
JÄRELHOOLDUSTEENUS 
 
 
Milleks järelhooldusteenus? 
 
Järelhooldusteenusel on 2 eesmärki: 
- Toetada õpinguid (järehooldus on mõeldud neile noortele, kes õpivad) 
- Toetada iseseisvat toimetulekut (elukorraldus on iseseisvam kui asendushooldusel) 

 
Kellele on järelhooldusteenus mõeldud? 
 
Sul on õigus järelhooldusteenusele, kui Sa oled kasvanud asenduskodus, perekodus või hooldusperes ning 
jätkad pärast täisealiseks saamist õpinguid. Kohalik omavalitsus pakub sulle järelhooldusteenust seni kuni Sa 
jätkad õppimist. Kui Sa saad 25-aastaseks, siis järelhooldusteenus lõpeb ning alustad täiesti iseseisvat elu.  
 
Kui Sa õppimist ei jätka, ei ole kohalikul omavalitsusel kohustust sulle järelhooldusteenust osutada, kuid ta 
võib seda siiski teha, kuni Sa saad 21-aastaseks.  Samuti, kui Sa oled elanud eestkosteperes, siis ei ole küll 
kohalikul omavalitsusel kohustust Sulle järelhooldusteenust osutada, kuid ta võib seda teha Sinu 21-
aastaseks saamiseni.  
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Mis on järelhooldusteenuse sisu? 
 
Järelhooldusteenus tähendab, et kohalik omavalitsus tagab Sulle: 

- Sobiva eluaseme 
- Sinu isiklike kulude katmiseks mõeldud toetuse vähemalt 240 euro ulatuses kuus 
- Muud toetused ja teenused, mida Sa vajad 

 
Eluase 
 
Järelhooldusteenuse raames peab kohalik omavalitsus tagama Sulle sobiva eluaseme. Eluase peab olema 
selline, mis toetab Sinu õpinguplaane ning iseseisvat toimetulekut. Näiteks: 

- Üürikorter või –tuba 
- Ühiselamu 
- Noortekodu 
- Senine kodu hoolduspere, eestkostepere, asenduskodu/perekodu juures 
- Isiklik korter 
- ... 



 
Rahaline toetus 
 
Et Sa saaksid õppimise ajal igapäevaseid vajalikke kulutusi teha, maksab kohalik omavalitsus sulle vähemalt 
240 eurot kuus toetust. See on mõeldud sellisteks kuludeks nagu toit, riided, hügieenitarbed, tervisekulud, 
vabaajakulud jms. Kui Sa saad järelhooldusteenust, on Sul igal juhul õigus seda toetust saada.  
 
Muud toetused ja teenused 
 
Võibolla tunned, et sooviksid enda kõrvale inimest, kellelt vajadusel nõu küsida või kes juhendaks selliste 
teemadega, millega Sa ei ole harjunud kokku puutuma. Sel juhul on Sul võimalik saada endale tugiisik. Kohalik 
omavalitsus saab Sulle tugiisiku leida või leppida kokku mõne Sulle juba tuttava ja lähedase inimesega, et ta 
saaks olla Sulle jätkuvalt toeks.  
 
Kohalikul omavalitsusel võib olla veel toetuseid või teenuseid, millest Sul võib kasu olla. Kui Sul on küsimusi 
ja muresid, ning tunned, et vajaksid mõnes eluvaldkonnas rohkem tuge, räägi sellest julgesti oma sotsiaal- 
või lastekaitsetöötajaga, kellega koos oma edasist elu planeerid.  
 
Millal algab järelhooldusteenus? 
 
Sa ei pea minema järelhooldusteenusele kohe täisealiseks saades. Kui Sa jätkad õppimist, on Sul õigus jätkata 
senise elukorraldusega (nt asenduskodus, perekodus, hooldusperes elamine) kuni selle õppeaasta lõpuni, 
mil Sa saad 19-aastaseks.   
 
Samas, kui Sa soovid asuda järelhooldusteenusel elama juba varem, kui see tähtaeg saabub, siis on see 
võimalus olemas (kui oled täisealine ja õpid). Tähtis on, et see oleks Sinu enda soov ning oled valmis jätkama 
elu iseseisvamalt kui seni.  
 
Kui Sa õpingud katkestad, siis lõpeb ka Sinu õigus järelhooldusteenusele.  
 
Mis saab, kui mul ei ole õigust järelhooldusele? 
 
Isegi kui Sa õpinguid ei jätka ning kohalikul omavalitsusel ei ole otsest kohustust pakkuda Sulle 
järelhooldusteenust, on Sul õigus küsida tuge ning saada vajadusel Sinu toimetulekut toetavaid teenuseid ja 
toetuseid. Räägi sellest oma perevanema ning lastekaitsetöötajaga. Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja 
arutab koos Sinuga sinu edasisi plaane juba enne kui Sa täisealiseks saad, tema aitab Sul ka läbi mõelda 
eluaseme ja töö leidmise teemad ning vajadusel korraldab Sulle toetavaid teenuseid.  
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