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Tugiisik 2018-2020



Eesmärgid SKA hanke tingimustest: 
Koostöös last kasvatava isikuga lapse ea- või 

võimetekohase arengu toetamine ja vajadusel 

hooldustoimingute sooritamine.

Teenuse osutamine toimub ainult lapse 

seadusliku esindaja teadmisel ja nõusolekul.

Teenust pakkudes tuleb sotsiaalse tõrjutuse 

ennetamiseks ja leevendamiseks tagada 

lapsele eakaaslastega võrdsed võimalused 

ning vähendada lapsevanemate 

hoolduskoormust, andes neile võimalusi 

tööhõives osalemiseks.

Lapse tugiisik tegeleb ainult lapsega. 



Seadusejärgsed nõuded tugiisikule

Tugiisik on täisealine isik;

• lapsega töötavale tugiisikule rakendatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 25:  

Tugiisik ei tohi olla süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, mille 

karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud;

• tugiisik ei tohi olla teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja

sugulane;

• tugiisik ei tohi elada alaliselt või püsivalt teenuse saajaga samas eluruumis. 



SKA hanke soovitus:

• tugiisik on läbinud tugiisiku koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga;

• sobib teenuse saajaga;

• peab enne tööle asumist läbima korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, 

sealhulgas kopsude röntgenuuringu;

• kehtiva tervisetõendi olemasolu eest vastutab tööandja. 



Lapsega töötav tugiisik:

• õpetab last enda eest hoolitsema;

• julgustab igapäevaelus toime tulema;

• aitab kaasa sotsiaalsete suhete ning kontaktide loomisele ja arendamisele; 

• aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele; 

• abistab ning juhendab last haridusasutuses arendus- ja õppeprotsessis osalemisel; 

• loob turvalise keskkonna; 

• aitab luua tingimused võimalikult iseseisvaks toimetulekuks.



Seotud teenused, teenuse osutamise aeg:

• Laps võib saada samaaegselt mitut teenust, aga vahetult teenuseid osutav füüsiline isik 

ei või olla üks ja sama isik.    

• Näiteks: laps on tunnis, õpetaja või abiõpetaja ei või olla samal ajal tugiisik. 

• Teenuse osutamise aeg 7.00-21.00



Tugiisik haridusasutuses:

• Lapse erivajadustest tingitud personaalne abistamine haridusasutuses võib olla 

korraldatud nii haridusasutuse tugipersonali kui tugiisikuteenuse kaudu. 

• Lasteaia erirühmades ja erivajadustega laste koolis kuuluvad põhipersonali hulka 

lisaks õpetajatele ka erinevad tugispetsialistid. 

• Lapsele täiendavalt tugiisiku määramine toimub sellisel juhul ainult erijuhtudel. 

• Teenuse vajaduse hindamine toimub juhtumipõhiselt. 

• Haridusliku erivajaduse hindamiseks, sh. tugiisiku õpikeskkonnas kaasamise vajaduse 

täpsustamiseks ja sobilike hariduslike meetmete soovitamiseks on lapsevanemal 

võimalus pöörduda õppenõustamise teenusele. 



Tugiisik haridusasutuses:

• Haridusasutuses last juhendav ja abistav tugiisik kaastakse last toetavate spetsialistide 

(õpetajad, tugipersonal jt) võrgustikku. 

• Võrgustiku koostöös täpsustatakse erinevate osapoolte ootused koostööle ning 

määratletakse rollid (kohustused, vastutus, õigused, vajalikud ajamäärad jms). 

• Ühiselt arutatakse läbi ootused koostööle, määratletakse tugiisiku roll 

meeskonnaliikmena, lepitakse kokku tööülesanded, vastutus ja õigused. 



Tugiisik haridusasutuses:

• Haridusasutuses käiva lapse puhul teavitab õpetaja või lapsevanem tugiisikut lapse 

individuaalses arenduskavas või arenguvestlusel kokku lepitud olulistest eesmärkidest 

ja tegevustest. 

• Koostöös teavitatakse ja juhendatakse tugiisikut lapse arengu toetamiseks vajalikest 

toimingutest, mis on vanemaga täpsustatud lapse arenguvestlusel ning fikseeritud 

lapse individuaalses arenduskavas. 



Tuleb arvestada et:

• Lapse tugiisik tegeleb ainult lepingu alusel määratud lapse toetamisega ning ta ei saa 

samal ajal teenust pakkuda kahele või enamale lapsele;

• laps kaasatakse kõikidesse ea- ja jõukohastesse tegevustesse ning tugiisikuteenusel 

olevalt last ei eraldata eakaaslaste tegevustest tema erivajaduse tõttu; 

• juhul kui laps vajab tegevustest või kollektiivist eemaldamist, tegutseb tugiisik 

võrgustikukoostöös kokkulepitud tegevuskava alusel.



Tugiisik toetab last õppe-

protsessis (kuulab õpetaja 

korraldusi ja juhendab vajadusel).

Ta ei vastuta lapse 

õppeprotsessi korralduse ja 

õpitulemuste eest.

Tugiisikul puudub õigus täita 

õpetaja abi või abiõpetaja rolli.

Ta ei tohi tugiisikuteenust

pakkudes juhendada rühma või

klassi.

Tuleb arvestada et: 



Tugiisik lapse kodus:

• lapsevanem annab teada kodustest reeglitest ja kokkulepetest; 

• tugiisik ei ole üldjuhul lapsega kodus lapse haiguse ajal, erijuhud on eelnevalt 

rahastajaga kokku lepitud; 

• tugiisiku tööülesannete hulka ei kuulu pere teiste laste hoidmine, hooldamine, 

õpetamine ega muude teenuste osutamine;

• tugiisiku tööülesannete hulka ei kuulu söögi- ja majapidamistööde tegemine va. juhul 

kui need tegevused kuuluvad lapsega seotud igapäevategevuste juurde. 



Tugiisik vaba aja veetmisel, huvitegevuses, terviseasutuses:

• teenusega seotud kulud (piletid, transport vm kulutused) hüvitab lapsevanem või 

teenuse tellija, see peab olema lepingus fikseeritud; 

• linnaruumis või liikluses osalemine toimub lapsevanema ja tugiisiku omavahelisel 

kokkuleppel;

• tugiisik vastutab lapse heaolu ja turvalisuse eest transpordivahendisse sisenemisel, 

selle kasutamisel ja väljumisel. 



Koostööleping alates 01.01.18

• SKA hankel on 2018-2020 Valgamaa piirmäär 1 107600 EURi (kasutatud 290498.-)

• Võrumaa piirmäär 921600.- (kasutatud 303304.-) 

• Põlvamaa piirmäär 819000.- (kasutatud 76800.-)

• iga lapse teenuste piirmäär aastas 4918 EURi kalendriaasta kohta; 

• selle eest saab 702 tugiisiku või lapsehoiu teenustundi; 

• lepingud sõlmime kuni 31.12.2019 juhul kui suunamisotsus lõpeb varem, siis on 

suunamise lõpukuupäev lepingu lõppemise kuupäev.



Piirangud:
• Sõltumata lepingu piirmäärast on teenuste maksimaalseks rahaliseks mahuks ühes 

kalendrikuus ühe lapse kohta 1100 (üks tuhat ükssada) Eurot ehk 157 teenustundi. 

• Juhul kui täitja on osutanud teenuse saajale teenuseid suuremas mahus, ei hüvita 

tellija piirmäära ületavaid kulusid ega tasusid ka järgnevatel kuudel. 

• Maksimaalset rahalist mahtu saab suurendada sellekohase avalduse alusel SKA-le. 

• Täitjal on keelatud omavoliliselt suurendada teenuse mahtu ilma SKA kontaktisiku 

sellekohase otsuseta. Omavoliliselt suurendatud teenuste eest tasu ei maksta. 

• Lepingus kokku lepitud maksumused sisaldavad kõiki teenuste osutamiseks 

vajalikke kulusid, maksusid ja makseid. 



Teenuse hinna kujunemine

• Selleks, et tagada tugiisikute ja lapsehoidjate tasustamine ühtsetel alustel ja piirata 

administratiivkulude suurust on kehtestatud minimaalsed personalikulud 

tugiisikutele ja lapsehoidjatele, mis peavad sisalduma kokku lepitud tunnihinnas. 

• Personalikuludeks loetakse üksnes tugiisikute ja lapsehoidjate töötasu (sh. 

puhkusetasu ja tööandja haigushüvitist) ja nendelt tasudelt makstavaid maksusid ja 

makseid, sõltumata sellest millist lepingut kasutatakse (tööleping, VÕS leping). 

• Minimaalsed personalikulud on 4,50 eurot tunnis. 



Bruto 
töötasu

3.50 

Maksud
1,19

Administratiivkulu + 
kovisioon

1,61

Projektijuhtimine
0,70

1 2 3 4

Tellijal on õigus igal ajal teostada kontrolli tugiisikute ja lapsehoidjate personalikulude suuruse ja tasustamise 

tingimuste üle ning nõuda tõendavate dokumentide (töölepingud, teenuse osutamise lepingud, panga väljavõtted 

jm.) esitamist.

Teenuse hind 7.-



Poolte muud kohustused

• Teenust tuleb osutada vaid e- kirjaga teenustele suunatud isikule SKA määratud 

mahus; 

• teenuse alustamine 25 kalendripäeva jooksul arvates suunamise saamisest;

• teavitusreeglid (täpsemad juhised ka lepingus);

• Lepingu täitmisega seotud dokumentide säilitamine kuni 31.12.2028 

• nõuetekohaste aruannete ja arvete esitamine aruantava kuu viimaseks tööpäevaks. 



GRAAFIK

Lapsevanema ja/või 
tugiisiku allkirjastatud

ALUSDOKUMENT

Õigeaegne esitamine kuu 
viimaseks tööpäevaks

SKA ARUANNE

VKK koondtabel SKA-le
07. kuupäeval

TASUMINE

Õige graafiku alusel arve 
väljamaksmine 

Teenuse eest tasumine



Tagasinõuded

• Juhul kui SKA leiab andmete kontrollimisel puuduseid, taotletakse lisainfot, mis tuleb 

esitada ühe tööpäeva jooksul.

• Tasustatakse tegelikult osutatud teenuste eest. 

• Kui lepingu rikkumine toob kaasa kulude mitteabikõlblikkuse, nõuab tellija täitjalt tagasi 

kulud kogu finantskorrektsiooni ulatuses (tagasimakse kohustus). 



Kovisioon

• tugiisikutele ja lapsehoidjatele kovisiooni korraldamise kohustus alates 2018. 

• Soovituslikult sagedusega üks kord kvartalis, kuid minimaalselt 2 korda aastas. 

Kovisiooni peab läbi viima vastava pädevusega isik. 

• Kovisiooni kohta esitab täitja aruande, mis sisaldab osalejate nimekirja koos osalejate 

allkirjadega, kovisiooni toimumise kohta, aega ja kovisooni läbiviija nime.  

• Kovisiooni aruanne esitatakse hiljemalt 1 juuni ja 1 detsember. 



TUGIISIK EI OLE NÄINUD LAPSE 
ARENDUSKAVA

Sama tagasiside tuleb ka 

rehabilitatsiooniteenuse kaudu.

SEGADUSED LEPINGUTEGA

Käsundusleping ei ole parim 

lahendus kui laps vajab abi 

pikaagselt.

TUGIISIK MITMELE LAPSELE

Endiselt tagasiside, et tugiisik 

vaatab mitut last.

ÕPETAJATE SUHTUMINE JA 
LASTE ERALDAMINE
Lapsed eraldatakse teistest lastest 

koos tugiisikuga.

Tugiisik pannakse vastutama 

õppetegevuste eest.

Kitsaskohad kovisioonide põhjal



VKK ettepanek:

Hindame koos KOVi või Rajaleidjaga 
ära, mis toimub rühmades kus käivad 

tugiisiku teenusel olevad lapsed. 

25.03.2019



Büroo juht Ave Saaber, 
Valgamaa assistent Karin Reinsalu 
valgatugiteenused@gmail.com, 5162665

Liina Lokko, liina.lokko@gmail.com, 5171186 

Saame aidata kui abi 
küsite!
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