
 

 

 
 
Asendushooldusteenuse kirjeldus asenduskodus ja perekodus  

 

Sihtasutuses Elva Laste-ja Perekeskus osutatakse asendushooldusteenust ööpäevaringse 

teenusena või lühiajaliselt perekodus ja asenduskodus. 

 

Teenuse eesmärk 

 

 lapse heaolu ja õiguste tagamine; 

 lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine;  

 lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine lapse ettevalmistamine 

võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. 

Teenuse saamise õiguslik alus  

 

Asenduskodu või perekodu teenusele paigutatakse laps, kui  

 lapse vanem on surnud; 

 lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja; 

 vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult 

ära võetud; 

  laps on vanemast eraldatud; 

 olemas on lühiajalise teenuse vajaduse korral lapse hooldusõigusliku vanema või 

füüsilisest isikust eestkostja ja lapse kohaliku omavalitsuse nõusolek. 

 

Lapsel on õigustatus asendushooldusteenusele 

 

 kuni asendushooldusele suunamise asjaolude äralangemiseni; 

 kui laps on enne 18-aastaseks saamist asunud õppima ja jätkab õppimist statsionaarses 

õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või 

kutseõppe tasemeõppes, hariduse omandamise korral kuni järgmise õppeaasta 

alguseni, kuid mitte kauem kui järgmise õppeaasta alguseni sel aastal, kui laps sai 19-

aastaseks; 

 õpingute katkestamiseni, kuid mitte kauem kui lapse 19-aastaseks saamiseni, või 

 lapse 19-aastaseks saamise korral kuni järgmise õppeaasta alguseni; 

 lühiajalise teenuse korral lapse hooldusõigusliku vanema või füüsilisest isikust 

eestkostja nõusolekul katkematult kuni 90 päeva või periooditi 90 päeva. 

 

Teenuse osutamise koht  

 

Teenust osutatakse neljas peremajas ja kahes korteris Elva linnas. 

 



 

 

Teenusele paigutamise protseduur 

 

 lapse kohalik omavalitsus informeerib teenuse vajadusest asutust; 

 vajadusel arutatakse võimalikku lapse paigutamist asutusse juhtumikoosolekul, kus 

osalevad sihtasutuse töötajad ja kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja (võimaluse 

korral on kaasatud ka lapsevanemad); 

 teenuse osutamise otsustab juhataja koos asutuses valdkonna eest vastutava 

sotsiaaltöötajaga; 

 teenuse osutamise koht (konkreetne pere) otsustatakse koostöös kasvatajate või 

perevanematega; 

 kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja valmistab lapse ette asendushooldusele 

tulekuks. Võimalusel külastab lapse kohaliku omavalitsuse lastekitsetöötaja koos 

lapsega peret, kuhu laps tuleb. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja kuulab ära 

lapse arvamuse sõltumata tema vanusest ning arvestab lapse arvamust tulenevalt lapse 

vanusest ja küpsusest; 

 kohalik omavalitsus esitab sihtasutusele teenuse osutamiseks vajalikud dokumendid; 

 sihtasutus esitab kohalikule omavalitsusele tutvumiseks ja allkirjastamiseks teenuse 

osutamise lepingu.  

 

Dokumentatsioon teenuse osutamiseks  

 

Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja esitab sihtasutusele dokumendid või kohtulahendi 

mis tõendavad, et: 

 lapse vanem on surnud või 

 lapse vanemale on tema piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja või 

 vanema hooldusõigus lapse suhtes on peatatud, seda on piiratud või see on täielikult 

ära võetud või 

 laps on vanemast eraldatud või 

 lapsevanema või füüsilisest isikust eestkostja  ja lapse kohaliku omavalitsuse nõusolek 

(lühiajalise asendushooldusteenuse osutamise korral). 

Lisaks:  

 lapse isikut tõendav dokument 

 juhtumiplaan 

 tervisega seotud dokumendid ning info ravimite kohta 

 rehabilitatsiooniplaan ja puude raskusastme määramise, töövõime hindamise otsus 

 õpilasraamatu väljavõte (kooli vahetuse korral) 

 koolikohustuslikul lapsel Innove Rajaleidaja otsus tõhustatud- või eritoe kohta 

 iseloomustus koolist või lasteaiast 

 dokumendid lapse vara kohta 

 isiklikud esemed 

 muud olulised last puududavad dokumendid 

 

Teenuse hind 

 

Teenus hinna kehtestab  SA Elva Laste-ja Perekeskuse nõukogu ja see vaadatakse üle 

vajadusel  üks kord aastas 



 

 

Teenuse sisu  

Lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste 

elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning 

lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.  Selleks, arvestades lapse 

vanust ja arengut: 

 kuulame ära lapse arvamuse teda puudutavates küsimustes;  

 tagame lapsele võimetekohase õppe; 

 arendame lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid;  

 toetame lapse suhtlemist bioloogilise perekonnaga, kui see ei ole vastuolus lapse 

huvidega; 

 aitame lapsel saavutada psühholoogilist ja emotsionaalset tasakaalu; 

 tagame lapsele vajalikud tervishoiu- ja rehabilitatsiooni teenused; 

 hindame lapse vajadusi ja koostöös lapse kohaliku omavalitsusega täiendatakse lapse 

individuaalset juhtumiplaani; 

 lapse vajadustest lähtuvalt teeme koostööd lapse võrgustikuga; 

 kogume lapse kohta teavet ja vajalikke dokumente; 

 informeerime regulaarselt lapse käekäigust lapse seaduslikku esindajat. 

 teenuse lõppedes anname last puudutavad dokumendid üle säilitamiseks kohalikule 

omavalitsusele. 

 

 

 

 


