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1. Üldinformatsioon: 

1.1. Tegevusjuhendi eesmärk  

Käesolev dokument konkretiseerib erinevate osapoolte tegevused, et tagada  saatjata alaealiste välismaalaste operatiivne paigutamine 
asenduskoduteenusele, toimiv kommunikatsioon erinevate osapoolte vahel ning teenuse kvaliteedi vastavus kehtestatud õigusaktidele ning 
rahvusvahelistele normidele.  
 
1.2. Tegevusjuhendi koostasid:  

SOS Lasteküla Eesti Ühing - Elmet Puhm; Liina Vesiloik;  Pille Teder; Julia Kovalenko-Djagileva  

       Sotsiaalministeerium – Kaisa Üprus-Tali  

       Siseministeerium – Ele Russak 

       Sotsiaalkindlustusamet – Viola Läänerand; Olle Selliov; Ene Päll; Zoja Öövel  

       Politsei- ja Piirivalveamet – Marina Põldma; Katrin Tammekun; Liis Valk 

       Keila Linnavalitsus – Piia Peterson  

 

 

 



 

1.3.  Ülevaatlik skeem  

 

 

 

 

 

2. Mõisted  ja lühendid 

Saatjata alaealine välismaalane – alla 18-aastane välismaalane, kes saabub või on saabunud Eestisse ilma vanema, eestkostja või muu vastutava 
täisealise isikuta või kes jääb Eestis viibides ilma vanemast, eestkostjast või muust vastutavast täisealisest isikust.  
Eestkostja  - kohtu poolt määratud isik, kellele kuulub nii lapse isikuhooldus- kui ka varahooldusõigus.  
Kuni eestkostja määramiseni täidab eestkostja ülesandeid kohalik omavalitsus, mille piiridest saatjata alaealine välismaalane leitakse. Hiljem 
omavalitsus, mille territooriumil asub saatjata alaealisele välismaalasele teenust pakkuv asenduskodu. 
Asenduskoduteenus  - alaealisele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa 
elukeskkonna loomine ning tema ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. 
Juhtumiplaan - kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja abimeetmete rakendamise tegevuskavas 
SOS LK EÜ  - SOS Lasteküla Eesti Ühing 
SAVK – Saatjata alaealiste välismaalaste vastuvõtukeskus 
SKA – Sotsiaalkindlustusamet 
SOM – Sotsiaalministeerium 
VVMK – Vao Varjupaigataotlejate Majutuskeskus 
TO - teenuseosutaja 
AS HKT – Aktsiaselts Hoolekandeteenused 
PPA – Politsei- ja Piirivalveamet 
KOV – kohalik omavalitsus 
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium 
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3. TEGEVUSED 

Vastutaja Tegevus Aeg Dokumendid 

3.1.    Juhtumi  ja alaealise esmahindamine  enne asenduskoduteenusele suunamist 

PPA  Teostab isiku esmase tuvastamise ning hindab kohapeal alaealise 
vanuse  visuaalsel teel, kui isikut tõendav dokument puudub 

Esimesel võimalusel Isiku tuvastamise akt / 
olemasolul dokumendi koopia 

  Teostab turvakontrolli veendumaks keelatud asjade  puudumises Esimesel võimalusel Kinnitus turvakontrolli 
teostamise kohta 

3.2.  Koostööpartnerite informeerimine 

PPA  Teavitab SKA lastekaitseüksuse ööpäevaringsel telefonil 
juhtumist ning alaealise hinnangulisest vanusest  

Esimesel võimalusel  

SKA  Teavitab PPA-d  vabadest kohtadest ning annab sobiva 
teenuseosutaja telefoninumbri, sõltuvalt alaealise  hinnanguliselt 
tuvastatud vanusest ( Keila SAVK  või VVMK) 
 

 
Kohe 

 

TO   Tagab kontakti olemasolu ja saatjata alaealise vastuvõtu  24/7  

PPA   Ühendub teenuseosutajaga ning lepib kokku alaealise 
kohaletoimetamise aja 

Pärast kontakti saamist   

PPA  Transpordib saatjata alaealise välismaalase teenuse osutajani 
ning annab alaealise üle 
 

Esimesel võimalusel 
 
 
 

Saatekiri (Lisa 2 ) 
 

TO  Saadab Sotsiaalkindlustusameti  teavitusmeilile PPA  saatekirja 
koopia  saatjata alaealise välismaalase kohta Ohvriabi meilile – 
ohvriabi@sotsiaalkindlustusamet.ee. 

Esimesel võimalusel 
kuid mitte hiljem kui   
paigutusele järgneva 
tööpäeva jooksul.  

Saatekiri (Lisa 2) 
2 eksemplari 

SKA  Teavitab  saatjata alaealisele välismaalasele  eestkostet teostavat  
kohalikku omavalitsust (KOV-i  üldmeilile) 
 

Esimesel võimalusel , 
kuid mitte hiljem kui 
paigutusele järgneva   
tööpäeva jooksul  
 

e-kiri 



3.3.   Teenusele suunamine 

Vastutaja Tegevus Aeg  Dokumendid 

SKA  Edastab TO-le suunamiskirja saatjata alaealise välismaalase 
teenusele suunamise kohta e-posti kaudu. 

1 tööpäeva jooksul 
pärast alaealise 
paigutamist  

Suunamiskiri 

SKA   Koostab juhtumiplaani ning edastab selle  KOV-ile ja 
teenuseosutajale  

Hiljemalt 3 tööpäeva 
jooksul pärast alaealise 
paigutamist 
asenduskoduteenusele 

Juhtumiplaan 

SKA  Koostab halduslepingu ning edastab selle eestkostet teostavale 
kohalikule omavalitsusele  ning teenuse osutajale 
allkirjastamiseks. Halduslepingu jõustumise kuupäevaks 
märgitakse saatjata alaealise välismaalase teenusele paigutamise 
kuupäev 

 Leping sõlmitakse ka siis kui saatjata alaealine välismaalane 
lahkub omavoliliselt teenuselt enne lepingu sõlmimist.  
 

Hiljemalt 7 tööpäeva 
jooksul pärast alaealise 
paigutamist 
asenduskoduteenusele 

Haldusleping 

3.4.   Teenuse osutamine ja finantseerimine 

KOV  Informeerib last tema õigustest (LAKS) SHS   
 

SKA   Korraldab ja finantseerib esmase tõlketeenuse. Esmast 
tõlketeenust võib osutada telefoni teel. 

Hiljemalt 3 tööpäeva 
jooksul pärast 
asenduskoduteenusele 
paigutamist 

 

TO 
 

 Teostab Tervisekontrolli SKA  lepingulise koostööpartneri juures 
ja tagab tervishoiuteenuste korraldamise 
Teenust finantseeritakse SKA poolt vt Väljasõidukohustuse ja 
sissesõidukeelu seaduse § 12 lõige 9 
 

Hiljemalt 2 tööpäeva 
jooksul pärast 
asenduskoduteenusele 
paigutamist 

Tõend 
Arve 

PPA   Informeerib KOV-i  saatjata alaealise  välismaalase alaealise 
õiguslikust staatusest ja selle muutumisest 
 

Kohe või pärast 
ametlikku 
varjupaigataotluse 
vormistamist 

e - kiri 



KOV  Informeerib SKA-d ja teenuseosutajat õigusliku staatuse 
muutumisest 

Esimesel võimalusel e-kiri 

PPA  Informeerib  KOV-i edasistest menetlustoimingutest 
 

Võimalusel vähemalt 3 
tööpäeva enne 
menetlustoimingu 
tegemist 

e-kiri 

Vastutaja Tegevus Aeg  Dokumendid 

PPA  Teostab kiireloomulised menetlustoiminguid teenuseosutaja 
ruumides ja informeerib sellest KOV-i ja TO-d 

Lepitakse kokku 
informeerimise käigus 

e-kiri 

TO  Korraldab koostööd KOV-iga  saatjata alaealise välismaalase 
transpordi PPA-sse, kui menetlustoimingutest on teatatud  
õigeaegselt 

vähemalt nädal enne 
nende läbiviimist. 

e-kiri  

KOV  tagab eeskostja esindaja või volitatud esindaja kohaloleku 
juuresoleku nende menetlustoimingute läbiviimisel, kus 
seadusliku esindaja juuresviibimine on nõutav 

Menetlustoimingu 
alguseks 

Volitus 

KOV  Küsib vajadusel PPA-lt täiendavat infot juhtumiplaani jaoks regulaarselt Kiri või e-kiri 

SKA  Täiendab koostöös teenuseosutajaga ja KOV-iga  juhtumiplaani  Hiljemalt 1 kuu jooksul Juhtumiplaan 

SKA   Hindab koostöös teenuseosutaja ning KOV-i esindajaga 
juhtumiplaani tegevuskava täitmist ja uuendab juhtumiplaani. 

Vähemal 1 x aastas Juhtumiplaan 

Vastutaja Tegevus Aeg  Dokumendid 

SKA  annab regulaarselt teenuseosutajale teavet saatjata 
välismaalasest alaealise kohta, kelle hooldamiseks on sõlmitud 
asenduskodu-teenuse haldusleping. 

 külastab asenduskodus viibivat saatjata alaealist välismaalast  
tema arenguga tutvumiseks ja tema heaolu hindamiseks 

Regulaarselt 
 
 
 Vähemalt 2 x aastas  

Alaealise isiklik toimik 
 
 
Juhtumiplaan 

SKA  annab  nõusoleku, kui asenduskoduteenust osutav perevanem 
soovib täiendavalt  töötada või osutada teenust mujal kui 
halduslepingus sätestatud 

Hiljemalt 1 kuu  jooksul 
alates avalduse 
esitamise kuupäevast 

Kirjalik nõusolek 

SKA   kogub ja säilitab saatjata alaealise välismaalase dokumente. 

  annab TO-le üle saatjata alaealisest välismaalasele teenuse 
osutamiseks vajalikud dokumendid 
 

 
Pärast halduslepingu 
sõlmimist  

 
Vastavalt rakendusaktidele 



KOV  tagab saatjata alaealisele välismaalasele  koha  alaealise arengule 
vastavas haridusasutustes  

 Informeerib kohaliku  kooli kaudu või ise HTM-i täiendavate 
finantside vajalikkusest 

Vastavalt 
juhtumiplaanile  
Pärast saatjata 
alaealise lülitamist 
vastava haridusasutuse 
nimekirja 

Juhtumiplaan 

Vastutaja Tegevus Aeg  Dokumendid 

TO   Osutab teenust vastavalt halduslepingule ning 
Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevatele nõuetele 

Pärast saatjata 
alaealisest välismaalase 
teenusele võtmist 

Haldusleping 

SKA  Informeerib teenuseosutajat ja KOV-i kui muutub saatjata 
alaealise välismaalase staatus ning algatab lepingu lõpetamise 
ning juhtumi üleandmise KOV-ile 

Hiljemalt 3 tööpäeva 
jooksul pärast vastava 
teate saamist 

e-kiri 

3.5.  Halduslepingu lõpetamine ja teenuselt lahkumine 

SKA Teavitab TO-t kirjalikult  lepingu lõpetamise soovist , kui langevad ära 
teenuse osutamise alused  

Vähemalt 2 nädalat  
enne lepingu 
lõppemise kuupäeva 

e-kiri 

TO  Teavitab kõiki halduslepingu osapooli kui saatjata alaealine välismaalane 
ei ole naasnud teenuse osutamise asukohta 

Hiljemalt 24 tunni 
möödudes tööpäevadel  
või  2 tunni jooksul 
nädalavahetusele või 
riiklikele pühadele 
järgneva tööpäeva 
algusest 

e-kiri 

TO  Teavitab kõiki halduslepingu osapooli kui saatjata alaealine välismaalane 
on kuulutatud tagaotsitavaks 
 

Hiljemalt 24 tunni 
möödudes tööpäevadel  
või  8 tunni jooksul 
nädalavahetusele või 
riiklikele pühadele 
järgneva tööpäeva 
algusest 
 
 

e-kiri 



SKA Alustab halduslepingu lõpetamise ning teavitab sellest kõiki 
halduslepingu osapooli 

Pärast 30 kalendri-
päeva möödumisest 
alates tagaotsitavaks 
kuulutamise 
kuupäevast 

e-kiri 

TO  Tagastab SKA-le  saatjata alaealise välismaalasega seotud  dokumendid, 
mis olid talle teenuse osutamiseks antud või mis tekkisid teenuse 
osutamise ajal 

Hiljemalt nädala 
jooksul pärast lepingu 
lõpetamist 

Akt 

 

4. Juhendi koostamisel kasutatud õigusaktide loetelu: 

1.Sotsiaalhoolekande seadus 

2. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus 

3. Välismaalaste seadus 

4. Perekonnaseadus 

5. Ohvriabiseadus 

6. Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus 

 


