
Haiglast anti teada lapsest, kes on korduvalt 
psühhiaatriaosakonnas ravil. Lapse vane-
mad lahutavad ja laps vajab edasise elu 
korraldamist.

Politseiuurija andis teada nelja aastasest 
puudega lapsest, kelle ema on pikemat aega 
kadunud. Lapse isa käib tööl ja lapse järgi 
valvab väga eakas vanaema. Uurija pole 
kindel, et laps saab vajalikku hoolitsust.

Lasteaiaõpetaja andis teada lapsest, kes 
kurdab, et ta ei taha koju minna, kuna kasu-
isa teeb talle haiget.

LASTE 
HEAOLU 

JA ÕIGUSTE 
KAITSE

TEADE ABIVAJAVAST LAPSEST
Kõigil isikutel, kellel on teave abivajavast lapsest, 
on kohustus sellest viivitamata teatada:

 • Valla- või linnavalitsuse lastekaitsetöötajale 
 • Lasteabitelefonile 116 111

TEADE HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST
Kõigil isikutel, kellel on teave hädaohus olevast 
lapsest, on kohustus sellest viivitamata teatada 
hädaabinumbril 112

LAPSE JA PERE ABISTAMISEL:
 • Seatakse esmatähtsaks lapse huvid
 • Toetatakse lapse ja last kasvatavate isikute 

vahelisi suhteid

Abivajava ja hädaohus olnud lapse juhtumiga tege-
leb lastekaitsetöötaja, kes:

 • hindab lapse abivajaduse 10 päeva jooksul 
teate saamisest,

 • teeb koostööd teiste asjaomaste spetsialisti-
dega,

 • korraldab lapsele ja perele vajaliku abi ja toe-
tuse.

MÄRKA JA SEKKU!

Teade abivajavast lapsest jõudis lastekaitsetööta-
jani. Pere suunati programmi „Dialoog laste nimel“ 
ning lapse soovil asus laps elama vanavanemate 
juurde. Lapse ravi jätkus haigla päevastatsionaaris.

Lastekaitsetöötaja kontrollis saadud informatsioo-
ni. Selgus, et pere vajas tõepoolest toimetulekuks 
abi. Lastekaitsetöötaja suunas pere puuetega laste 
tugiteenuste projekti.

Lastekaitsetöötaja teavitas juhtunust politseid, 
kellega koostöös lepiti kokku edasised toimingud. 
Pärast arstlikku kontrolli määrati laps elama isa 
juurde. Lapse kasuisa suhtes alustati kriminaal-
menetlus.

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohus-
tatud või kelle puhul on tekkinud kahtlus 
tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või 
muu lapse õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja 
laps, kelle käitumine ohustab tema enda või 
teiste isikute heaolu.

Teavita viivitamatult kohaliku omavalit-
suse lastekaitsetöötajat

Kui lastekaitsetöötaja pole kättesaadav, 
anna abivajavast lapsest teada lasteabitele-
fonil 116 111 või pöördu sotsiaalkindlustus-
ameti lastekaitse osakonna juhtumikonsul-
tandi poole.

Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu 
või tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle 
käitumine ohustab tema enda või teiste 
isikute elu või tervist.

Teata viivitamatult hädaabinumbril 112

Hädaohus olevat last tuleb viivitamata abis-
tada ning likvideerida ohuolukord. Vajaduse 
korral võib lastekaitsetöötaja või politsei 
hädaohus oleva lapse toimetada ohututesse 
tingimustesse.



Sotsiaalkindlustusamet 
Lastekaitse osakond
Endla 8, 15092 Tallinn

LASTEABITELEFON 116 111
Juhtumikonsultantide kontaktid:

Sünnieelne 
periood

Väikelapseiga
0–3

Koolieelikuiga
3–6

Noorem kooliiga
7–10

Murdeiga
11–16

Noorukiiga
16–18

LASTEKAITSE ON VALDKONDADEÜLENE

TERVISHOID

SOTSIAALHOOLEKANNE

HARIDUS

ÕIGUSKAITSE

Lapse heaolu eest vastutavad lapse vanemad, vajadusel toetavad neid 

riik ja kohalikud omavalitsused.

PÕHJA PIIRKOND
Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa

620 8488 5198 3637
620 8382 518 0924

IDA PIIRKOND
Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa

337 9711 5190 9452

LÕUNA PIIRKOND
Jõgevamaa, Viljandimaa, Tartumaa, 
Põlvamaa, Valgamaa, Võrumaa

742 0069 5382 0174 
742 0039 520 5516 
742 0048 5330 8787 
742 0029 5887 0179 

LÄÄNE PIIRKOND
Saaremaa, Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa

442 0563 5190 3792

Koduleht: www.sotsiaalkindlustusamet.ee

LASTEKAITSETÖÖTAJA kontakt:


