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Eelnõu kooskõlastamine 

 

 

Kooskõlastame sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu eeldusel, et võetakse arutlusele ja antakse tagasisidet järgmiste märkuste 

kohta: 

 

1. Eelnõus ei ole piisavalt välja toodud, kas ja kuidas toetatakse lapse bioloogilisi vanemaid. 

Väga oluline on ka nendega tegeleda ja neid toetada. Kui lapsele tehakse bioloogilisest 

vanemast lahutamise hetkel juhtumiplaan, et siis peaks juhtumiplaani tegema ka bioloogilisele 

vanemale. 

 

2. Eelnõust nähtub, et riigilt alampalga saamiseks peab pere võtma enda juurde neli last. See 

tähendab seda, et kõigil peredel on motivatsioon saada enda juures nelja lapse määr täis. See 

aga ei arvesta lapse huvidega, sest enamasti on need lapsed väga erisuguste vajadustega ja 

mõne lapse puhul on välistatud teiste hooldatavate juurdevõtmine. 

 

3. Eelnevaga seondub ka see probleem, et kui vähem kui nelja lapsega hooldusperede toetuse 

suurus jäetakse kohalike omavalitsuste otsustada, hakkab aset leidma regionaalne ebavõrdsus. 

 

4. Eelnõus võiks sätestada ka hoolduspere õiguse puhkusele. 

 

5. Hooldusperesid oli kümmekond aastat tagasi ligikaudu kolm korda rohkem. Mis selle 

põhjustas? Laste arv on vähenenud, kuid hooldusperedes olevate laste arv on sellegipoolest 

ebaproportsionaalselt palju vähenenud. Kuidas on tagatud, et ei juhtu sama asi?  

 

6. Eelnõu punktiga 2, millega täiendatakse seadust §-ga 51, reguleeritakse sotsiaalteenuste 

osutajate kohustust lähtuda üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest, sh kvaliteedipõhimõtete 

loendi ja rakendamise tingimused kehtestatakse eraldi määrusega. Vastavalt hea õigusloome 

ja normitehnika eeskirjale peaks seaduse seletuskiri sisaldama ka rakendusaktide kavandeid. 

Antud määruse kavand ei ole eelnõu seletuskirjast leitav. Kvaliteedipõhimõtete nõue toob 

teenuse pakkujatele juurde kohustusi, eelnõu põhjal ei ole teenuse osutajatel võimalik hinnata 

nende kohustuste sisu, suurust ja asjakohasust. Põhimõtteliselt toetame kvaliteedipõhimõtete 

rakendamist, kuid eelnõust ei nähtu nõuete sisu. Palume lisada määruse eelnõu projekt 

eelnõule. 
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7. Toetame sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri laiemat kasutamist, samas on juba täna 

probleemiks andmeregistri ühtne kasutamine praktikas, nt ei ole ühtselt tõlgendatud registris 

kasutatavad mõisted ja andmete sisestamise põhimõtted. Kuna andmeid sisestatakse erinevast 

arusaamast lähtuvalt, on tulemused eksitavad. Eelnõust ei selgu, milliseid samme võetakse ette 

registri kasutamise praktika ühtlustamiseks ja kasutajatoe tugevdamiseks. 

 

 

Lugupidamisega 
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Juhatuse liige 


