Seletuskirja lisa

Rakendusaktide kavandid
KAVAND
SOTSIAALKAITSEMINISTER
MÄÄRUS
Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded, sealhulgas nõuded haridusele ja koolitusele, ning
nõuded koolituse läbimisele, koolituse mahule ja sisule
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 86 lõike 7 alusel.
§ 1. Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded
(1) Erihoolekandeteenust võib vahetult osutada füüsiline isik (edaspidi tegevusjuhendaja), kes
vastab vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
1) tal on vähemalt keskharidus ja ta on läbinud vähemalt lisas 1 kehtestatud kava kohase
koolituse sissejuhatava osa ning läbib koolituse täies mahus kahe aasta jooksul tööle asumisest;
2) tal on 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 riiklikult tunnustatud tegevusjuhendamise alane kutseharidus või kutseseaduse alusel
antud tegevusjuhendaja kutse;
6) tal on riiklikult tunnustatud vaimse tervise õenduse alane kutse- või kõrgharidus;
7) tal on riiklikult tunnustatud psühholoogiaalane kõrgharidus.
(2) Kui erihoolekandeteenust osutatakse ainult intellektipuudega täisealisele isikule, võib
erihoolekandeteenust vahetult osutada ka isik, kellel on riiklikult tunnustatud alushariduse
pedagoogika alane kõrgharidus.
(3) Tegevusjuhendaja, kes osutab töötamise toetamise teenust, peab lisaks lõikes 1 sätestatud
nõuete täitmisele olema läbinud kahe aasta jooksul tööle asumisest lisas 2 kehtestatud kava
kohase töötamise toetamise teenuse osutamise täienduskoolituse.
(4) Tegevusjuhendaja, kes osutab vahetult ööpäevaringset erihooldusteenust kohtumäärusega
hoolekandeasutusse paigutatud isikule, peab lisaks lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisele olema
läbinud kahe aasta jooksul tööle asumisest lisas 2 kehtestatud kava kohase täienduskoolituse
tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega.
(5) Tegevusjuhendaja, kes osutab vahetult ööpäevaringset erihooldusteenust sügava liitpuudega
või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikule, peab
lisaks lõikes 1 sätestatud nõuete täitmisele olema läbinud kahe aasta jooksul tööle asumisest
lisas 2 kehtestatud kava kohase täienduskoolituse tööks sügava liitpuudega või ebastabiilse

remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikuga või omama
kutseseaduse alusel antud hooldustöötaja kutset.
(6) Lõike 1 punktis 1 nimetatud koolitust ja lõigetes 3–5 nimetatud täienduskoolitust läbiva
tegevusjuhendaja tööd juhendab kuni koolituse ja täienduskoolituse täies mahus läbimiseni
tegevusjuhendaja, kes vastab lõikes 1 sätestatud nõuetele ja on läbinud lisas 1 või 2 kehtestatud
kava kohase koolituse ja täienduskoolituse või omab lõikes 5 sätestatud juhul kutseseaduse
alusel antud hooldustöötaja kutset.
§ 2. Tegevusjuhendaja koolituse ja täienduskoolituse nõuded
(1) Tegevusjuhendaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb neljast moodulist, praktilisest
väljaõppest ja lõputööst. Auditoorset tööd peab koolituse kavas olema 176 tundi, praktilist
väljaõpet ja iseseisvat tööd 84 tundi, sealhulgas 16 tundi lõputööd.
(2) Koolituse nõutav maht on järgmine:
1) I moodul „Sissejuhatus – psüühilise erivajadusega inimene ja hoolekandeteenused” –
34 tundi;
2) II moodul „Põhiained – erihoolekandeteenuseid tarbivad sihtrühmad” – 84 tundi;
3) III moodul „Põhioskused – klienditöö alused” – 78 tundi;
4) IV moodul „Spetsiifilised oskused klienditöös” – 48 tundi.
(3) Paragrahvi 1 lõigetes 3 ja 5 nimetatud täienduskoolituse maht on 40 tundi ning § 1 lõikes 4
nimetatud täienduskoolituse maht on 60 tundi, sealhulgas 20 tundi praktilist väljaõpet.
(4) Tunni pikkus on 45 minutit.
(5) Koolituse lõpetamise tingimusteks on lõputöö kirjalik ja suuline esitamine.
(6) Paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud koolituse ja lõigetes 3–5 nimetatud
täienduskoolituse kavad on kehtestatud käesoleva määruse lisades 1 ja 2.
§ 3. Määruse kehtetuks tunnistamine
Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 71 „Tegevusjuhendajate koolituse ja
täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise
ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine“ tunnistatakse
kehtetuks.
Lisa 1 Tegevusjuhendaja koolituse kava
Lisa 2 Tegevusjuhendaja täienduskoolituste kavad

KAVAND
SOTSIAALKAITSEMINISTER
MÄÄRUS
Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu,
abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite
tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ muutmine
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50 lõike
10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ning § 55 lõigete 21 ja 3 alusel.
Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 74 „Abivahendite loetelu,
abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite
tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
„Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise
otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord, abivahendi omaosaluse
miinimummäär ning abivahendi kaardi andmed“;
2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 47 lõigete 21, 34, 5 ja 8, § 48 lõike 2, § 50
lõike 10, § 51 lõike 2, § 52 lõike 3 ning § 55 lõigete 21 ja 3 alusel.“;
3) paragrahvi 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:
„5) abivahendi omaosaluse miinimummäär ja abivahendi omaosaluse vähendamise täpsustatud
tingimused, juhud ja kord;“;
4) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) isikule enne puude raskusastme tuvastamist või töövõime hindamist vajalike, isiku
igapäevaelus toimetulekut toetavate abivahendite loetelu.“;
5) määrust täiendatakse §-dega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:
„§ 71. Abivahendi omaosaluse miinimummäär
Abivahendi ostmisel on isiku omaosaluse miinimummäär 7 eurot.
§ 72. Igapäevaelus toimetulekut toetavate abivahendite loetelu
Isikule enne puude raskusastme tuvastamist või töövõime hindamist vajalikud, isiku
igapäevaelus toimetulekut toetavad abivahendid on:
1) rinnaproteesid;

2) silmaproteesid;
3) kuulmisabivahendid ja heli ülekandesüsteemid juhul, kui isikul on tuvastatud kuulmislangus
alates 30 detsibellist;
4) ala- ja ülajäsemeproteesid.“.

KAVAND
SOTSIAALKAITSEMINISTER
MÄÄRUS
Sotsiaalkaitseministri 29. veebruari 2016. a määruse nr 18 „Puude raskusastme
tuvastamise tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused“
muutmine
Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 lõike 9 ja § 24 lõike 6
alusel.
Sotsiaalkaitseministri 29. veebruari 2016. a määruses nr 18 „Puude raskusastme tuvastamise
tingimused ja kord ning puudega tööealise inimese toetuse tingimused“ tehakse järgmised
muudatused:
1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 23 lõike 9 ja § 24 lõike 6
alusel.“;
2) paragrahvi 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:
„9) muutumatu või progresseeruv püsiv seisund – puude raskusastme tuvastamisel kindlaks
tehtud seisund, mis tänapäevaste meditsiiniliste teadmiste ja teadaolevate andmete kohaselt ei
saa paraneda või on seisundi paranemise tõenäosus vähene.“;
3) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:
„(5) Vanaduspensioniealisel ei tuvastata puude raskusastme kestust pikemalt kui viieks aastaks,
välja arvatud juhul, kui vanaduspensioniealisel on muutumatu või progresseeruv püsiv seisund.
(6) Esmakordsel puude raskusastme taotlemisel ei tuvastata vanaduspensioniealisel muutumatu
või progresseeruva püsiva seisundi korral tavapäraselt puude raskusastet tähtajatult. Puude
raskusastme tuvastamine tähtajatult on tavapäraselt võimalik korduvhindamise tegemisel, kui
on tuvastatud ajas muutumatu või progresseeruv püsiv seisund.“.

KAVAND
SOTSIAALKAITSEMINISTER
MÄÄRUS
Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruse nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste
andmeregistri põhimäärus“ muutmine
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 141 lõike 2 alusel.
§ 1. Sotsiaalkaitseministri 27. detsembri 2017. a määruses nr 72 „Sotsiaalteenuste ja -toetuste
andmeregistri põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 8 lõike 1 punkti 2 täiendatakse järgmises sõnastuses:
„2) elukoha- ja viibimiskohaandmed ning kontaktandmed;“
2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:
„(14) Registrisse kantakse sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 5 sätestatud andmetöötluse
tulemusel tekkinud andmed:
1) nimi ja isikukood;
2) kontaktandmed;
3) eestkoste korral eestkostja nimi ja kontaktandmed;
4) elukohaandmed;
5) viibimiskoha aadress;
6) puude raskusaste;
7) puude liik;
8) puude raskusastme kestus;
9) surmakuupäev.“;
3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 15 järgmises sõnastuses:
„(15) Kui kohaliku omavalitsuse üksus on sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 1 või 2
nimetatud isikut abistanud või nõustanud või talle teenust osutanud, kantakse registrisse
käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 9, 11 ja 12 nimetatud andmed.“;
4) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 16 järgmises sõnastuses:
„(16) Registrisse kantakse lastekaitseseaduse § 271 lõikes 1 sätestatud andmetöötluse tulemusel
tekkinud andmed:
1) lapse ees- ja perekonnanimi;
2) lapse elukoht ja viibimiskoht;
3) lapse isikukood;
4) info puude raskusastme tuvastamise või mittetuvastamise kohta;
5) info harvikhaigusega lapsele puudega lapse sotsiaaltoetuse määramise kohta;
6) puude raskusastme tuvastamise korral puude raskusaste, liik ja kestus;
7) eestkostja või vanema nimi ja isikukood või juriidilise isiku registrikood ja kontaktandmed;
8) eestkostja või vanema rahvastikuregistrijärgne elukoht ja viibimiskoht;

9) lapse surmakuupäev.“;
5) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:
„Sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 1 sätestatud eesmärgi täitmiseks esitab kohaliku
omavalitsuse üksus Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele taotluse. Taotlus sisaldab
sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõikes 6 sätestatud eesmärgil tegutsema asumise kinnitust.“
6) paragrahvi 13 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) Eesti rahvastikuregistrist on õigus saada järgmisi salvestatavaid andmeid: isiku üld- ja
elukohaandmed, viibimiskohaandmed, vanema hooldusõiguse, eestkoste ja seoste andmed.
Esitlusinfona on õigus saada dokumentide andmeid;“
7) paragrahvi 13 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) Sotsiaalkaitse infosüsteemist on õigus saada järgmisi salvestatavaid andmeid: isiku
kontaktandmed, puude ja töövõimetuse ning isikule makstavate toetuste, hüvitiste ja pensionide
andmed. Esitlusinfona on õigus saada erihoolekandeteenuse saamise ja rehabilitatsiooniplaani
olemasolu andmeid“;
8) paragrahvi 13 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:
„7) Eesti hariduse infosüsteemist on õigus saada järgmisi salvestatavaid andmeid: isiku
hariduse, õppimise, õpilaskodu kasutamise, koolikohustuse mittetäitmise, koolivälise
nõustamismeeskonna soovituse ja osutatavate tugiteenuste andmed. Esitlusinfona on õigus
saada makstavate stipendiumide andmeid;“;
9) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
„(21) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutaja kannab registrisse:
1) teenust saava isiku § 8 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud andmed;
2) isikule teenuse osutamise lõpetamise kuupäeva.";
10) paragrahvi 14 täiendatakse lõigetega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:
„(31) Paragrahvi 8 lõikes 14 nimetatud andmed tekivad registrisse sotsiaalhoolekande seaduse
§ 152 lõikes 5 sätestatud andmetöötluse tulemusel.“;
„(32) Paragrahvi 8 lõikes 16 nimetatud andmed tekivad registrisse lastekaitseseaduse § 271
lõikes 1 sätestatud andmetöötluse tulemusel.“;
11) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:
„(4) Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutaja kannab § 14 lõikes 22 nimetatud
andmed registrisse 14 kalendripäeva jooksul.“;
12) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Sotsiaalhoolekande seaduse § 152 lõike 5 alusel registrisse kantud andmete logisid
säilitatakse registris isikute puude raskusastme kestuse lõpuni.“;
13) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga.
Lisa Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistrisse kantavate andmete loetelu

KAVAND
VABARIIGI VALITSUS
MÄÄRUS
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise
tingimused ja kord“ muutmine
Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja
kord“ § 41 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 41. Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamiseks antava toetuse kohaliku omavalitsuse
üksuste vahel jaotamisel lähtutakse sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõikest 31. Toetuse
jaotamisel võetakse aluseks nende raske ja sügava puudega laste arv, kelle kohta on
Sotsiaalkindlustusamet teinud puude raskusastme tuvastamise otsuse hiljemalt eelneva aasta 1.
novembriks.“.

