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Sotsiaalhoolekande seaduse ja sellest
tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2005

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 28. juuni 2005. a otsusega nr 878

§ 1. Sotsiaalhoolekande seaduses(RT I 1995, 21, 323; 2005, 24, 181) tehakse järgmised muudatused:

1)paragrahvi 112lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule ja vajaduse korral lõike 1 punktides 1–3 nimetatud alla
16-aastase isiku esindajale osutatava majutuse hinnad ning ühel kalendriaastal riigi finantseeritava majutuse
maksimaalse maksumuse ühe isiku kohta, kui rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on otstarbekas isiku
ööpäevaringne viibimine rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohas, kehtestab Vabariigi Valitsus.»;

2)paragrahvi 115lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Halduslepinguga kohustub rehabilitatsiooniteenuse osutaja osutama käesoleva seaduse § 112lõikes
1 nimetatud isikutele rehabilitatsiooniteenust ja lepingupoolte kokkuleppel vajaduse korral ka majutust
rehabilitatsiooniteenuse saajale ning käesoleva seaduse § 112lõike 1 punktides 1–3 nimetatud alla 16-aastase
isiku esindajale ning Sotsiaalkindlustusamet kohustub tasuma rehabilitatsiooniteenuse osutajale lepingus
kokkulepitud korras pärast isikule rehabilitatsiooniteenuse osutamist käesoleva seaduse § 112lõike 2 alusel
kehtestatud määrades.»;

3)paragrahvi 1111lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) riiklikult tunnustatud kõrgharidus psühholoogias või sellele vastav kvalifikatsioon;»;

4)paragrahvi 1111lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) riiklikult tunnustatud kõrgharidus sotsiaaltöös või sellele vastav kvalifikatsioon;»;

5)paragrahvi 1111lõike 2 punktid 5–7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) riiklikult tunnustatud keskeriharidus õenduses või riiklikult tunnustatud kõrgharidus õenduses või sellele
vastav kvalifikatsioon;
6) riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon või füsioterapeudi
kutsetunnistus või
7) riiklikult tunnustatud kõrgharidus eripedagoogikas, logopeedias või pedagoogikas või sellele vastav
kvalifikatsioon.»;

6)paragrahv 1113muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1113. Majutamine rehabilitatsiooniteenuse raames

Kui rehabilitatsiooniteenuse osutamise raames on otstarbekas isiku ööpäevaringne viibimine
rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohas, võib isiku või temaga koos oleva käesoleva seaduse § 112lõike 1
punktides 1–3 nimetatud alla 16-aastase isiku esindaja majutada:
1) haiglas;
2) majutusettevõttes, mis vastab turismiseaduse § 19 lõike 4 alusel majutusettevõttele kehtestatud nõuetele
vähemalt külaliskorterile kehtestatud nõuete ulatuses või
3) hoolekandeasutuses, mis vastab käesoleva seaduse § 17 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele.»;
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7)paragrahvi 1114täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

« (4) Vaie lahendatakse kolme kuu jooksul, arvates vaide esitamisest vaidluskomisjonile.

(5) Vaidluskomisjoni otsusega mittenõustumise korral võib isik pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul,
arvates vaidluskomisjoni otsuse teatavaks tegemise päevast.»;

8)paragrahvi 48 täiendatakse lõigetega 9–13 järgmises sõnastuses:

« (9) Käesoleva seaduse § 1111lõike 2 punktis 1 nimetatud isikule, kes töötas ajavahemikus 2004. aasta 8.
detsembrist kuni 2005. aasta 1. märtsini rehabilitatsiooniasutuses psühholoogina, kohaldatakse käesoleva
seaduse § 1111lõike 2 punktis 1 sätestatud haridusnõudeid alates 2008. aasta 1. juulist. Kuni 2008. aasta 1.
juulini kohaldatakse enne 2005. aasta 1. jaanuari kehtinud nõudeid.

(10) Käesoleva seaduse § 1111lõike 2 punktis 3 nimetatud isikule, kes töötas ajavahemikus 2004. aasta 8.
detsembrist kuni 2005. aasta 1. märtsini rehabilitatsiooniasutuses sotsiaaltöötajana, kohaldatakse käesoleva
seaduse § 1111lõike 2 punktis 3 sätestatud haridusnõudeid alates 2008. aasta 1. juulist. Kuni 2008. aasta 1.
juulini kohaldatakse enne 2005. aasta 1. jaanuari kehtinud nõudeid.

(11) Käesoleva seaduse § 1111lõike 2 punktis 4 nimetatud isikule, kes töötas ajavahemikus 2004. aasta 8.
detsembrist kuni 2005. aasta 1. märtsini rehabilitatsiooniasutuses tegevusterapeudina või tegevusterapeudi
assistendina, kohaldatakse käesoleva seaduse § 1111lõike 2 punktis 4 sätestatud haridusnõudeid alates 2012.
aasta 1. juulist. Kuni 2012. aasta 1. juulini kohaldatakse enne 2005. aasta 1. jaanuari kehtinud nõudeid.

(12) Kuni 2008. aasta 1. juulini võib lisaks käesoleva seaduse § 1111lõike 2 punktis 6 sätestatud nõuetele
vastavale isikule rehabilitatsioonimeeskonda kuuluda füsioterapeut, kes vastab enne 2005. aasta 1. jaanuari
kehtinud haridusnõuetele või omab riiklikult tunnustatud keskeriharidust õenduses, spetsialiseerumisega
taastusravile või füsioteraapiale.

(13) Käesoleva seaduse § 1111lõike 2 punktis 7 nimetatud isikule, kes töötas ajavahemikus 2004. aasta 8.
detsembrist kuni 2005. aasta 1. märtsini rehabilitatsiooniasutuses eripedagoogi, logopeedi või pedagoogina,
kohaldatakse käesoleva seaduse § 1111lõike 2 punktis 7 sätestatud haridusnõudeid alates 2008. aasta 1. juulist.
Kuni 2008. aasta 1. juulini kohaldatakse enne 2005. aasta 1. jaanuari kehtinud nõudeid.»

§ 2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses(RT I 1999, 16, 273; 2004, 89, 604) tehakse järgmised
muudatused:

1)paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rehabilitatsioonitoetust makstakse 16–65-aastasele puudega isikule sotsiaalhoolekande seaduse §
118lõikes 1 nimetatud rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse saamiseks.»;

2)paragrahvi 23 täiendatakse lõigetega 5 ja 6 järgmises sõnastuses:

« (5) Vaie lahendatakse kolme kuu jooksul, arvates vaide esitamisest vaidluskomisjonile.

(6) Vaidluskomisjoni otsusega mittenõustumise korral võib isik pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul,
arvates vaidluskomisjoni otsuse teatavaks tegemise päevast.»

§ 3. Turismiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse(RT I 2005, 24, 181) §-d 21–23
tunnistatakse kehtetuks.

§ 4.Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2 ja 6 jõustuvad 2005. aasta 1. novembril.
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