TAPA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS

EELNÕU
Tapa

…. … 2015 nr

Tapa Vallavolikogu 27. juuni 2013 määruse nr 91 “Hooldusteenusele suunamise
tingimused ja kord Tapa vallas“ muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja
sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2 alusel.
§ 1. Tapa Vallavolikogu 27. juuni 2013 määruses nr 91 “Hooldusteenusele suunamise
tingimused ja kord Tapa vallas“ tehakse järgmised muudatused:
(1) Muuta paragrahvi 1 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(2) Hooldusteenuse eesmärk on toetada ja säilitada isiku igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti
ning kindlustada temale turvaline elukeskkond, mis on kaetud hooldusteenuse osutamisega.“
(2) Muuta paragrahvi 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Hoolekandeasutus – päevaselt või ööpäev läbi tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele
tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine,
arendamine ja järelevalve.
(2) Hooldusteenus - terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt
igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimiseks osutatav teenus, mis parandab hooldusvajadusega
isiku igapäevast toimetulekuvõimet ning elukvaliteeti, kindlustab turvalise elukeskkonna ja
sisaldab toetavaid ja säilitatavaid hooldus- ja arendustoiminguid ning järelevalvet.
(3) Intervall- ja/või sesoonne hooldusteenus - hoolekandeasutuse lühiajaline, ajaliselt piiratud
hooldusteenus, mis on mõeldud inimese vajaduste ja funktsionaalse võimekuse taastamiseks
peale haigust või lisaturvalisuse ja kõrvalabi vajaduse tagamiseks hoolekandeasutuses. Lisaks on
intervallhooldus mõeldud mitteformaalsele hooldajale, näiteks pereliikmele või lähedasele,
puhkuse või aktiivses tööelus osalemise võimaldamiseks. Intervallhoolduse käigus pakutakse
lisaks hooldustoimingutele toitlustamist, majutust, sõltuvalt isiku vajadustest ka
sotsiaalnõustamist, rehabiliteerimist, arendavaid tegevusi, abivahenditega seonduvat nõustamist,
sotsiaaltransporti ning muid toetavaid ja toimetulekut tagavaid toiminguid ja teenuseid.
(4) Päevahoiuteenus – päevane hoolekandeasutuses osutatav hooldusteenus, mille puhul
pakutakse lisaks hooldustoimingutele ka toitlustamist, sõltuvalt isiku vajadustest ka
sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, rehabiliteerimist, arendavaid tegevusi,
abivahenditega seonduvat nõustamist, sotsiaaltransporti ning muid toetavaid ja toimetulekut
tagavaid toiminguid ja teenuseid.
(5) Hooldekoduteenus – ööpäev läbi kestev hoolekandeasutuse hooldusteenus, mis parandab
kliendi igapäevast toimetulekuvõimet ning elukvaliteeti, sisaldab toetavaid ja säilitavaid
hooldus- ja arendustoiminguid ja järelevalvet ning vajadusel sotsiaaltransporti,
sotsiaalnõustamist, rehabiliteerimist, abivahenditega seonduvat nõustamist ning ka esmatasandi
arstiabi.
(6) Ülalpidamiskulu – hooldusteenusel oleva hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa.

(7) Seadusjärgne ülalpidaja – ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes
(ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad
sugulased).
(8) Seaduslik esindaja – kohtumääruse alusel tegutsev isiku esindaja (eestkostja, volitatud isik).“
(3) Täiendada määrust paragrahviga 21 järgmises sõnastuses:
„§ 21. Tapa valla hooldusteenused
(1) Olenevalt vajaduste ja tegevusvõime hindamistulemustest võib hooldusteenust osutada kas
lühiajaliselt või pikaajaliselt.
(2) Isikutele osutatavateks hooldusteenusteks Tapa vallas on:
1) Päevahoiuteenus
2) Hooldusteenus
3) Intervall ja/või sesoonne hooldusteenus
4) Hooldekoduteenus
(3) Hooldusteenusega seotult võib osutada tervishoiuteenust, näiteks koduõendusteenust, kliendi
seisundi hindamise teenust ning taastus- ja hooldusraviteenust.“
(4) Muuta paragrahvi 3 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„(1) Professionaalset hooldamist ja kõrvalabi vajav isik, kellel puuduvad seadusjärgsed
ülalpidajad ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes pole võimalik.“
(5) Paragrahvi 5 lõiget 4 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Tapa Vallavalitsuse sotsiaalosakonnal on hooldusteenuse vajaduse väljaselgitamiseks ja
hindamiseks õigus külastada hooldusteenuse kohta taotleva isiku kodu, vestelda nii isiku kui ka
olemasolul tema lähedastega.“
(6) Määrust paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:
„(51) Tapa Vallavalitsus valib isikule hooldusteenuse osutaja lepingupartnerite hulgast
võimalusel arvestades hooldatava või tema eestkostja soove.“
(7) Määruse paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse sõna „pakkuva“ sõnaga „osutava“.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Urmas Roosimägi
Vallavolikogu esimees
Eelnõu oli arutlusel 09.09.2014, 29.09.2014, 13.01.2015, 10.02.2015, 17.08.2015, 03.09.2015,
13.10.2015 toimunud sotsiaalkomisjoni koosolekutel ja 06.11.2014, 12.02.2015, 03.09.2015
toimunud vallavalitsuse istungil ning 20.10.2015 toimunud eelarve- ja arengukomisjoni
koosolekul.

Seletuskiri
Tapa Vallavolikogu 27.06.2013 määruse nr 91 „Hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord
Tapa vallas“ muutmine
Sissejuhatus
Tapa Vallavolikogu määruse „Tapa Vallavolikogu 27.06.2013 määruse nr 91 „Hooldusteenusele
suunamise tingimused ja kord Tapa vallas“ muutmine” eelnõu on algatanud ja ette valmistanud
Tapa Vallavolikogu sotsiaalkomisjon. Seletuskirja koostas Tapa Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
liige Jaan Lõõnik (jaan@erkas.ee, tel. 5161054).
Eelnõuga täpsustatakse Tapa Vallavolikogu kehtestatud korda arvestades praktikas ilmnenud
vajadusi valdkonna korrastamiseks ja arengueelduste loomiseks ning samuti redaktsiooni
grammatilist korrektsust. Eelnõu koostamisel on lähtutud sotsiaalhoolekandeseaduse paragrahvi
8 p 2 ja paragrahvi 9 lg 1 sätestatust.
Kaasaegses ühiskonnas on tunnustatud printsiip, et riik tagab oma kodanikele sotsiaalse kaitse,
mis annab kindlustunde tuleviku suhtes ning võimaluse elada inimväärselt kogu elu. Sotsiaalse
kaitse meetmed jagunevad sotsiaalkindlustuseks ja hoolekandeks.
Sotsiaalkindlustus on riigi poolt antav garantii, millega teatud sotsiaalsete riskide (surm,
toitjakaotus, vanadus, töövõimetus, lapse sünd) realiseerumise korral tagatakse täiendav
sissetulek või sissetulekute jätkumine vähemalt tasemel, mis võimaldab inimväärset äraelamist.
Sotsiaalkindlustust rahastatakse nii kohustuslikest maksudest või maksetest kui ka vabatahtlikest
maksetest.
Hoolekanne on toimingute süsteem, mille eesmärgiks on inimestele erinevate vabaduste
kindlustamine ning inimressursi arendamise kaudu majanduse arendamiseks paremate
võimaluste loomine. Samal ajal suurendatakse sotsiaalset kaasatust, ennetatakse ja leevendatakse
laiaulatuslikumalt ning tõhusamalt vaesust ja sotsiaalset tõrjutust.
Hooldusteenuse osutamisel ning selle valla elanikele võimaldamisel tuleb ühelt poolt silmas
pidada kliendi, aga teiselt poolt ei tohi eirata ka kliendi hooldamisega hõivatute vajadusi.
Ühiskondliku hüve ja majandusarengu aspekte silmas pidades ongi kliendile hooldusteenuse
osutamine sageli ainsaks võimalikuks viisiks hoolduskoormusega inimesele isikliku vabaduse,
eneseteostuse ja tööhõive või õpingute jätkamise võimaldamiseks. Sellest tulenevalt on volikogu
sotsiaalkomisjon pidanud vajalikuks luua õiguslikud eeldused Tapa valla elanikele pakutavate
hooldusteenuste ringi laiendamiseks, et võimaldada valla elanikel õppimist ja töötamist nii, et
nad ei pea muretsema oma lähedase hooldusvajaduse rahuldamise pärast.
Eelnõu sisu
1.1.

§ 1 lg 2 muutmine

Eelnõuga muudetakse kehtiva määruse redaktsioonis kehtivat hooldusteenuse eesmärki
täpsemaks. Kehtiv redaktsioon seob hooldusteenuse eesmärgiks oleva saavutamise sellega, kas
isiku igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti toetada ja säilitada ning turvalist elukeskkonda
kindlustada on või ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.
Sotsiaalkomisjon on seisukohal, et hooldusteenust tuleb mõista laiemana kui seni kehtivas

määruses märgitud hooldekodu teenus. Seetõttu on õigem sätestada hooldusteenuse eesmärgina
toetada ja säilitada isiku igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti ning kindlustada temale
turvaline elukeskkond, mis on kaetud hooldusteenuse osutamisega.
1.2.

§ 2 muutmine

Eelnõuga täpsustatakse määruse § 2 sätestatud mõisteid. Mõistete sisustamisel on võetud aluseks
Sotsiaalministeeriumi asjakohased teenuste kirjeldused. Mõistete kaudu sätestatakse
hooldusteenuste osutamise terviklik süsteem Tapa vallas, mis on edaspidi aluseks täpsemate
teenusekirjelduste koostamisel ning elanikele vajadustele vastava teenuse võimaldamiseks.
Isikute hooldusvajadus võib olla tingitud nii terviseseisundist, tegevusvõimest kui ka
elukeskkonnast ning see võib ilmneda erineval määral. Seetõttu on vajalik, et osutatavad
hooldusteenused oleksid võimalikult paindlikult kohandatavad klientide ja nende lähedaste
vajaduste rahuldamiseks ning kogumina kataks võimalikult palju esineda võivatest olukordadest.
Hoolekandeasutuse mõistet on täiendatud nii, et isiku hooldamise all mõistetakse sõnaselgelt ka
järelevalvet kliendi üle. Sageli ongi järelevalvevajadus peamiseks põhjuseks, miks lähedast ei
saa üksi koju jätta, et tööl käia või õpinguid jätkata.
Hooldusteenuse mõiste on seniselt vaid hooldekoduteenusega piiritletuselt laiendatud kõikidele
hooldusvajadusega isiku igapäevase toimetulekuvõime parandamisele suunatud teenustele.
Niisamuti on laiendatud intervall- ja/või sesoonse hooldusteenuse mõiste sisu, kusjuures
täiendava eesmärgina nähakse ka mitteformaalse hooldaja eneseteostuse võimaldamist.
Täpsustatud on ka, et hooldusteenus peab sisaldama kliendi arendustoiminguid.
Sotsiaalministeeriumi soovituste kohaselt on täpsustatud osutatava hooldusteenuse minimaalne
teenuskomponentide loetelu.
1.3.

Määruse täiendamine §-ga 21

Eelnõuga täiendatakse määrust sätetega, mille kohaselt võib hooldusteenust osutada isikule
olenevalt tema vajadusest või tegevusvõime hindamistulemusest kas lühi- või pikaajaliselt.
Eelnõu näeb ette neli erinevat liiki hooldusteenust erinevate hooldusvajaduste rahuldamiseks.
Hooldusteenusega seotult võib osutada tervishoiuteenuseid. Eelnõu näeb ka ette võimaluse
siduda hooldusteenusega tervishoiuteenus. Täienduse eesmärk on luua hooldusteenuste terviklik
süsteem Tapa valla elanikele ning korraldada teenused ühtse õigusaktiga.
Ka Riigikontroll on juhtinud tähelepanu, et iseseisva õendusabi ja hoolekandesüsteem ei ole
seotud tervikuks. Õendusabi osutamist rahastab Eesti Haigekassa ja korraldab
Sotsiaalministeerium, hoolekandeteenuseid aga kohalikud omavalitsused. Riigikontrolli auditi
käigus selgus, et ühtseid hindamiskriteeriume, mille alusel inimesele kõige sobivam teenus
õendusabi- või hoolekandesüsteemist leida, kehtestatud ei ole.
1.4.

§ 3 lg 1 muutmine

Eelnõuga täpsustatakse, et hooldusteenust on saama õigustatud ka selline isik, kelle
hooldusvajadus ei ole tingimata ööpäevaringne, kuid kel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad.
1.5.

§ 5 lg 4 muutmine

Eelnõuga täpsustatakse, et määrus sätestab Tapa Vallavalitsuse sotsiaalosakonna õigused.

1.6.

§ 5 täiendamine

Eelnõuga täiendatakse volikogu määrust, et vallavalitsus valib isikule sobiva hooldusteenuse
osutaja lepingupartnerite hulgast võimalusel arvestades hooldatava või tema eestkostja soove.
Sellega määratletakse ära, et vallavalitsus peab olema konkreetsele isikule hooldusteenuse
osutaja valimisel veendunud osutatava teenuse nõuetele vastavuses ning et teenuse osutaja peab
alluma vallavalitsuse järelevalvele. Teenus peab olema kättesaadav kõikidele isikutele, kelle
puhul on tuvastatud abivajadus ning sobivaks teenuseks on hinnatud hooldusteenus.
Lepingupartnerite seast valiku tegemisel eelistatakse võimalusel hooldatava või tema eestkostja
soove.
1.7.

§ 6 lg 3 muutmine

Eelnõuga sätestatakse, et hooldusteenusele koha saamisel sõlmitakse eraldi leping konkreetse
teenuse osutaja ning teenuse eest tasuja või tasujate vahel.
Eelnõu vastavus õigusaktidele
Eelnõu on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Sotsiaalhoolekandeseaduse § 9 lg 1 järgi on
vallavalitsus kohustatud korraldama vallas elavale isikule sotsiaalteenuste andmist.
Eelnõu rakendamine ja mõjud
Eelnõu rakendudes luuakse eeldused täiendavate teatud kvaliteedinõuetele vastavate
sotsiaalteenuste võimaldamiseks Tapa valla abivajavatele elanikele eesmärgiga tagada iseseisev
toimetulekuvõime abivajajale ja/või teda hooldavale isikule. Teenuste nomenklatuur võimaldab
katta vajadusi paindlikult ning annab vallavalitsusele võimaluse pakkuda isikule just vajadustele
vastavat teenust vajalikus mahus. Sõlmides teenuseosutajatega raamlepingud on võimalik tagada
vallaelanikele suurem kindlustunne toimetulekuks ning ennetada hoolduskoormusega isikute
väljalangemist tööhõivest. Teenused on võimalik välja arendada koostöös erasektori ja teiste
omavalitsustega.
Riigikontroll on oma auditis märkinud, et „veerand neist, kes said kõige kallimat ehk
statsionaarset õendusabi teenust, oleksid ideaaltingimustes pidanud saama mõnda muud abi.
Selle põhjuseks on nii ühtsete ja selgete kriteeriumite puudumine kui ka tervishoiu- ja
hoolekandesüsteemi nõrk seotus. Eksperdid hindasid, et 37% vale teenust saanutest vajas
hoolekandeasutuse teenust, ligi pooled oleksid saanud kodus hakkama, kui neile oleks kas
õendus- või hoolekandeteenuseid pakutud kodus. 18% aga poleks vajanud üldse mingeid
teenuseid ja saanuks kodus iseseisvalt hakkama“. Seega on avaliku ressursi säästmiseks
vältimatult vaja astuda samme hooldusteenuste valiku suurendamiseks ja paindliku osutamise
tagamiseks.
Eelnõu kehtestamine ei too kaasa vältimatult täiendavaid kulusid vallaeelarvesse, kuna teenuste
eest tasumise korda ei muudeta. Teenuste valiku laiendamine võimaldab optimeerida
vallaeelarvelisi kulusid juhul kui isik on suunatud hooldekodusse odavama, kuid vajadustele
vastava teenuse puudumisel. Vallaeelarvest finantseeritakse hooldusteenuseid eelarve rea
„Sotsiaalne kaitse“ alaridadelt 102001 „Tapa Hooldekodu“ ja 102002 „Teenuse ostmine teistelt“.
Eelnõu menetlemise käik

Eelnõu oli arutlusel Tapa vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 09.09.2014, 29.09.2014, 10.11.2014,
13.01.2015, 10.02.2015 ja 13.10.2015 koosolekutel.
Tapa Vallavalitsus vaatas eelnõu läbi 6.11.2014, mil otsustas seda mitte toetada, kuna ei ole
näidatud, millistest vahenditest kaetakse kulud ettepanekute elluviimiseks ning puudub
ettepanekute mõju analüüs ja seletuskiri. Sotsiaalkomisjon arvestas 13.01.2015 istungil eelnõus
Tapa Vallavalitsuse esitatud märkustega ning otsustas esitada volikogule eelnõu ja seletuskiri
täiendatud kujul.
Tapa Vallavalitsus käsitles eelnõuga seonduvat oma 3.09.2015 istungil. Vallavalitsus jäi
6.11.2014 väljendatud seisukohtade juurde.

Hooldusteenusele suunamise tingimused ja kord Tapa vallas
Vastu võetud 27.06.2013 nr 91 koos eelnõus sätestatud muudatusettepanekutega
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja sotsiaalhoolekande
seaduse § 5 lg 4, § 8 p 2, § 10 p 6, § 16 lg 1, § 17 lg 1, § 18 lg 1 p 6, § 27 lg 1 p 4, § 41, § 44 lg
1, § 45 lg 1, § 46 lg 1 alusel.
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Käesolev määrus sätestab isikute hooldusteenusele suunamise ja sealt lahkumise korra
isikutele, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Tapa vald.
(2) Hooldusteenuse eesmärk on toetada ja säilitada isiku igapäevast toimetulekut ja elukvaliteeti
ning kindlustada temale turvaline elukeskkond, mis on kaetud hooldusteenuse osutamisega.
§ 2. Mõisted
„(1) Hoolekandeasutus – päevaselt või ööpäev läbi tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele
tagatakse nende eale ja seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine,
arendamine ja järelevalve.
(2) Hooldusteenus - terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt
igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimiseks osutatav teenus, mis parandab hooldusvajadusega
isiku igapäevast toimetulekuvõimet ning elukvaliteeti, kindlustab turvalise elukeskkonna ja
sisaldab toetavaid ja säilitatavaid hooldus- ja arendustoiminguid ning järelevalvet.
(3) Intervall- ja/või sesoonne hooldusteenus - hoolekandeasutuse lühiajaline, ajaliselt piiratud
hooldusteenus, mis on mõeldud inimese vajaduste ja funktsionaalse võimekuse taastamiseks
peale haigust või lisaturvalisuse ja kõrvalabi vajaduse tagamiseks hoolekandeasutuses. Lisaks on
intervallhooldus mõeldud mitteformaalsele hooldajale, näiteks pereliikmele või lähedasele,
puhkuse või aktiivses tööelus osalemise võimaldamiseks. Intervallhoolduse käigus pakutakse
lisaks hooldustoimingutele toitlustamist, majutust, sõltuvalt isiku vajadustest ka
sotsiaalnõustamist, rehabiliteerimist, arendavaid tegevusi, abivahenditega seonduvat nõustamist,
sotsiaaltransporti ning muid toetavaid ja toimetulekut tagavaid toiminguid ja teenuseid.
(4) Päevahoiuteenus – päevane hoolekandeasutuses osutatav hooldusteenus, mille puhul
pakutakse lisaks hooldustoimingutele ka toitlustamist, sõltuvalt isiku vajadustest ka
sotsiaalnõustamist, psühholoogilist nõustamist, rehabiliteerimist, arendavaid tegevusi,
abivahenditega seonduvat nõustamist, sotsiaaltransporti ning muid toetavaid ja toimetulekut
tagavaid toiminguid ja teenuseid.
(5) Hooldekoduteenus – ööpäev läbi kestev hoolekandeasutuse hooldusteenus, mis parandab
kliendi igapäevast toimetulekuvõimet ning elukvaliteeti, sisaldab toetavaid ja säilitavaid
hooldus- ja arendustoiminguid ja järelevalvet ning vajadusel sotsiaaltransporti,
sotsiaalnõustamist, rehabiliteerimist, abivahenditega seonduvat nõustamist ning ka esmatasandi
arstiabi.
(6) Ülalpidamiskulu – hooldusteenusel oleva hoolealuse ülalpidamiseks kuluv summa.
(7) Seadusjärgne ülalpidaja – ülalpidamiskohustusega isik perekonnaseaduse mõistes
(ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad
sugulased).
(8) Seaduslik esindaja – kohtumääruse alusel tegutsev isiku esindaja (eestkostja, volitatud isik).
„§ 21. Tapa valla hooldusteenused
(1) Olenevalt vajaduste ja tegevusvõime hindamistulemustest võib hooldusteenust osutada kas
lühiajaliselt või pikaajaliselt.
(2) Isikutele osutatavateks hooldusteenusteks Tapa vallas on:
1) Päevahoiuteenus
2) Hooldusteenus
3) Intervall ja/või sesoonne hooldusteenus
4) Hooldekoduteenus

(3) Hooldusteenusega seotult võib osutada tervishoiuteenust, näiteks koduõendusteenust, kliendi
seisundi hindamise teenust ning taastus- ja hooldusraviteenust.
§ 3. Hooldusteenust saama õigustatud isikud
(1) Professionaalset hooldamist ja kõrvalabi vajav isik, kellel puuduvad seadusjärgsed
ülalpidajad ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes pole võimalik.
(2) Igapäevast põetust vajav isik, kelle seadusjärgsed ülalpidajad ei suuda mõjuvatel põhjustel
(tervislik seisund; kõrge iga; majanduslik vähekindlustatus jm) täita neile perekonnaseaduse
alusel pandud kohustusi.
(3) Seadusjärgsete ülalpidajateta või intervall- ja/või sesoonset hooldusteenust vajav isik.
(4) Seadusjärgsete ülalpidajatega hooldekodu teenust sooviv isik.
§ 4. Hooldekodu teenust mitte saama õigustatud isikud
(1) Isikud, kes põevad nakkushaigusi (sh tuberkuloosi).
(2) Isikud, kellel on alkoholi- või narkootilise aine sõltuvus.
(3) Isikud, kes on enesele ja teistele ohtlikud oma psüühika- ja/või käitumishäire tõttu.
(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1-3 nimetatud isikud kuuluvad ravile ja/või hooldamisele kas
kodus, raviasutuses või erihoolekandeasutuses.
§ 5. Hooldusteenusele koha taotlemine
(1) Hooldusteenusele koha taotlemise aluseks on isiku, tema seadusjärgse ülalpidaja või tema
eestkostja kirjalik vabas vormis avaldus, kus põhjendatakse hooldusteenusele paigutamise
vajadust ja näidatakse ära, kuidas toimub hooldusteenuse eest tasumine.
(2) Kui taotleja ei ole ise suuteline oma tervisliku seisundi tõttu avaldust esitama, võib selle
erandjuhul esitada sotsiaaltöötaja, pereliige või muu taotlejaga lähedalt seotud isik.
(3) Avaldusele lisatavad dokumendid:
1) isikut tõendava dokumendi koopia,
2) isiku eestkostja puhul kohtumääruse koopia,
3) isiku perearsti tõend, et hooldusteenust taotlev isik ei põe nakkushaigusi ega ole enesele ja
teistele ohtlik oma psüühika- ja/või käitumishäire tõttu,
4) isiku rehabilitatsiooniplaan (olemasolu korral),
5) isiku või tema esindaja kinnitus testamendis või kinkelepingus fikseeritud
ülalpidamiskohustuse kohta (olemasolu korral),
6) taotleja või tema seadusjärgsete ülalpidajate kirjalikud kinnitused hoolduskulude osalise või
täieliku tasumise kohta.
(4) Tapa Vallavalitsuse sotsiaalosakonnal on hooldusteenuse vajaduse väljaselgitamiseks ja
hindamiseks õigus külastada hooldusteenuse kohta taotleva isiku kodu, vestelda nii isiku kui ka
olemasolul tema lähedastega.
(5) Sotsiaalosakonnal on õigus kontrollida hooldusteenuse eest tasumise otsustamiseks isiku ja
tema ülalpidamiskohustusega perekonnaliikmete majanduslikku olukorda ning küsida
lisadokumente nende maksevõime hindamiseks.
(51) Tapa Vallavalitsus valib isikule hooldusteenuse osutaja lepingupartnerite hulgast
võimalusel arvestades hooldatava või tema eestkostja soove.
(6) Andmete varjamise või valeandmete esitamise korral isiku suunamine hooldusteenusele või
hooldusteenuse saamisel hooldusteenus lõpetatakse koheselt.
§ 6. Hooldusteenuse koha järjekord ja hooldusteenuse eest tasumine
(1) Hooldusteenuse taotlejate avaldused registreeritakse ja neile vastatakse kirjalikult.
Hooldusteenuse taotlejate järjekorra üle peab arvestust sotsiaalnõunik.
(2) Hooldusteenuse taotlemise avaldust menetletakse sotsiaaltoetuste määramise komisjonis ja
otsuse väljastab Tapa Vallavalitsus korraldusena. Korralduses on nimeliselt ära märgitud
hooldusteenuse eest tasuja või tasujad.
(3) Hooldusteenusele koha saamise korral sõlmitakse leping hooldusteenuse eest tasuja või
tasujate ja hooldusteenust osutava hoolekandeasutuse vahel.

(4) Hooldusteenust taotleval isikul on õigus vaba tahteavaldusena teha hoolduskulude katmiseks
notariaalselt kinnitatud kinkeleping oma isikliku vara kohta Tapa valla kasuks.
(5) Seadusjärgsete ülalpidajateta isiku pärija või kinkesaaja olemasolul kaasatakse pärija või
kinkesaaja kui teenuse taotleja vahendite arvelt kasu saaja hooldusteenuse taotleja
ülalpidamisprotsessi.
(6) Hooldusteenusele suunamisel määratakse kindlaks osapoolte poolt makstavate osade
suurused juhul, kui osapooli on rohkem kui kaks. Hooldusteenuse eest maksmine toimub sellisel
juhul järgnevalt:
1) taotleja tasub hooldusteenuse eest 85-100% temale riigi poolt makstavast pensionist, puudega
inimese toetuse saamise korral kuni 100% temale riigi poolt makstavast puudega inimese
toetusest;
2) ülalpidamiskohustuslased tasuvad hooldusteenuse eest vastavalt kokkuleppele ja
vallavalitsuse korraldusele;
3) vallavalitsus tasub hooldusteenuse eest puudujääva osa.
(7) Kui hooldusvajadusega isiku ja/või tema ülalpidamiskohutusega isikute majanduslik olukord
on muutunud nii, et nad on võimelised hooldusteenust kokkulepitust suuremas summas
rahastama, muudab vallavalitsus valla eelarvest teenuse eest makstava osa suurust.
(8) Kui seadus- või lepingujärgsete ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord
oluliselt halveneb, mistõttu nad ei ole võimelised kokkulepitud mahus teenuse eest tasuma, on
neil õigus taotleda valla eelarvest makstava osa suurendamist.
(9) Valla osalusega hooldusteenuse eest tasumisel korral on Tapa vallal õigus vähemalt 1 kord
aastas kontrollida hooldusteenuse eest tasuja majanduslikku seisu.
(10) Vallavalitsus keeldub valla eelarvest hooldusteenuse kulu rahastamisest, kui hooldust
vajava isiku ja/või tema seadus- või lepingujärgsete ülalpidajate sissetulekust ja varast piisab
hoolduskulude katmiseks.
§ 7. Hooldusteenuselt lahkumise ja/või väljaarvamise alused
(1) Hooldusteenusel oleva isiku võib hooldusteenuselt välja arvata järgmistel juhtudel:
1) hooldusteenusel oleva isiku või tema seadusjärgse ülalpidaja või eestkostja kirjaliku avalduse
alusel, näidates ära, kuhu ja kelle juurde hooldusalune isik elama asub;
2) kohtuotsuse alusel kinnipidamiskohta või psühhiaatriahaiglasse sundravile suunamise korral;
3) arsti otsuse alusel tuberkuloosi põdevate isikute paigutamine neile ette nähtud raviasutusse;
4) kui hooldusteenusel oleva hooldamise alused ehk hooldusvajadus on ära langenud (nt isiku
tervislik seisund on paranenud niivõrd, et isik saaks edaspidi iseseisvalt või vähese kõrvalabiga
hakkama), eeldusel, et inimese toimetulek hooldusteenuselt lahkumisega ei halvene ja tal on
olemas elukoht ning võimalus saada talle vajalikke sotsiaaltoetusi ja –teenuseid;
5) kui hooldusteenusel olev isik, tema seadusjärgne ülalpidaja või eestkostja ei täida lepinguga
endale võetud kohustusi;
6) hooldusteenusel oleva isiku üleviimine teise hoolekandeasutusse, teisele teenusele,
pikaajalisele ravile jm;
7) sõlmitud lepingus ette nähtud tähtaja möödumisel;
8) hooldusteenusel oleva isiku etteteatamata ja/või omavolilisel lahkumisel hooldusteenuselt 1
(ühe) kuu jooksul, kui lahkunud isiku asukoha kohta andmed puuduvad;
9) hooldusteenusel oleva isiku surma korral.
(2) Hooldusteenuselt ajutine lahkumine:
1) hooldusteenusel olev isik võib isiku või isiku seadusjärgse ülalpidaja või isiku eestkostja
vastava avalduse või teatise alusel ajutiselt lahkuda hoolekandeasutusest avaldusel näidatud
perioodiks ja kohta, märkides ära isiku eest vastutava inimese ning tema kontaktandmed (nt koju,
lähedaste juurde, nädalavahetus(t)eks, puhkepäeva(de)ks vm).
2) ajutiselt puudutud päevi või perioode kohatasu maksmisest ei vabastata.
§ 8. Rakendussätted

(1) Tunnistada kehtetuks Tapa Vallavalitsuse 22.08.2006 määrus nr 13 „Tapa hooldekodusse
isikute vastuvõtmise ja sealt lahkumise või väljaarvamise eeskiri“.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval Riigi Teatajas avalikustamisest.

