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Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69
„Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise
kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse
otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete
loetelu“ ja sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015.
a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse
raames osutatavate teenuste loetelu ja hindade,
ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse
suuruse ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude
hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja
sõidukulu määra ning rehabilitatsiooniprogrammi
hindamiskriteeriumide kehtestamine“ muutmine
Vastu võetud 22.12.2016 nr 75
Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 57, § 58, § 60 lõike 5, § 61 lõike 2 ning § 69 lõigete 6 ja 10
alusel.
§ 1.Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalserehabilitatsiooni teenuse eest
tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmiselteenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks
vajalike andmete loetelu“muutmine
Sotsiaalkaitseministri 21.detsembri 2015. a määruses nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesttasu
maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseksja teenuse osutamiseks vajalike
andmete loetelu“ tehakse järgmised muudatused:
1)paragrahv 3 lõikes 2, §4 lõikes 4 ja § 5 lõikes 3 asendatakse sõnad „Sotsiaalkindlustusametiinfosüsteem“
sõnadega „sotsiaalkaitse infosüsteem“ vastavas käändes;
2)paragrahvis 7 asendataksearv „2016“ arvuga „2017“;
3)paragrahv 8 lõikes 2 asendataksearv „2017“ arvuga „2018“.
§ 2. Sotsiaalkaitseministri21. detsembri 2015. a määruse nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseraames
osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamisekorra ja maksimaalse suuruse ühes
aastas ning sõidu- ja majutuskuludehüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra
ningrehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“ muutmine
Sotsiaalkaitseministri 21.detsembri 2015. a määruses nr 66 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse
raamesosutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra jamaksimaalse suuruse
ühes aastas ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra,maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning
rehabilitatsiooniprogrammihindamiskriteeriumide kehtestamine“ tehakse järgmised muudatused:
1)määruse pealkirisõnastatakse järgmiselt:
„Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu ja hinna ning ülevõetava tasu
maksimaalsesuuruse ühes aastas ja arvestamise korra, sõidu- ja majutuskulude maksimaalsemaksumuse
õigustatud isiku ja õigustatud isiku saatja kohta ühes kalendriaastasning hüvitamise tingimused ja korra ning
rehabilitatsiooniprogrammihindamiskriteeriumide kehtestamine“;
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2)paragrahvi 1 punkt 3 sõnastataksejärgmiselt:
„3) sõidu- ja majutuskuludemaksimaalne maksumus õigustatud isiku ja alla 16-aastase õigustatud isikusaatja
kohta ühes kalendriaastas ning hüvitamise tingimused ja kord;“;
3)paragrahvi 4 täiendatakselõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:
„(7) Kui sotsiaalserehabilitatsiooni teenust on vajalik osutada õigustatud isiku igapäevaseskeskkonnas,
arvestatakse teenuseosutaja sõidule kuluv aeg teenuse osutamise ajahulka, võttes aluseks isiku juurde sõitva
spetsialisti osutatava teenusetunnihinna.
(8) Sõidukulusid ei hüvitatatagasiulatuvalt rohkem kui eelmise eelarveaasta eest.“;
4)paragrahvid 5 ja 6jäetakse välja;
5)paragrahvi 8 lõige 3 ja§ 9 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.
§ 3. Määruse jõustumine
Käesolev määrus jõustub 1.jaanuaril 2017 a.
Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister
Marika Priske
Kantsler
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