Seletuskiri määruse „Asendushooldusteenuse suunamise ja rahastamise kord KohtlaJärve
linnas“ eelnõu juurde
1. jaanuaril jõustuv uus sotsiaalhoolekande seadus toob kaasa mitmeid muutuseid asendushoolduse
valdkonnas:
1) asendusduskoduteenus ja perekonnas hooldamine kujundatakse ümber asendushooldusning
järelhoolduteenuseks. Asendushooldusteenust osutatakse edaspidi kolmel erineval viisil:
hooldusperes, perekodus ja asenduskodus;
2) kohalikele omavalitsustele antakse üle asendushooldusja järelhooldusteenuse korraldamine ja
rahastamine;
3) edaspidi on võimalik asendushooldusteenust osutada ka vanema nõusolekul perioodiliselt või
ajutiselt sotsiaalsetel põhjustel.
12.12.2017.a seisuga on KohtlaJärve linna eestkostel 79 last nendest 8 last elavad hooldusperes.
Linna partneriteks on Juuru SOS Lasteküla, NarvaJõesuu SOS Lastküla, Keila SOS lasteküla,
MTÜ Maria ja Lapsed, Narva Sotsiaaltöökeskus, KohtlaNõmme Lastekodu, Imastu KoolKodu,
MTÜ Avatud Värav, Tallinna lastekodu.
Kuna maavalitsused lõpetavad oma tegevuse 31.12.2017.a, siis tuleb vastu võtta KohtlaJärve linna
volikogu määrus, mis kinnitab asendushooldusteenusele suunamise ja rahastamise korra.
Asendushooldusteenusele suunamisel peab linnavalitsus:
1) hindama lapse heaolust lähtuvalt asendushooldusteenuse osutamise vajadust;
2) tegema otsuse paigutada last hooldusperre või lapse olulisi huve arvestades erandina perekodusse
või asenduskodusse;
3) sõlmima asenduskoduteenuse osutajaga kahepoolse asendushooldusteenuse osutamise
halduslepingu;

4) katma lapse ülalpidamisega seotud kulud ja tasuda teenuseosutajale teenuse eest, vastavalt
sõlmitud lepingule igakuiselt teenuseosutaja arveldusarve esitamise alusel;
5) külastama asendushooldusel olevat last tema õiguste tagamise ja lapse heaolu hindamise
eesmärgil vähemalt kaks korda aastas;
6) koguma ning säilitama asendushooldusel oleva lapse dokumente ning andma hooldusele
suunatud lapse asendushooldusteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid üle
teenuseosutajale;
7) tagama lapse sidemete säilitamise vanemate ja kodukohaga ning looma lapsele tingimused
sinna tagasitulekuks.
Asendushooldusteenuse rahastamine hakkab toimuma KohtlaJärve Linnavalitsuse eelarvest ning
vajadusel ka asendushooldusel oleva lapse sissetulekutest. Teenuseosutaja peab iga kuu esimeseks
kuupäevaks esitama linnavalitsusele arve teenuse osutamise eest, milles peab kajastuma
asendushooldusteenusel olevate laste arv ning teenuse hind. KohtlaJärve
Linnavalituse
sotsiaalteenistus kontrollib teenuseosutaja poolt laekunud arveid ning saadab neid linnavalitsuse
finantsteenistusele maksmiseks. Kooskõlastatud arveid tasub linnavalitsuse finantsteenistuse
raamatupidaja teenuseosutajale iga kuu 15.kuupäevaks teenuseosutaja arveldusarvele.
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