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Teenuste osutamise kohustus KOVil

• Sotsiaalteenuste korraldamine on KOV kohustusena juba 1995 aastal Sotsiaalhoolekande

seaduses mainitud ja täpsustatud 01.01.2016 aastal jõustunud SHSis;

• Novembris 2015 avanes ESFi toetus, eesmärgiga luua teenuseosutajate võrgustik ja toetada

lapsevanemate tööhõives osalemist (aluseks 2009 aastal läbi viidud uuring puudega laste

perede hulgas) ja sotsiaalteenuste osutamist aitas korraldada sotsiaalkindlustusamet;

• 2017 aasta lõpust teenusele suunamise ja osutamise aluseks KOV juhtumiplaan (1.01.2016

jõustus Lastekaitse seadus);

• 2021 teenuste korraldamine KOVle (aluseks 2019 aastal läbi viidud projekti „Puudega laste

tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“

hindamine) https://www.sm.ee/sites/default/files/civitta_esf_puuetega_laste_tugiteenuste_vahehindamine_-

_lopparuanne.pdf

• Teenuste korraldus täielikult KOV kohustus alates 01.01.2021. KOV saab jätkata koostööd

olemasolevate teenuseosutajatega aga kohustust selleks ei ole.

https://www.sm.ee/sites/default/files/civitta_esf_puuetega_laste_tugiteenuste_vahehindamine_-_lopparuanne.pdf


Toetuse andmise rahaline kogumaht üle-
eestiliselt on 

2 aastaks 13 600 000 eurot
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked

Igale KOVile planeeritava toetuse summa sõltub raske ja sügava puudega laste arvust ja 2019.

aastal ESF teenuste saajate % KOVi puudega laste arvust.

Toetuse andmisega soovitakse eelkõige perioodil 2015-2020 ESF vahenditest teenust saanud

lapsi toetada, et projekti tegevustest väljumine oleks KOVle ja lapsevanematele sujuvam.

Kombineeritud rahastus:

• Tasandus- ja toetusfondi sihtotstarbeliselt eraldanud vahendid kohalikele omavalitsustele

• KOVi oma eelarvelised vahendid.

• ESFi toetus perioodil 01.01.2021-31.12.2022

• SHS § 16 alusel võib isikult võtta temale või tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest

tasu. Sotsiaalteenuse eest võetava tasu suurus ei tohi olla teenuse saamisel takistuseks.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked


Teenuste vajaduse väljaselgitamine
Teenuse vajadus peab olema ära hinnatud kohaliku omavalitsuse üksuse lastekaitse- või 

sotsiaaltöötaja poolt STARis koostatud juhtumiplaanis. Lapsele on koostatud juhtumiplaani 

tegevuskava.

Kohalik omavalitsuse kohustus teavitada, kelle poole lapsevanem pöördub ja kes tegeleb teenusele 

suunamisega - kas näiteks lastekaitse töötja või sotsiaalkomisjoni otsus ning milliste 

teenuseosutajatega tehakse koostööd jne.

Oluline, et teenuseid osutatakse vajaduspõhiselt, sest aastast maksimaalset mahtu alates 2021 ei 

ole.



Teenuste eest tasumine
ESFi eritingimused

• STARi lisatud lapsevanema allkirjastatu tahteavaldus (ESF- seire tegemiseks vajalik),

mis lisatakse KOV töötaja poolt STARi. Lapsevanema allkirjastatud taotlus on lisatud

STARi ja see on SKAle nähtav kuni 31.12.2028.

• Otsene teenuseosutaja (tugiisik, lapsehoidja, auto- või bussijuht) on täitnud teenuse

osutamise kohta alusdokumendi, mis on allkirjastatud lapsevanema ja teenuseosutaja

poolt ning mida tuleb säilitada taasesitamist võimaldaval kujul kuni 31.12.2028 aastani.

• Toetust makstakse KOVle välja esitatud arvete alusel igakuuliselt ehk avansilisi

väljamakseid ei tehta. Arvete koostamise aluseks on teenuse osutamise graafik. Teenuse

osutamise graafiku aluseks on allkirjastatud alusdokumendid.



KOV saab ESF 
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Aitäh!
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-ja-pere/lastekaitse/puudega-laste-

tugiteenused

Euroopa Sotsiaalfondi arendamine 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste ja pakkumine 

ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine


