
Head laste ja noortega tegelevad asutused  

18. novembril 2018 tähistatakse laste seksuaalse väärkohtlemise vastast päeva, mis sel aastal nii Eestis 

kui teistes Euroopa riikides keskendub väärkohtlemise ennetamisele spordis.  

Väga paljudele lastele tähendab spordiga tegelemine lõbusat meelelahutust, arengut ja saavutusi. 

Kahjuks on lapsi, kelle jaoks spordi harrastamine ning tulemustele keskendumine takerdub väär-

kohtlemise kogemise tõttu.  

Kutsume kõiki, eriti spordiorganisatsioone, treenereid, üles pöörama tähelepanu laste seksuaalse 

väärkohtlemise ennetamisele spordis.  

Seksuaalne väärkohtlemine on väga varjatud – vaid pooled lastest räägivad juhtunust kellelegi. Väga 

harva on selleks politsei, õpetaja, sotsiaalpedagoog või psühholoog. Peamised mitterääkimise 

põhjused on hirm vanematele muret valmistada ning häbitunne. Kuna seksuaalne väärkohtlemine 

puudutab varjatult ligi kolmandikku lastest, on ilmne, et neid on ka trennis käivate laste hulgas.  

Seksuaalne ahistamine, kiusamine ja väärkohtlemine võib aset leida laste vahel. Väärkohtlejaks võib 

olla treener. Laps või noor võib olla seksuaalse väärkohtlemise ohvriks langenud kodus, mõne lähedase 

või ka võõra poolt. Igal juhul on lapse lähedaste inimeste võimalus seda märgata, kohustus sekkuda 

ning abi otsida.  

Spordis on omad ohud, millega võivad väärkohtlemise ohvriteks sattuda just lapsed. Väärkohtlemise 

peamisteks riskiteguriteks spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, füüsilise valu ja vigastuste 

suurem taluvus, autoritaarsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ja treenerite vahel, 

jagatud riietus- ja duširuumid jmt. Sportlased võivad ka tunda, et nad peavad olema tugevad ega 

julge seetõttu näida haavatavad.  

Mida lapsele öelda ja kuidas teda aidata, kui arvad, et ta võiks vajada abi?  

 Kõige olulisem on hetk, kui laps proovib rääkida, et temaga on midagi juhtunud. Seega, kui laps 

väärkohtlemisest räägib, on oluline teda kuulata.  

 Kui näed, et lapsel on mure, julgusta teda rääkima juhtunust oma sõnadega, aga ära hakka 

küsitlema. 

 Kuula last tähelepanelikult. Tunnusta teda loo rääkimise eest. 

 Ütle lapsele, et ta pole juhtunus süüdi. 

 Usu last. Sageli võib lapse väärkohtleja olla talle tuttav inimene, pereliige, naaber või sõber. Laps 

ei pruugi alati aru saada, et ta oli ahistamise või väärkohtlemise ohver.  

 Lastele tuleb teada anda, et sõbra väärkohtlemisest rääkimine ei too talle kaasa kiusu ega 

sildistamist (nt kõrvalejäämine võistlustelt, suhtumise muutus treenerite poolt jms). 

 Kui laps on rääkinud, tuleb teda aidata. 

 Kui tegutsed, selgita lapsele niipalju kui saad ja oskad, mis edasi juhtub.  

 

Seega, kui tekib kahtlus, et laps võib abi vajada, tasub helistada lasteabi telefonile 116 111. Lisainfo: 

www.lasteabi.ee. Pöörduda saab ka lastemaja poole. Lastemaja poole saab pöörduda nii tavakodanik 

kui ka spetsialist, kellele teeb muret lapse seksuaalne käitumine. Teenusele saab pöörduda lapse-

vanem või laps ise. 

http://www.lasteabi.ee/
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja
http://www.kriminaalpoliitika.ee/et/murebaromeeter


Tuletame meelde, et spordiklubidel, -liitudel ja huviringidel on kohustus kindlaks teha, kas töötaja 

sobib ametisse. Lastega töötamise piirang peab tagama, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei 

pääseks töötama inimesed, keda on karistatud või kes on määratud sundravile inimkaubanduse, 

seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja lapspornoga seotud kuritegude 

eest. Nende süütegude puhul on lastega töötamise piirang eluaegne, olgu siis karistus kehtiv või 

kustunud. Muude vägivallasüütegude ja mitme teise kuriteo puhul kehtib piirang karistuse kehtivuse 

jooksul.  

Lastega töötamise piirangu juhendmaterjal eesti keeles  

Lastega töötamise piirangu juhendmaterjal vene keeles  

Täname kõiki lastega töötavaid spetsialiste ja asutusi, kes tahavad panustada laste väärkohtlemise 

ennetamisse ja/või on juba sellele tähelepanu pööranud.  

Küsimuste ja ettepanekute korral pöörduge justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõuniku 

Brit Tammiste poole: Brit.Tammiste@just.ee.  

 

Lisainfot leiab ka justiitsministeeriumi võrgukodus.  
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https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/lastega_tootamise_piirang_5.11.2018.pdf
https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/lastega_tootamise_piirang_rus_5.07.2016.pdf
mailto:Brit.Tammiste@just.ee
https://www.just.ee/et/laste-vaarkohtlemine-spordis

