piiriülene

lastekaitsetöö

Rännates ühest riigist teise, aga pööramata tähelepanu oma uue elukohaks
valitud riigi lastekaitse küsimustele, võib pere oma laste heaolu küsimusi
erinevalt tõlgendada. Samas on lastel õigus kaitsele igasuguse vägivalla, väärkohtlemise ja hooletusse jätmise eest. Samuti on lastel õigus olla kaitstud
perest eraldamise eest, välja arvatud juhul, kui pädevad asutused otsustavad,
et eraldamine on vältimatu ning toimub lapse huvides. Igal lapsel on õigus
ohutule elule ja hoolitsusele. Keerulistes olukordades vajavad lapsed
tingimusteta kaitset ja nende pered ja lähedased asjakohast nõustamist.

Abiks lastekaitsetöötajale
piiriülese lastekaitsetöö juhtumi puhul
Mis on piiriülene
lastekaitsetöö juhtum?

Millist infot võin küsida
ja pean andma teise riigi
lastekaitsetöötajale?

Tegemist on olukordadega, kus abivajav
laps või üks lapsevanem on pärit,

Lapse nimi ja sünniaeg,

resideerus või elab endiselt välismaal.

lapsevanemate nimed ja sünniajad,

Kes tegeleb piiriülese
lastekaitsejuhtumiga?

lapsevanemate ja puudutatud isikute
kontaktandmed,

Piiriülest lastekaitsejuhtumit (edaspidi

rahvastikuregistri andmed 
(hooldusõigus ja rahvastikuregistri
järgne elukoht),

juhtum) korraldab lapse hariliku
viibimiskohajärgne lastekaitsetöötaja.
Lapse harilik viibimiskoht ja lapse ning pere
sissekirjutus ei pruugi ühtida ning seetõttu
vajab infot piiriülese juhtumi kohta ka kohalik
omavalitsus (seal hulgas ka välisriigis), kuhu
laps või tema vanemad (vanem) on sisse
kirjutatud.
Riik, kes küsib infot lapse või pere kohta,
organiseerib enamasti ka tõlke.

olukorra lühikokkuvõte,
millist infot vajan,
taotleja ja/või vastaja kontaktandmed
(sh ametiasutus, postiaadress, e-posti
aadress, t elefoni- ja faksinumber).
NB! Eesti isikukood ja digitaalne allkiri
ei k
 ehti väljaspool Eestit!

Kelle poole pöördun, kui jään hätta?
Eestis

SOOMES

Sotsiaalkindlustusamet*
viola.laanerand@sotsiaalkindlustusamet.ee
+372 6 408 101

Justiitsministeerium
central.authority@just.ee
+372 6 208 183

Sotsiaalministeerium*
ly.ruus@sm.ee
+372 6 269 342

Välisministeerium
konsul@mfa.ee
+372 6 377 440
+372 53 019 999 (24h)

*Sotsiaalkindlustusamet- rahvusvaheliste lastekaitse üksikjuhtumite vahendamine
kohaliku omavalitsuse üksusele ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja nõustamine
alates 01.01.2016 Kuni 01.01.2016 täidab ülesandeid Sotsiaalministeerium.

Justiitsministeeriumi 
rahvusvaheline üksus
PL 25, 00023 Valtioneuvosto
+358 029 516 001
oikeusministerio@om.fi / www.om.fi
Soome suursaatkond Eestis
Kohtu 4 15180 Tallinn Estonia
+372-6103 200
sanomat.tal@formin.fi
www.finland.ee/et/

Loe lisainfot ja seadusandlusT: http://www.abikeskused.ee/piiriulene-lastekaitsetoeoe

