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Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise kord 

 

§ 1. Reguleerimisala 

 

(1) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise kord (edaspidi kord) reguleerib  

hoolduse seadmist täisealisele isikule, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse (edaspidi 

toetuse) maksmist isikutele, kes on määratud hooldajaks ning kelle enda ja tema 

hooldusel oleva puudega täisealise isiku elukoha aadress on Eesti rahvastikuregistri 

andmetel Anija vald ja kes reaalselt elavad Anija valla territooriumil. 

 

§ 2. Üldsätted 

 

(1) Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse maksmise kord sätestab täisealise raske ja 

sügava puudega isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra ning  

hooldajatele hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra. 

(2) Toetust makstakse Anija valla eelarvest selleks ettenähtud vahendite piires. 

(3) Toetuse määrad kehtestab Anija Vallavolikogu. 

 

§ 3. Mõisted 

 

(1) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:  

1) toetus- igakuine sotsiaaltoetus täisealise õigusaktides sätestatud korras tuvastatud 

puudega täiskasvanu hooldajale, kes tagab hooldatava võimetekohase toimetuleku 

elukohas; 

2) hooldaja- hooldatavale kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet tagav vallavalitsuse 

poolt määratud teovõimeline isik; 

3) hooldatav- hooldust vajav täisealine raske või sügava puudega isik, kelle igapäevase 

kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus on määratud Sotsiaalkindlustusameti 

puude raskusastme tuvastamise otsusega; 

4) hooldamine- puudega isikule kõrvalabi osutamine, mis tagab isiku toimetuleku 

söömisel, riietumisel, hügieenitoimingutel, liikumisel ja muudel 

igapäevaelutoimingutel; 

5) hooldusvajadus- hindamisinstrumendi alusel hooldatava elukohas hinnatud abi, 

toetuse ja järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel; 

6) hindamisinstrument- täiskasvanud puuetega inimestele koostatud 

hindamismetoodika puudega isiku kõrvalabi, juhendamist või järelevalve vajaduse 

välja selgitamiseks, mille on kinnitanud Anija Vallavalitsus (edaspidi valitsus). 

 

§ 4. Hoolduse seadmine 

 

(1) Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi 

oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele 

isikule ei ole vajalik. 

(2) Hooldus seatakse järgmistele isikutele: 



1) 18-aastased ja vanemad sügava puudega isikud; 

2) 18-aastased ja vanemad raske puudega psüühilise erivajadusega või ratastoolihaiged 

isikud; 

3) 18-aastased ja vanemad raske puudega isikud juhul, kui hooldatava 

ülalpidamiskohustusega isik ei ole suuteline tervislikust seisundist tulenevalt oma 

ülalpeetavat hooldama; 

4) 18-aastased ja vanemad raske puudega isikud erandjuhul, mis tuleneb 

hooldusvajaduse hindamise tulemustest. 

(3) Hoolduse seadmiseks esitab puudega isik kirjaliku taotluse valitsusele, millele lisab 

arstliku ekspertiisi otsuse, rehabilitatsiooniplaani (olemasolul) ja isikut tõendava 

dokumendi. 

(4) Hooldatava nõusolekul seatakse hooldus valitsuse korraldusega. 

 

§ 5. Hooldaja määramine 

 

(1) Hooldaja määramiseks esitab hooldajaks sobiv isik taotluse valitsusele. Taotluses 

märgitakse ära hooldaja nimi, isikukood, elukoht, telefoninumber ja arveldusarve 

number toetuse ülekandmiseks, samuti esitatakse taotluses andmed hooldust vajava 

raske või sügava puudega isiku kohta. 

(2) Taotlusele lisatakse isikut tõendav dokument ja taotleja omakäeline kinnitus 

töötamise või mittetöötamise kohta. 

(3) Hooldatava nõusolekul määratakse hooldaja valitsuse korraldusega, milles 

määratakse kindlaks hooldaja ülesanded. 

(4) Hooldaja võib hooldatavat esindada üksnes hooldatavalt saadud sellekohase 

volituse alusel. 

 

§ 6. Toetuse subjekt 

 

(1) Toetust on õigus taotleda hooldajal, kes hooldab: 

1) § 4 lõike 2 punktis 1 nimetatud isikut tagades talle kõrvalabi, juhendamise või 

järelevalve ööpäevaringselt; 

2) § 4 lõike 2 punktis 2 nimetatud isikut tagades talle kõrvalabi, juhendamise või 

järelevalve igal ööpäeval; 

3) § 4 lõike 2 punktis 3 nimetatud isikut juhul, kui hooldatava ülalpidamiskohustusega 

isik ei ole suuteline tervislikust seisundist tulenevalt oma ülalpeetavat hooldama 

tagades talle kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval; 

4) § 4 lõike 2 punktis 4 nimetatud isikut erandjuhul, mis tuleneb hooldusvajaduse 

hindamise tulemustest tagades talle kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal 

ööpäeval. 

(2) Toetust võib maksta raske või sügava puudega isiku tööl käivale hooldajale juhul 

kui hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt on võimalik puudega isikut ka hooldaja 

töötamise korral vajalikul määral hooldada ning kui hooldaja töö seda võimaldab. 

(3) Toetust võib maksta raske või sügava puudega isiku ühele pereliikmele juhul kui 

puudega isiku tegelik hooldusvajadus saab tema pereliikmete poolt osutatava abi näol 

täielikult kaetud. 

(4) Toetust ei maksta isikule: 

1) kellele endale on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske 

või sügav puue; 

2) kes õpib statsionaarses õppevormis (õpilased ja üliõpilased); 



3) kelle elukoht ei ole rahvastikuregistri andmetel Anija vald; 

4) kellel on perekonnaseaduse alusel hooldatava seadusjärgne ülalpidamiskohustus 

(abikaasa, vanem, vanavanem, täisealine laps, lapselaps jne), välja arvatud juhtudel 

kui: 

a) hooldataval on sügav puue; 

b) hooldatav vajab pidevat järelevalvet oma psüühilise või füüsilise (ratastoolihaige) 

erivajaduse tõttu; 

5) juhtudel, kui puudega isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste toetavate teenuste 

või toetuste abil. 

 

§ 7. Toetuse taotlemine 

 

(1) Toetuse taotlemiseks esitab § 5 lõikes 3 nimetatud hooldaja taotluse valitsusele. 

(2) Sotsiaaltöö spetsialistil on vajadusel õigus nõuda taotlejalt muid täiendavaid 

andmeid või dokumente. 

 

 

§ 8. Hooldusvajaduse hindamine 

 

(1) Toetuse taotlemise alusel külastab sotsiaaltöö spetsialist hooldatavat kahe nädala 

jooksul arvates taotluse esitamise päevast ja selgitab välja hooldamise vajaduse ning 

hooldaja võimalused kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks. 

(2) Vajaduse l kasutab sotsiaaltöö spetsialist perearsti abi, pöördub eakate puuetega 

isikute korral geriaatrilise hindamise komisjoni poole või tööealiste puuetega isikute 

korral taotleb isikule rehabilitatsiooniplaani koostamist riikliku 

rehabilitatsiooniteenuse raames. 

(3) Hooldusvajaduse hindamiseks kasutab sotsiaaltöö spetsialist vastavate erialaste  

organisatsioonide poolt välja töötatud ja kohandatud hindamisinstrumenti. 

(4) Hooldusvajaduse hindamist teostanud sotsiaaltöö spetsialist annab hinnangu isiku 

hooldusvajaduse ja vajalike teenuste kohta ning teeb valitsusele ettepaneku hooldaja 

määramiseks, toetuse määramiseks või määramisest keeldumiseks hiljemalt 20 päeva 

jooksul taotluse registreerimisest. 

 

§ 9. Toetuse määramine 

 

(1) Toetuse määramise või määramisest keeldumise otsustab valitsus korraldusega 

hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse registreerimisest. 

(2) Toetust määratakse juhul, kui hooldusvajadusega isiku iseseisvat toimetulekut ja 

sotsiaalset osalemist ei ole võimalik toetada teenuste, täiendavate toetuste või muu abi 

osutamisega. 

(3) Ühele hooldajale võib määrata toetust kuni kahe hooldatava hooldamise eest. 

(4) Toetuse määramisest võib keelduda kui: 

1) taotleja on toetuse saamiseks esitanud valeandmeid; 

2) taotleja pole täitnud oma hooldajakohustusi, mis on faktiliselt leidnud tõendamist; 

3) hooldusvajaduse hinnangust ei tulene vajadus isikule hooldaja määramiseks ega 

viimasele toetuse maksmiseks; 

4) hooldusvajadusega isikule on võimalik osutada teisi teenuseid. 



(5) Toetuse määramata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul 

korralduse tegemisest, esitades keeldumise põhjendused, mis tulenevad 

hooldusvajaduse hindamise tulemustest. 

 

§ 10. Toetuse maksmine 

 

(1) Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse 

välja arvestatava kuu 25. kuupäevaks. 

(2) Toetust makstakse igakuiselt jooksva kuu eest. 

(3) Toetus kantakse taotleja arvelduskontole. 

 

§ 11. Toetuse maksmise peatamine ja lõpetamine 

 

(1) Toetuse maksmine peatatakse valitsuse korraldusega: 

1) hooldaja või hooldatava pikaajalisel äraolekul üle ühe kuu; 

2) muudel ajaoludel põhjendatud avalduse alusel. 

(2) Toetuse maksmise peatamise asjaolude äralangemisel jätkatakse toetuse maksmist 

alates korralduses märgitud kuupäevast. 

(3) Toetuse maksmine lõpetatakse valitsuse korraldusega kui: 

1) on ära langenud hoolduse seadmise alus; 

2) hooldaja ei täida oma kohustusi hooldatava hooldamisel; 

3) hooldatav soovib uue hooldaja määramist; 

4) hooldaja või hooldatav esitab kirjaliku avalduse hooldajaks määramise lõpetamise 

kohta; 

5) hooldatava või hooldaja surma korral; 

6) on selgunud, et hooldaja on kuritarvitanud hooldatava usaldust; 

7) hooldatava hooldusvajadus on muutunud ja on tekkinud vajadus hoolduse 

osutamiseks edaspidi muul viisil; 

8) hooldamisel esineb füüsilise, vaimse või majandusliku vägivalla ilminguid 

hooldatava suhtes; 

9) hooldaja on toetuse saamiseks andmeid varjanud või esitanud valeandmeid. 

(4) Toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude 

tekkimise kuule järgnevast kuust. 

(5) Valitsusel on õigus enammakstud toetus tagasi nõuda. Enammakstud toetuse 

tagastamine toimub vabatahtlikult või kohtu kaudu. 

 

§ 12. Teatamiskohustus 

 

(1) Toetuse saaja on kohustatud kirjalikult teatama sotsiaaltöö spetsialistile asjaoludest, 

mis toovad kaasa toetuse maksmise peatamist, lõpetamist või toetuse suuruse muutmist 

kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest arvates. 

 

 

 

 

 

 

 

 


