
 

 

LASTEGA TÖÖTAMISE PIIRANG 
 
Lastekaitse seaduse § 20 sätestab piirangud isikutele, kes ei tohi töötada lastega 

(määratud kriminaalkaristus või sundravi seaduses loetletud süütegude eest). 

Lastega töötamise piirang peab tagama, et lastega kokku puutuvatele kutsealadele ei 

pääseks töötama inimesed, keda on karistatud või kes on määratud sundravile inim-

kaubanduse, seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude või prostitutsiooni ja 

lastepornoga seotud kuritegude eest. Nende süütegude puhul on lastega töötamise 

piirang eluaegne, olgu siis karistus kehtiv või kustunud. Muude vägivallasüütegude ja 

mitme teise kuriteo puhul kehtib piirang karistuse kehtivuse jooksul.  

Lastega töötamise piirangu tagamiseks peab lasteasutus tegema kindlaks, kas töötaja 

sobib ametisse. Ka lapsevanematel on õigus kontrollida lapsega tegeleva isiku tausta.  

Kes on lastega töötav isik? 

 Töös või kutsetegevuses lapsega vahetult kokku puutuv inimene. 

 Vabatahtlikus tegevuses, asendusteenistuses teenimisel, tööturuteenuste osuta-

misel või praktikandina lapsega vahetult kokku puutuv inimene. 

 Inimene, kes puutub lastega vahetult kokku oma ametijuhendi või töö iseloomu 

tõttu teistes – mitte ainult lastele mõeldud – asutustes: näiteks haigla sotsiaal-

töötaja, noorsootööasutuse või noortelaagri töötaja. 

Piirang ei laiene inimestele, kes tööülesandeid täites teenindavad teiste hulgas ka 

lapsi (müüjad, bussijuhid jne). 

Mida peab tegema tööandja? 

 Veenduma, et inimest, keda soovitakse tööle võtta, ei ole eelnimetatud kuritegude 

eest karistatud või sundravile määratud.  

 Kontrollima samal alusel ka neid töötajaid, kes on tööle asunud enne piirangu 

kehtestamist, s.t enne 2007. aastat. 

 Kontrollima pisteliselt kõiki töötajaid veendumaks, et neid ei ole karistatud 

töötamise vältel.  

Kuidas saab lasteasutus inimese kohta infot? 

 Lasteasutus peab inimese tausta kontrollimiseks esitama karistusregistrile 
päringu. Täpsem info ja vormid taotluse esitamiseks on leitavad aadressil 
karistusregister.ee.  

http://www.karistusregister.ee/


 
 

 Päringu tegemiseks on vaja teada inimese ees- ja perekonnanime ning isikukoodi.  

 Info saamiseks saadab lasteasutuse esindaja aadressile info@karistusregister.ee 

digiallkirjastatud pöördumise, milles on märgitud, et päring tehakse lastega 

töötava inimese kohta. 

 Päringule vastatakse kahe tööpäeva jooksul.  

 Päring on lasteasutustele tasuta. 

 Tasuta päringu saab lasteasutus teha ka inimese kohta, kes on asutusse juba ammu 

tööle asunud. Samuti on võimalik teha ühe isiku kohta tasuta korduspäringuid. 

Mis juhtub, kui lasteasutus jätab oma kohustuse täitmata?  

Kui lasteasutus eirab töötajatele seatud piirangut või ei tuvasta seda, karistatakse 

asutust rahatrahviga (karistusseadustiku § 1791). 

Mida saab teha lapsevanem? 

 Lapsevanem saab kontrollida lapsehoidja või muu lapsega tegeleva inimese tausta 

e-toimiku kaudu aadressil www.e-toimik.ee. 

 Riigilõiv on 4 eurot, mille saab tasuda e-toimiku portaalis. 
 

 

 
Lisainfot päringu kohta saab veebilehel karistusregister.ee, e-posti aadressil 

info@karistusregister.ee ja telefonil 663 6359. 
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