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Muudatuse erihoolekande tegevuslubade menetlemisel

Alates 01.01.2020 jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse (SHS)
sätete kohaselt võib erihoolekandeteenust vahetult osutada vaid
isik, kes on SHS § 86 lg-s 1 nimetatud eriharidusega ja/või
läbinud teenuse osutamiseks vajalikud täiendkoolitused.

NB! seaduse muudatus jõustumas.

 Kuni 09.06.2021 menetleti tegevusluba ka juhul kui taotleja oli
lisanud tegevusloale tegevusjuhendajaid, kes oli registreeritud
vastavatele koolitustele ning märkinud tegevusloale ka
koolitusasutuse ja koolituse läbimise kuupäeva (hiljemalt 2 aastat
arvates tööle asumisest).



Muudatuse erihoolekande tegevuslubade menetlemisel

Praktika muutus alates 09.06.2021 järgmiselt:

 Tegevusloale lisatakse üksnes tegevusjuhendaja, kes vastab SHS §-s
86 sätestatud nõuetele.

 Juhul, kui uuel töötajal (tegevusjuhendajal) on SHS §-s 86 nimetatud
eriala ja/või vajalikud koolitused läbimata (nt on vaid koolitusele
registreeritud), teavitab SKA MTR-i kaudu teenuseosutajat nõuetele
mittevastavast tegevusjuhendajast ning palub esitatud tegevusloa
muutmise taotluse viia vastavusse SHS-s sätestatuga.



 Juhul, kui teenuseosutaja ei soovi nõuetele mittevastavat
tegevusjuhendajat taotluselt kustutada, teeb SKA teenuseosutajale
ettepaneku muuta esitatud tegevusloa muutmise taotluses (vastav koht
olemas taotluse esilehel) tegevusluba tähtajaliseks ja märkida kuupäev,
mis ajaks hiljemalt koolitus saab läbitud. Tähtajalise tegevusloa
taotlemisel arvestab SKA tegevusloal koolitusele registreeritud
tegevusjuhendaja lisamisega. Kui tegevusjuhendaja on koolituse läbinud
ja teenuseosutaja sisestab MTRis koolituse läbimist tõendava dokumendi
andmed/koopia ning esitab taas tegevusloa muutmise taotluse (tähtajatu
juhul, kui kõigil tegevusjuhendajatel on haridusnõuded täidetud), seejärel
teeb menetleja otsusega tegevusloa taas tähtajatuks.
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 Juhul, kui teenuseosutaja soovib koolitusele registreeritud
tegevusjuhendaja jätkuvalt lisada tegevusloale, kuid ei soovi tegevusloa
muutmist tähtajaliseks (kuni tegevusjuhendaja koolituse läbimiseni), jätab
SKA teenuseosutaja taotluse nõuetele mittevastava tegevusjuhendaja
lisamiseks rahuldamata.

 Palume pöörata tähelepanu teenuse osutamisel ja oma töö korraldamisel
sellele, et kõik vahetult teenust osutavad tegevusjuhendajad peavad
vastama SHS-s kehtestatud nõuetele (st kas on vastava erialaga ja/või
vajaliku koolituse läbinud) hiljemalt 01.07.2022.
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 Juba algatatud riikliku järelevalve menetlus MTR-s isikuliste
majandustegevusnõuete täitmise üle jätkub.

 Teenuseosutajad, kelle tegevuslubadel märgitud tegevusjuhendajad
vastavad nõuetele, saavad MTR kaudu teavituskirja
järelevalvemenetluse lõpetamise kohta.

 Teenuseosutajad, kellel MTR-i andmetel osutavad
erihoolekandeteenust nõuetele mittevastavad (nt koolitusele
registreeritud) tegevusjuhendajad, saavad MTR-i kaudu teavituskirja
järelevalvemenetluse jätkumisest.



Tähtajaliste tegevuslubade hetkeseis



Muutused tegevuslubade keskkonnas

 Tegevuslubadele kantud isikute kutsetunnistuse kehtivuse aja lõppemisel
tuleb MTRi kaudu teavitus tegevusloa menetlejale ja tegevusloa
omanikule.

 Tegevuslubade tegevuskohtade aadressi väljale (kui välja tüüp on aadress
või tegevuskoht) on lisatud päring „Kontrolli ehitisregistrist“ hoone
kasutusotstarbe ning kasutusloa kontrollimiseks.

 Tegevuslubade väljal saab märkida, et ööpäevaringset erihooldusteenust
ja kogukonnas elamise teenust pakutakse peamajas või peremajades.
Lisatud on kolm erinevat peremaja tüübi lisavalikut: peremaja kuni 6
isikule, peremaja 7-12 isikule, peremaja üle 12 isikule.



Muutused tegevuslubade keskkonnas

 Erihoolekandeteenuse tegevusloa vaatele on lisatud ööpäevaringset
hooldusteenust pakkuva tegevusjuhendaja osutatava teenuse tähis ÖE,
ÖL, ÖK, ÖR.

 Tervisetõendi (nakkushaiguste kontrolli suhtes) koopia lisamine on
asendatud märkimisega tervisetõendi olemasolul „linnutuskastiga“
(kasti teha märge).



Meeldetuletus MTRis tegevuskohtade osas 

 Erihoolekandeteenuse tegevusload on välja antud väga erinevatel
aastatel. Selle aja jooksul on toimunud sõltumata teenuseosutajast
muudatusi tegevuskohtade aadressi andmetes (tänava nimede muutusi,
valdade ühinemisega seotud muutused jmt).

 Palun kontrollige tegevuskoha aadressid üle ja vajadusel parandage
hetkel kehtivate andmetega.

 Selles osa tekib kindlasti küsimusi, palun andke teada ja võtke julgesti
ühendust, otsime koos lahendusi.



Aitäh!

Tiiu Pärnmäe
tiiu.parnmae@sotsiaalkindlustusamet.ee
620 8346
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