lik ku oh tu 

ku ju ta va te kan di daa ti de ära tund mist ja en ne ta da nen de töö lea su mist.
2.3.2 Tar ga vär ba mi se kord si sal dab  eel va li ku-, va li ku- ja va li mis järg seid te ge vu si, et ta ga da

las te jaoks või ma li kult tur va li se per so na li vär ba mi ne. (Vaa da ke tar ga vär ba mi se suu ni-
seid)

2.3.3 So bi ma tu te ini mes te las te ga töö ta mi se en ne ta mi se ke peab en ne töö lea su mist lä bi ma 
kõik tar ga vär ba mi se prot ses sid, taus ta kont rol li ja tur va li su se ta ga mi se koo li tu sed.

2.3.4 Tea tud erand juh tu del võib te ge vu si alus ta da en ne, kui taus ta kont roll on lõ pe tatud. 
Siis ki tu leb sel li ses olu kor ras ra ken da da li sa meet meid (nt täien dav jä re le val ve ja ran ge 
ük sin da töö ta mi se keeld), et or ga ni sat sioon saaks ol la kin del, et risk las te le on vii dud 
mii ni mu mi ni.

2.3.5 Tar ga vär ba mi se kor ral da mi se ga seo tud and meid (näi teks soo vi tu si) peab säi li tama 
ning ar hi vee ri ma. Se da in for mat sioo ni peab hoius ta ma ja hä vi ta ma vas ta valt and me-
 kait se sea dus te le.
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2.4 Käi tu mis koo dek sid
2.4.1 Or ga ni sat sioo ni                                                                     ni mel ja heaks töö ta va te le 

ini meste le keh ti vad sel ged käi tu mis koo dek sid. Need sä tes ta vad sel ged oo tu sed seo ses 
lap se tur va li su se ta ga mi se ga ja täp sus ta vad oo tus pä rast ja kee la tud käi tu mist. (Lap se 
tur va li su se ta ga mi se ga seo tud vas ta vaid suu ni seid ja käi tu mis koo dek seid vaa da ke tur-
va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja list)

2.4.2 Mis ta hes osa lus                                                                     ja                                                                     
                           poolt kor ral da tud üri tus tel sõl tub kõ nea lu se isi ku val mi du sest nõus tu da 
töö le pin gust läh tu va te käi tu mis ju hi se suu nis te ga ning need omalt poolt all kir jas ta da.

2.4.3 Kõi gi le käi tu mis koo dek si rik ku mis te le rea gee ri tak se vii vi ta ma tult, hoi des in format sioo n i 
ran gelt kon fi  dent siaal se na ja tead mis va ja du se põ hi mõt tel, vas ta vu ses töö suh te ja õi gus-
nõue te nõue te ko has te me net lus te ga.

2.4.4 Kui käi tu mis koo dek si rik ku mist kaht lus ta tak se või sel lest tea vi ta tak se, või dak se
                                                                    lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku kau-
du nõu da uu ri mist sõl tu ma tu, neut raal se isi ku poolt, kel lel on va ja li kud tead mi sed tur-
va li su se ta ga mi se vald kon nast ja kes ka su tab meet meid vas ta valt keh ti va le amet li ku le 
kor ra le. Kind las ti tu leb tea vi ta da EJL las te tur va li su se ja heao lu prog ram mi eest vas tu-
ta vat kon tak ti si kut.

2.4.5 Vas tu ka ja ilm ne mi sel võ tab                                                                     rik ku ja suh tes
ka su tuse le va ja li kud meet med seo ses las te õi gus te kah jus ta mi se või 
                               keh ti va te reeg li te rik ku mi se ga.

2.4.6 Hin na tes ris ki las te le, tu leb ar ves ta da va ja du se ga rik ku ja või rik ku ja te or ga ni satsioo nist 
aju ti selt ee mal da mist, tree ne ri/koh tu n i  ke lit sent si te pea ta mist ku ni uu ri mis tu le mus te sel-
gu mi se ni.

2.4.7 Käi tu mis koo deks si sal dab täp seid dist sip li naar meet meid. Need või vad ol la hoiatus, aju-
ti selt töölt kõr val da mi ne koos täien da va koo li tu se ga, val lan da mi ne.  

2.4.8 Käi tu mis koo dek sid keh ti vad võrd selt kõi gi le kõi ki des olu kor da des.

2.5 Jä re le val ve ja ük sin da töö ta mi ne
2.5.1 Ül di selt tu leks ük sin da töö ta mist väl ti da. Las te ga töö ta des peab ala ti ko hal ole ma 

vä he malt kaks täis kas va nut. Ala ti po le see või ma lik, aga täis kas va nud peak sid väl ti ma 
las te ga ük sü he selt töö ta mist ja ee lis ta ma töö ta mist las te grup pi de ga. 

2.5.2 Las te tur va li se jä re le val ve jaoks peab ala ti ko hal ole ma pii sa valt täis kas va nuid,  pi da des
sil mas konk reet set olu kor da, va nust ja las te või me kust. Jä re le val ve ja ük sin da töö ta mi se 
prob lee mid pea vad ala ti ole ma ar ves ta tud ris kia na lüü si osa na.

2.5.3                                                                      soo vi tab järg mi si täis kas va nu-lap se suh tar ve:
1 täis kas va nu 10 lap se koh ta va nu ses 13 ku ni 18 aas tat
1 täis kas va nu 8 lap se koh ta va nu ses 9 ku ni 12 aas tat
1 täis kas va nu 6 lap se koh ta va nu ses 5 ku ni 8 aas tat
1 täis kas va nu 3 lap se koh ta va nu ses 4 aas tat ja noo re mad

2.5.4 Kui nõu tud jä re le val ve ta se me saa vu ta mi seks ei ole pii sav arv täis kas va nuid, siis te ge-
vus or ga ni see ri tak se üm ber.

2.5.5 Kui pa ku tak se arst lik ku või muud füü si list kon tak ti nõud vat tee nust või te ge vust, peab 
las tel ole ma omal va li kul õi gus tei se lap se või täis kas va nu ko ha lo le kuks.

2.5.6 Ole mas on konk reet sed alaea lis te do pin gup roo vi de võt mi se nõu ded, mi da prot seduu ri-
del peab jär gi ma. Alaea li si sport la si tu leb tea vi ta da või ma lu sest te ha do pin gu kont roll täis-
kas va nu juu re so le kul ning nad või vad ot sus ta da, kas nad soo vi vad kaa sa võt ta mees kon-
na esin da jat ko gu prot se duu ri ajaks. Ju hul kui alaea li ne sport la ne mees kon na esin da ja 
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juu re so le kust ära üt leb, peab urii nip roo vi and mi se ajal ole ma kont rol la met ni ku jäl gi mi-
seks ko hal do pin gu kont rol li amet ni ku tun nis ta ja.

2.5.7 Klu bid, kes osa le vad                                                                     tur nii ri del, rah vus va he-
lis tel  võist lus tel, (v.a EJL poolt kor ral da tud meist ri võist lu sed/tur nii rid jne) ko hus tu vad 
ta ga ma, et iga osa le va alaea li se koh ta on nõue te ko ha selt täi de tud ja all kir jas ta tud va-
ne ma või hool da ja kin ni tus või le ping. Klu bid pea vad täi de tud vor me säi li ta ma vas ta valt 
sea du se le ja nõud mi se kor ral esi ta ma need Ees ti Jalg pal li Lii du le.

2.5.8 Lap  si ei to hiks isik li kult hool da da (näi teks pes ta), kui nad on või me li sed se da ise te ge ma.
2.5.9 Riie tus ruu mi des, du ši ruu mi des peab ole ma jä re le val ve, kuid moel, mis ta gab las te 

pri vaat su se kait se (vaa da ke tur va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja li suu ni seid). Las te 
riie tu mi se ajal pea vad riie tus ruu mis ole ma vaid las te jä re le val ve eest vas tu ta vad täis-
kas va nud. Mit te kee gi tei ne ei to hi las te riie tu mi se ajal riie tus ruu mis ol la. Nei le tu leb öel-
da, mil lal nad si se ne da või vad ja mil lal nad lah ku ma pea vad.

2.5.10 Öö bi mis te ga väl ja sõi tu de ajal (näi teks mu jal toi mu va te jalg pal li män gu de ja tree ning-
laag ri tes) ei to hi lap sed ma ga da ük sin da sa mas ruu mis koos jä re le val vet te ge va te täis-
kas va nu te ga, väl ja ar va tud ju hul, kui laps on täis kas va nu su gu la ne või kui täis kas va nu 
on lap se va ne ma te või hool da ja te mää ra tud ees kost ja.

2.5.11 Keh tes ta da tu leb kin del kord olu kor da deks, mil laps ära ek sib või ka du ma lä heb või kui 
lap se va nem või hool da ja ei tu le lap se le jä re le.

2.5.12 Kui lap sed või vad  tur nii ri de ja laag ri te ajal eri ne va tes se te ge vus tes se lii ku da ise seis-
valt, peab va nem või tei ne sel li se õi gu se ga isik (näi teks sea dus lik ees kost ja) esi ta ma sel-
leks kir ja li ku kin ni tu se.

2.6 Kü las ta jad, seal hul gas mee dia esin da jad 
noor te võistlus tel ja teis tel üri tus tel
2.6.1                                                                     ja kõik, kes täi da vad ko hus tu si 

                                 noor te võist lus tel, pea vad ta ga ma, et kõik kü las ta jad, kel le eest 
nad vas tu ta vad, on (seal hul gas mee dia esin da jad) on kurs si vii dud ja mõis ta vad lap se 
tur va li su se ta ga mi se põ hi mõt teid ja nõus tu vad sel le tin gi mus te ga en ne kü las tu se toi mu-
mist.

2.6.2 Kü las ta jad (seal hul gas mee dia esin da jad) peak sid ala ti ole ma mit me ke si koos ning 
või vad las te ga ük si jää da ai nult erand juh tu del (näi teks uu rin gut lä bi viies). Sel lis tel juh-
tu del tu leb ka su tu se le võt ta li saa bi nõud kind lus ta miseks, et kü las ta ja või vaat le ja las te le 
oh tu ei ku ju taks.

2.6.3 Las te tur va li sust ja heao lu ei to hi seo ses mee dia ka jas tus te ga oh tu sea da. Mee dia esin-
da ja te le ei to hi an da isik lik ku tea vet, näi teks aad res si.

2.6.4 Mee dia le ja kõr va lis te le isi ku te le pil ti de ja lu gu de ka su ta mi seks an ta vat lu ba tuleb sa-
mu ti kü si da nii lap selt kui ka lapsevanema või te ma eest vas tu ta va isi ku käest.

2.6.5 Pil te las test, mis on häi ri vad või sol va vad (näi teks, kus laps po le üle ni rii des) ei to hi 
ka su ta da ega ring lus se las ta.

2.7 Kait se ja tur va li sus vee bis
2.7.1                                                                     an nab soo vi tus lik ke ju hi seid teh no loo gia 

(in ter net, mo biil te le fo nid, sot siaal mee dia jmt) õi ge ka su tu se koh ta seo ses lap se tur va li-
su se ta ga mi se ja tur va li su se ta ga mi se korra ra ken da mi se ga.

2.7.2 Kui saa dak se sol va vat ma ter ja li või soo vi ma tuid sõ nu meid, tu leb tea vi ta da tur vali su se 
ta ga mi se kon tak ti si kut, kes peab prob lee mist tea vi ta ma IT-tur va li su se mees kon da, et 
in ter ne ti tur va li sust pa ran da da, ning sa mu ti tea vi ta ma vas ta vaid õi gus kait sea su tu si. 
Pan ge tä he le, et sal ves ta tud ma ter ja li või sõ nu meid ei to hi juh tu mist tea vi ta mi sel saa ta 
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elekt roo ni li selt, ku na see võib riik li ku sea du se jär gi tä hen da da rik ku mist.
2.7.3 Klu bis on näh ta val ko hal PPA vee bi kons taab li te kon tak tand med.

2.8                                                                     part ner lus
2.8.1 Lap se tur va li su se ta ga mi se ga seo tud prob lee mi de le peab pü hen da ma mär ki mis-

väär set tä he le pa nu. Part ner lu se kok ku lep ped ja le pin gud peak sid si sal da ma konk reet-
seid vii teid lap se tur va li su se ta ga mi se le ning seal peab ole ma sel gus te ge vus te osas, 
mi da lap se tur va li su se rik ku mi sel et te võe tak se.

2.8.2 Kui seo ses                                                                     part ner lu se ga ilm ne vad lap se 
tur va li suse ta ga mi se prob lee mid, tu leks kaa lu da mit te ai nult se da, kas prob lee mist tu-
leks vas ta va te le asu tus te le tea vi ta da, vaid ka se da, kas part ner lus su he tu leks pea ta da. 
Le pin gus nõus tu tud prot se duu re tu leb jär gi da. Eda si si suu ni seid vaa da ke pea tü kis 4.3 
juh tu mi test tea vi ta mi ne.

2.8.3 Lap se tur va li su se ta ga mi se prob lee mi tõs ta ta mi ne seo ses part ner lu se ga  ei tä hen-
 da se da, et part ner lus tu leb lõ pe ta da, vaid teh tud ot sus peab sil mas pi da ma part ne ri 
reakt sioo ni ja pü hen du mist olu kor ra la hen da mi seks.

EES MÄRK 3: tead lik ku se tõst mi ne

3.1 Tead lik ku se tõst mi ne ja väl jaõ pe
3.1.1 Kõi ki                                                                     ni mel ja heaks töö ta vad isi kuid, sa mu ti 

ko gu kon da, pe re kon da sid, lap si ja tei si sihtg rup pe tu leb tea vi ta da lap se tur va li su se ta-
ga mi se po lii ti kast ja õpe ta da neid mõist ma, kui das ära tun da lap se väär koht le mist ja 
prob lee mi dest tea ta mi se prot se duu ri.

3.1.2 Eri list tä he le pa nu pöö ra tak se sel le le, kui das tõs ta las te tead lik kust oma heao lust 
ja kui das nad ise saa vad end hoi da väl jas pool oh tu. Koos töös las te ga võiks väl ja töö ta-
da lap se sõb ra li kud tut vus tus ma ter ja lid ja koo li tu sed.

3.1.3                                                                     pa kub või ma lust osa le da EJL poolt kor ral-
da va tel sel le vald kon na täiend koo li tus tel ja se mi na ri del.

3.1.4 Kui                                                                     pa kub lap se tur va li su se ta ga mi se tee-
ma list väl jaõ pet, on kõi gil täis kas va nu tel soo vi ta tav seal osa le da. 
                                lap se tur va li su se ta ga mi se mees kond või tur va li su se ta ga mi se kon-
tak ti sik on tao lis te pä rin gu te osas es ma ne ühen dus lü li.

3.1.5 Kõi gi lä bi vii dud koo li tus te ja suu nis te ma ter ja lid tu leb säi li ta da, seal hul gas kuupäe vad ja
osa le ja te ni me kir jad. Neid tu leb säi li ta da koos kõ las vas ta va te and me hal dusp rot ses si de ga.

 
3.2 Ris kia na lüüs
3.2.1 Ris kia na lüüs on iga tur va li su se ta ga mi se prot ses si olu li ne osa. See an nab alu se en ne-

tus te ge vu se le ja ai tab veen du da te ge vus te tur va li su ses ja sel les, et kõik ris kid olek sid 
kõr val da tud või vii dud mii ni mu mi ni. Ris kia na lüüs mää rab ka täp se te ge vu se, mi da eri-
ne va te tur va li su se ta ga mi se prob lee mi de kor ral ra ken da da tu leb.

3.2.2 Te ge vu si or ga ni see ri des (näi teks tur nii re, laag reid, väl ja sõi te) tu leb te ha ris kia nalüüs, et 
en ne ta da kõik po tent siaal sed ohud ja koos ta da plaan ris ki de vä hen da mi seks. Ris kia na-
lüü si te ge mi se eest vas tu tab sa ma isik, kes vas tu tab konk reet se te ge vu se or ga ni see ri-
mi se eest. (Vaa da ke ris kia na lüü si näi dis vor mi tur va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja list)

3.2.3 En ne las te osa le mist füü si lis tes te ge vus tes tu leb kir ja li kult võt ta arst lik tea ve ja kon tak t-
i si ku and med. See tea ve peab ole ma kät te saa dav kõi gi le nei le, kel on ko hus tus las te eest 
sel lel üri tu sel hoo lit se da.



Lap se tur va li su se ta ga mi se kord– 8 –

3.2.4 Ris ki juh ti mis meet meid vaa da tak se re gu laar selt üle (soo vi ta valt 1 kord aas tas en ne 
hooa ja al gust), et saa dud õp pe tun nid an nak sid ko ge mu si, kui das tu le vi kus väl ti da või-
ma lik ke ris ke ning saaks te ha va ja lik ke ko han du si.

3.3 Juh tu mi te tea vi ta mi seks tur va li se ka na li loo mi ne
3.3.1 Väl ja tu leb töö ta da täp ne juh tu mi test tea vi ta mi se kord ning edas ta da see kõi gi le or ga ni-

sat sioo ni töö ta ja te le, seal hul gas las te le, pe re kon da de le ja ühen dus te le.
3.3.2 Tea vi ta mi se ju hend sel gi tab, kui das juh tu mi te ga te ge le tak se, seal juu res on kõi ge täht-

sam ühen dus lü li tur va li su se ta ga mi se kon tak ti sik. (Vaa da ke tur va li su se ta ga mi se ju hen-
da ma ter ja li)

3.3.3 Tea vi ta mi se ju hend ja sel le ga seo tud prot se duu rid arut le tak se lä bi vas ta va te las te kait se- 
või õi gus kait sea su tus te ga, et veen du da prot ses si de koos kõ las (vaa da ke ka all pool ees-
märk 4).

3.3.4                                                                    on õi gus juh tu mist tea ta da, (seal hul gas ano-
nüüm selt). Kir ja li kud kae bu sed saab saa ta ka 
või juh tu mid edas ta da ot se                                                                     usal du si si ku le.

3.3.5                                                                     ga ran tee rib täie li ku prot ses si ja do ku men ti de
kon fi  dent siaal su se.

3.3.6 Kui juh tu mist tea vi ta tak se ning see po le põh jen da tud, ei võe ta tea vi ta nud ini me se vas tu
 ka ris tus meet meid ka su tu se le, eel du sel, et te gu pol nud pa ha taht lik.

3.3.7 Kir ja lik ke and meid kõi gi saa dud tea vi tus te koh ta (ise gi eba mää ra sed tea vi tu sed) peab 
tur va li su se ta ga mi se kon tak ti sik hoid ma kind las kon fi  dent siaal ses asu ko has. (Vaa da ke 
tur va li su se ta ga mi se ju hen da ma ter ja li)

3.3.8 Kõi ki üles ker ki nud juh tu meid võe tak se tõ si selt ja nei le vas ta tak se vas ta valt tur vali su se 
ta ga mi se kor ra le. Vaa da ke ka all poo le ees märk 4.

EES MÄRK 4: koos töö ja abi va ja vast lap sest tea vi ta mi ne

4.1 Las te kait se ins ti tut sioo ni de ga si de me te loo mi ne
4.1.1 Luua tu leb si de med po lit sei ja las te kait sea su tus te ga, et hõl bus ta da nen de poo le pöör-

du mist ja va ja du sel ot si da spet sia lis ti nõu ja toe tust. See on va ja lik ka sel leks, et po lit sei 
ja vas ta vad asu tu sed saak sid juh tu mi te tea vi ta mi se ga seo tud toi min guid lõ pe ta da.

4.1.2 Pöör du mi se hõl bus ta mi seks tu leks eel ne valt väl ja sel gi ta da ko ha li ku oma va litsu se las te-
 kait se ja õi gus kait sea su tus te kon tak tid, et juh tum saaks või ma lik kii res ti ja tõ hu salt eda-
si suu na tud.

4.1.3 Tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si kuid ja tei si töö ta jaid jul gus ta tak se osa le ma erine va te 
or ga ni sat sioo ni de pa ku ta va tes lap se tur va li su se ta ga mi se ja las te kait se koo li tus tel.

4.2 Ava tud töö kesk kon na loo mi ne
4.2.1 Kui seo ses lap se tur va li su se ta ga mi se ga ot si tak se tu ge või nõu, tu leb se da tõ si selt 

võt ta. Nõu või toe tu se ot si mis se ei to hiks ku na gi suh tu da pea lis kaud selt ja ar va ta, et 
kel lel gi puu dub või me kus või tead mi sed või ta le vi tab kuu lu jut te.

4.2.2 Kui ini me sed, kes töö ta vad                                                                      heaks või ni mel 
sa tuvad las te kait se ga seo tud juh tu mi tes se – ol gu siis uu ri mi sa lu se na või tun nis ta ja na –
tu leb nei le pak ku da so bi vat tu ge. See võib tä hen da da täien da vat jä re le val vet või nõus-
ta mist.
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4.3 Juh tu mi test tea vi ta mi ne ja jä rel meet med  
4.3.1 Kõik tea vi ta mi sed, uu ri mi sed ja tur va li su se ta ga mi se juh tu mi te hal da mi ne peavad ole ma 

koos kõ las riik li ku sea du sand lu se ga. Ala ti tu leb ar ves se võt ta juh tu mi toi mu mis ko haks 
ol nud rii gi sea du sand lust ja lap se pa ri maid hu vi sid ja soo ve.

4.3.2 See tõt tu või vad as ja ga seo tud ol la vaid ini me sed, kel le osa le mi ne on va ja lik juh tumi te 
uu ri mi seks või lap se toe ta mi seks, ol gu see siis arst li kult või psüh ho loo gi li selt. Koos ta da 
tu leb iga sek ku mi se koh ta kir ja lik sel gi tus, mil le le on al la kir ju ta nud kõik as ja ga seo tud 
ini me sed, ning saa ta see                                                                     lap se tur va li su se 
ta ga mi se mees kon na le.

4.3.3 Pöör du mi sed ko ha lik ku las te kait se- ja õi gus kait sea su tus se tu leb te ha asu tu se kirjel da-
tud vii sil; näi teks või vad asu tus tel ol la kind lad tea vi ta mis te vor min gud. Kui pöör du mi ne 
te hak se suu li selt, peab see ole ma kin ni ta tud ka kir ja li kult.

4.3.4 Kui käi tu mis koo dek si rik ku mist kaht lus ta tak se või sel lest tea vi ta tak se, või dak se 
                                                                    lap se tur va li su se ta ga mi se kon tak ti si ku kau-
du nõu da uu ri mist sõl tu ma tu, neut raal se isi ku poolt, kel lel on va ja li kud tead mi sed tur-
va li su se ta ga mi se vald kon nast ja kes ka su tab meet meid vas ta valt keh ti va le amet li ku le 
kor ra le. Kind las ti tu leb tea vi ta da EJL las te tur va li su se ja heao lu prog ram mi eest vas tu-
ta vat kon ta ti si kut. 

EES MÄRK 5: tur va li su se ta ga mi se edu ku se mõõt mi ne

5.1.1 Lõp lik vas tu tus lap se tur va li su se ta ga mi se po lii ti ka ra ken da mi se eest la sub 
                                                 lap se tur va li su se ta ga mi se mees kon nal.

5.1.2 Vä he malt kor ra aas tas hin dab                                                                     tur va li su se 
ta ga mi se te ge vust ja tur va li su se ta ga mi se kor ra ra ken da mist. (Vaa da ke näi dis vor mi 
tur va li su se taga mi se ju hen da ma ter ja list)

5.1.3 Hin da mi se alu sel peab väl ja töö ta ma aas ta se te ge vus ka va, et te ge le da puu du jää kide-
ga ja vä hen da da kõik tu vas ta tud ris kid. (Näi dis vor mi vaa da ke tur va li su se ta ga mi se 
ju hen da ma ter ja list)

5.1.4 Vä he malt iga kol me aas ta ta gant pa lub EJL                                                                    
oma or ga ni sat sioo nis ole vat olu kor da hin na ta, et an da üle vaa de tur va li su se ta ga mi se 
kor ral du sest ala lii dus.

5.1.5 Lap se tur va li su se ta ga mi se kord on pi de valt muu tuv do ku ment ning se da vaa datak se 
uues ti lä bi iga kol me aas ta ta gant.

5.1.6 Aeg-ajalt võib                                                                     ot si da vä list hin da mist oma 
tur va lisu se ta ga mi se kor ra ra ken da mi se le ja so bi vu se le.

Lõpp sät ted
                                                                   võt tis vas tu lap se tur va li su se ja heao lu ta ga mi se 
kor ra                                           ning see jõus tub sa mal kuu päe val.
                                                                   vo li tab                                                                   
juht kon da vas tu võt ma kõi ki suu ni seid või muid do ku men te, mis on va ja li kud kor ra ra ken da-
mi seks.
Kor ra koh ta tek ki nud kü si mus te ga pöör du ge                                                                     tur va-
li su se ta ga mi se isi ku poo le.


