
Lapse väärkohtlemise 

märkamine



Hädaohus ja abivajav laps
§ 32. Hädaohus olev laps (kehtiv)

Laps vajab viivitamata abi, kui

1) ta on tingimustes, mis ohustavad tema elu ja tervist;

2) laps ise oma käitumise või tegevusega ohustab oma

tervist ja arengut.

§ 26. Abivajav laps (uus)

Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud 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.

§ 30 Hädaohus olev laps (uus)

Hädaohus olev laps on laps, kes on tema elu või tervist

ohustavas olukorras ja laps, kelle käitumine ohustab tema

enda või teiste isikute elu või tervist.



§ 59. Abi vajavast lapsest teatamine (kehtiv)

(1) Juhul kui saab teatavaks kaitset ja abi vajava lapse

olemasolu, on iga inimese kohus sellest viivitamatult teatada

sotsiaaltalitusele, politseile või mõnele teisele abiandvale

organile.

§ 27. Abivajavast lapsest teavitamine (uus)

(1) Kohustus abivajavast lapsest teavitada on kõigil isikutel,

kellel on olemas teave abivajavast lapsest.

(2) Abivajavast lapsest tuleb viivitamata teatada kohaliku

omavalitsuse üksusele ja lasteabitelefonil 116 111. Teate saaja

edastab teate abivajavast lapsest käesolevas paragrahvis

sätestatud korras.

§ 31 Hädaohus olevast lapsest teavitamine (uus)

(1) Kohustus hädaohus olevast lapsest teavitada on kõigil

isikutel, kellel on olemas teave hädaohus olevast lapsest.

(2) Hädaohus olevast lapsest tuleb viivitamata teatada

hädaabinumbril 112.



Eelnõuga ettenähtud peamised tegevused

• Sotsiaalministeeriumi haldusalas

Sotsiaalkindlustusameti baasil lastekaitse

rakendusüksuse käivitamine kohaliku omavalitsuse

lastekaitsetöö kvaliteedi ja mõjusate teenuste

kättesaadavuse parandamine;

• Sotsiaalkindlustusameti kaudu kohalike omavalitsuste

lastekaitsetöötajate töönõustamise (supervisiooni)

korraldamine;

• Sotsiaalministeeriumi poolt täiendkoolituse

korraldamine lastekaitsetöötajatele.



Märkamine ja varane 

sekkumine

• Indiviidid

Lasteabitelefon 116 111, KOV lastekaitsetöötaja, 

politsei

• Lastega töötavad spetsialistid
Ebakindlus ja teadmatus?

– Baasõpe, juhised, koolitused

– SKA lastekaitsetöötajate 

täiendkoolitusprogramm

– Jooksvad koolitused 

– Koduvisiidid 



Lastekaitsespetsialisti teavitamine 

abivajavast lapsest



Teavitamise piisavus 

lastekaitsespetsialisti hinnangul



• Lastekaitse korralduse uuendamise 

alusanalüüs, PWC 27.11.2013

http://www.sm.ee/sites/default/files/content 

editors/Lapsed_ja_pered/lastekaitse_alusana

luus_pwc_2013_27.11_2.pdf

• Uue lastekaitse seaduse eelnõu

http://eelnoud.valitsus.ee/main#xKPLKHmK

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/lastekaitse_alusanaluus_pwc_2013_27.11_2.pdf
http://eelnoud.valitsus.ee/main#xKPLKHmK


Süsteemi parandamine

• Raskete juhtumite analüüs

– Asjaolude väljaselgitamine

– Kitsaskohtade väljaselgitamine

– Järelduste/ettepanekute koostamine

– Juhendmaterjalide koostamine



Laste vaimse tervise keskused
• Praegusel hetkel üksnes raviasutus

• Väärkohtlemise diagnostika meeskonnad?

– Väärkohtlemise varane tuvastamine

– Lapsesõbralik menetlus 

– Meeskonnad on pädevad koguma kohtus 

kasutatavaid tõendeid

– Õigeaegse ja sobiva ravi tagamine

– Õigusnõustamine 

• Laste väärkohtlemise kontseptsioon 

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-

editors/Lapsed_ja_pered/vkd_kontseptsioon.pdf

http://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Lapsed_ja_pered/vkd_kontseptsioon.pdf
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