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1. SISSEJUHATUS 

Arvo Pärdi Keskus on Arvo Pärdi loomingulise pärandi ja sellega seotud mõttemaailma hoidja ning 
tutvustaja. Keskuse süda on arhiiv, mis sisaldab helilooja loominguga seotud infot ja dokumente 
nii füüsilisel kui digitaalsel kujul (käsikirjad, visandid, fotod, lindistused jne). Arhiiv ja raamatukogu 
on kättesaadavad kõigile, keda huvitab Arvo Pärdi loominguline pärand. Külastaja saab tutvuda 
näitustega, toimuvad haridusprogrammid, kontserdid, vestlus- ja fi lmiõhtud ning muud avalikud 
sündmused.

Arvo Pärdi Keskuses on välja töötatud haridusprogrammid eri vanuserühmadele:

• „Teekond Arvo Pärdi jälgedes“ – programm algkoolile ning lasteaia vanematele rühmadele;

• „Teekond oma heli juurde“ – programm põhikoolile;

• „Teekond oma muusika juurde“ – programm gümnaasiumiastmele.

Haridusprogramme tellivad eelkõige koolid  ning lapsed osalevad tundides alati koos neid saatvate 
õpetajate või täiskasvanutega.

Lapsed saavad koos vanematega keskust külastada ka üksikkülastajatena. Laste jaoks on sisse 
seatud   lasteala, kus saab kuulata Arvo Pärdi muusikat, vaadata multifi lme, millele Arvo Pärt kirjutas 
1960. ja 1970. aastatel muusika, ning mängida interaktiivse tegelusseinaga.

Suveperioodil saavad külastajad  tõusta liftiga 32 meetri kõrgusesse torni, et imetleda  vaadet. 
Torni ohutuks  külastamiseks on välja töötatud kasutusreeglid. Alla 12-aastased lapsed võivad torni 
külastada vaid täiskasvanuga. Torni külastamist reguleerib tornivaht.

Info Arvo Pärdi Keskuse tegevuse kohta leiab kodulehelt: https://www.arvopart.ee/arvo-pardi-
keskus/ 

Laste turvalisus on Arvo Pärdi Keskuse jaoks väga oluline. Iga Arvo Pärdi Keskuse töötaja vastutab, et 
kõik keskust külastavad lapsed tunneksid ennast turvaliselt ning oleksid kaitstud keskuse töötajate, 
vabatahtlike, lepinguliste partnerite või külastajate tekitatud tahtlike või tahtmatute kahjustuste 
eest .  

Keskuses kehtib täisleppimatus laste õiguste mis tahes kuritarvitamise osas.

Kõik Arvo Pärdi keskuse töötajad ning vabatahtlikud on teadlikud, et laste turvalisus ning laste 
huvid on väga olulised. Laste turvalisuse kindlustamine on kõikide Arvo Pärdi keskuse töötajate ja 
esindajate kohustus, mis on kirja pandud käesolevas dokumendis „Laste turvalisuse põhimõtted“ 
(edaspidi nimetatud „Põhimõtted”). Käesolevad Põhimõtted on kajastatud ka teistes Arvo Pärdi 
Keskuse dokumentides, nagu tegevusjuhistes, kirjeldustes, sisekorra eeskirjades ning lepingutes 
teiste osapooltega.
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2. PÕHIMÕTTED

Arvo Pärdi Keskus

• võtab tööle vaid selliseid töötajaid ning teeb koostööd vaid selliste inimestega, kes on 
sobilikud lastega töötama ning kes täidavad lastekaitseseaduse nõudeid, seejuures järgides 
rangeid ohutusreegleid;

• kindlustab, et kõik, kes on seotud Arvo Pärdi Keskuse tegevustega, on teadlikud enda 
vastutusest ja käituvad vastavalt juhistele, kui laste väärkohtlemise juhtum ilmneb;

• kindlustab, et kõik Arvo Pärdi Keskusega seotud inimesed käituvad lastega korrektselt ning ei 
kuritarvita laste usaldust;

• kindlustab, et kõik Arvo Pärdi Keskusega seotud inimesed tagavad turvalise keskkonna  lastele, 
kes osalevad keskuse tegevustes;

• hindab, millised võivad olla lastega seotud riskid Arvo Pärdi Keskuse tegevustes, ning välistab, 
vähendab või leevendab kõiki riske..

• seab sisse

• protseduurid, mis tagavad teadlikkuse laste turvalisusest ning sellega seotud riskidest;

• sobilikud kanalid, et teatada juhtumitest, ning sobilik käitumine teadete puhul;

• hoidub laste kahjustamisest.

3. SEADUSERAAMISTIK 

Käesolevad Põhimõtted on kooskõlas rahvusvaheliste konventsioonide ning Eesti seadustega, mida 
Arvo Pärdi Keskus järgib, samuti keskuse sisedokumentide ning -korraga. 

Rahvusvahelised konventsioonid:  

• ÜRO lapse õiguste konventsioon (UNCRC) 

• Inimõiguste ülddeklaratsioon (UDHR)

• Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta

• Euroopa Liidu isikuandmete kaitse regulatsioon

Riiklik seadusandlus: 

• Lastekaitseseadus 

• Karistusseadustik 

• Karistusregistri seadus 

Arvo Pärdi keskuse dokumendid ja reeglid: 

• Laste turvalisus Arvo Pärdi Keskuses
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4. DEFINITSIOONID 

Käesolevad Põhimõtted  käsitlevad kõiki laste väärkohtlemise liike, milleks on füüsiline väärkohtlemine, 
vaimne vägivald, hooletusse jätmine, seksuaalne väärkohtlemine ja ärakasutamine. Käesolevad 
Põhimõtted hõlmavad ka kõiki tegevusi, mis võivad laste turvalisust ohustada. 

TERMIN DEFINITSIOON

Laste turvalisus 
Arvo Pärdi Keskuses

Laste turvalisus Arvo Pärdi Keskuses hõlmab nii kollektiivset kui ka 
üksikisiku käitumist ja vastutust  eesmärgiga kindlustada, et ei APK 
töötajad, keskuse esindajad ega partnerid, kes puutuvad kokku 
lastega kas keskuse tegevuste kaudu või kellel on juurdepääs laste 
isiklikele andmetele, ei kahjustaks lapsi tahtlikult ega ka tahtmatult. 

Laps Alla 18-aastane inimene. 

Noor täiskasvanu Inimene vanuses 18 kuni 24 aastat.

Lapse väärkohtlemine Lapse väärkohtlemiseks peetakse  kõike, millega üksikisikud või 
organisatsioonid  võivad kas tegude või tegemata jätmisega otseselt 
või kaudselt lapsi kahjustada või rikkuda nende võimalusi turvaliseks 
ning tervislikuks arenguks täiskasvanuks saamisel.

Füüsiline 
väärkohtlemine

Füüsiline väärkohtlemine on igasugune füüsilise jõu tahtlik kasutamine, 
mis võib meelega või tahtmatult põhjustada lapse vigastamist või 
ohtu teda vigastada. See võib olla löömine, raputamine, loopimine, 
mürgitamine, põletamine või kõrvetamine, uputamine, lämmatamine 
või kuidagi muul moel tahtlikult lapse vigastamine. 

Vaimne väärkohtlemine Vaimne väärkohtlemine on igasugune tegevus, mis kahjustab 
lapse emotsionaalset, intellektuaalset, vaimset või psühholoogilist 
arengut. See võib toimuda nii üksikjuhtumina kui pidevalt. Vaimne 
väärkohtlemine võib olla muuhulgas mis tahes alandav või halvustav 
kohtlemine (näiteks halbade nimedega kutsumine, ähvardamine, 
karjumine või kisamine, needmine, norimine, pidev kritiseerimine, 
halvustamine, pidev häbistamine jne), võimetus täita lapse 
emotsionaalseid vajadusi ning lapse hülgamine, ignoreerimine, 
terroriseerimine, isoleerimine või liikumise piiramine.

Hooletussejätmine Hooletussejätmine võib muu hulgas tähendada last mitte 
piisavalt korralikult toita, riietada ja/või katta vastavalt aastaajale. 
Hooletussejätmine tähendab ka, et ei hoita ära vigastusi, ei juhendata 
piisavalt, ei pakuta lapsele vajalikku arstiabi või antakse sobimatut 
meditsiiniabi (näiteks antakse ravimeid, mis ei ole ette nähtud) või 
lapsel puudub turvaline keskkond (näiteks vägivalla mõju all olemine, 
mitteturvaline elupaik, mitteturvalised magamisharjumised, võõra 
täiskasvanuga koosolemise võimaldamine, juurdepääs relvadele või 
teistele ohtlikele objektidele jne).
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Seksuaalne 
ärakasutamine ja 
väärkohtlemine (SEA)

Seksuaalne väärkohtlemine on kõik, mis seondub seksuaalvägivalla 
ja sundusega, manipulatsiooni või pettusega, kaasa arvatud 
verepilastus, varajane ja sunnitud abielu, vägistamine, sündsusetute 
piltide või videote näitamine või kaasamine, seksuaalkaubandus ja 
suguühe alaealisega. Seksuaalne väärkohtlemine võib muu hulgas 
olla sobimatu puudutamine või paljastus, seksuaalse alatooniga jutt 
lapsele või lapse kohta ja ebasobiv riietus. Seksuaalne väärkohtlemine 
ei pea ilmtingimata sisaldama puudutust. Seksuaalne ärakasutamine 
on igasugune toiminud või kavatsetud väärkohtlemine, kus kedagi 
haavatakse, kuritarvitatakse kellegi suhtes jõudu või usaldust rahalise, 
sotsiaalse või poliitilise kasu saamise eesmärgil. Tihti kasutatakse laste 
seksuaalsel ärakasutamisel tehnoloogiat. Alla 18-aastaste seksuaalne 
ärakasutamine ning väärkohtlemine on laste väärkohtlemine ja 
rikkumine. See võib päädida kriminaalkaristusega, sõltudes vanusest, 
kohalikest seadustest ning tavadest.

Majasisene laste 
turvalisuse rikkumine

Laste turvalisusega seotud standardite rikkumine või laste kaitse 
meelega või tahtmatult kindlustamata jätmine, mis on viinud tegelike 
vigastusteni või vigastuste ohuni ja mille on põhjustanud Arvo Pärdi 
Keskuse töötajad või esindajad, kes puutuvad lastega kokku, viivad 
läbi tegevusi, töötavad laste andmetega.  

Majaväline laste 
turvalisuse rikkumine

Laste turvalisusega seotud standardite rikkumine või laste kaitse 
meelega või tahtmatult  kindlustamata jätmine, mis on viinud tegelike 
vigastusteni või vigastuste ohuni ja mille on põhjustanud kolmandad 
osapooled (näiteks õpetajad, lapsevanemad jt inimesed), kes ei ole 
seotud Arvo Pärdi Keskusega.

5. MEESKONNA VÄRBAMINE JA KOOLITUS 

Töötajate värbamisel Arvo Pärdi Keskus

• lisab töökuulutustesse, et keskus järgib laste ja noorte turvalisuse põhimõtteid;

• teavitab kandidaate nende isiklikust vastutusest järgida keskuses laste turvalisuse põhimõtteid;

• kindlustab, et värbamise protsessis järgitakse täpselt seaduses ette nähtud nõudmisi ning hea 
tava reegleid. See sisaldab endas ka kõikide töötajate andmete kontrollimist karistusregistris ja 
kuni kolme soovitaja olemasolu;

• katkestab lepingualased läbirääkimised, kui inimese karistusregistri kontrolli ei ole tehtud või 
seda ei saa teha selles osas, mis puutub lastega töötamist. See kehtib ka siis, kui kaudsete 
kontrollide või vihjete kaudu selgub, et inimene ei ole sobilik töötama Arvo Pärdi Keskuses või 
kui ta on varjanud olulist infot

• tagab kõigile keskuse töötajatele, vabatahtlikele ja praktikantidele, kes liituvad keskuse tööga, 
laste turvalisuse koolituse, mis aitab neil paremini mõista enda ülesandeid ja vastutust.

• allkirjastab Arvo Pärdi Keskuse töötajate, nõukogu liikmete ja vabatahtlikega kinnituskirja laste 
turvalisuse tagamise kohta (lisa 2), mis on nende inimestega seotud lepingute või muude 
dokumentide lahutamatu lisa.
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6. TEADLIKKUSE TÕSTMINE 

Arvo Pärdi Keskus tagab, et laste turvalisuse põhimõtted, käitumisjuhendid ning juhtumist teatamise 
protseduurid ja mehhanismid on avaldatud ja kättesaadavad nii lastele, nende hooldajatele, keskuse 
töötajatele, partneritele kui ka teistele  osapooltele neile arusaadavas vormis. 

Arvo Pärdi Keskus tutvustab laste turvalisuse põhimõtteid ja käitumisjuhendit lastele ning noortele 
põhjalikult ja sõbralikul viisil vastavalt nende vanusele.

Laste turvalisuse põhimõtted on igale soovijale kättesaadavad ning need on avaldatud Arvo Pärdi 
Keskuse kodulehel. 

Arvo Pärdi Keskuse haridusprogrammi tellinud grupijuhile (näiteks õpetajale)saadetakse laste 
turvalisuse põhimõtete ja käitumisjuhendi link keskuse kodulehel.

Kõigile külastajatele, kes osalevad keskuse tegevustes ja inimestele, kes tegelevad lastega, 
tutvustatakse Arvo Pärdi Keskuse laste turvalisuse põhimõtteid, protseduure ning käitumisjuhendit 
ja selgitatakse neile sobivat käitumist., 

7. RISKIANALÜÜS

Enne iga lastele mõeldud tegevuse (nii olemasoleva kui ka uue) ellukutsumist koostab Arvo Pärdi 
Keskuse meeskond laste turvalisust puudutava riskianalüüsi. Iga programmi puhul selgitatakse välja 
võimalikud riskid ja kirjeldatakse strateegiad, kuidas riske vähendada. Pakutakse välja erinevaid 
töömeetodeid ning järgitakse neid.

Kui on võimalik ning mõttekas, kasutatakse nn kahe täiskasvanu reeglit ehk lastega seotud tegevustes 
osaleb kaks või rohkem täiskasvanut.. 

8. KOMMUNIKATSIOONIJUHISED TÖÖTAJATELE 
JA TEISTELE ESINDAJATELE

Arvo Pärdi Keskuse esindajatel palume olla tähelepanelik ka isiklikke meediakanaleid kasutades. .

Arvo Pärdi Keskuse töötajad ja teised keskuse esindajad peavad lähtuma laste turvalisuse 
põhimõtetest ja laste kohtlemise korrast nii isiklikus kui ka tööelus. Töötajate sotsiaalmeedia kasutus 
peab väljendama austavat suhtumist lastesse ning juhinduma laste turvalisuse põhimõtetest.  Selleks 
tuleb lähtuda järgmistest juhistest:

• Laste ja nende hooldajatega seotud tegevuse kasutamiseks turunduses, meediakajastuses 
või sponsorluse taotlemisel tuleb küsida kirjalikku luba. Lapsi või nende hooldajaid ei tohi ära 
kasutada, muuta haavatavaks või neid ohtu seada.

• Kui Arvo Pärdi Keskuse nimel avaldatakse lapsi või teisi haavatavaid gruppe kujutavaid fotosid, 
videosid, neid puudutavaid tekste või informatsiooni, siis tuleb tagada, et neid ei kasutataks 
pahatahtlikult ning see materjal ei oleks ebaseaduslikult kättesaadav.

• Arvo Pärdi Keskuse töötajatel, vabatahtlikel ja esindajatel on rangelt keelatud otsesuhtlus Arvo 
Pärdi Keskuse tegevustes ja projektides osalenud laste või haavatavate gruppide liikmetega 
väljaspool juhendatud, kontrollitud või dokumenteeritud tegevust ning juhul, kui suhtlus on 
toimunud keskuse teadmata.

• Lapsi puudutav tundlik ja konfi dentsiaalne või eraeluline teave: mis tahes lapsi puudutava 
tundliku, konfi dentsiaalse või eraelulise teabe, lapse andmete või kuritarvitamise juhtumite 
jagamine avaliku kommunikatsiooni osana on rangelt keelatud.

• Kõik keskuse tegevustes osalejad, kaasa arvatud ajakirjanikud,  peavad tutvuma Arvo Pärdi 
Keskuse laste kohtlemise korraga ning allkirjastama kinnituskirja juhul, kui nad tegelevad 
lastega või kasutavad lapsi puudutavat informatsiooni. 
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9. LASTE TURVALISUSE EEST VASTUTAJA. LASTE TURVA LISU-
SEGA SEOTUD PROBLEEMIDEST TEATAMINE 

Arvo Pärdi Keskus määrab laste turvalisuse eest vastutaja, kes vastutab  laste turvalisuse valdkonna 
eest ja tegeleb laste väärkohtlemisega seotud süüdistuste ning kahtlustega. Ei vastutaja ega ühegi 
teise Arvo Pärdi Keskuse töötaja pädevuses ei ole otsustada, kas last on väärkoheldud või mitte. 
Nimetatud töötaja vastutab laste turvalisuse põhimõtete täitmise eest keskuse igapäevatöös, 
koostab riskianalüüsi ning vajadusel täiendab turvalisuse põhimõtteid, suhtleb laste turvalisuse 
osas tekkinud murede korral töötajate, nõukogu liikmete, vabatahtlike, laste või lapsevanematega, 
jagab teavet kaebuste esitamise kohta, ning tegeleb töötajate, nõukogu liikmete ja vabatahtlike 
vastu esitatud süüdistustega vastavalt seadustele.

Mis  tahes laste turvalisusega seotud informatsiooni, kaasa arvatud väidetavate ohvrite,  tunnistajate 
ja väidetavate kurjategijate andmeid, tuleb käsitleda konfi dentsiaalselt vastavalt Euroopa Liidu 
isikuandmete kaitse seadustele. 

Laste turvalisuse eest vastutaja tegutseb 24 kuni 48 tunni jooksul teate saamisest. Esialgse hinnangu 
tulemuseks ei ole juhtumi kinnitamine või ümberlükkamine, vaid see on edasise tegevusplaani 
koostamise aluseks. Laste turvalisuse eest vastutaja võib kaasata ka kaastöötajaid, kellega juhtumit 
arutada ning langetada koos otsuseid, kui kaastöötajal on vastavad kogemused ja teadmised või ta 
vastutab juhtumiga seotud lapse eest.

Kõik Arvo Pärdi Keskuse esindajad peavad teadma, mida teha ning kellele teatada, kui ilmneb, et 
lapse turvalisus on ohus.

Kõik Arvo Pärdi Keskusega seotud inimesed on kohustatud kohe (24 tunni jooksul) teatama mis tahes 
lapse turvalisusega seotud juhtumist või murest laste turvalisuse eest vastutavale töötajale. Laste 
turvalisusega seotud majaväliste juhtumite korral tuleb teatada vastavalt lastekaitse määrusele (lisa 
3). See kohustus tuleneb laste turvalisuse põhimõtetest ja Arvo Pärdi Keskuse käitumisjuhendist, 
mis on töötajate töölepingu lisa. Kõiki Arvo Pärdi Keskusega seotud inimesi tuleb nõuetekohaselt 
teavitada võimalikest tagajärgedest, kui lapse turvalisusega seotud juhtumitest või ohtudest 
jäetakse teatamata. Lapse turvalisusega seotud juhtumitest või ohtudest teatamata jätmist võidakse 
käsitleda kui sobimatule käitumisele kaasaaitamist ja sellel võivad olla märkimisväärsed tagajärjed. 

Laste turvalisuse eest vastutaja kontaktandmed on toodud Arvo Pärdi Keskuse kodulehel (link).

Esineda võib ka vale- või pahatahtlikke süüdistusi. Sellegipoolest ei ole võimalik eristada 
väljamõeldud, vale- või pahatahtlikke süüdistusi tõestest, kui neid ei käsitleta täie tõsidusega. Kui 
lapse turvalisuse kahtlustusega ei tegeleta, siis võib see kaasa tuua uued turvariskid lastele ja/või 
kaas töötaja jätkuva kahtlustamise, mis võtab kahtlustatavalt võimaluse enda süütust tõestada. Kui 
mõni kaastöötaja teeb teadlikult valeavalduse või annab vale- või pahatahtlikku informatsiooni teise 
kaastöötaja kohta, siis järgneb sellele distsiplinaarkaristus.

10. VASTUTUS, JÄRELEVALVE JA HINDAMINE

Määratud laste turvalisuse eest vastutaja ülesandeks on laste turvalisuse põhimõtete täitmise järele-
valve.

Arvo Pärdi Keskus vaatab põhimõtted üle üks kord aastas, hindab nende täitmist ja vastavalt tagasi-
sidele teeb parandusi. 

Kõik juhtumid ja kahtlustused on korralikult ja süsteemselt protokollitud ning dokumenteeritud.
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Lisa 1. Laste kohtlemise kord

LASTE KOHTLEMISE KORD

Käesolev kord kehtib nii töötajatele kui ka teistele keskusega seotud inimestele.

Ei töötajad ega ka teised ei tohi kunagi

• asutada sõnu, teha ettepanekuid või soovitada midagi, mis on kohatu, ründav või solvav;

• lapsi lüüa, neid mõnel muul viisil füüsiliselt rünnata või füüsiliselt väärkohelda; 

• käituda viisil, mis võib olla solvav või panna lapse olukorda, kus esineb väärkohtlemise risk; 

• käituda viisil, mis on füüsiliselt kohatu või seksuaalselt väljakutsuv; 

• käituda viisil, mille eesmärgiks on häbistada või alandada lapsi või mõnel muul moel lapsi 
emotsionaalselt väärkohelda;

• diskrimineerida, kohelda lapsi erinevalt või eelistada mõnda last teistele;

• suhelda  lastega otse sotsiaalmeedia või isiklike e-kirjade kaudu. 

See loetelu ei ole lõplik. Põhimõte on, et töötajad peavad hoiduma tegevustest või käitumisest, mis 
võivad olla sobimatud või põhjustada väärkohtlemist. 

On oluline, et töötajad ning teised inimesed, kes puutuvad kokku lastega

• oleksid teadlikud olukordadest, mis võivad sisaldada riske ja oskaksid neid lahendada; 

• valmistaksid tegevused ja töökoha ette nii, et riske võimalikult minimeerida; 

• oleksid lastega töötades võimalikult nähtavad; 

• tagaksid, et töötajad oleksid vastutustundlikud selleks, et mis tahes ebasobiv käitumine või 
võimalik väärkohtlemine ei jääks käsitlemata; 

• hoiaksid kõrget isiklikku ja ametialast taset; 

• austaksid laste õigusi ja kohtleksid neid õiglaselt, ausalt, väärikalt ning austusega.

Laste kohtlemise korra rikkumise puhul võidakse määrata karistus, lõpetada tööleping ja teha 
avaldus pädevatele asutustele. 
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Lisa 2. Kinnituskiri laste turvalisuse kohta 

KINNITUSKIRI LASTE TURVALISUSE KOHTA

Mina _______________________________________________

    Nimi ja perekonnanimi

ID-kaardi number __________________________________

Kinnitan, et

• olen lugenud ja saan aru  dokumendist „Laste turvalisuse põhimõtted“ ja lastega kohtlemise 
korrast;  

• järgin Arvo Pärdi Keskuses laste turvalisuse põhimõtteid;

• olen teadlik tagajärgedest juhul, kui ma ei täida laste turvalisuse põhimõtteid.

Kuupäev ja koht __________________________________________

Allkiri _______________________________________________



11

Lisa 3. Laste turvalisusega seotud juhtumist teatamine, sellele reageerimine ja käitumisjuhend

MAJASISESEST LASTE TURVALISUSEGA SEOTUD 
JUHTUMIST TEATAMINE JA KÄITUMISJUHEND
Arvo Pärdi Keskus tegeleb majasiseste juhtumitega vaid juhul, kui teatatakse, et Arvo Pärdi Keskuse 
töötaja või mõni muu keskusega seotud inimene on rikkunud lapse turvalisuse põhimõtteid või 
selleks on oht  (vt defi nitsioone alalõigus nr 4).

Arvo Pärdi Keskuse töötajad, teised seotud isikud, lapsevanemad või laste esindajad, näiteks 
õpetajad, laste ja noorte esindajad, peavad teatama igast lapse turvalisuse rikkumisest või selle 
ohust. 

Juhtumist teatatakse kas tegevjuhile ja /või laste turvalisuse eest vastutajale; keskuse nõukogu 
esimele ning vajadusel teistele nõukogu liikmetele.

SAMM 1 • Tegevjuht ja laste turvalisuse eest vastutaja (nõukogu esimees, nõukogu 
liikmed) hindavad, kas saadud info puudutab võimalikku laste turvalisuse 
põhimõtete rikkumist või selle ohtu. 

• Kui tegemist on lapse turvalisuse põhimõtete rikkumisega, siis tuleb 
kaasata laste turvalisuse eest vastutaja.

• Moodustatakse turvalisuse töögrupp, et teadet hinnata. 

SAMM 2 • Teate uurimise eest vastutav inimene (tavaliselt laste turvalisuse eest 
vastutaja) suhtleb juhtumist teatanud isikuga (kui on teada, kes ta on) ja 
informeerib teda, et teade on kätte saadud ning see vaadatakse läbi. 

SAMM 3 • Turvalisuse töögrupp hindab saadud info tõesust ning rikkumise 
tõsidust (vajadusel küsitletakse teate teinud inimest ning kogutakse 
lisainformatsiooni).

• Kui teade osutub valeks, siis otsustab turvalisuse töögrupp, milline on 
karistus teate tegijale ja uurimine lõpetatakse.

SAMM 4 • Teate uurimise eest vastutav inimene (tavaliselt laste turvalisuse eest 
vastutaja) paneb saabunud teate turvalisuse probleemide tabelisse ja 
uuendab tabelis andmeid, kui selgub uut infot.

SAMM 5 • Kui teade osutub majasiseseks lapse turvalisuse rikkumise juhtumiks, siis 
kõrvaldatakse juhtumiga seotud Arvo Pärdi Keskuse töötaja või esindaja 
töölt seniks, kuni uurimine on lõpetatud.

• Kui seaduse järgi osutub vajalikuks, siis informeeritakse võimalikust 
turvalisuse rikkumisest organisatsioone, kes seaduse järgi selliste 
küsimustega tegelevad.

• Kui majasisene uurimine on läbi viidud, siis tuleb hinnata, kas on vajadus 
kaasata turvalisuse töögruppi majaväliseid vastava ala spetsialiste.

SAMM 6 • Kui toetuslepingutes on ette nähtud, siis informeerib tegevjuht või 
nõukogu esimees toetajaid, et keskus on saanud teate lapse turvalisuse 
põhimõtete rikkumisest või sellesisulisest kahtlusest. 
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SAMM 7 • Turvalisuse töögrupp määrab Arvo Pärdi Keskuse töötajale või keskuse 
esindajale, kelle kohta on teade tehtud, karistuse. , Talle kas pakutakse 
vajalikku parandavat tuge või ta eemaldatakse alatiseks Arvo Pärdi 
Keskusest ja tööleping lõpetatakse.

• Tegevjuht või nõukogu esimees vastutavad otsuse elluviimise eest.

SAMM 8 • Süüdistatud inimest teavitatakse otsusest. Uurimine lõpetatakse. 

MAJAVÄLISEST LASTE TURVALISUSEGA SEOTUD 
JUHTUMIST TEATAMINE JA KÄITUMISJUHEND
Arvo Pärdi Keskus ei uuri majaväliseid laste turvalisusega seotud juhtumeid, kui laste turvalisusega 
seotud standardite rikkumistest teatab inimene, kes ei ole Arvo Pärdi Keskuse töötaja või keskusega 
seotud isik (vt Arvo Pärdi Keskuse „Laste turvalisuse põhimõtted“, osa 4, defi nitsioonid).

Majavälistest laste turvalisusega seotud juhtumistest tuleb teatada vastavalt lastekaitseseadusele. 
Järgida tuleb:

• Juhul kui laps vajab abi, siis kõik inimesed, kes sellest teavad peavad abivajavast lapsest teada 
andma. Lapsest, kes vajab abi, tuleb teada anda kohalikule omavalitusele või lasteabi telefonile 
116 111. Järgida tuleb lastekaitseseaduse paragrahve 26–29. 

• Juhul, kui laps on ohus, siis kõik inimesed, kes sellest teavad, peavad ohusolevast lapsest teada 
andma. Lapsest, kes on ohus, tuleb otsekohe teada anda hädaabinumbril 112. Järgida tuleb 
lastekaitseseaduse paragrahve 30–33.


