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KÕRGESSAARE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Kõrgessaare

juuni 2010 nr

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise
tingimused ja kord Kõrgessaare vallas

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
sotsiaalhoolekande seaduse § 13 alusel.

§ 22 lg 1 p 5 ja lg 2 ning

§ 1. Üldsätted
Käesolev kord sätestab koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra Kõrgessaare vallas.
§ 2. Koduteenuste mõiste ja eesmärk
(1) Koduteenused on isiku abistamine koduste ja isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute
sooritamisel ning asjaajamisel.
(2) Koduteenuste osutamise eesmärk on isiku iseseisva toimetuleku tagamine harjumuspärases keskkonnas.
(3) Koduteenused sisaldavad koduabi ja isikuabi.
1) koduabi on abistamine igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel, välja arvatud
füüsilist kontakti vajav abistamine;
2) isikuabi on abistamine toimingute sooritamisel, mis nõuavad hooldatavaga füüsilist kontakti.
(4) Hoolekandetöötaja – koduteenuseid osutav vastava ettevalmistusega isik.
(5) Hooldusvajadus- hooldusvajaduse hindamise testi alusel hooldatava elukohas kontrollitud kõrvalabi,
juhendamise või järelevalve vajadus igapäevatoimingute sooritamisel.
§ 3. Koduteenuste loetelu ja maht
(1) Koduabi on:
1) eluruumi koristamine ja korrastamine
2) abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel, kommunikatsioonirikete
pisiremonttööde korraldamine, olmetehnika remondi korraldamine;
3) riiete hoolduse ja pesemise korraldamine;
4) jalanõude hoolduse korraldamine;
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5) küttematerjalide tellimine ja kojutoomise korraldamine; küttematerjalide saagimise, lõhkumise ja
ladumise korraldamine; küttematerjali tuppa toomine; abistamine kütmisel; tuha väljaviimine; vee
tuppa toomine;
6) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ostmine; abistamine toidu valmistamisel või
valmistoidu koju toomine;
7) terviseabi korraldamine, abistamine erialaarstide külastamisel, abivahendite soovitamine ja
muretsemine, põetamine lühiajalise haiguse korral;
8) transporditeenuse osutamine ravi- või mõne muu asutuse külastamisel;
9) vestlus, teabe edastamine ja abistamine asjaajamisel;
(2) Isikuabi on:
1) abistamine pesemisel või pesemisvõimaluste korraldamine;
2) abistamine riietumisel;
3) juukse- ja küüntelõikuse korraldamine;
4) abistamine söömisel, ravimite võtmisel;
5) abistamine liikumisel;
6) abistamine tualetis käimisel;
7) abistamine mähkmete vahetamisel.
(3) Koduabi osutamisel on maksimaalne koristatav/köetav eluruumi pind ühe isiku kohta 51 m2 või 2toaline korter, kasutatakse kliendi kodus olevaid töövahendeid.
(4) Koduteenuste loetelust osutatakse kliendile neid teenuseid, mis aitavad tagada tema igapäevase
toimetuleku.
(5) Hoolekandetöötaja osutab koduteenuseid
keskmiselt 2-3 korda nädalas kuni
8
isikule
hoolekandetöötaja kohta sõltuvalt teenuse saajate abivajadusest ja elukohtadevahelistest vahemaadest.
(6) Koduteenuseid osutatakse tööpäeviti kell 8.00-17.00, erandkorras muul ajal.
§ 4. Koduteenustele õigust omavad isikud
(1) Koduteenuseid on õigus saada Kõrgessaare vallas elavatel ja igapäevaeluks vajalike toimingute
sooritamisel abi vajavatel eakatel, puuetega või toimetulekuraskustes isikutel.
(2) Isikule, kellele on perekonnaseaduse alusel määratud hooldaja, osutatakse koduteenuseid erandkorras.
§ 5. Koduteenuste taotlemine, määramine ja osutamine
(1) Koduteenuse taotlemiseks esitab isik või tema eestkostja vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles
põhjendab oma soovi teenuse saamiseks. Koduteenuse vajadusest võivad teatada ka sugulased, naabrid,
hoolekandetöötaja, perearst või teised isikud.
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(2) Pärast taotluse või teate saamist teeb sotsiaalnõunik koos hoolekandetöötajaga hiljemalt 2 nädala
jooksul koduteenust vajava isiku kodukülastuse, mille käigus täidetakse kliendikaart ja selgitatakse
hooldusvajaduse hindamise testi abil välja isiku toimetulekuvõime ning koduteenuste vajadus.
(3) Koduteenuse osutamise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus ning teeb selle koduteenust
taotlevale isikule või tema eestkostjale teatavaks hiljemalt 1 kuu jooksul taotluse esitamisest.
(4) Hoolekandetöötaja määramisel arvestatakse koduteenust taotleva isiku elukohta.
(5) Juhul, kui isik on õigustatud koduteenust saama, sõlmitakse koduteenuste osutamise leping ning
koostatakse hoolduskava, milles kinnitatakse osutatavate teenuste loetelu, maht ja teenuse osutamise
aeg.
(6) Kui koduteenuse osutamata jätmine põhjustab isiku elule ja tervisele ohtliku olukorra, osutatakse
teenuseid koheselt.
§ 6. Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine
(1) Koduteenuse osutamise aluseks on vallavalitsuse ja koduteenust vajava isiku vahel sõlmitud kirjalik
leping, mille lahutamatuteks osadeks on kliendikaart ja hoolduskava.
(2) Teenusele suunatava isiku kohta koostatakse toimik, mis sisaldab järgmisi dokumente:
1) taotlus teenuse saamiseks
2) isikuttõendava dokumendi koopia
3) eestkostet tõendav dokument vajaduse korral
4) hooldusvajaduse hindamise test
5) kliendikaart
6) hoolduskava
7) perearsti hinnang taotleja tervislikule seisundile
8) koopiad VEK otsuste kohta nende olemasolu korral
9) rehabilitatsiooniplaan selle olemasolu korral.
(3) Koduteenuseid osutatakse vastavalt hoolduskavale. Hoolduskava vaadatakse üle lähtuvalt isiku
vajaduste muutumisest, kuid mitte harvemini kui 1 kord aastas. Vajadusel koostatakse uus hoolduskava.
(4) Erandolukorras (trauma, haigestumine, avariiolukord jms.) osutatakse teenust väljaspool hoolduskavas
kinnitatud teenuste loetelu, mahtu ja aega.
(5) Leping lõpetatakse või peatatakse koduteenust vajava isiku soovi korral või kui on ära langenud
koduteenuse osutamise vajadus.
§ 7.Hoolekandetöötaja tegevuse alused
(1) Hoolekandetöötaja lähtub oma töös oma ametijuhendist, hoolduskavast ja käesolevast korrast.
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(2) Hoolekandetöötaja ei ole isiku seaduslik esindaja ja ei võta varalist vastutust.
§ 8 Finantseerimine

(1)Koduteenuste osutamist finantseeritakse Kõrgessaare valla eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.
(2) Koduteenuste eest tasub isik vallavalitsuse poolt kehtestatud korra alusel.
(3) Hoolekandetöötaja poolt ostetud kaupade ja korraldatud teenuste (v.a.koduteenused) eest tasub
koduteenuseid saav isik kuludokumendide alusel.
§ 9. Arvestuse pidamine
(1) Koduteenuste korraldamise eest vastutab ja
sotsiaalnõunik.

koduteenuste osutamise kohta peab arvestust

§ 10. Rakendussätted
(1) Koduteenuste osutamisega seonduvate dokumentide vormid ja koduteenuste eest tasumise korra
kehtestab Kõrgessaare Vallavalitsus.
(2) Kõrgessaare Vallavolikogu 12. aprilli 2001 määruse nr 43 “Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Kõrgessaare vallas” alusel sõlmitud koduteenuste osutamise lepingud vormistatakse ümber ja viiakse
vastavusse käesoleva korraga 31. detsembriks 2010.
(3) Tunnistada kehtetuks Kõrgessaare Vallavolikogu 12. aprilli 2001 määrus nr 43 “Koduteenuste
osutamise tingimused ja kord Kõrgessaare vallas”.
(4) Määrus jõustub 01. juulist 2010

Aili Küttim
Vallavolikogu esimees

Arutatud: vallavalitsuses 26.05. ja 03.06.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonis 03.06.2010 – esitada volikogule
Eelarve- ja majanduskomisjonis 03.06.2010 – esitada volikogule
Seletuskiri
Kõrgessaare Vallavolikogu poolt 12. aprillil 2001 kinnitatud määrusega nr 43 “Koduteenuste osutamise
tingimused ja kord Kõrgessaare vallas” võrreldes on praegune eelnõu viidud vastavusse Avahoolduse
Arenduskeskuse poolt väljatöötatud materjalidega (“Täiskasvanute hooldusteenuste kirjeldused”), mille
alusel on täpsustatud mõisteid ja töökorraldust koduteenuste osutamisel.
KOKS § 22 (1)5) toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise korra
kehtestamine;
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KOKS § 22 (2) Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku
omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib
delegeerida nende küsimuste lahendamise valitsusele.
SHKS § 13. Koduteenused
(1) Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases
keskkonnas toime tulla.
(2) Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra kehtestavad kohalikud
omavalitsusorganid.

