Sotsiaalhoolekande seaduse
alusel (RT I, 30.12.2015, 111)

Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega isikule
Erihoolekandeteenused
1. jaotisÜldsätted
§ 70. Erihoolekandeteenuse taotlemine ja otsuse tegemine
(1) Isik esitab Sotsiaalkindlustusametile taotluse erihoolekandeteenuse saamiseks.
(2) Sotsiaalkindlustusamet hindab isiku erihoolekandeteenuse vajadust, lähtudes järgmisest:
1) eesmärgid, mille esinemisel on õigustatud erihoolekandeteenuse osutamine;
2) toimetulekuvõime;
3) tegevusvõime;
4) osalusvõime;
5) terviseseisund;
6) andmed Eesti Töötukassa osutatud tööturuteenuste kohta.
(3) Kui isik on suunatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama kohtumääruse alusel, esitab
isiku seaduslik esindaja või elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus
Sotsiaalkindlustusametile viivitamata kohtumääruse isiku nõusolekuta hoolekandeasutusse
paigutamise kohta.
(4) Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise,
välja arvatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, 15 tööpäeva jooksul
taotluse ja kõikide nõutavate dokumentide saamisest arvates.
(5) Sotsiaalkindlustusametil on õigus suunata isik käesoleva seaduse § 65 lõikes 2 nimetatud
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja juurde rehabilitatsiooniplaani koostamisele
erihoolekandeteenuse vajaduse hindamiseks.
(6) Erihoolekandeteenuse osutamise maksimaalne tähtaeg, mille jooksul isikul on õigus teenust
saada, võib olla erihoolekandeteenuse vajaduse väljaselgitamisel kindlaks määratud tähtaja
pikkune, kuid ei tohi üldjuhul ületada viit aastat. Erandjuhtumitel võib määrata tähtajaks kuni
kümme aastat.
(7) Taotluses esitatavate andmete koosseisu ning nõutavate dokumentide loetelu
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
(8) Sotsiaalkindlustusametil on erihoolekandeteenuse osutamise otsustamisel õigus saada
isikult ja Eesti Töötukassalt andmeid isiku töötuna arveloleku ning isikule tööharjutuse,
tööpraktika, tugiisikuga töötamise ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamise kohta.
§ 71. Suunamisotsuse väljastamine
(1) Kui taotleja vastab käesolevas jaos nimetatud teenust saama õigustatud isikule
esitatavatele nõuetele, väljastab Sotsiaalkindlustusamet isikule suunamisotsuse, kui:
1) riigieelarves on olemas rahalised vahendid isikule erihoolekandeteenuse osutamiseks;
2) erihoolekandeteenuse osutajal, kelle juurde isik soovib teenust saama minna, on olemas
vaba koht.
(2) Suunamisotsusesse märgitakse:
1) erihoolekandeteenust saama suunatud isiku ja olemasolu korral tema seadusliku esindaja
nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed;
2) teenus, mida saama isik on suunatud;
3) tähtaeg, mille jooksul isikul on õigus teenust saada;
4) selle erihoolekandeteenuse osutaja nimi ja kontaktandmed, kelle juurde isik teenust saama
on suunatud;
5) teenuse saamise eesmärk;
6) soovitatavad tegevused eesmärgi saavutamiseks;
7) teenuse osutamise soovituslik minimaalne sagedus;
8) muu teave, mis on seotud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatavale isikule
teenuse osutamisega.

(3) Kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse suunamisotsuses
märgib Sotsiaalkindlustusamet lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule, et isikul on
õigus saada märgitud teenust juhul, kui ta tasub käesoleva seaduse §-s 73 nimetatud
omaosaluse või omaosaluse, millest on maha arvestatud omaosaluse puudujääv osa, mille
hüvitamise kohustuse on riik üle võtnud. Isikul tekib õigus teenust saada ka juhul, kui kolmas
isik võtab isiku eest omaosaluse tasumise kohustuse üle ning isiku omaosalus kaetakse
kokkulepitud ulatuses. Käesolevat lõiget ei kohaldata kohtumäärusega hoolekandeasutusse
paigutatud isiku suhtes.
(4) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule ja tema seaduslikule esindajale
väljastab Sotsiaalkindlustusamet suunamisotsuse viivitamata pärast kohtumääruse jõustumist
või täitmiseks tunnistamist.
(5) Isikule sobiva erihoolekandeteenuse osutaja valivad välja ja teenuse osutamise
alguskuupäeva lepivad kokku Sotsiaalkindlustusamet, teenust saama õigustatud isik ja
erihoolekandeteenuse osutaja. Sotsiaalkindlustusamet arvestab kohtumäärusega
hoolekandeasutusse paigutatud isiku soovi teenuseosutaja valikul juhul, kui isiku soovitud
teenuseosutajal on võimalik kohtumääruses nimetatud tähtajal isikule ööpäevaringset
erihooldusteenust osutada.
(6) Erihoolekandeteenust saama suunatud isik peab pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja
poole suunamisotsuses märgitud teenuse osutamiseks kokku lepitud tähtpäeval, kuid hiljemalt
kolme päeva jooksul igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse ja toetatud
elamise teenuse puhul ning seitsme päeva jooksul kogukonnas elamise teenuse ja
ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul kokkulepitud tähtpäevast arvates. Kui isik ei ole
nimetatud tähtaja jooksul teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam
õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada.
(7) Sundravilt või tahtevastaselt ravilt vabanev ja kohtumäärusega erihoolekandeteenust
saama suunatud isik peab pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja poole suunamisotsuses
märgitud teenuse osutamiseks kokku lepitud tähtpäeval, kuid hiljemalt kümne päeva jooksul.
(8) Kui suunamisotsuses kokku lepitud tähtpäev on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib
Sotsiaalkindlustusamet isiku taotlusel ja kokkuleppel erihoolekandeteenuse osutajaga leppida
kokku uue tähtpäeva, millest algab erihoolekandeteenuse osutamine.
(9) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik tuleb hoolekandeasutusse paigutada
viivitamata pärast suunamisotsuse väljastamist.
(10) Kui Sotsiaalkindlustusametil ei ole võimalik erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule
suunamisotsust väljastada tulenevalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktist 1, teavitab
Sotsiaalkindlustusamet isikut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse rahuldamisest
ja isiku järjekorda võtmisest.
(11) Kui Sotsiaalkindlustusametil ei ole võimalik erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule
suunamisotsust väljastada tulenevalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktist 2, teavitab
Sotsiaalkindlustusamet isikut kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse
rahuldamisest, teise teenuseosutaja juures vabade kohtade olemasolust ja isiku järjekorda
võtmisest, kui teenust saama suunatud isik ei soovi, et temale osutaks teenust teine
erihoolekandeteenuse osutaja.
§ 72. Erihoolekandeteenuse rahastamine
(1) Erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule osutatavat erihoolekandeteenust
rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti eelarve kaudu, kogukonnas elamise teenust
või ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isiku poolt ning käesoleva seaduse §s 89 sätestatud juhul kohaliku omavalitsuse üksuse poolt.
(2) Riigieelarvest ei rahastata erihoolekandeteenuse, välja arvatud kohtumääruse alusel
ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamist:
1) riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud
dementsuse diagnoosiga isikule, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske,
sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret;
2) isikule, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena.
(3) Erihoolekandeteenust rahastatakse teenuseosutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel
sõlmitud halduslepingu, teenuseosutaja esitatud arvete ning isikule väljastatud suunamisotsuse
alusel, välja arvatud juhul, kui erihoolekandeteenuse osutajaks on valitsusasutus või
valitsusasutuse hallatav riigiasutus.
(4) Kui erihoolekandeteenuse osutajaks on valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav
riigiasutus, rahastatakse erihoolekandeteenuse osutamist Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
eelarvest.

(5) Valdkonna eest vastutav minister kehtestab määrusega:
1) riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste maksimaalse maksumuse isiku kohta
kalendrikuus;
2) erihoolekandeteenuste nende kulude koostisosad, mis kaetakse riigieelarvest teenuse
maksimaalse maksumuse hulgas;
3) kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse isiku omaosaluse kulude
koostisosad.
(6) Ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumäärusega
hoolekandeasutusse paigutatud isiku kohta kalendrikuus kehtestatakse igaks eelarveaastaks
riigieelarvega. Kehtestatav maksimaalne maksumus ei või olla väiksem kehtivast
maksimaalsest maksumusest.

§ 73. Isiku omaosalus
(1) Kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isik on
kohustatud tasuma omaosaluse toitlustamise ja majutamise eest.
(2) Kui isiku omaosalus kaetakse isiku riiklikust pensionist riikliku pensionikindlustuse seaduse
tähenduses, kogumispensionist kogumispensionide seaduse tähenduses, töövõimetoetusest
töövõimetoetuse seaduse tähenduses, sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust
sotsiaalmaksuseaduse tähenduses, üüri- või renditulust või muust eseme kasutusse andmisest
saadud tulust (edaspidi tulud), peab isikule pärast omaosaluse, tulumaksu,
töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse ja elatise tasumist jääma isiklikuks
kasutamiseks vähemalt 15 protsenti tema tuludest, mis tal oleks jäänud kasutamiseks pärast
tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse ja elatise tasumist.
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(3) Kui isiku omaosaluse puudujääv osa on väiksem kui 2 eurot kalendrikuus, võib talle jääda
isiklikuks kasutamiseks puudujääva osa võrra väiksem osa tuludest.
(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, mis on
võrdne tulumaksuseaduse § 23 kohase maksuvaba tuluga ühes arvestuslikus kalendrikuus, ei
arvestata käesoleva jao tähenduses isiku tulude hulka.
(5) Kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isiku
omaosaluse maksimaalne maksumus kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega.
(6) Kui kokkuleppel erihoolekandeteenust saama suunatud isikuga toimub majutamine ja
toitlustamine paremates tingimustes, kui on kindlaks määratud rahvatervise seaduse alusel
kehtestatud kogukonnas elamise teenuse või ööpäevaringse erihooldusteenuse
tervisekaitsenõuetes, võib erihoolekandeteenuse osutaja võtta isikult maksimaalsest suuremat
tasu. Tasu peab olema vastavuses pakutavate lisahüvede väärtusega.
(7) Erihoolekandeteenust saama suunatud isikul on õigus nõuda teenuseosutajalt majutamist ja
toitlustamist tervisekaitsenõuetes sätestatud erihoolekandeteenusele kehtestatud
miinimumnõuete kohaselt.
§ 74. Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamine riigieelarvest
(1) Kui teenust saama õigustatud isikul ei ole käesoleva seaduse § 73 lõigetes 2 ja 4 sätestatut
arvestades piisavalt rahalisi vahendeid omaosaluse tasumiseks, hüvitatakse isiku eest
riigieelarvega kehtestatud isiku omaosaluse maksimaalsest maksumusest puudujääv osa
(edaspidi puudujääv osa) riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti eelarve kaudu, välja arvatud
juhul, kui puudujääv osa on väiksem kui 2 eurot kalendrikuus.
(2) Puudujääva osa hüvitamiseks riigieelarvest esitab isik Sotsiaalkindlustusametile taotluse,
milles näitab muu hulgas enda eeldatavad tulud ning enda makstava elatise suuruse taotluse
esitamise kalendrikuul või teenuse saamise alustamisele eelneval kalendrikuul, kui taotlus
esitatakse enne suunamisotsuse väljastamist, koos kõigi nõutavate dokumentidega.
(3) Puudujääva osa hüvitamisel riigieelarvest võtab Sotsiaalkindlustusamet aluseks teenust
saama õigustatud isiku taotluse esitamise kalendrikuu tulud, millest arvestab maha tulumaksu,
töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse ja makstud elatise suuruse, arvestades
käesoleva seaduse § 73 lõigetes 2 ja 3 sätestatut.
(4) Kui taotlus puudujääva osa hüvitamiseks esitatakse enne suunamisotsuse väljastamist,
võetakse arvesse isiku eeldatavad tulud ning tema poolt makstava elatise suurus teenuse
saamise alustamisele eelneval kalendrikuul.
(5) Puudujääv osa on vahe riigieelarvega kehtestatud isiku omaosaluse maksimaalse
maksumuse ja isiku selliste tulude vahel, millest on maha arvatud tulumaks tulumaksuseaduse
kohaselt, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni makse, makstav elatis ja 15 protsenti pärast
maksude mahaarvamist isikule kasutada jäävatest tuludest.

(6) Kui taotlus puudujääva osa hüvitamiseks esitatakse enne suunamisotsuse väljastamist,
otsustab Sotsiaalkindlustusamet puudujääva osa hüvitamise riigieelarvest suunamisotsuse
väljastamise ajaks. Kui taotlus on Sotsiaalkindlustusametile esitatud vähem kui kümme
tööpäeva enne suunamisotsuse väljastamist või pärast suunamisotsuse väljastamist, otsustab
Sotsiaalkindlustusamet puudujääva osa hüvitamise riigieelarvest kümne tööpäeva jooksul
taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates.
(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsus tehakse teatavaks ka teenuseosutajale,
kelle juures isik soovib erihoolekandeteenust saada.
(8) Puudujääva osa tasub Sotsiaalkindlustusamet kogukonnas elamise teenuse või
ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajale, kelle juures isik erihoolekandeteenust saab,
eelneva kalendrikuu eest iga kuu suunamisotsuse ja teenuseosutaja esitatud arvete alusel.
(9) Kui isiku tulud muutuvad või elatise tasumise kohustus muutub pärast käesoleva paragrahvi
lõikes 2 nimetatud taotluse esitamist või ilmnevad muud asjaolud, mille tulemusel puudujääv
osa muutub, on isik, kelle eest puudujääv osa hüvitatakse, või olemasolu korral tema seaduslik
esindaja, kohustatud sellest viivitamata Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult teatama.
(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluses esitatavate andmete koosseisu ning
nõutavate dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.
§ 75. Puudujääva osa hüvitamine kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku
eest
(1) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku eest puudujääva osa hüvitamisel
kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 74 sätestatut, arvestades käesolevas paragrahvis
sätestatud erisusi.
(2) Pärast isiku hoolekandeasutusse paigutamise kohtumääruse jõustumist või viivitamata
täitmiseks tunnistamist selgitab Sotsiaalkindlustusamet käesoleva seaduse § 74 lõigetes 3–6
sätestatust lähtudes välja kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku rahalise
suutlikkuse tasuda käesoleva seaduse §-s 73 sätestatud isiku omaosalus ja teeb otsuse, milles
märgib isiku kohustuse tasuda omaosalus. Kui isikul ei ole piisavalt rahalisi vahendeid
omaosaluse tasumiseks, arvestades käesoleva seaduse §-des 73 ja 74 sätestatut, teeb
Sotsiaalkindlustusamet otsuse puudujääva osa hüvitamise kohta riigieelarvest.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsused teeb Sotsiaalkindlustusamet kümne
tööpäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 71 lõikes 4 nimetatud suunamisotsuse
väljastamist.

§ 76. Erihoolekandeteenuse järjekord
(1) Käesoleva seaduse § 71 lõikes 10 sätestatud juhtudel paneb Sotsiaalkindlustusamet
erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku taotletud teenuse järjekorda alates
erihoolekandeteenuse osutamise otsuse tegemise kuupäevast, koostades sellekohase
nimekirja.
(2) Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamise korra ja nõuded kehtestab valdkonna eest
vastutav minister määrusega.
(3) Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse järjekorda panna vähemalt 16-aastase
isiku juhul, kui see isik vastab taotletud erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule
esitatavatele nõuetele.
(4) Isik, kes on ööpäevaringse erihoolekandeteenuse saamiseks registreeritud järjekorda, kuid
kelle rehabilitatsiooniplaani kehtivusaeg on selleks ajaks lõppenud, kui avaneb võimalus teenust
saada, võib saada erihoolekandeteenust rehabilitatsiooniplaanis planeeritud tegevuskava alusel
kuni uue rehabilitatsiooniplaani koostamiseni, kuid kõige kauem ühe aasta jooksul.
(5) Erihoolekandeteenuste järjekorda võetud isik on kohustatud asuma teenust kasutama
kolme kuu jooksul teenuse osutamise otsuse tegemise kuupäevast arvates, kui riigieelarves on
olemas rahalised vahendid isikule erihoolekandeteenuse osutamiseks ja erihoolekandeteenuse
osutajal, kelle juurde isik soovib teenust saama minna, on olemas vaba koht. Kui isik keeldub
mõjuva põhjuseta minemast erihoolekandeteenust saama, arvatakse ta erihoolekandeteenuste
järjekorrast välja.
§ 77. Erihoolekandeteenuse osutamiseks halduslepingu sõlmimine
(1) Sotsiaalkindlustusamet volitab erihoolekandeteenuse osutamise halduslepinguga täitmiseks
ühele või mitmele erihoolekandeteenuse osutajana tegutsevale või tegutseda soovivale
füüsilisest isikust ettevõtjale, juriidilisele isikule või kohaliku omavalitsuse üksusele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu sõlmimisele kohaldatakse
halduskoostöö seaduses sätestatut, välja arvatud halduskoostöö seaduse §-s 5 sätestatu,
arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi.
(3) Sotsiaalkindlustusamet avaldab teate halduslepingu sõlmimise kavatsuse kohta
Sotsiaalkindlustusameti veebilehel. Vajaduse korral võib Sotsiaalkindlustusamet avaldada
kalendriaasta kestel lisateateid halduslepingu sõlmimise kavatsuse kohta.
(4) Teenuseosutaja esitab Sotsiaalkindlustusametile ühe kuu jooksul pärast käesoleva
paragrahvi lõikes 3 nimetatud teate avaldamist kirjaliku taotluse halduslepingu sõlmimiseks.
(5) Sotsiaalkindlustusamet sõlmib teenuseosutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba
käesolevas jaos nimetatud teenuse osutamiseks, halduslepingu kolme kuu jooksul pärast igaaastase riigieelarve seaduse väljakuulutamist. Kui Sotsiaalkindlustusamet avaldab
kalendriaasta jooksul lisateate lepingu sõlmimise kavatsuse kohta, sõlmib ta kolme kuu jooksul
pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lisateate avaldamist lepingu
teenuseosutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba käesolevas jaos nimetatud teenuse
osutamiseks.
(6) Sotsiaalkindlustusamet võib keelduda teenuseosutajaga halduslepingu sõlmimisest, kui
tegevusloa väljaandja on teinud teenuseosutajale ettekirjutuse käesolevas seaduses või selle
alusel kehtestatud nõuetele mittevastavuse tõttu.

§ 78. Erihoolekandeteenuse osutamise haldusleping
(1) Teenuseosutajal on õigus halduslepingust tuleneva kogukonnas elamise teenuse ja
ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise kohustuse täitmisest keelduda, kui teenust saama
õigustatud isik keeldub sõlmimast kirjalikku kokkulepet omaosaluse tasumise kohta või kui isik
ei ole tasunud käesoleva seaduse §-s 73 nimetatud omaosalust kokku lepitud mahus kahe
järjestikuse kalendrikuu eest. Kui isiku eest on omaosaluse tasumise kohustuse üle võtnud muu
isik, ei või teenuseosutaja teenuse osutamisest keelduda. Käesolevat lõiget ei kohaldata
kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule teenuse osutamisel.
(2) Teenuseosutaja poole teenuse saamiseks pöördunud isikule tuleb erihoolekandeteenust
osutama hakata teenuseosutaja poole pöördumise päeval, kuid kõige varem suunamisotsuses
kokkulepitud kuupäeval.
(3) Kui teenuseosutaja soovib halduslepingu ennetähtaegselt lõpetada, peab ta oma
kavatsusest teavitama Sotsiaalkindlustusametit:
1) toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse
osutamise korral vähemalt kuus kuud enne lepingu lõpetamise plaanitavat tähtpäeva;
2) igapäevaelu toetamise teenuse ja töötamise toetamise teenuse osutamise korral vähemalt
kolm kuud enne lepingu lõpetamise plaanitavat tähtpäeva.
§ 79. Kulude hüvitamine erihoolekandeteenuse osutajale
(1) Sotsiaalkindlustusamet kohustub halduslepinguga hüvitama erihoolekandeteenuse
osutajale iga kuu erihoolekandeteenuse osutamise kulud esitatud arvete alusel arvel märgitud
ulatuses, kuid kõige rohkem käesoleva seaduse § 72 lõike 5 alusel kehtestatud teenuse
maksimaalse maksumuse ulatuses, kui:
1) teenust osutati Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega teenuseosutaja poole pöördunud
erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule;
2) osutatud teenus vastas käesoleva seadusega sätestatud nõuetele;
3) teenust on osutanud suunamisotsuses märgitud teenuseosutaja;
4) isikule osutati suunamisotsuses märgitud teenust selles märgitud tähtaja jooksul.
(2) Kui erihoolekandeteenust saama suunatud isik ei pöördu teenuseosutaja poole teenuse
osutamise alustamiseks käesoleva seaduse § 71 lõigetes 6 ja 7 sätestatud tähtaja jooksul,
tasub Sotsiaalkindlustusamet teenuseosutajale selle erihoolekandeteenuse osutamise eest,
mida saama isik on suunatud, riigieelarvest makstavat tasu esitatud arve alusel. Tasu
makstakse kõige rohkem kolme päeva ulatuses igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise
toetamise teenuse ja toetatud elamise teenuse puhul, seitsme päeva ulatuses kogukonnas
elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul ning kümne päeva ulatuses
sundravilt või tahtevastaselt ravilt vabaneva ja kohtumäärusega erihoolekandeteenust saama
suunatud isiku puhul.
(3) Sotsiaalkindlustusamet jätkab toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise teenuse ja
ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajale selle teenuse osutamise eest, mida isik on
õigustatud saama, riigieelarvest makstava tasu maksmist juhul, kui:
1) isik ei kasuta nimetatud erihoolekandeteenust kuni kaks kuud järjest – aja eest, millal isik
teenust ei kasutanud, kuid kõige rohkem kahe kuu ulatuses ühe kalendriaasta jooksul;

2) isik ei kasuta nimetatud erihoolekandeteenust rohkem kui kuus kuud järjest statsionaarse
tervishoiuteenuse saamise tõttu – statsionaarse tervishoiuteenuse saamise aja jooksul, kuid
kõige rohkem kuue kuu ulatuses ühe kalendriaasta jooksul;
3) isik ei kasuta nimetatud erihoolekandeteenust statsionaarse tuberkuloosiravi saamise tõttu –
statsionaarse tuberkuloosiravi saamise lõpuni.
(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel tasutakse teenuseosutajale 95
protsenti käesoleva seaduse § 72 lõike 5 alusel kehtestatud selle teenuse maksimaalsest
maksumusest, mida isikule osutati, kuid kõige rohkem arvel märgitud ulatuses.
(5) Arvete esitamise täpsemad tingimused ja kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja
teenuseosutaja vahel sõlmitud halduslepingus.
(6) Sotsiaalkindlustusameti poolt riigieelarvest makstava tasu maksmise täpsemad tingimused
ja korra kehtestab valdkonna eest vastutav ministermäärusega.

§ 80. Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamine ja sellest teavitamine
(1) Teenuseosutaja lõpetab erihoolekandeteenuse osutamise suunamisotsuse alusel juhul, kui:
1) isik ei kasuta teenust kauem kui kaks kuud järjest, välja arvatud statsionaarse
tervishoiuteenuse osutamise korral;
2) teenuseosutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud haldusleping lõpeb ning samad
pooled ei sõlmi sama erihoolekandeteenuse osutamiseks uut halduslepingut või
3) Sotsiaalkindlustusamet on tunnistanud kehtetuks käesoleva seaduse § 70 lõikes 4 nimetatud
otsuse.
(2) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule lõpetatakse teenuse osutamine
käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 sätestatud juhul ning juhul, kui kohus peatab või lõpetab
kohtumääruse alusel hoolekandeasutusse paigutamise või kui lõpeb kohtumääruses sätestatud
hoolekandeasutusse paigutamise tähtaeg.
(3) Erihoolekandeteenust saav isik peab kirjalikult teavitama teenuseosutajat, kelle juures ta
erihoolekandeteenust saab, oma soovist:
1) katkestada kogukonnas elamise teenuse või ööpäevaringse erihooldusteenuse saamine
selle teenuseosutaja juures rohkem kui üheks päevaks;
2) lõpetada teenuse saamine selle teenuseosutaja juures enne suunamisotsuses märgitud
tähtaega.
(4) Kui isik ei kasuta erihoolekandeteenust rohkem kui kaks kuud järjest statsionaarse
tervishoiuteenuse saamise tõttu ning soovib sama suunamisotsuse alusel pärast statsionaarse
tervishoiuteenuse saamist saada suunamisotsuses märgitud teenust, peab isik või olemasolu
korral tema seaduslik esindaja alates teisest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise kuust
kuni tervishoiuteenuse saamise lõpuni esitama Sotsiaalkindlustusametile selle
erihoolekandeteenuse osutaja kaudu, kelle juures isik suunamisotsuses märgitud teenust sai,
iga kalendrikuu kolmandaks kuupäevaks kirjaliku kinnituse selle kohta, et ta sai eelmisel
kalendrikuul statsionaarset tervishoiuteenust.
(5) Kui isik ei ole suuteline käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kirjalikku kinnitust esitama,
esitab selle Sotsiaalkindlustusametile teenuseosutaja, kelle juures isik erihoolekandeteenust
sai, kui teenuseosutaja on teadlik, et isik sai statsionaarset tervishoiuteenust.
(6) Statsionaarse tervishoiuteenuse osutamisest kohtumäärusega hoolekandeasutusse
paigutatud isikule teavitab Sotsiaalkindlustusametit isikule ööpäevaringse erihooldusteenuse
osutaja, esitades sellekohase kirjaliku kinnituse käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud korras
ja tähtpäevaks.
(7) Erihoolekandeteenuse osutaja on kohustatud kolme tööpäeva jooksul alates alljärgneva
asjaolu teadasaamisest teavitama kirjalikult Sotsiaalkindlustusametit isikust, kes:
1) soovib erihoolekandeteenuse kasutamise lõpetada enne suunamisotsuses märgitud tähtaja
lõppu;
2) ei ole kasutanud erihoolekandeteenust rohkem kui kaks kuud järjest;
3) ei ole teenuseosutaja juurde pöördunud erihoolekandeteenuse kasutamiseks käesoleva
seaduse § 71 lõigetes 6 ja 7 sätestatud tähtaja jooksul kokkulepitud tähtpäevast arvates või
4) sureb erihoolekandeteenuse kasutamise ajal.
§ 81. Erihoolekandeteenuse osutaja vahetamine
(1) Kui erihoolekandeteenust saama suunatud isik soovib enne erihoolekandeteenuse osutaja
juurde pöördumist või teenuse osutamise kestel teenuseosutajat vahetada, esitab ta
Sotsiaalkindlustusametile kirjaliku taotluse, milles märgib teenuseosutaja, kelle juurde ta soovib
erihoolekandeteenuse saamiseks pöörduda, ja tähtpäeva, millest alates ta soovib uue
teenuseosutaja juures teenust saada.

(2) Sotsiaalkindlustusamet väljastab erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule uue
suunamisotsuse tema soovitud teenuseosutaja juurde, kui teenuseosutaja käesoleva seaduse
§ 70 lõikes 4 nimetatud otsuses sellekohast teenust osutab ja tal on pakkuda isikule vaba koht.
(3) Kui erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku soovitud teenuseosutajal ei ole vaba
kohta, pannakse isik taotletud erihoolekandeteenuse järjekorda, lähtudes käesoleva seaduse §s 76 sätestatust.
(4) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule, kes soovib teenuseosutajat
vahetada, kuid kelle soovitud teenuseosutaja juures ei ole vaba kohta, jätkatakse
erihoolekandeteenuse osutamist selle teenuseosutaja juures, kelle juures ta
erihoolekandeteenust saab, seni, kuni vabaneb koht soovitud teenuseosutaja juures.
(5) Kui haldusleping lõpetatakse ning samad pooled ei sõlmi sama erihoolekandeteenuse
osutamiseks uut halduslepingut, väljastab Sotsiaalkindlustusamet isikule, kellele nimetatud
teenuseosutaja erihoolekandeteenust osutas, uue suunamisotsuse. Kui isiku soovitud
teenuseosutaja juures vaba koht puudub, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3
sätestatut, välja arvatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, kes
paigutatakse erihoolekandeteenust saama selle teenuseosutaja juurde, kelle juures on vaba
koht olemas.

§ 82. Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise otsus
(1) Saanud teabe, et isikule osutatav erihoolekandeteenus ei vasta tema vajadustele, on
Sotsiaalkindlustusamet kohustatud kontrollima, kas isik vastab erihoolekandeteenust saama
õigustatud isikule esitatavatele nõuetele ja kas osutatav teenus vastab isiku vajadustele.
Sotsiaalkindlustusamet võib suunata isiku erihoolekandeteenuse vajaduse hindamiseks
rehabilitatsiooniplaani koostamisele või rehabilitatsiooniplaani täiendamisele ja teenuse
tulemuste hindamisele.
(2) Kui isik ei vasta erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatavatele nõuetele, mis
kehtisid teenust saama õigustatud isikule käesoleva seaduse § 70 lõikes 4 nimetatud otsuse
tegemise ajal, või temale osutatav erihoolekandeteenus ei vasta tema vajadustele, tunnistab
Sotsiaalkindlustusamet käesoleva seaduse § 70 lõikes 4 nimetatud otsuse kehtetuks
(edaspidi erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise otsus), välja arvatud kohtumäärusega
hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul.
(3) Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise otsus jõustub toetatud elamise teenuse,
kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul päeval, kui isik lõpetab
teenuse kasutamise, kuid hiljemalt kuus kuud pärast otsuse teatavaks tegemist
erihoolekandeteenust saavale isikule.
(4) Toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset
erihooldusteenust kasutanud isiku erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise otsus jõustub
päeval, kui alustatakse isikule selle erihoolekandeteenuse osutamist, mille järjekorda ta kantud
oli, kui isik:
1) on suunatud uuesti toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või
ööpäevaringset erihooldusteenust saama;
2) on kantud tema taotletud teenuse järjekorda hiljemalt kuus kuud pärast temale kehtetuks
tunnistamise otsuse teatavaks tegemist.
§ 83. Nõuded erihoolekandeteenuse osutajale
(1) Erihoolekandeteenuse osutaja on kohustatud:
1) isikule erihoolekandeteenuse osutamise alustamisel teavitama suuliselt või kirjalikult isikut
või olemasolu korral tema seaduslikku esindajat oma kodukorrast ning isiku õigustest ja
piirangutest teenuse saamise ajal;
2) isikule erihoolekandeteenuse osutamise alustamisel tutvustama temale teenuse
osutamiseks vajalikke ruume, juhul kui teenust osutatakse teenuseosutaja ruumides;
3) tagama erihoolekandeteenust saava isiku kohta käiva teenuse osutamisega seotud teabe
ning dokumentide kogumise ja säilitamise;
4) koostama kirjalikult asutuse kaebuste lahendamise korra, milles on märgitud asutusesisesed
ja asutusevälised kaebuste esitamise ja lahendamise viisid ning kontaktandmed pöördumiseks
teiste asjaomaste institutsioonide poole, ning selgitama seda isikule ja tema seaduslikule
esindajale;
5) tagama, et temaga lepingulises suhtes olev teenust vahetult osutav isik vastab käesoleva
seaduse §-s 86 sätestatud nõuetele;
6) koostama erihoolekandeteenust saama suunatud isikule tegevusplaani;
7) erihoolekandeteenuse osutamise vältel aktiivselt tegelema isikuga, kaasates teda vastavalt

tema võimetele ja vajadustele teenuse sisuna sätestatud tegevuste elluviimisse;
8) teavitama isikut, tema seaduslikku esindajat ja Sotsiaalkindlustusametit
erihoolekandeteenuse osutamise lõppemise tähtpäeva saabumisest, teenuse jätkamise
vajadusest ning halduslepingu lõppemisest ja ennetähtaegse lõpetamise kavatsusest
igapäevaelu toetamise teenuse ja töötamise toetamise teenuse puhul vähemalt kolm kuud enne
teenuse osutamise lõppemise tähtpäeva ning toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise
teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse puhul vähemalt kuus kuud enne teenuse
osutamise lõppemise tähtpäeva saabumist;
9) teavitama esimesel võimalusel teenust saavat isikut ja Sotsiaalkindlustusametit ning
olemasolu korral isiku seaduslikku esindajat erihoolekandeteenuse osutamise kestel tekkinud
kahtlusest, et isikule osutatav teenus ei vasta tema vajadustele;
10) teavitama kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama
suunatud isikut, kellel on raskusi omaosaluse tasumisega, võimalusest hüvitada omaosaluse
puudujääv osa riigieelarvest;
11) teenuse osutamise lõpetamisel hindama kirjalikult isikule suunamisotsuses seatud
eesmärgi täitmist või selle mittetäitmist ning esitama hinnangu koos selgitusega eesmärgi
täitmise või mittetäitmise põhjuste kohta hiljemalt koos viimase arvega
Sotsiaalkindlustusametile;
12) koostama statistilisi aruandeid käesoleva seaduse § 11 alusel kehtestatud korras ja
esitama need tegevuskohajärgsele maavanemale;
13) tagama erihoolekandeteenuse osutamise, teenuse osutamiseks vajalike ruumide ja maaala vastavuse rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste
tervisekaitsenõuetele, kui teenust osutatakse teenuseosutaja omandis või kasutuses oleval
maa-alal või ruumides.
(2) Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu
kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

§ 84. Erihoolekandeteenust saava isiku dokumendid
(1) Erihoolekandeteenust saama suunatud isik või tema seaduslik esindaja esitab
suunamisotsuses märgitud teenuseosutajale teenuse saamiseks rehabilitatsiooniplaani ärakirja.
(2) Toetatud elamise teenust, kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset
erihooldusteenust saama suunatud isik on kohustatud lisaks rehabilitatsiooniplaanile esitama
oma terviseseisundi kohta tõendi, milles on märgitud ravi nõudvate somaatiliste haiguste
esinemine ning teenuseosutaja nõudmisel ka teave nakkushaiguste esinemise kohta.
(3) Rehabilitatsiooniplaani ärakirja ei tule esitada järgmistel juhtudel:
1) isik on suunatud saama igapäevaelu toetamise teenust, töötamise toetamise teenust,
toetatud elamise teenust või kogukonnas elamise teenust ja talle ei ole koostatud
rehabilitatsiooniplaani;
2) isik on paigutatud hoolekandeasutusse kohtumääruse alusel ja talle ei ole koostatud
rehabilitatsiooniplaani.
(4) Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamisel tagastab teenuseosutaja teenust saanud isiku
või tema seadusliku esindaja soovil teenuse osutamise käigus isiku kohta kogutud ja säilitatud
dokumendid, sealhulgas isikule koostatud tegevusplaani.
§ 85. Tegevusplaan
(1) Erihoolekandeteenuse osutaja peab suunamisotsuses esitatud eesmärgi saavutamiseks 30
päeva jooksul pärast isiku saabumist teenust saama koostama koos isikuga ja olemasolu korral
koos isiku seadusliku esindajaga isikule tegevusplaani konkreetsete tegevuste elluviimiseks.
(2) Tegevusplaan peab sisaldama:
1) isikule seatud eesmärki ja soovitatud tegevusi selle saavutamiseks;
2) isiku vajadustele vastavate tegevuste elluviimise ajakava ja kirjeldust ning teenuseosutaja
hinnangut tegevuste elluviimise kohta vähemalt üks kord kvartalis.
(3) Tegevusplaan koostatakse isikule erihoolekandeteenuse osutamise ajaks ning vaadatakse
üle ja vajaduse korral täpsustatakse vähemalt üks kord aastas.
§ 86. Nõuded teenust vahetult osutavale isikule
(1) Erihoolekandeteenust võib vahetult osutada füüsiline isik (edaspidi tegevusjuhendaja), kes
vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
1) tal on vähemalt keskharidus ja ta on läbinud käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud
kava kohase koolituse;
2) tal on vähemalt keskharidus ning riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane kutse- või

kõrgharidus või kutseseaduse alusel antud sotsiaaltöötaja kutse;
3) tal on riiklikult tunnustatud eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogikaalane kõrgharidus;
4) tal on riiklikult tunnustatud tegevusteraapiaalane kõrgharidus või kutseseaduse alusel antud
tegevusterapeudi kutse;
5) tal on keskharidus ja riiklikult tunnustatud tegevusjuhendamisalane kutseharidus või
kutseseaduse alusel antud tegevusjuhendaja kutse;
6) tal on vähemalt keskharidus ning riiklikult tunnustatud vaimse tervise õenduse alane kutsevõi kõrgharidus.
(2) Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse sügava liitpuudega psüühikahäirega
isikule, võib ühe tegevusjuhendaja ööpäevaringse kohalolu asendada hooldustöötaja
ööpäevaringse kohaloluga juhul, kui hooldustöötaja:
1) on omandanud hooldustöötaja kutsestandardis kirjeldatud õpiväljundite saavutamisele
suunatud kutseõppe tasemeõppe või täiendusõppe õppekava või
2) omab kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutset.
(3) Erihoolekandeteenust ei või vahetult osutada tegevusjuhendaja, kelle karistatus tahtlikult
toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara.
(4) Töötamise toetamise teenuse osutamise korral peab tegevusjuhendaja olema lisaks
käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud nõuete täitmisele läbinud käesoleva paragrahvi
lõike 7 alusel kehtestatud kava kohase töötamise toetamise teenuse täienduskoolituse.
(5) Tegevusjuhendaja, kes osutab ööpäevaringset erihooldusteenust vahetult kohtumäärusega
hoolekandeasutusse paigutatud isikule, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3
nimetatud nõuete täitmisele olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud kava
kohase täienduskoolituse tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega.
(6) Tegevusjuhendaja, kes osutab ööpäevaringset erihooldusteenust vahetult sügava
liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega
isikule, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud nõuete täitmisele olema
läbinud käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel kehtestatud kava kohase täienduskoolituse tööks
sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga
psüühikahäirega isikuga.
(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 4, 5 ja 6 nimetatud koolituse ja täienduskoolituse kavad,
sealhulgas koolituste täpsustatud mahud ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö
koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimused, kehtestab valdkonna eest vastutav
minister määrusega.
(8) Erihoolekandeteenust võib vahetult osutada ka välisriigi kutsekvalifikatsiooni omandanud
isik, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise
seaduse kohaselt. Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduse § 7 lõikes 2 sätestatud
pädev asutus on Sotsiaalkindlustusamet.
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