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Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse§ 76 lõike 2 alusel.

§ 1. Erihoolekandeteenuse järjekorra pidamine

 Sotsiaalkindlustusamet peab erihoolekandeteenuste järjekorda maakonnapõhiselt iga erihoolekandeteenuse
kohta eraldi, välja arvatud eelisjärjekorra ja kohtumääruse alusel ööpäevaringset erihooldusteenust saama
suunatud isikute ning "Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna 2
„Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme 2.5 „Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine
puuetega inimeste vajadustele vastavaks” tegevuse 2.5.1 „Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” raames
loodud uute teenusekohtade osas.
[RT I, 07.11.2017, 3- jõust. 10.11.2017]

§ 2. Järjekorra pidamise alused

 (1) Sotsiaalkindlustusamet paneb erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku taotletud teenuse järjekorda
alates erihoolekandeteenuse osutamise otsuse tegemise kuupäevast, koostades sellekohase nimekirja, kuhu
märgitakse:
 1)  isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed;
 2)  teenuseosutaja, kelle juures isik soovib erihoolekandeteenust saada;
 3)  sotsiaalhoolekande seaduse § 70 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise kuupäev.

 (2) Sotsiaalkindlustusamet võib erihoolekandeteenuse järjekorda panna vähemalt 16-aastase isiku juhul, kui see
isik vastab taotletud erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatavatele nõuetele.

§ 3. Eelisjärjekorra pidamine

 Sotsiaalkindlustusamet paneb eelisjärjekorras erihoolekandeteenuse järjekorda:
 1)  sotsiaalhoolekande seaduse § 82 lõikes 4 nimetatud isikud lähtuvalt uue erihoolekandeteenust saama
suunamise otsuse tegemise päevast;
 2)  isikud, kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetatakse halduslepingu ennetähtaegse lõpetamise või
halduslepingu lõppemise ja uue halduslepingu sõlmimata jäämise tõttu;
 3)  isikud, kes saavad asenduskoduteenust või perekonnas hooldamise teenust ning vajavad pärast nimetatud
teenuse lõppemist erihoolekandeteenust;
 4)  isikud, kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetatakse teenuseosutaja tegevusloa lõpetamise tõttu;
[RT I, 07.11.2017, 3- jõust. 10.11.2017]
 5)  isikud, kellele osutatakse erihoolekandeteenust või kes on erihoolekandeteenuse saamise järjekorras ja kes
vajavad pärast erihoolekandeteenuse vajaduse ümberhindamist teist erihoolekandeteenust;
 6)  isikud, kes saavad erihoolekandeteenust kohtumääruse alusel ning vajavad pärast nimetatud teenuse
osutamise lõppemist erihoolekandeteenust;
 7)  isikud, kes saavad sundravi või tahtevastast ravi ning vajavad pärast nimetatud teenuse osutamise lõppemist
erihoolekandeteenust;
 8)  isikud, kelle erihoolekandeteenuse vajadus on tuvastatud sarnast tegevust soodustavas Euroopa Liidu
toetusest kaasrahastatavas projektis osalemise käigus või kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetati
sarnast tegevust soodustavas Euroopa Liidu toetusest kaasrahastatavas projektis osalemise tõttu.
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[RT I, 07.11.2017, 3- jõust. 10.11.2017]

§ 31. Erihoolekandeasutuste reorganiseerimise raames loodud uutele teenusekohtadele suunamine

 (1) Sotsiaalkindlustusamet peab eraldi erihoolekandeteenuste järjekorda „Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme 2.5 „Hoolekande
taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks” tegevuse 2.5.1
„Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine” raames loodud uute teenusekohtade osas, mille teenuseosutaja on
loonud konkreetsete isikute jaoks.

 (2) Sotsiaalkindlustusamet suunab erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku taotletud teenust saama
nimekirja alusel, mille teenuseosutaja on esitanud vähemalt kolm kuud enne teenuse osutamise alustamist.
[RT I, 07.11.2017, 3- jõust. 10.11.2017]

§ 4. Määruse jõustumine

 Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016. aastal.
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