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Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega lapsele
Määrus kehtestatakse Sotsiaalhoolekande seaduse § 451 lõike 1 ja § 452 lõigete 2 ja 6 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
Määrusega sätestatakse Häädemeeste vallas elava raske ja sügava puudega lapse
lapsehoiuteenuse (edaspidi teenus) toetamise tingimused ja rahastamise kord.
§ 2. Teenuse eesmärk
Lapsehoiuteenuse peamine eesmärk on toetada lapsevanema, eestkostja või lepingu alusel
lapse perekonnas hooldaja töötamist või toimetulekut. Samuti on lapsehoiuteenuse
eesmärkideks:
1) võimaldada lapsevanematele lapse hooldamisest vaba aega, et nad saaksid ajutiselt
tegeleda teiste tegevustega;
2) võimaldada kasutada peale lasteaia teisi lapsehoiuvorme, mis vastavad riigi
kehtestatud miinimumnõuetele ja on lastele turvalised
§ 3. Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevalt:
1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
2) lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja toimetulekut või töötamist toetav teenus,
mille osutamise vältel tagab seadusliku esindaja asemel lapse hooldamise, arendamise
ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja;
3) lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku
omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus. Kõigil lapsehoiuteenuse
pakkujatel peab olema majandustegevuse registris kõikidele nõuetele vastav
tegevusluba.
§ 4. Teenuse toetamise tingimused
(1) Teenust toetatakse abivajaduse hindamisest lähtuvalt lapsele, kelle hooldust ja
järelevalvet ei ole samal ajal võimalik piisavalt tagada muude teenustega.
(2)
1)
2)
3)

Teenuse toetamise eeldused:
teenust osutatakse õppe- ja kasvatustöö välisel ajal;
lapse ja lapse esindaja registreeritud elukoht on Häädemeeste vald;
teenust osutatakse kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

§ 5. Taotluse esitamine
Lapse esindaja esitab Häädemeeste Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsusele):
1) taotluse;

2)
3)
4)
5)

lapse rehabilitatsiooniplaani selle olemasolu korral;
otsuse puude raskusastme tuvastamise kohta;
16-aastase ja vanema lapse kohta Eesti Töötukassa otsuse töövõime hindamise kohta;
ametnikul nõudel vajaduse korral muid asjasse puutuvaid dokumente määratud
tähtajaks.

§ 6. Taotluse menetlemine
(1) Teenuse määramisel lähtutakse lapse hooldusvajadusest. Abivajadus ja selle maht
selgitatakse välja iga lapse puhul eraldi, arvestades lapse ja tema perekonna vajadusi
sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistris (STAR) koostatava juhtumiplaani alusel.
Vajadusel kaasatakse otsustusprotsessi eriala spetsialiste.
(2) Teenuse osutaja, teenuse osutamise koht, aeg ja maht kooskõlastatakse enne otsuse
tegemist teenust vajava lapse esindaja ja teenuse osutajaga.
(3) Vallavalitsus otsustab teenuse toetamise või sellest keeldumise korraldusega
sotsiaaltööosakonna ametniku ettepanekul 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse
ja viimase vajaliku dokumendi esitamise päevast arvates.
(4) Korralduses määratakse teenuse osutaja, teenuse osutamise aeg ja teenuse
rahastamise summa.
(5) Vallavalitsus võib keelduda teenuse toetamisest kui:
1) ei ole esitatud kõiki nõutavaid dokumente;
2) toetuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta teiste teenuste või toetustega.
§ 7. Lepingu sõlmimine
Teenuse osutamiseks sõlmitakse kolmepoolne leping.
§ 8. Teenuse eest tasumine
Teenuse eest tasub vallavalitsus teenuse osutajale esitatud arve ja aruande alusel.
§ 9. Rakendussätted
Määrus jõustub seadusega ettenähtud korras ja seda rakendatakse alates 01.01.2021.a.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Seletuskiri
Häädemeeste Vallavolikogu määruse eelnõu „Lapsehoiuteenus raske ja sügava puudega
lapsele“ juurde
Eelnõu juriidiline alus
Sotsiaalhoolekande seaduse § 451 lõike 1 kohaselt on lapsehoiuteenuse eesmärk toetada last
kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat
hoolduskoormust. § 452 sätestab kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded antud valdkonnas.
Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärgiks on parandada raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste
kättesaadavust, paindlikuma korralduse loomine ning seeläbi vähendada vanemate
hoolduskoormust.
Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus on kohaliku omavalitsuse (KOV)
korraldatavaks sotsiaalteenuseks. Eelnõu eesmärgiks on teenuse reguleerimine viisil, mis
vastaks paremini tegelikule olukorrale ning lapsehoiuteenus, mida on seni kohalikud
omavalitsuse üksused korraldanud ja pakkunud koostöös sotsiaalkindlustusametiga,
reguleeritakse nüüd kohaliku omavalitsuse poolt pakutava abina. Kui seni pakuti
lapsehoiuteenust raske ja sügava puudega lastele riigieelarvest ja ESF rahastuse kaudu
kohaliku omavalitsuse üksusele eraldatud vahendite abil, siis alates 1. jaanuarist 2021 antakse
koos lapsehoiu korraldamise ülesandega riigieelarvest toetusfondi vahendid ja Euroopa
Sotsiaalfondist rahastatakse kohalike omavalitsusi vaid osaliselt.
Alates 2015 aasta novembrist on pakutud raske ja sügava puudega lastele lapsehoiuteenust
lisaks KOV vahenditele ka ESF rahastuse toel, läbi Sotsiaalkindlustusameti. Praegusel kujul
(Sotsiaalkindlustusameti kaudu, koostöös hankepartneritega) lõppeb teenuseosutamine selle
aasta lõpuga (31.12.2020). Kuna Euroopa Sotsiaalfondi rahastust tugiteenuste osutamiseks on
pikendatud kuni 2022 aasta lõpuni, siis peab sotsiaalkindlustusamet otstarbekaks projekti
tegevustest väljumiseks kasutada üleminekuperioodi. Alates 01.jaanuarist 2021 kuni
31.12.2022 jätkub teenuste osutamine uue korraldusmudeli alusel, kus kohalikud
omavalitsusüksused saavad senisest rohkem teenuste osutamisse panustada. Uue
korraldusmudeli rakendumisel omavad KOVd eelduslikult selgemat ülevaadet laste teenuste
vajaduse,
teenuste
kasutamise
ja
vajalike
rahaliste
vahendite
kohta.
Kuna lapsehoiuteenuse näol on tegemist KOV korraldava teenusega siis jätkub 2021 aastal
teenuse
osutamine
läbi
konkursi,
mille
Sotsiaalkindlustusamet
kohalikele
omavalitsusüksustele korraldas ajavahemikus oktoober kuni detsember 2020. Üle-eestiliselt
on viimastel aastatel loodud toimiv teenuseosutajate võrgustik ning kohalikel
omavalitsusüksustel on võimalus koostöös tänaste SKA hanke- ja koostööpartneritega jätkata
tugiteenuste osutamist ka peale 2020 aastat. Üleminekuperioodil on rahaliste vahendite
kasutamine väga palju väiksem kui siiani, mistõttu on eriti oluline varakult üle vaadata ning
hinnata puudega laste tugiteenuste vajadus ja maht, et uuest aastast ei jääks lapsed vajalike
teenusteta.
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetust võib kasutada kuni selle
kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.
Mis puudutab riigieelarvest KOV-i toetusfondi raske ja sügava puudega laste
sotsiaalteenusteks eraldatava rahasumma KOV kasutust (tingimusel, et need aitavad
vähendada puudega lapse vanema hoolduskoormust ning puudest tulenevat erivajadust SHS §
156 lg 3²), siis ei ole seaduses ette nähtud kindlat piirmäära raske ja sügava puude korral.
Teenustele suunamine sõltub lapse puudega seotud vajadustest (SHS § 452), mis tähendab, et

erineva puudega (ja puude raskusastmega) lapsed vajavad erinevas mahus teenuseid.
Kohaliku omavalitsuse üksuse kohustuseks on välja selgitada abi saamiseks pöördunud isiku
abivajadus ja sellele vastav abi (SHS § 15).
Seisuga 01.12.2020 oli Häädemeeste vallas 8 raske ja 3 sügava puudega last vanuses 0-18.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja seda rakendatakse alates
01.01.2021
Eelnõu kooskõlastamine
Määruse eelnõu on kooskõlastatud Häädemeeste Vallavolikogu haridus- ja sotsiaalkomisjoni
26.10.2020 istungil ning vallavalitsuse 08.12.2020 istungil.
Lene Hirvela
lastekaitsespetsialist

