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1.  Laste, noorte ja lastega perede sotsiaalteenused 

1.1 Laste päevakeskuse teenus 

1.1.1 Laste päevakeskuse teenuse eesmärk on luua koolikohustuslikele lastele tingimused lapse võimete 

tasakaalustatud arenguks ning aidata ennetada perekonna toimetulekuraskusi, pakkudes lapsele 

päevast toetust ja rakendust ning abi õppetöös.  

1.1.2 Teenuse raames saab laps: 

1.1.2.1 individuaalset nõustamist kooliküsimustes;  

1.1.2.2 psühholoogilist abi; 

1.1.2.3 toetust igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ja enese eest hoolitsemisel;  

1.1.2.4 suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel; 

1.1.2.5 sobivaid tingimusi õppimiseks ja tuge õppetöös; 

1.1.2.6 eakohast arengut toetavaid vabaajategevusi; 

1.1.2.7 toitlustamist.  

1.1.3 Teenuseosutaja nõustab oma pädevuse piires lapse seaduslikku esindajat või hooldajat last 

puudutavates psühholoogilistes ja pedagoogilistes küsimustes. 

1.1.4 Teenust osutatakse tööpäevadel. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel, riigipühadel ja 

koolivaheaegadel otsustab teenuseosutaja. 

1.1.5 Teenuse osutamise ühes üksuses on kohti kuni 30 lapsele ja lastega töötab vähemalt kolm 

spetsialisti, kellest üks on kõrgharidusega pedagoog ja/või psühholoog ning kaks vähemalt keskeri- 

või kõrgharidusega sotsiaaltöötajat või kõrgharidusega noorsootöötajat.  

1.1.6 Laps saab teenust alaealiste komisjoni mõjutusvahendina alaealiste mõjutusvahendite seaduse 

mõttes ja/või lapse elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakonna (edaspidi 

hoolekandeosakond) teadmisel. Hoolekandeosakonna teadmata teenusele asunud lapsest teavitab 

teenuseosutaja hiljemalt järgmisel tööpäeval. 

1.1.7 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ning säilitab last puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb iga päev märkmeid teenusel viibiva lapse kohta tema 

klienditoimikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, võrgustikukohtumised, 

kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

1.1.8 Teenuseosutaja rakendab koostöös hoolekandeosakonnaga abinõusid lapse elu edasiseks 

korraldamiseks. Vähemalt iga üheksa kuu järel (vajaduse korral sagedamini) hindab teenuseosutaja 

koos hoolekandeosakonnaga lapse teenusevajadust. Teenuseosutaja ülesanded määratakse kindlaks 

osakonna juhtimisel koostatud juhtumiplaanis. 

1.1.9 Teenuseosutaja esitab hoolekandeosakonnale kord kvartalis lühiülevaate lapse teenuse kasutamise 

kohta ning õppeaasta lõpus hoolekandeosakonna nõudmisel detailse kokkuvõtte. Kui laps ei ole 

teenust põhjuseta kasutanud nädal aega, teavitab teenuseosutaja sellest lapse seaduslikku esindajat 

või hooldajat ja hoolekandeosakonda. 



1.2 Lapse vabatahtliku tugiisiku teenus  

1.2.1 Lapse vabatahtliku tugiisiku teenuse eesmärk on tagada lapsele turvaline ja toetav kasvukeskkond 

ning toetada tema iseseisvat toimetulekut olukordades, kus ta vajab sotsiaalsete, majanduslike, 

psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist. 

1.2.2 Teenust on õigus saada 3–18-aastasel lapsel. Teenust saav laps elab oma kodus ja kohtub 

tugiisikuga väljaspool kodu. Tugiisik võib lapsega suhtlemiseks kasutada 

telekommunikatsioonivahendeid. 

1.2.3 Lapsega töötav tugiisik: 

1.2.3.1 abistab arendavate tegevuste läbiviimisel;  

1.2.3.2 õpetab ja julgustab igapäevaelus toime tulema; 

1.2.3.3 abistab õppimises;  

1.2.3.4 aitab suhtlemisel; 

1.2.3.5 õpetab last enda eest hoolitsema ja sotsiaalseid oskusi arendama; 

1.2.3.6 annab oma käitumisega eeskuju. 

1.2.4 Tugiisik teeb koostööd lapse seadusliku esindaja või hooldajaga ning soodustab nendevahelisi häid 

suhteid. 

1.2.5 Tugiisik töötab lapsega tööpäeviti päevasel või õhtusel ajal. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel 

ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja. 

1.2.6 Tugiisikul peab olema vähemalt keskharidus ja ta peab olema läbinud tööandjapoolse 

täienduskoolituse. 

1.2.7 Laps saab teenust hoolekandeosakonna teadmisel. Laps võib teenust saada aja jooksul, mis on 

vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks või kuni probleemi lahendamiseni. 

1.2.8 Lapse seaduslik esindaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

1.2.9 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab last puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenusel viibiva lapse kohta jooksvalt märkmeid tema 

klienditoimikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, võrgustikukohtumised, 

kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

1.2.10 Teenuseosutaja esitab hoolekandeosakonnale kord kvartalis lühiülevaate lapse teenuse kasutamise 

kohta ning teenuse lõppedes hoolekandeosakonna nõudmisel detailse kokkuvõtte. Kui laps loobub 

teenusest, teavitab teenuseosutaja sellest hoolekandeosakonda esimesel võimalusel. 

1.3 Raske või sügava puudega lapse tugiisiku teenus 

1.3.1 Raske või sügava puudega lapse tugiisikuteenuse eesmärk on tagada turvaline ja toetav 

kasvukeskkond ning toetada iseseisvat toimetulekut koolis ja lasteaias ning olukordades, kus laps 

vajab puudest tulenevate sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu 

juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.  

1.3.2 Teenust on õigus saada 3–18-aastasel lapsel. Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus 

õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni 

õppeaasta lõpuni.  

1.3.3 Lapsega töötav tugiisik: 



1.3.3.1 pakub arendavaid tegevusi; 

1.3.3.2 vestleb ja arutleb lapsega; 

1.3.3.3 aitab lahendada probleemolukordi;  

1.3.3.4 aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele; 

1.3.3.5 osaleb lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel; 

1.3.3.6 aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele; 

1.3.3.7 abistab ja motiveerib last õppimisel; 

1.3.3.8 aitab last teda ümbritsevate inimestega suhtlemisel; 

1.3.3.9 õpetab enda eest hoolitsema ja julgustab igapäevaelus toime tulema. 

1.3.4 Tugiisik teeb koostööd lapse seadusliku esindaja või hooldajaga ning soodustab nendevahelisi häid 

suhteid. 

1.3.5 Tugiisikul peab olema vähemalt keskharidus ja ta peab olema läbinud tööandjapoolse 

täienduskoolituse. Lapse pereliige ei saa olla tugiisik. 

1.3.6 Laps on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. Laps saab teenust 12 kuni 40 tundi kalendrikuus. 

1.3.7 Lapse seaduslik esindaja või hooldaja koostab last tutvustava kirjaliku infomaterjali, milles ta: 

1.3.7.1 iseloomustab last; 

1.3.7.2 kirjeldab tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära ning olukordi, kus laps vajab teenust; 

1.3.7.3 kirjeldab hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani; 

1.3.7.4 selgitab abivahendite kasutamist. 

1.3.8 Lapse seaduslik esindaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

1.3.9 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab last puudutava info 

klienditoimikus. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, võrgustikukohtumised, 

kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

1.3.10 Teenuseosutaja esitab hoolekandeosakonnale kord kvartalis lühiülevaate lapse teenuse kasutamise 

kohta ning teenuse lõppedes hoolekandeosakonna nõudmisel detailse kokkuvõtte. Kui lapse 

seaduslik esindaja või hooldaja loobub teenusest, teavitab teenuseosutaja sellest 

hoolekandeosakonda esimesel võimalusel. 

1.4 Raske või sügava puudega lapse hoiukodu teenus  

1.4.1 Raske või sügava puudega lapse hoiukodu teenuse eesmärk on pakkuda puudega lapsele turvalist 

elukeskkonda ja hooldust asutuses. 

1.4.2 Teenust on õigus saada 3–18 aastasel lapsel. Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus 

õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni 

õppeaasta lõpuni. 

1.4.3 Teenuse raames pakutakse lapsele: 

1.4.3.1 turvalist elukeskkonda; 



1.4.3.2 tuge või suunamist lihtsamate igapäevaelu kohustuste ja toimingutega toimetulemisel; 

1.4.3.3 abi isiklikes hügieenitoimingutes; 

1.4.3.4 arengut toetavaid vabaajategevusi; 

1.4.3.5 sobivaid tingimusi õppimiseks ning tuge õppetöös. 

1.4.4 Teenus on ööpäevaringne. Teenuse osutamise ühes rühmas on kohti kuni seitsmele lapsele. 

Hoiukodu rühmas on päevasel ja õhtusel ajal tööl kaks ning öisel ajal vähemalt üks pedagoogilist 

või sotsiaaltööalast keskeri- või kõrgharidust või vähemalt keskharidust ja lapsehoidja 

kutsetunnistust omav kasvatusala töötaja.  

1.4.5 Laps on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. Laps saab teenust vähemalt 30 kalendripäeva 

kalendriaasta jooksul. Laps, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku 

omavalitsuse üksus peale Tallinna linna ja kelle teenuse eest ei tasuta Tallinna linna eelarve 

vahenditest, võib saada teenust kuni 30 kalendripäeva aastas. 

1.4.6 Lapse seaduslik esindaja või hooldaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

1.4.7 Lapse seaduslik esindaja või hooldaja koostab last tutvustava kirjaliku infomaterjali, milles ta: 

1.4.7.1 iseloomustab last; 

1.4.7.2 kirjeldab tema oskusi ja võimeid ning käitumise eripära; 

1.4.7.3 kirjeldab hooldamise eritingimusi, arsti määratud ravimiplaani; 

1.4.7.4 selgitab abivahendite kasutamist. 

1.4.8 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab last puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenusel viibiva lapse kohta iga päev märkmeid 

klienditoimikusse ja rühmapäevikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, 

võrgustikukohtumised, kokkulepped, seatud eesmärgid ja tegevused.  

1.5 Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenus 

1.5.1 Käitumishäiretega laste rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond 

käitumishäiretega koolikohustuslikele lastele, kes vajavad abi hooldamisel ja kasvatamisel tekkinud 

puuduste tõttu, ning aidata kaasa lapse resotsialiseerimisele ja antisotsiaalsete käitumisjoonte ning 

sõltuvuskäitumise vähenemisele.  

1.5.2 Lapsel on õigus teenust saada, kui ta on saanud enne käimasoleva aasta 1. oktoobrit 

seitsmeaastaseks ning on kantud üldhariduskooli nimekirja kuni põhihariduse omandamiseni või 

17-aastaseks saamiseni. Statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis 

põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus teenust saada kuni õppeaasta 

lõpuni. 

1.5.3 Teenuse osutamise tsükkel algab õppeaasta algusest ja kestab kuni 30. juunini või õppeaasta lõpuni. 

Pärast teenuse tsükli läbimist jääb laps järelnõustamisele, mille kestus määratakse kindlaks lapsele 

koostatud juhtumi- või rehabilitatsiooniplaanis.  

1.5.4 Teenuse raames pakutakse lapsele: 

1.5.4.1 individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi; 

1.5.4.2 motiveerimist ja toimetulekuoskuste õpetamist; 

1.5.4.3 suhtlemisõpetust ja abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel; 



1.5.4.4 sobivaid tingimusi õppimiseks ning tuge õppetöös; 

1.5.4.5 arengut toetavaid vabaajategevusi. 

1.5.5 Teenuseosutaja nõustab oma pädevuse piires lapse seaduslikku esindajat või hooldajat last 

puudutavates psühholoogilistes ja pedagoogilistes küsimustes. 

1.5.6 Teenus on ööpäevaringne. Rühmas on päevasel ja õhtusel ajal tööl kaks ning öisel ajal vähemalt üks 

sotsiaaltööalast või psühholoogiaalast keskeri- või kõrgharidust või vähemalt keskharidust omav ja 

tööandjapoolse sotsiaaltöö- ja/või pedagoogikaalase täiendkoolituse läbinud kasvatusala töötaja. 

Tööpäeviti töötab lastega kõrgharidusega psühholoog. 

1.5.7 Teenust osutatakse eri vanuses poistele ja tüdrukutele eraldi rühmades, rühm koosneb kuni 12. 

lapsest. Sotsiaal- ja tervishoiuameti teadmisel võib lühiajaliselt rühmas olla rohkem lapsi.  

1.5.8 Laps saab teenust alaealiste komisjoni mõjutusvahendina alaealiste mõjutusvahendite seaduse 

mõttes ja/või hoolekandeosakonna teadmisel. 

1.5.9 Laps võib viibida teenusel kuni probleemi lahenemiseni, kuid mitte üle kolme õppeaasta. Teenuse 

osutamine lõpetatakse enne õppeaasta lõppu, kui laps saab oma igapäevases kasvukeskkonnas 

iseseisvalt hakkama, või juhul, kui teenus ei vasta lapse vajadustele. 

1.5.10 Lapse seaduslik esindaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

1.5.11 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ning säilitab last puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenusel viibiva lapse kohta iga päev märkmeid 

rühmapäevikusse ja klienditoimikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, 

võrgustikukohtumised, kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

1.5.12 Teenuseosutaja rakendab koostöös hoolekandeosakonna ja/või lapse seadusliku esindajaga 

abinõusid lapse elu edasiseks korraldamiseks. Teenuseosutaja osaleb hoolekandeosakonna 

juhtimisel juhtumiplaani koostamises, milles määratakse kindlaks lapse iseseisvumiseks ja 

toimetulekuks vajalikud eesmärgid ning nende saavutamiseks vajalikud tegevused. 

1.6 Laste turvakodu teenus  

1.6.1 Laste turvakodu teenuse eesmärk on tagada turvaline elukeskkond lapsele, kes vajab hooldamist, 

kaitset, nõustamist ning abi, olles kogenud füüsilist, vaimset või seksuaalset vägivalda, hülgamist 

või hooletusse jätmist. 

1.6.2 Lapsel on õigus teenusel viibida kuni 18-aastaseks saamiseni. Statsionaarses õppes või tervislikel 

näidustustel muus õppevormis põhiharidust omandava lapse 18-aastaseks saamisel on tal õigus 

teenust saada kuni õppeaasta lõpuni. 

1.6.3 Teenuse raames pakutakse lapsele: 

1.6.3.1 individuaalset nõustamist ja psühholoogilist abi; 

1.6.3.2 nõustamist igapäevaelu kohustustega toimetulemisel;  

1.6.3.3 east ja vajadustest tulenevat hooldamist ning arengu toetamist; 

1.6.3.4 sobivaid tingimusi õppimiseks ja tuge õppetöös; 

1.6.3.5 vaba aja tegevusi.  

1.6.4 Teenuseosutaja nõustab oma pädevuse piires lapse seaduslikku esindajat või hooldajat last 

puudutavates psühholoogilistes ja pedagoogilistes küsimustes. 



1.6.5 Teenus on ööpäevaringne. Rühmas on päevasel ja õhtusel ajal tööl kaks ning öisel ajal vähemalt üks 

pedagoogilist või sotsiaaltööalast keskeri- või kõrgharidust või vähemalt keskharidust omav ja 

tööandjapoolse sotsiaaltöö- ja/või pedagoogikaalase täiendkoolituse läbinud kasvatusala töötaja. 

Tööpäeviti töötab lastega kõrgharidusega psühholoog. 

1.6.6 Teenuse rühmas on kohti kuni neljateistkümnele lapsele. Sotsiaal- ja tervishoiuameti teadmisel võib 

lühikest aega viibida teenusel rohkem lapsi.  

1.6.7 Laps on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. Ilma hoolekandeosakonna teadmata teenusele 

asunud lapsest teavitab teenuseosutaja hoolekandeosakonna hiljemalt järgmisel tööpäeval. 

Teenusele asunud lapsest, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku 

omavalitsuse üksus peale Tallinna linna, teavitab teenuseosutaja lapse elukohajärgset linna- või 

vallavalitsust hiljemalt järgmisel tööpäeval. 

1.6.8 Laps võib saada teenust aja jooksul, mis on vajalik tema edaspidise elu korraldamiseks, või kuni 

probleemi lahendamiseni. Laps, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku 

omavalitsuse üksus peale Tallinna linna ja kelle teenuse eest ei tasuta Tallinna linna eelarve 

vahenditest, võib saada teenust kuni 30 kalendripäeva järjest. 

1.6.9 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab last puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenusel viibiva lapse kohta iga päev märkmeid 

rühmapäevikusse ja klienditoimikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, 

võrgustikukohtumised, kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

1.6.10 Teenuseosutaja rakendab koostöös lapse hoolekandeosakonnaga abinõusid lapse elu edasiseks 

korraldamiseks. Teenuseosutaja ülesanded määratakse kindlaks hoolekandeosakonna juhtimisel 

koostatud juhtumiplaanis. 

1.7 Ema-lapse turvakodu teenus 

1.7.1 Ema-lapse turvakodu teenuse eesmärk on tagada turvaline keskkond naistele, eelkõige emale 

lastega (edaspidi ema), kes kogetud füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla või muu erakorralise 

asjaolu tõttu vajavad ajutist eluaset ja abi igapäevaelu korraldamiseks. 

1.7.2 Teenus sisaldab sotsiaalnõustamist, tuge igapäevaelu kohustustega toimetulemisel, 

toimetulekuoskuste arendamist, juhendamist laste toetamiseks õppetöös ja vaba aja sisustamisel. 

1.7.3 Teenus on ööpäevaringne. Keskeri- või kõrgharidust sotsiaaltöös või vähemalt keskharidust omav 

ja tööandjapoolse sotsiaaltöö- ja/või pedagoogikaalase täiendkoolituse läbinud sotsiaaltöötaja töötab 

vähemalt tööpäeviti. Nädalavahetustel, riigipühadel ning õhtusel ja öisel ajal on emal võimalik 

konsulteerida sotsiaaltöötajaga telefoni teel. Vajaduse korral on sotsiaaltöötaja kohal ööpäev läbi. 

1.7.4 Teenuse osutamise ühes üksuses on kohti kuni kümnele emale. Erandolukorras ning sotsiaal- ja 

tervishoiuameti teadmisel võib lühiajaliselt olla teenusel rohkem emasid. 

1.7.5 Ema on teenusel oma hoolekandeosakonna teadmisel. Ilma hoolekandeosakonna teadmata või 

teenusele asunud kliendist teavitab teenuseosutaja hoolekandeosakonda hiljemalt järgmisel 

tööpäeval. Teenusele asunud emast, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud muu kohaliku 

omavalitsuse üksus peale Tallinna linna, teavitab teenuseosutaja ema elukohajärgset linna-või 

vallavalitsust hiljemalt järgmisel tööpäeval. 

1.7.6 Ema ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

1.7.7 Ema võib viibida teenusel kuni muule eluaset andvale teenusele asumiseni või iseseisva 

toimetulekuvõime taastumise või tekkimiseni. Ema, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud 

muu kohaliku omavalitsuse üksus peale Tallinna linna ja kelle teenuse eest ei tasuta Tallinna linna 

eelarve vahenditest, võib saada teenust kuni 30 kalendripäeva järjest. 



1.7.8 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab ema puudutava info 

klienditoimikus. 

1.7.9 Teenuseosutaja rakendab koostöös hoolekandeosakonnaga abinõusid ema elu edasiseks 

korraldamiseks. Teenuseosutaja ülesanded määratakse kindlaks hoolekandeosakonna juhtimisel 

koostatud juhtumiplaanis.    

1.8 Noortekoduteenus 

1.8.1 Noortekoduteenuse eesmärk on aidata iseseisvuda 18-aastasel ja vanemal noorel (edaspidi: noor), 

kes on elanud turva- või asenduskodus, eestkostja juures või olnud perekonnas hooldamisel, 

parandada tema toimetulekuoskusi ning tagada talle elamiseks ja arenemiseks vajalik turvaline 

elukeskkond. 

1.8.2 Teenuse raames pakutakse noorele: 

1.8.2.1 eluaset; 

1.8.2.2 individuaalset nõustamist sotsiaal-, haridus- ja tööhõiveküsimustes;  

1.8.2.3 tuge või suunamist igapäevaelu kohustustega toimetulemisel ning toimetulekuoskuste arendamisel;  

1.8.2.4 tuge sotsiaalvõrgustiku taastamisel või loomisel ning suhete kujundamisel ja säilitamisel; 

1.8.2.5 nõustamist ja suunamist vaba aja tegevuste planeerimisel. 

1.8.2.6 tuge tööotsimisel, tööharjumuste kujundamisel. 

1.8.3 Teenus on ööpäevaringne. Keskeri- või kõrgharidusega sotsiaaltöötaja töötab noortega päevasel 

ajal. Riigipühadel ning õhtusel ja öisel ajal on noortel võimalus konsulteerida sotsiaaltöötajaga 

telefoni teel. Vajaduse korral on sotsiaaltöötaja kohal ööpäev läbi. 

1.8.4 Teenuse osutamise ühes üksuses on kohti kuni kuuele noorele. Sotsiaal- ja tervishoiuameti 

teadmisel võib lühiajaliselt olla teenusel rohkem noori. 

1.8.5 Noor on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. 

1.8.6 Noor ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

1.8.7 Noor võib viibida teenusel kuni 12 kalendrikuud. 

1.8.8 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab noort puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenusel viibiva noore kohta iga päev märkmeid tema 

klienditoimikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, võrgustikukohtumised, 

kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

1.8.9 Teenuseosutaja rakendab koostöös hoolekandeosakonnaga abinõusid noore elu edasiseks 

korraldamiseks. Teenuseosutaja osaleb hoolekandeosakonna juhtimisel juhtumiplaani koostamises, 

milles määratakse kindlaks noore iseseisvumiseks ja iseseisvas elus toimetulekuks vajalikud 

meetmed ning teenuseosutaja ülesanded. Juhtumiplaan vaadatakse üle vähemalt kord kvartalis. 

1.9 Psühholoogilise nõustamise teenus 

1.9.1 Psühholoogilise nõustamise teenuse eesmärk on aidata kaasa laste ja perede suhte-, kasvatus- ja 

käitumisprobleemide lahendamisele ja trauma tagajärgedega toimetulemisele. 

1.9.2 Teenust osutatakse tööpäeviti päevasel ajal. Teenust osutatakse teenuseosutaja ruumides 

individuaal- ja perenõustamisena või interneti- või telefoninõustamisena. Ühe individuaal- ja 

perenõustamisseansi kestus on tavapäraselt 45–90 min. 



1.9.3 Teenust osutab kõrgharidusega psühholoog või pedagoogilise, sotsiaaltööalase,  psühholoogiaalase 

või  muu kõrgharidusega ning  pereterapeudi kvalifikatsiooniga pereterapeut. 

1.9.4 Teenuse raames toimub: 

1.9.4.1 tutvumine ja esmase kontakti loomine; 

1.9.4.2 probleemist arusaamise uurimine;  

1.9.4.3 soovitud tulemuste kindlaksmääramine, klientide ootuste korrigeerimine ja motiveerimine; 

1.9.4.4 praeguse toimetulekutaseme hindamine; 

1.9.4.5 tagasiside ja soovituste andmine; 

1.9.4.6 edasise tegevuse kavandamine. 

1.9.5 Teenuseosutaja pakub psühholoogidele või pereterapeutidele kord kuus töönõustamist. 

1.9.6 Teenuseosutajal peab olema kliendi nõustamiseks sobiv ruum. 

1.9.7 Klient saab teenust kas omal algatusel või hoolekandeosakonna teadmisel. Teenust osutatakse kuni 

toimetuleku paranemiseni või probleemi lahenemiseni. 

1.9.8 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab juhtumit puudutava info 

klienditoimikus. 

1.9.9 Kui klient viibib teenusel hoolekandeosakonna teadmisel, esitab teenuseosutaja teenuse osutamise 

lõppedes hoolekandeosakonna nõudmisel kokkuvõtte. Kui teenuseosutajast sõltumatutel põhjustel 

ei ole võimalik kliendile teenust osutada või klient on teenusest loobunud, teavitab teenuseosutaja 

sellest hoolekandeosakonda esimesel võimalusel. 

1.10 Toetav pereteenus 

1.10.1 Toetava pereteenuse eesmärk on parandada lastega perede vanemlikke ja toimetulekuoskusi, mis on 

pärsitud sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu. 

1.10.2 Teenus sisaldab abi ja nõustamist: 

1.10.2.1 hügieeni-, toitlustamis-, eelarve- ja majapidamisküsimustes; 

1.10.2.2 laste kasvatamiseks ja hooldamiseks vajalike tingimuste loomisel; 

1.10.2.3 motiveerimisel ja toimetulekuoskuste omandamisel; 

1.10.2.4 sotsiaalse võrgustiku taastamisel või loomisel; 

1.10.2.5 muude praktiliste probleemide lahendamisel. 

1.10.3 Keskeri- või kõrgharidusega sotsiaaltöötaja ja vähemalt keskharidusega ning tööandjapoolse 

sotsiaaltöö- ja/või pedagoogikaalase täienduskoolituse läbinud kaheliikmeline peretöötaja 

meeskond töötab perega tööpäeviti päevasel ajal vähemalt üks kord nädalas, üks-kaks tundi 

korraga. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja. 

1.10.4 Pere saab teenust hoolekandeosakonna teadmisel. Pere võib teenust saada aja jooksul, mis on 

vajalik nende edaspidise elu korraldamiseks, või kuni probleemi lahendamiseni. 

1.10.5 Pere ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 



1.10.6 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab peret puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenust saava pere kohta jooksvalt märkmeid nende 

klienditoimikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, võrgustikukohtumised, 

kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

1.10.7 Teenuseosutaja esitab hoolekandeosakonnale vähemalt kord kvartalis ülevaate teenuse kasutamise 

kohta ning teenuse lõppedes hoolekandeosakonna nõudmisel detailse kokkuvõtte.  Kui pere loobub 

teenusest, teavitab teenuseosutaja sellest hoolekandeosakonda esimesel võimalusel.    

1.11 Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamise teenus 

1.11.1 Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamise teenuse eesmärk on aidata lapsel säilitada või 

taastada otsene kontakt lahus elava vanemaga vanemate abielu või kooselu lõppemisel. 

1.11.2 Teenuse raames: 

1.11.2.1 tagatakse lapsele turvaline ja toetav keskkond; 

1.11.2.2 nõustatakse ja abistatakse vanemat lapsega kontakti leidmisel ning lapse eakohastesse tegevustesse 

kaasamisel; 

1.11.2.3 jälgitakse lapse ja vanema vahelist suhtlust; 

1.11.2.4 sekkutakse ja/või lõpetatakse kokkusaamine, kui vanem ei hinda lapse vajadusi, turvalisust ega 

meeleolu adekvaatselt, ei suhtle lapsega eakohaselt või avaldab lapsele emotsionaalset survet. 

1.11.2.5 last kasvatav vanem kaasatakse vajadusel ja võimalusel, talle antakse tagasisidet kohtumisel toimunu 

kohta. 

1.11.1 Teenust osutab teenuseosutaja ruumides tööpäeviti kaks keskeri- või kõrgharidusega sotsiaaltöötajat, 

kellel on vähemalt kolmeaastane lastekaitsevaldkonnas töötamise kogemus, ja kes moodustavad 

meeskonna. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja.  

1.11.2 Ühe juhtumi raames osutatakse ühele lapsele teenust kuni 12 korda, sagedusega üks kord nädalas, üks 

tund korraga. 

1.11.3 Laps ja vanem viibivad teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. 

1.11.4 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab juhtumit puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb kohtumistel märkmeid juhtumi kohta klienditoimikusse. 

Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, võrgustikukohtumised, kokkulepped, 

seatud eesmärgid, tegevused jms. 

1.11.5 Teenusel lõppemisel esitab teenuseosutaja hoolekandeosakonnale kokkuvõtte. Kui teenuse 

osutamine ei ole teenuseosutajast sõltumatutel põhjustel võimalik, teavitab teenuseosutaja sellest 

hoolekandeosakonda esimesel võimalusel. 

2. Puudega isikute sotsiaalteenused  

2.1 Puudespetsiifilise psühholoogilise nõustamise teenus 

2.1.1 Puudespetsiifilise psühholoogilise nõustamise teenuse eesmärk on  trauma, vaimse, psüühilise või 

füüsilise tervisekahjustuse järgselt isiku abistamine puudest tekkivate raskustega kohanemisel, 

rehabilitatsiooniprotsessiks ette valmistamine, tema ja tema pereliikmete ning  

sotsiaalse  võrgustiku liikmete psüühiliste pingetega toimetuleku soodustamine. 

2.1.2 Teenus sisaldab:  

2.1.2.1 kliendiga tutvumist, kontakti loomist, probleemide sõnastamist; 



2.1.2.2 kliendi toimetulekutaseme hindamist; 

2.1.2.3 eesmärkide seadmist ja klientide ootuste korrigeerimist 

2.1.2.4 tagasiside ja soovituste andmist.  

2.1.3 Teenust osutatakse tööpäeviti päevasel ajal teenuseosutaja ruumides individuaal- ja 

perenõustamisena või interneti- või telefoninõustamisena. Ühe individuaal- ja perenõustamisseansi 

kestus on tavapäraselt 45–90 min. 

2.1.4 Teenust osutab psühholoog, kellel on riiklikult tunnustatud kõrgharidus. 

2.1.5 Teenuseosutaja pakub psühholoogidele kord kuus töönõustamist.  

2.1.6 Teenuseosutajal peab olema kliendi nõustamiseks sobiv ruum. 

2.2 Psühhosotsiaalse nõustamise teenus 

2.2.1 Psühhosotsiaalse nõustamise teenuse eesmärk  on  trauma, vaimse, psüühilise või füüsilise 

tervisekahjustuse järgselt inimese sisemise võimekuse tõstmine sotsiaalsest, psüühilisest ja 

füüsilisest  isoleeritusest väljumiseks või isoleerituse vältimiseks ning toimetulekuoskuste 

taastamine  praktiliste oskuste õpetamise kaudu. 

2.2.2 Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:  

2.2.2.1 motivatsiooni leidmine ja rehabilitatsioon või traumast taastumise  soovi  loomine; 

2.2.2.2 enesehinnangu juhtimine ja kohanemise eesmärgi leidmine; 

2.2.2.3 eneseusu taastamine valmistumaks aktiivseks osalemiseks  enda elu puudutavate otsuste  langetamisel 

ja aktiivseks tegutsemiseks oma igapäevaelus;  

2.2.2.4 praktiliste oskuste õpetamine puudest tekkivate pingetega toimetulekul, eneseteenindamisel sh 

abivahendite kasutamisel; 

2.2.2.5 abistamine puudest tingitud kommunikatsiooniraskuste ületamisel, saadud informatsiooni 

vahendamisel ja interpreteerimisel,  eneseväljendusoskuste parandamisel. 

2.2.3 Klient saab teenust omal algatusel või hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.2.4 Psühhosotsiaalse nõustamise teenuse osutaja on  kõrgharidusega sotsiaalpedagoog. 

2.2.5 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab juhtumit puudutava info 

klienditoimikus. 

2.2.6 Teenuseosutajal peab olema kliendi nõustamiseks sobiv ruum. 

2.3 Kogemusnõustamise teenus 

2.3.1 Kogemusnõustamise teenuse eesmärk  on   sarnase kogemusega inimeste vahel toimuv teadmiste- 

ja kogemustevahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse kogemuslikku emotsionaalset,  

sotsiaalset ja/ või praktilist tuge, toetamist, innustamist, muutuste esile kutsumist ja tegutsemisele 

suunamist. 

2.3.2 Kogemusnõustaja on läbinud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase koolituse. 

2.3.3 Teenuseosutaja pakub kogemusnõustajatele supervisiooni või kovisiooni.  

2.3.4 Teenust osutatakse kuni teenuse vajaduse lõppemiseni. 



2.3.5 Klient saab teenust omal algatusel või hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.3.6 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab juhtumit puudutava info 

klienditoimikus. 

2.3.7 Teenuseosutajal peab olema kliendi nõustamiseks sobiv ruum. 

2.4 Viipekeele tõlketeenus 

2.4.1 Viipekeele tõlketeenuse eesmärk on parandada keskmise, raske või sügava kuulmispuudega 

täiskasvanud inimese igapäevast toimetulekut isiklikus asjaajamises. 

2.4.2 Viipekeele tõlketeenuse töökeeled on eesti ja vene viipekeel. Teenust saab kasutada järgmistes 

situatsioonides: 

2.4.2.1 tervishoiu- ja hoolekandeteenuste kasutamisel; 

2.4.2.2 asjaajamises ametiasutustega; 

2.4.2.3 perekondlikel sündmustel; 

2.4.2.4 teenuste kasutamisel;  

2.4.2.5 koolitustel ja kultuuriüritustel. 

2.4.3 Viipekeele tõlketeenust osutab kutsetunnistusega viipekeeletõlk või viipekeeletõlgi eriala lõpetanud 

tõlk kutselise viipekeeletõlgi juhendamisel. 

2.4.4 Teenuse tundide maht ühele kliendile on kuni 10 tundi kalendriaastas. 

2.4.5 Teenust osutatakse hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.5 Isikliku abistaja teenus 

2.5.1 Isikliku abistaja teenuse eesmärk on parandada oma kodus elava  sügava ja raske puudega liikumis- 

või nägemisabivahendit kasutava täisealise inimese iseseisvat toimetulekut igapäevaelus, 

võimaldades tal realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja 

muudes tegevustes väljaspool kodu.  

2.5.2 Isiklik abistaja abistab:  

2.5.2.1 nägemispuudega inimest saatmisel ühest sihtkohast teise; 

2.5.2.2 liikumispuudega inimest ratastooli lükkamisel või muu liikumisabivahendiga liikumisel; 

2.5.2.3 kirjutamisel, lugemisel ja suhtlemisel; 

2.5.2.4 söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutes jt tegevustes. 

2.5.3 Isikliku abistaja teenuse kasutaja peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja andma 

abistajale ise teenuse osutamiseks vajalikke korraldusi. 

2.5.4 Teenuse maht ühele kliendile on 20 kuni 55 tundi kalendrikuus. 

2.5.5 Klient on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.5.6 Isiklik abistaja töötab kliendiga tööpäeviti päevasel ja õhtusel ajal. Teenuse osutamise üle 

nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab teenuseosutaja. 

2.5.7 Isiklikuks abistajaks ei saa olla: 



2.5.7.1 kliendiga sama eluruumi kasutav pereliige; 

2.5.7.2 kliendi hooldaja sotsiaalhoolekande seaduse mõttes. 

2.5.7.3 raske või sügava puudega isik, kes ise vajab isikliku abistaja teenust. 

2.5.8 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab klienti puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenusel viibiva isiku kohta jooksvalt märkmeid tema 

klienditoimikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, võrgustikukohtumised, 

kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

2.5.9 Teenuseosutaja esitab hoolekandeosakonnale kord kvartalis ülevaate teenuse kasutamise kohta. Kui 

isik loobub teenusest, teavitab teenuseosutaja sellest hoolekandeosakonda esimesel võimalusel. 

2.6 Vaimupuudega isiku tugiisiku teenus  

2.6.1 Vaimupuudega isiku tugiisiku teenuse eesmärk on valmistada täisealine  raske või mõõduka 

vaimupuudega (välja arvatud psüühikahäirega) isik ette erihoolekandeteenuse kasutamiseks või  

iseseisvasse ellu astumiseks, toetades kliendi võimalikult iseseisvat toimetulekut elamisel kodus ja  

ennetades toimetulekuraskuste tekkimist või süvenemist. 

2.6.2 Teenus sisaldab: 

2.6.2.1 kliendi soovide ja toetusvajaduse väljaselgitamist, sh riskikäitumise hindamist ja -juhtimist, 

individuaalse tegevuskava koostamist, selle täitmise toetamist ja jälgimist ning hinnangute koostamist; 

2.6.2.2 kliendi toetamist elumuutustega kohanemisel. 

2.6.2.3 kliendi jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste 

kujundamisel ja säilitamisel sh majapidamistöödes ja igapäevaelu korraldamise, sealhulgas 

igapäevaeluga seotud eelarve koostamisel; 

2.6.2.4 kliendi jõustamist ja juhendamist sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisel, arendamisel ja hoidmisel; 

2.6.2.5 kliendi toetamist ühiskonnas osalemiseks vajalike rollide täitmisel (nt töökoha leidmisel, õpingute 

jätkamisel ja toimetulekul vanemarolliga); 

2.6.2.6 kliendi motiveerimist tema õiguste  ja toetusvõimaluste  kasutamiseks; 

2.6.2.7 kliendi seostamist vajalike sotsiaal-, tervishoiu- või tööturuteenustega ja juhendamist nende 

kasutamisel; 

2.6.2.8 kliendi tugivõrgustiku nõustamist ja regulaarset tagasiside andmist kliendi taastumise, toimetuleku 

toetamise ja võimalike teenuse osutamist takistavate asjaolude kohta. 

2.6.2.9 kliendi abistamist vastavalt kliendi vajadustele kliendi kodus või mujal sh kliendi saatmist ja 

suunamist igapäevaelu toimingutes: toidu ostmisel, isiklike hügieenitoimingute tegemise jälgimisel, 

eluruumide korrashoiul, kommunaalarvete maksmisel, posti- ja finantsteenuste korraldamisel, tervise 

jälgimisel, ravimite ja abivahendite kasutamisel ning toomisel jm. 

2.6.2.10 kliendi ühise elukorralduse reeglites kokku leppimist ja kokkulepete täitmist. 

2.6.2.11 kliendi ettevalmistamist iseseisvaks elamiseks ning juhendamist ja abistamist elamispinna hankimisel. 

2.6.3 Teenust ei osutata isikule: 

2.6.3.1 kes saab samal ajal riiklikult rahastatavaid erihoolekandeteenuseid; 

2.6.3.2 kellel on sõltuvus alkoholist ja/või narkootilistest ainetest: 



2.6.3.3 kes on agressiivne, sh käitub vägivaldselt, ohustades nii ennast kui kolmandaid isikuid; 

2.6.4 Teenuse osutamine on ajaliselt piiratud. Teenuse osutamise maht reguleeritakse lepingus. 

2.6.5 Teenust osutatakse kliendi hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.6.6 Teenuseosutaja esitab isiku hoolekandeosakonnale kord kvartalis lühiülevaate isiku teenuse 

kasutamise kohta. Kui isik loobub teenusest, teavitab teenuseosutaja sellest hoolekandeosakonda 

esimesel võimalusel. 

2.7 Psüühikahäirega isiku tugiisiku teenus 

2.7.1 Psüühikahäirega täisealise isiku tugiisiku teenuse eesmärk on toetada raske, sügava või püsiva 

kuluga psüühikahäirega täisealise   isiku võimalikult iseseisvat toimetulekut harjumuspärases 

elukeskkonnas ning ennetada toimetulekuraskuste tekkimist või süvenemist. 

2.7.2 Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: 

2.7.2.1 tugiisik külastab klienti kodus, saadab töökohas, ametiasutuses, haiglas, kaupluses vm asutuses; 

2.7.2.2 kliendi soovide ja toetusvajaduse väljaselgitamine, sh riskikäitumise hindamine ja -juhtimine, 

individuaalse tegevuskava koostamine, selle täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute 

koostamine; 

2.7.2.3 kliendi nõustamine haigusest taastumise olemusest ja protsessist; 

2.7.2.4 kliendi jõustamine ja juhendamine igapäevaelu toiminguteks vajalike oskuste ning harjumuste 

kujundamisel ja säilitamisel, sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisel, arendamisel ja hoidmisel; 

2.7.2.5 kliendi toetamine ühiskonnas osalemiseks vajalike rollide täitmisel (nt töökoha leidmine, õpingute 

jätkamine ja toimetulek vanemarolliga); 

2.7.2.6 kliendi motiveerimine tema õiguste ja toetusvõimaluste kasutamisel; 

2.7.2.7 kliendi seostamine vajalike sotsiaal-, tervishoiu- või tööturuteenustega ja juhendamine nende 

kasutamisel; 

2.7.2.8 kliendi tugivõrgustiku nõustamine ja regulaarne tagasiside andmine kliendi taastumise, toimetuleku 

toetamise ja võimalike teenuse osutamist takistavate asjaolude kohta. 

2.7.3 Teenust ei osutata isikule: 

2.7.3.1 kelle juhtiv psüühikahäire on sõltuvus alkoholist ja/või narkootilistest ainetest; 

2.7.3.2 kes on agressiivne, sh käitub vägivaldselt, ohustades nii ennast kui kolmandaid isikuid. 

2.7.4 Teenusesaaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

2.7.5 Teenuseosutaja koostab isikule tegevusplaani. Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise 

käigu ja säilitab isikut puudutava info klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenusel viibiva isiku 

kohta jooksvalt märkmeid tema klienditoimikusse. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad 

tähelepanekud, võrgustikukohtumised, kokkulepped, seatud eesmärgid, tegevused jms. 

2.7.6 Teenust osutatakse kliendile kuni teenusevajaduse lõppemiseni. 

2.7.7 Teenust osutatakse hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.7.8 Meeskonnatöö tagamiseks peab teenuseosutaja organisatsiooni kuuluma vähemalt kolm tugiisikut, 

kellel on sotsiaaltöö, psühholoogia, tegevusteraapia või õendusalane kõrgharidus. 



2.7.9 Teenuseosutaja tagab tugiisikutele psühhosotsiaalse rehabilitatsiooni metoodika, riskihindamise 

ja -juhtimisealase ettevalmistuse ning supervisiooni ja regulaarse tööjuhendamise. 

2.7.10 Teenuseosutajal peavad olema sobivad ruumid kliendivestlusteks ja meeskonnatööks. 

2.8 Psüühikahäirega ja vaimupuudega inimese päevahoiuteenus 

2.8.1 Psüühikahäirega ja vaimupuudega inimese päevahoiuteenuse eesmärk on pakkuda päevast hoidu 

kodus elavale raske või sügava psüühikahäirega või vaimupuudega täisealisele isikule tavapärasele 

võimalikult sarnases keskkonnas, parandada või säilitada tema võimetekohast osalus- ja 

tegevusvõimet ning leevendada toimetulekuraskusi. 

2.8.2 Teenus sisaldab: 

2.8.2.1 juhendamist ja abistamist igapäevaelu toimingute sooritamisel; 

2.8.2.2 tunnetusprotsesside, kommunikatsiooni ja motoorika eakohast ja võimetekohast toetamist muusika ja 

kehalise arendamise tegevustes; 

2.8.2.3 abi hügieenitoimingutes; 

2.8.2.4 isiku perekonna ja sotsiaalse võrgustiku tugevdamist; 

2.8.2.5 perekonnaliikmete nõustamist isiku igapäevaelu korraldamisel. 

2.8.3 Teenust osutatakse hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.8.4 Teenust ei osutata isikule, kes: 

2.8.4.1 vajab statsionaarset ravi või põetust;  

2.8.4.2 on sõltuvuses alkoholist või narkootilistest ainetest;  

2.8.4.3 on agressiivne, sh käitub vägivaldselt, ohustades ennast, ja kolmandad isikuid. 

2.8.5 Teenust osutatakse kuni teenusevajaduse lõppemiseni. 

2.8.6 Teenuse saaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

2.8.7 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ja säilitab klienti puudutava info 

klienditoimikus. Teenuseosutaja teeb teenusel viibiva kliendi kohta igal teenuse viibimise päeval 

märkmeid klienditoimikusse ja rühmapäevikusse. 

2.8.8 Teenust osutatakse tööpäeviti päevasel ajal. 

2.8.9 Teenuseosutamise ühes rühmas on kohti kuni kuuele isikule. Iga kahe teenuse saaja kohta peab 

olema vähemalt üks keskeri- või kõrgharidusega sotsiaalpedagoog või sotsiaaltöötaja. 

2.9 Intervallhoiuteenus 

2.9.1 Intervallhoiuteenuse eesmärk on pakkuda täisealisele sügava vaimupuudega kodus elavale isikule 

ajaliselt piiratud perioodil ööpäevaringset hooldusteenust hoolekandeasutuses vähendamaks 

pereliikmete hoolduskoormust. 

2.9.2 Intervallhoiuteenus sisaldab: 

2.9.2.1 inimese juhendamist ja abistamist igapäevaelu toimingute sooritamisel; 

2.9.2.2 hooldamist; 



2.9.2.3 abi hügieenitoimingute tegemisel; 

2.9.2.4 aktiveerivatesse tegevustesse kaasamist; 

2.9.2.5 arsti määratud raviskeemi alusel ravimite andmist; 

2.9.3 Teenust ei osutata isikule, kes: 

2.9.3.1 vajab statsionaarset ravi või põetust;  

2.9.3.2 on sõltuvuses alkoholist või narkootilistest ainetest; 

2.9.3.3 on agressiivne, sh käitub vägivaldselt, ohustades nii ennast kui kolmandaid isikuid. 

2.9.4 Teenus on ööpäevaringne. Teenust osutatakse ühele isikule maksimaalselt 21 kalendripäeva aastas. 

2.9.5 Teenuse saaja ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu.    

2.9.6 Teenust osutatakse hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.9.7 Teenuse osutamise ühes rühmas on kohti kuni kuuele isikule. Rühmas on päevasel ajal tööl kaks 

ning öisel ajal vähemalt üks sotsiaalhooldaja. 

2.10 Puuetega inimeste liiniveoteenus 

2.10.1 Puuetega inimeste liiniveoteenuse eesmärk on tagada juurdepääs haridus-, tervishoiu- ja 

hoolekandeasutustesse või töökohale sügava või raske liikumis-, nägemis- või vaimupuudega 

vähemalt kolmeaastasele isikule, kes puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti. 

2.10.2 Teenuse osutamiseks kasutatav sõiduvahend (edasipidi: buss) on sõitjate vedamiseks ettenähtud 

M2 ja M3 kategooria mootorsõiduk, millel on lisaks juhikohale: 

2.10.2.1 rohkem kui kaheksa liikumis- ja nägemispuuetega inimeste vajadustele kohandatud istekohta; 

2.10.2.2 kaldtee või invatõstuk; 

2.10.2.3 ratastoolide kinnitamise turvavööd ja lukustussüsteem; 

2.10.2.4 lisakäetoed. 

2.10.3 Teenus sisaldab: 

2.10.3.1 kliendi sõidukisse ja sõidukist välja aitamist; 

2.10.3.2 kliendi vastuvõtmist saatjalt ja üleandmist saatjale sõiduki juures; 

2.10.3.3 kliendi kinnitamist turvavööga ja ratastooli fikseerimist lukustussüsteemi ja turvavööga. 

2.10.4 Teenust osutaval juhil on:  

2.10.4.1 vähemalt kolmeaastane sõidukijuhina töötamise kogemus; 

2.10.4.2 läbitud puuetega inimeste transportimist käsitlev täienduskoolitus; 

2.10.4.3 läbitud litsentseeritud koolitaja korraldatud 16-tunnine esmaabikursus. 

2.10.5 Teenuse osutamise aeg ühe kliendi kohta ühe veo korral elukohast sihtkohta ja sihtkohast elukohta 

ei tohi ületada 1 tundi ja 15 minutit. 

2.10.6 Klient on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel.  



2.11 Puuetega inimeste juhuveo teenus  

2.11.1 Puuetega inimeste juhuveoteenuse eesmärk on tagada juurdepääs taastusravi- ja 

rehabilitatsiooniasutusele sügava või raske liikumis-, nägemis-, või vaimupuudega vähemalt 

kolmeaastasele isikule, kes puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti. 

2.11.2 Teenusele rakendatakse korralduse lisa punktide 2.10.2; 2.10.3 ja 2.10.4 nõudeid. 

2.11.3 Teenuse maht ühele kliendile kalendriaastas on kuni kümme sõitu Tallinna haldusterritooriumil 

asuvasse sihtkohta ja kuni 2 sõitu muu kohaliku omavalitsusüksuse haldusterritooriumil asuvasse 

sihtkohta. 

2.11.4 Klient ja teenuseosutaja sõlmivad teenuse saamiseks lepingu. 

2.11.5 Klient on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. 

2.12 Puuetega inimeste taksoteenus 

2.12.1 Puuetega inimeste taksoteenuse eesmärk on tagada juurdepääs isiklikuks asjaajamiseks vajalikele 

sihtkohtadele sügava või raske liikumis- või nägemispuudega vähemalt kolmeaastasele isikule, kes 

puudest tulenevalt ei saa iseseisvalt kasutada ühistransporti. 

2.12.2 Teenus on ööpäevaringne sõitjate vedu puuetega inimeste transpordiks kohandatud bussi või 

sõiduautoga Tallinnas ja kuni 30 km kaugusel Tallinna linna piirist. 

2.12.3 Teenus sisaldab: 

2.12.3.1 kliendi sõidukisse ja sõidukist välja aitamist, kliendi abistamist liikumisel esimeselt korruselt 

sõidukisse ja sõidukist esimesele korrusele; 

2.12.3.2 kliendi kinnitamist turvavööga ja ratastooli fikseerimist lukustussüsteemi ja turvavööga.  

2.12.4 Teenuse osutamiseks kasutatav sõiduauto, peab olema läbinud takso tehnoülevaatuse ning teenuse 

osutamiseks kasutatav buss on sõitjate vedamiseks ettenähtud M2 ja M3 kategooria mootorsõiduk, 

millel on:  

2.12.4.1 liikumis- ja nägemispuuetega inimeste vajadustele kohandatud istekohad; 

2.12.4.2 kaldtee või invatõstuk; 

2.12.4.3 ratastoolide kinnitamise turvavööd ja lukustussüsteem; 

2.12.4.4 lisakäetoed. 

2.12.5 Teenust võib osutada transpordiettevõtja, kellel on Tallinna haldusterritooriumil tegutsemiseks 

taksoveoluba. 

2.12.6 Teenust osutav juht on: 

2.12.6.1 vähemalt kolmeaastase sõidukijuhi töötamise kogemusega; 

2.12.6.2 läbinud taksojuhi ametikoolituse/täiendõppe vastavalt autoveo seadusele; 

2.12.6.3 läbinud puuetega inimeste transportimist käsitleva täienduskoolituse; 

2.12.6.4 läbinud 16-tunnine esmaabikursuse. 

2.12.7 Teenuse osutaja sõlmib kliendiga lepingu.  
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2.12.8 Ooteaeg teenuse tellimisel on bussi kasutamiseks kuni 12 tundi ja sõiduauto kasutamiseks kuni 30 

minutit.  

2.12.9 Klient on teenusel hoolekandeosakonna teadmisel.  

3. Eakate ja vähenenud toimetulekuvõimega isikute sotsiaalteenused 

3.1 Päevakeskuseteenus 

3.1.1 Päevakeskuseteenuse eesmärk on võimaldada eakatele sotsiaalset integratsiooni ja suhtlemist, 

sisustada nende vaba aega ning toetada igapäevaeluga toimetulekut. Päevakeskuse tegevused 

kaasavad eakaid ühiskonnaellu vastavalt nende võimetele, vajadustele ja soovidele. 

3.1.2 Teenus sisaldab: 

3.1.2.1 vaba aja veetmise võimalusi (huviringide, ürituste jm suhtlemisvõimaluste loomine); 

3.1.2.2 suhtlemisvõimalusi; 

3.1.2.3 nõustamist; 

3.1.2.4 personali juhitavat päevast tegevust. 

3.1.3 Teenuse saajad registreeritakse. 

3.1.4 Teenust osutatakse tööpäeviti. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab 

teenuseosutaja. Päevakeskus on avatud vähemalt 11 kuud aastas. 

3.1.5 Päevakeskuses on keskeri- või kõrgharidusega sotsiaaltöötaja ametikoht. 

3.2 Koduteenused 

3.2.1 Koduteenuste eesmärk on abistada tervise, tegevusvõime või elukeskkonna tõttu vähenenud 

toimetulekuvõimega isikut koduste toimingute sooritamisel ning väljapool kodu asjaajamisel, et 

võimaldada tal seeläbi jätkuvalt elada kodus. 

3.2.2 Teenus sisaldab: 

3.2.2.1 eluruumi koristamist; 

3.2.2.2 pesupesemise korraldamist; 

3.2.2.3 eluruumi kütmist; 

3.2.2.4 toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete toomist lähimast müügikohast; 

3.2.2.5 abistamist tervishoiuteenuste kasutamisel; 

3.2.2.6 asjaajamist ameti- ja teenindusasutustes; 

3.2.2.7 abistamist pesemisel; 

3.2.2.8 abistamist riietumisel; 

3.2.2.9 abistamist söömisel; 

3.2.2.10 abistamist liikumisel; 

3.2.2.11 abistamist tualeti kasutamisel ja mähkmete vahetamisel. 



3.2.3 Teenuseosutaja koostab koostöös teenuse saajaga hoolduskava. 

3.2.4 Isik saab teenust kuni 20 tundi nädalas. 

3.2.5 Teenuseosutajal on 20 hooldustöötaja kohta vähemalt üks hooldusjuht, kes korraldab linnaosa 

elanikele teenuse osutamist ja hoolduskavade koostamist. Ühel hooldustöötajal on kuni 9 klienti. 

Ühel hooldustöötajal on keskmiselt neli külastuskorda päevas, üks külastuskord on kaks tundi, 

kokku on nädalas 16 külastuskorda. 

3.2.6 Hooldustöötajal peab olema vähemalt keskharidus ja erialane ettevalmistus. 

3.3 Sotsiaalvalve teenus 

3.3.1 Sotsiaalvalve teenuse eesmärk on pakkuda abi olukorras, kus isik ei ole võimeline iseseisvalt 

abistajatele oma eluruumi ust avama. Teenus aitab tõsta kodus elavate eakate ja puuetega inimeste 

turvatunnet, kes võivad terviseprobleemide tõttu kukkuda ja sattuda abitusse olukorda. 

3.3.2 Teenuse osutamiseks paigaldatakse isiku eluruumi lokaalne valveseade ja isikule antakse mobiilne 

häirenupp, millega on võimalik saada otseühendus kõnekeskusega ja kutsuda abi. Kõnekeskus 

edastab väljakutse kliendi kontaktisikule. Kui kontaktisik ei saa väljakutsele reageerida, siis 

edastatakse väljakutse sotsiaalvalve väljasõidumeeskonnale. 

3.3.3 Teenuse osutamise eelduseks on, et: 

3.3.3.1 kliendi eluruumis on lauatelefon; 

3.3.3.2 isik on nõus andma teenuseosutajale vastutavale hoiule oma eluruumi sisenemiseks vajalikud võtmed; 

3.3.3.3 on olemas isik(ud), kellele kõnekeskus edastab teate kliendi abivajaduse kohta ja kes vajadusel 

korraldab kliendi abistamise väljakutse järgselt. 

3.3.4 Teenust osutatakse hoolekandeosakonna teadmisel. 

3.3.5 Teenuseosutaja sõlmib kliendiga lepingu. 

3.3.6 Teenust osutatakse kuni teenusevajaduse lõppemiseni. 

3.3.7 Teenus on ööpäevane. Väljasõidumeeskond jõuab isiku juurde vähemalt kahe tunni jooksul. 

3.3.8 Sotsiaalvalve väljasõidu meeskond teenindab kuni 250 klienti. Sotsiaalvalve väljasõidumeeskond 

koosneb kahest liikmest, kellest vähemalt üks on sotsiaaltööalase haridusega. 

3.4 Mäluhäiretega isikute päevahoiu teenus 

3.4.1 Mäluhäiretega isikute päevahoiuteenuse eesmärk on tagada dementsuse diagnoosiga 

liikumisvõimelisele täiskasvanud isikule päevane hooldus, järelevalve ja toimetulekut toetavad 

tegevused. 

3.4.2 Teenus sisaldab: 

3.4.2.1 kliendi hooldamist ja abistamist igapäevaelu toimingutes; 

3.4.2.2 mälu toetavaid tegevusi; 

3.4.2.3 tegevusi füüsilise seisundi säilitamiseks; 

3.4.2.4 huvi- ja loovtegevusi; 

3.4.2.5 puhkamisvõimalusi; 



3.4.2.6 toitlustamist. 

3.4.3 Teenust ei osutata isikule: 

3.4.3.1 kes põeb aktiivset ravi vajavas ja/või nakkavas faasis nakkushaigust; 

3.4.3.2 kelle juhtiv psüühikahäire on sõltuvus alkoholist ja/või narkootilistest ainetest; 

3.4.3.3 kes on agressiivne, sh käitub vägivaldselt, ohustades nii ennast kui kolmandaid isikuid. 

3.4.4 Teenust osutatakse hoolekandeosakonna teadmisel. 

3.4.5 Teenuseosutaja sõlmib kliendiga lepingu. 

3.4.6 Teenust osutatakse tööpäeviti. Teenuse osutamise üle nädalavahetustel ja riigipühadel otsustab 

teenuseosutaja. Päevakeskus on avatud vähemalt 11 kuud aastas. 

3.4.7 Viie inimese kohta peab olema vähemalt üks hooldustöötaja või tegevusjuhendaja. Hooldustöötaja 

või tegevusjuhendaja peab olema vähemalt keskhariduse ja erialase ettevalmistusega. 

3.4.8 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ning säilitab inimest puudutava info 

klienditoimikus. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, kokkulepped, tegevused 

jms.  

3.5 Ööpäevane üldhooldusteenus 

3.5.1 Ööpäevase üldhooldusteenuse eesmärk on tagada terviseseisundi või tegevusvõime piiratuse tõttu 

pidevat kõrvalabi, hooldamist, põetamist ja/või järelevalvet vajavatele täisealistele isikutele teenuse 

kompleksne osutamine asutuses. 

3.5.2 Teenus sisaldab: 

3.5.2.1 majutust; 

3.5.2.2 toitlustamist; 

3.5.2.3 hooldustoiminguid hooldusplaani alusel; 

3.5.2.4 kliendi ohutuse tagamist; 

3.5.2.5 kliendi juhendamist ja abistamist igapäevaelu toimingutes; 

3.5.2.6 aktiveerivatesse tegevustesse kaasamist;  

3.5.2.7 sotsiaalnõustamist. 

3.5.3 Teenuseosutaja dokumenteerib teenuse osutamise käigu ning säilitab isikut puudutava info 

klienditoimikus. Klienditoimikusse märgitakse olulisemad tähelepanekud, kokkulepped, tegevused 

jms. 

3.5.4 Teenust osutatakse hoolekandeosakonna teadmisel. 

3.5.5 Teenuseosutaja sõlmib kliendiga lepingu. 

3.5.6 Kümne kliendi kohta peab olema päevasel ajal vähemalt üks hooldustöötaja ja öisel ajal 35 kliendi 

kohta üks hooldustöötaja. Hooldustöötaja peab olema vähemalt keskhariduse ja erialase 

ettevalmistusega. 



4. Toimetulekuraskustes isikute sotsiaalteenused 

4.1 Päevakeskuseteenus 

4.1.1 Päevakeskuseteenuse eesmärk on vähendada toimetulekuraskustes isikute tõrjutust ning parandada 

nende elukvaliteeti ja igapäevaeluga toimetulekut. 

4.1.2 Teenus sisaldab nõustamist, juhendamist, võrgustikutööd, abi sotsiaalse võrgustiku taastamisel, 

vaba aja tegevuste organiseerimist, teenuse saaja võimete ja sotsiaalsete oskuste arendamist. 

4.1.3 Teenust osutatakse kõigile soovijatele, teenuse saajad registreeritakse. 

4.1.4 Päevakeskus on avatud viiel päeval nädalas. 

4.1.5 Teenuse osutamise ruumides on: 

4.1.5.1 lauad ja toolid vähemalt 20 inimesele; 

4.1.5.2 tavapärane temperatuur ja valgustus; 

4.1.5.3 hea ventilatsioon; 

4.1.5.4 dušš, WC ja kraanikauss. 

4.1.6 Päevakeskuses töötab vähemalt üks sotsiaaltöötaja ja üks turvalist teenuseosutamist tagav töötaja. 

4.2 Toitlustamisteenus 

4.2.1 Toitlustamisteenuse eesmärk on võimaldada toimetulekuraskustes isikutele üks täisväärtuslik 

toiduportsjon ööpäevas. 

4.2.2 Toiduportsjon on vähemalt 0,5 liitrit suppi või 350 grammi muud sooja toitu ja 100 grammi leiva- 

või saiatooteid. 

4.2.3 Teenust vajav isik kas sööb teenuse osutamise asukohas kohapeal või taotleb hoolekandeosakonnalt 

talongid, mille esitamisel saab toidu teenuse osutamise asukohast kaasa võtta. 

4.2.4 Teenuse osutamise ruumides on: 

4.2.4.1 söögilauad ja toolid vähemalt 15 inimesele; 

4.2.4.2 tavapärasele avalikule toitlustuskohale vastav temperatuur ja valgustus; 

4.2.4.3 hea ventilatsioon, WC ja kraanikauss. 

4.3 Vältimatu sotsiaalabi järgne varjupaigateenus 

4.3.1 Vältimatu sotsiaalabi järgse varjupaigateenuse eesmärk on tagada ööpäevane hooldus ja kõrvalabi, 

isikutele, kes vältimatu sotsiaalabi järgselt oma tervisliku seisundi tõttu jätkuvalt vajavad ööpäevast 

hooldust ja kõrvalabi. 

4.3.2 Teenus sisaldab voodikohta, toitlustamist kolm korda päevas, sotsiaalnõustamist, ööpäevast 

hooldust ja kõrvalabi. 

4.3.3 Teenusevajaduse otsustab isiku hoolekandeosakonna töötaja koos teenuseosutaja sotsiaaltöötajaga, 

hinnates isiku hooldusvajadust ja/või lähtudes tema terviseseisundi kirjeldusest, mille on andnud 

isiku raviarst. 

4.3.4 Teenusel viibimine sõltub isiku tervislikust seisundist ja kõrvalabi vajadusest. Kõrvalabi vajaduse ja 

tervisliku seisundi muutumisel korraldab hoolekandeosakond isikule vajaliku sotsiaalteenuse. 



4.3.5 Teenuse osutamise ruumides on: 

4.3.5.1 piisav hulk voodeid, laudu, toole ja kappe; 

4.3.5.2 tavapärane temperatuur ja valgustus; 

4.3.5.3 hea ventilatsioon, dušš, WC ja kraanikauss. 

4.3.6 Samaaegselt on tööl vähemalt kaks töötajat, kellest üks on turvalisust tagav töötaja. Kümne kliendi 

kohta peab olema vähemalt üks hooldustöötaja. 

4.4 Resotsialiseerimisteenus 

4.4.1 Resotsialiseerimisteenuse eesmärk on parandada sotsiaalnõustamise abil varjupaigas või 

sotsiaalmajutusüksuses majutatud inimeste elukvaliteeti ning aidata saavutada iseseisvat 

toimetulekuvõimet. 

4.4.2 Teenust osutatakse juhtumikorralduse põhimõttel. Teenus sisaldab resotsialiseerimisplaani 

koostamist, elluviimist ja hindamist. 

4.4.3 Teenust osutatakse resotsialiseerimisplaanis sätestatud eesmärkide täitmiseni. 

4.4.4 Isik viibib teenusel hoolekandeosakonna teadmisel. 

4.4.5 Teenuse osutamise ruumides on: 

4.4.5.1 piisav hulk voodeid, laudu, toole ja kappe; 

4.4.5.2 tavapärane temperatuur ja valgustus; 

4.4.5.3 hea ventilatsioon; 

4.4.5.4 dušš, WC ja kraanikauss. 

4.4.1 Neljakümne kliendi kohta peab olema vähemalt üks sotsiaaltöötaja. Samaaegselt on tööl vähemalt 

kaks töötajat, kellest üks on turvalisust tagav töötaja. 

4.5 Võlanõustamisteenus 

4.5.1 Võlanõustamisteenuse eesmärk on koos võlgnikuga otsida ja leida võlgnevuse vähendamise või 

likvideerimise võimalusi, vältida uute võlgnevuste teket toimetulekuvõime tugevdamise kaudu ning 

lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Teenuse raames loetakse võlgnevuseks olukorda, 

kus isikule on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks 

muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.  

4.5.2 Teenust vajav isik pöördub teenuse saamiseks võlanõustaja vastuvõtule.  

4.5.3 Teenust osutaval isikul peab olema riiklikult tunnustatud kõrgharidus (soovitatavalt majandus-, 

õigus- või sotsiaalvaldkonnas) ja läbitud 160-tunnine võlanõustaja täienduskoolitus. 

4.6 Üürivõlglaste nõustamise teenus 

4.6.1 Üürivõlglaste nõustamise teenuse eesmärk on motiveerida isikuid, kes kasutavad Tallinna linna 

omandis olevaid eluruume ning on jätnud täitmata üüri maksmise kohustuse, parandama oma 

maksekäitumist.  

4.6.2 Teenust osutatakse isikule kodukülastusena. 

http://www.eatl.ee/wp/wp-content/uploads/Juhtumikorralduse_k%C3%A4siraamat.pdf
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=90140&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=90140&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp


4.6.3 Teenust osutaval isikul peab olema riiklikult tunnustatud kõrgharidus ja läbitud võlanõustaja 

täienduskoolitus. 
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