
 

 

 

Sihtasutus Tilsi Perekodu nõukogu 

OTSUS nr 2 
 

Tilsis                                                                                                           09.03.2018                                                                                                                                                                                                               

 

 

Sihtasutus Tilsi Perekodus osutatavad tasulised teenused, 

tasuliste teenuste hinnakiri ja teenuste eest tasumine 

 

Tuginedes sotsiaalhoolekande seaduse muutmisest seoses maavalitsuste tegevuse 

lõpetamisega 31.12.2017 ja asendushoolduse muudatusega alates 01.01.2018 kus, 

maavalitsuste poolt kohustuste üleandmine toimus kohalikule omavalitsusele ning 

seega: 

kehtestab sihtasutus Tilsi Perekodu asendushooldusteenuse tagamisega tasuliste 

teenuste hinnakirja alates 01.01.2018 kuni 31.12.2018.  

 

Tasuliste teenuste hinnakirja koostamise aluseks on sihtasutus Tilsi Perekodu põhikiri 

§ 7 lg 3 punkt 3, 06.12.2017 Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti 

ettepanekud teenuse kujundamisks 2018 ja 2019 aastal ja  01.12.2017 seisuga 

sotsiaalteenuste registri ( STAR) andmete registreerimine sotsiaalministeeriumis ning 

9.03.2018 sihtasutus Tilsi Perekodu nõukogu töökoosoleku protokoll nr 1 punkt 11. 

 

Sihtasutus Tilsi Perekodu nõukogu OTSUSTAB : 

 

1. Sihtasutus Tilsi Perekodu osutab tasulisi teenuseid alates 1. jaanuar 2018 

aasta kuni 31 detsember 2018 aasta alljärgnevalt: 

 

1.1 Asenduskoduteenus kuni 18 aastaseks saamiseni või õppimise korral kuni noore 

õpingute/õppeaasta lõpuni. 

1.2 Puudega lapsele asenduskoduteenuse osutamine kuni 18 aastaseks saamiseni või 

kuni noore õpingute/ õppeaasta lõpuni. 

1.3 Vanema nõusolekul perioodilist hooldust suure hooldusvajadusega raske ja sügava 

puudega lapsele, kelle hooldamist kodus ei ole võimalik korraldada. 

1.4 Ajutist hooldust kuni 90 kalendripäeva  sotsiaalsetel põhjustel, et pakkuda perele 

täiendavat abi, mis võimaldab lapsel bioloogilises perekonnas kasvada. 

1.5 Järelhooldus 19 kuni 25 aastastele noortele õppimise korral. 

1.6 Järelhooldus raske- ja sügava puudega 19-25 aastastele noortele  



 

2. Sihtasutus Tilsi Perekodu osutatavate teenuste hinnakiri alates  1. jaanuar 2018 aasta kuni 31 detsember 2018 aasta: 

 

 
Jrk Teenuse nimetus Sagedus Hind, teenuse eest tasuja Teenuse sisu 

1 

Asenduskoduteenus kuni 18 

aastaseks saamiseni või õppimise 

korral kuni õppeaasta lõpuni. 

Aluseks kooli poolt edastatud 

teatis õppes osalemise kohta 

Ööpäevaringne 

1150 eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasumine 

vastavalt halduslepingu 

tingimustele, teenuse eest 

tasuja lapse eestkosteasutus 

ja/või lapse rahvastiku 

registrijärgne kohalik 

omavalitsus 

Lapsele on tagatud kasvatus ja järelevalve k.a voodikoht 

Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne 

Lapsele on tagatud võimetekohane õpe 

Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse 

Lapsele on tagatud tervishoiu- ja rehabilitatsiooni teenused 

Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan 

Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga 

Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente 

Lapse käekäigust informeeritakse süstemaatiliselt seaduslikku esindajat 

Lapsele on tagatud igakuiselt isiklikes kuludeks minimaalselt 240 eurot 

Lapsele on tagatud usalduskasvataja olemasolu ja muu personalivajaduspõhine kättesaadavus 

Voodikohaga seotud kommunaalkulud 

2 

Puudega (raske sügav) lapsele 

asenduskoduteenuse osutamine 

kuni 18 aastaseks saamiseni või 

õppimise korral kuni õppeaasta 

lõpuni. Aluseks kooli poolt 

edastatud teatis õppes osalemise 

kohta 

Ööpäevaringne 

1450 eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasumine 

vastavalt halduslepingu 

tingimustele, teenuse eest 

tasuja lapse eestkosteasutus 

ja/või lapse rahvastiku 

registrijärgne kohalik 

omavalitsus 

Lapsele on tagatud kasvatus ja järelevalve k.a voodikoht 

Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne 

Lapsele on tagatud võimetekohane õpe 

Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse 

Lapsele on tagatud tervishoiu- ja rehabilitatsiooni teenused 

Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan 

Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga 

Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente 

Lapse käekäigust informeeritakse süstemaatiliselt seaduslikku esindajat 

Lapsele on tagatud igakuiselt isiklikes kuludeks minimaalselt 240 eurot 

Lapsele on tagatud usalduskasvataja olemasolu ja muu personalivajaduspõhine kättesaadavus 

Eriravimite ja hooldusvahendite vajaduspõhine kättesaadavus 

Rehabiliotatsiooniteenusel käimisega seotud tugi k.a transport 

Voodikohaga seotud kommunaalkulud 

3 

Vanema nõusolekul perioodilist 

hooldust suure hooldusvajadusega 

raske ja sügava puudega lapsele, 

kelle hooldamist kodus ei ole 

Ööpäevaringne 

1450 eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasumine 

lepitakse kokku lapsevanemal 

Lapsele on tagatud kasvatus ja järelevalve k.a voodikoht 

Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne 

Lapsele on tagatud võimetekohane õpe 

Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse 



 

võimalik korraldada; ja lapse 

rahvastikuregistrijärgse 

kohaliku omavalitsusega  

Lapsele on tagatud tervishoiu- teenused 

Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan 

Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga 

Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente 

Lapse käekäigust informeeritakse süstemaatiliselt seaduslikku esindajat 

Lapsele on tagatud igakuiselt isiklikes kuludeks minimaalselt 240 eurot 

Lapsele on tagatud usalduskasvataja olemasolu ja muu personalivajaduspõhine kättesaadavus 

Eriravimite ja hooldusvahendite vajaduspõhine kättesaadavus 

Rehabiliotatsiooniteenusel käimisega seotud tugi k.a transport 

Voodikohaga seotud kommunaalkulud 

4 

Ajutist hooldust kuni 90 

kalendripäeva  sotsiaalsetel 

põhjustel, et pakkuda perele 

täiendavat abi, mis võimaldab 

lapsel bioloogilises perekonnas 

kasvada 

Ööpäevaringne 

48 eurot ööpäev 

 

Teenuse eest tasumine 

lepitakse kokku lapsevanemal 

ja lapse 

rahvastikuregistrijärgse 

kohaliku omavalitsusel   

Lapsele on tagatud järelevalve k.a voodikoht 

Lapsel aidatakse saavutada emotsionaalne turvatunne 

Lapse sotsiaalseid oskusi ja andeid arendatakse 

Eriravimite ja hooldusvahendite vajaduspõhine kättesaadavus koostöös lapse perega 

Rehabiliotatsiooniteenusel käimisega seotud tugi k.a transport 

Neli korda  päevas toitlustus ( hommik, lõuna, oode ja õhtu)  

Personalikulu 

Voodikohaga seotud majanduskulud ( kommunaalkulud)  

5 
Järelhooldus 19 kuni 25 aastastele 

noortele õppimise korral 
Ööpäevaringne 

1150  eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasub lapse 

rahvastikuregistrijärgne 

kohalik omavalitsus arve 

alusel 

Isiklike kulud noorele igakuiselt minimaalselt  250 eurot (vajaduspõhised kulud: toiduraha, 

esmatarberavimid, transpordikulu, riided jne) 

Voodikoht ja sellega seotud majandamiskulud ( kommunaalkulud jne) 

Personalikulu 

Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan 

Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga 

Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente 

6 
Järelhooldus raske- ja sügava 

puudega 19-25 aastastele noortele 
ööpäevaringne 

1450 eurot kalendrikuus 

 

Teenuse eest tasub lapse 

rahvastikuregistrijärgne 

kohalik omavalitsus arve 

alusel 

Isiklike kulud noorele igakuiselt minimaalselt 250 eurot (vajaduspõhised kulud: toiduraha, 

esmatarberavimid, transpordikulu, riided jne) 

Voodikohaga seotud majandamiskulud ( kommunaalkulud) 

Personalikulu k.a saatja/toetaja väljaspool perekodu kooli, arsti kättesaadavuse asjaajamistes 

Eriravimid ja mud olulised hügieenitarvikud 

Lapse vajadusi hinnatakse kord aastas ja koostatakse individuaalne arenguplaan 

Lapse vajadustest lähtuvalt tehakse koostööd lapse võrgustikuga 

Lapse kohta kogutakse teavet ja vajalikke dokumente 

 

 



 

3. Otsus jõustub tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018 aasta 

 

Nõukogu esimees  

Sirje Tobreluts 


