
 

Lastekaitse pakub peredele tuge laste 

kasvatamisel, hõlmates laste heaolu ja 

õiguste tagamist, nõustamist 

abimeetme valikul ning laste ja lastega 

perede sotsiaalteenustele suunamist. 
 

 

LASTE HOOLEKANNE  

 

Teenuste ja toetuste taotlemine 

 

Teenuse või toetuse saamiseks tuleb esitada 

sotsiaalhoolekande osakonnale avaldus. 

Taotluse alusel hinnatakse pere abivajadust 

(iseseisvat ja majanduslikku toimetuleku-

võimet) ning koostöös püütakse leida sobivaim 

lahendus.  

 

Perekonda toetavad teenused 

 

 Nõustamine lastega perede õigustest ja 

seaduslike huvide kaitsmise 

võimalustest. 

 Perede toimetuleku soodustamine, 

konkreetsete juhtumite lahendamine ja 

toetavate teenuste, toetuste ning muu 

abi korraldamine (psühholoogiline 

nõustamine ja teraapiad, laste 

päevakeskus, turvakodu, jms).  

 Alaealiste õigusrikkujate,  

koolikohustuse mittetäitjate, käitumis-

ja sõltuvushäiretega lastega perede 

nõustamine ning teenustele suunamine. 

 

 

 

 

 

Teenused ja toetused raske või sügava 

puudega laste peredele 

 

 Lapsehoiuteenus hooldaja toimetuleku 

või töötamise toetamiseks. 

 Hoiukodu teenus hooldaja toetamiseks 

tagamaks puudega lapsele ajutise 

hoolduse ja turvalise keskkonna 

asutuses.  

 Tugiisikuteenus puudega lapse arengu 

toetamiseks ja hooldustoimingute 

sooritamiseks. 

 Hooldajatoetus vanemale, kes puudega 

lapse hooldamise tõttu ei saa töötada. 

 Sotsiaaltransporditeenus lastele, kes 

puude tõttu ei ole võimelised kasutama 

ühistransporti sõiduks hoolekande-, 

haridus-, ravi või rehabilitatsiooni-

asutusse. 

 

Lisaks on lastega peredel võimalik taotleda 

pere sissetulekust sõltuvaid ja mittesõltuvaid 

sotsiaaltoetusi ning hüvitisi. 

(Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja 

kord) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LASTE ÕIGUSTE JA HUVIDE KAITSE  

 

Lapsesse puutuvate vaidluste 

lahendamine, kui vanemad ei ole 

jõudnud omavahel kokkuleppele 

 

 Lahuselava vanema ja lapse 

suhtlemisel vanemate nõustamine ning 

kohtu nõudmisel arvamuse andmine. 

 Lapse hooldusõiguse küsimuses 

arvamuse andmine kohtule. 

 

Vaidluste lahendamiseks on isikul õigus 

pöörduda avaldusega kohtusse, kes kaasab 

sotsiaalhoolekande osakonna arvamuse 

andmiseks. 

 

Laste varaliste õiguste kaitsmine 

 

Alaealise varaga tehingu tegemiseks ja 

pärandi vastuvõtmisest loobumiseks 

pöördub vanem kohtusse, kes kaasab 

sotsiaalhoolekande osakonna arvamuse 

andmiseks.  

 

Hooldusõigusliku vanemata jäänud 

laste huvide kaitsmine 

 

 Lapse isiklike ja varaliste huvide 

kaitsmisel esindamine ametiasutustes. 

 Lapse asendushooldusele suunamise 

korraldamine (asenduskodu, eestkoste, 

perekonnas hooldamine).  
 

 

 

 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3003&aktid=124406&fd=1&k1=12&leht=1&lineid=106
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Sotsiaalhoolekande osakond kogub ja 

edastab kohtule vajalikud andmed ja 

arvamuse: 
 

 vanema hooldusõiguse piiramisel, 

peatamisel, äravõtmisel ja taastamisel; 

 piiratud teovõime laiendamisel. 

 

Eestkoste seadmise korraldamine 

ja eestkostel oleva lapse õiguslike ja 

varaliste huvide kaitsmine 

 

Eestkostja määratakse lapsele, kelle 

kummalgi vanemal ei ole esindusõigust. 

Eestkostja määratakse kohtu kaudu isiku 

või sotsiaalhoolekande osakonna avalduse 

alusel.  

 

Sotsiaalhoolekande osakond annab kohtule 

arvamuse eeskostja määramisel ja 

eestkostja volituste lõpetamisel. 

 

 

Abivajavast lapsest teatamise kohustus 

 
Kõigil abivajavast lapsest teavet omavatel 

isikutel on kohustus sellest viivitamatult 

teatada kohaliku omavalitsuse üksusele või 

lasteabitelefonil 11 6111.  

 

Lastekaitsetöötajal on õigus ja kohustus 

hädaohus laps paigutada ohututesse 

tingimustesse, selleks tema vanemate või 

hooldajate nõusolekut küsimata. 

 

Lastekaitseseadus § 27; 31 ja 32  

 
 

 

 

Perekonda toetavate teenuste kohta saab 

täiendavat teavet 

 

 

Kristiine Tegevuskeskus 

http://kristiinetk.ee/laste-ja-perede-keskus/   

 

 

Tallinna Perekeskus 

https://pk.ee/  

 

 

Tallinna Laste Turvakeskus 

http://lasteturva.ee/ 

 

 

EELK Perekeskus 

http://perekeskus.eu/teenused/ 

 

 

SA Eesti Lastefond 

http://elf.ee/ 

 

 

Laste ja noorte nõustamiskeskus 

http://pereteraapia.wixsite.com/home 

 

 

Päevakeskus Käo 

http://www.kaokeskus.ee/?top_id=3 

 

 

Tallinna Lastekodu 

http://www.tallinnalastekodu.ee/tallinnalast

ekodu-lapsehoid-puuetega-lastele 

 

 

 

 

    
 
 

 

 

 

 
 

    Vastuvõtuajad: 

 

    E     9.00 - 13.00, 14.00 - 18.00 

 

N 9.00 - 13.00, 14.00 - 17.00 

 

 

 
 

         Kristiine Linnaosa Valitsuse    

          sotsiaalhoolekande osakond 

                 Tulika 33b I korrus 
 

 

       

 
             Üldinfo tel 645 7140 

Laste hoolekanne tel 5303 3389 

kristiine.sotsiaal@tallinnlv.ee 

 

       

LASTEKAITSE   
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