
  
 
 
 

 

ETTEKIRJUTUS – HOIATUS nr 17-5/10782-3 

 

Ettekirjutus – hoiatus on tehtud sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 371  lg 1 p 2, § 373  ja 

Vabariigi Valitsuse seaduse (VVS) § 751 lg 4 alusel Sotsiaalkindlustusameti nimel,  

kvaliteediüksuse peaspetsialist Liida Kaare poolt, kelle pädevus, õigused ja volitused on määratud  

ametijuhendis.  

 

Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht: 28.09.2015, Tallinn 

Ettekirjutuse adressaat: OÜ Herim registrikood 12201324, Räpina mnt 2, Veriora  

alevik, Veriora vald, Põlva maakond. 

 

 

 

Resolutsioon:  

1) Viia rehabilitatsiooniplaanis sisalduvate andmete loetelu vastavusse SoMm 28.02.2005 

nr 35 § 4. 

 

Alus: SHS § 1112 lg 1 , SoMm 28.02.2005 nr 35 § 4. 

 

Täitmise tähtaeg: 01.03.2016 

 

Hoiatus: Juhul kui ettekujutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 

Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA) ettekirjutuse adressaadile (edaspidi asutus) SHS  

§ 373 alusel sunniraha 200 eurot. 

 

Juhul kui asutus ei täida ettekirjutust määratud tähtajaks või ei tasu vabatahtlikult sunniraha, 

edastatakse ettekirjutus kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sunniraha võib määrata 

korduvalt, st seni kuni ettekirjutus on täidetud. 

 

Asutusel teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest hiljemalt täitmise tähtajaks või sunniraha 

tasumisest e-posti teel (liida.kaare@sotsiaalkindlustusamet.ee) või tavaposti teel (Endla 8, 15092 

Tallinn).  

 

Sunniraha vabatahtlikul tasumisel märkida selgituses sunniraha määranud asutuse nimi, 

ettekirjutuse number ja sõna „sunniraha“. Viitenumber on 2800048574. 

Sunniraha tasuda Rahandusministeeriumi pangakontole alljärgnevalt: 

SEB Pank – EE891010220034796011 

Swedbank – EE932200221023778606 

Danske Bank – EE403300333416110002 

Nordea Pank – EE701700017001577198 

 

Faktilised asjaolud:  
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Rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas (C-osa) ei ole teenuse, tegevuse või meetmega seotud 

otsesed eesmärgid kliendikesksed ega mõõdetavad, puuduvad tegevused eesmärgi saavutamiseks. 

(SoMm 28.02.2005 nr 35 § 4 p 7 lg 3). 

 

Eelmise järelevalve raames (akt nr 17-6/10792, periood 01.08.2013-01.08.2014) analüüsitud 

rehabilitatsiooniplaanides olid kliendi rehabilitatsiooni üldeesmärgid liialt kauged ja tegevuskavas 

seatud eesmärgid laialivalguvad, need ei olnud mõõdetavad: „füüsilise jõudluse suurendamine... 

lihaspingete leevendamine... tervisliku seisundi parandamine...“ Sotsiaalkindlustusamet soovitas 

asutusel rehabilitatsiooniplaanide koostamisel jälgida SoMm 28.02.2005 nr 35 § 4 lg 7 nõudeid 

rehabilitatsiooniplaani tegevuskava koostamisel. 

 

Käesoleva järelevalve (akt nr 17- 6/10782 , periood 01.11.2014 - 01.07.2015) raames analüüsitud 

rehabilitatsiooniplaanides on nii rehabilitatsiooni üldeesmärk kui ka üksikteenuste eesmärgid 

üldsõnalised, neid ei ole võimalik mõõta. Näiteks kliendi (suunamiskiri S00287757) on 

rehabilitatsiooni üldeesmärk: „Psühhosotsiaalse toimetuleku toetamine ja parandamine, 

emotsionaalse stabiilsuse toetamine ja probleemide analüüs, liikumisvõime parandamine, kliendi 

motiveerimine ja toetamine tervisliku seisundiga tegelemiseks, saada abivahendi kasutamise 

võimalustest rohkem teada”.  

Eesmärgi saavutamiseks on kliendi tegevuskavas kolm teenust. Füsioterapeudi teenuse eesmärk on 

“Liikumise parandamine, lihaskonna tugevdamine, abivahendi valimine ja kasutamine”, 

sotsiaaltöötaja teenuse eesmärk “Toimetulek igapäevaelu toimingutega” ja psühholoogi teenuse 

eesmärk “Emotsionaalse stabiilsuse toetamine ja probleemide analüüs”. Tegevuskavas puuduvad 

tegevused eesmärkide saavutamiseks.  

 

 

 

Resolutsioon:  

2) Viia rehabilitatsioonimeeskonna koosseis kui tegevusloa kontrollese vastavusse 

majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MsüS) § 16, 17 ja 18 ettenähtud 

nõuetele, mille kohaselt peab füüsiline isik tegutsema tegevusluba omava ettevõtte 

heaks lepingu alusel.  

 

Alus: SHS § 119,  § 1110, § 1111, 371 lg3; MsüS § 16, § 17 ja § 18. 

   

Täitmise tähtaeg: 01.01.2016 

 

Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud etteantud tähtajaks täitmata, määrab 

Sotsiaalkindlustusamet asutusele SHS § 373 alusel sunniraha 300 eurot. 

 

Juhul kui asutus ei täida ettekirjutust määratud tähtajaks või ei tasu vabatahtlikult sunniraha, 

edastatakse ettekirjutus kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sunniraha võib määrata 

korduvalt, st seni kuni ettekirjutus on täidetud. 

 

Asutusel teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest hiljemalt täitmise tähtajaks või sunniraha 

tasumisest e-posti teel (liida.kaare@sotsiaalkindlustusamet.ee) või tavaposti teel (Endla 8, 15092 

Tallinn).  

 

Sunniraha vabatahtlikul tasumisel märkida selgituses sunniraha määranud asutuse nimi, 

ettekirjutuse number ja sõna „sunniraha“. Viitenumber on 2800048574. 

Sunniraha tasuda Rahandusministeeriumi pangakontole alljärgnevalt: 

SEB Pank – EE891010220034796011 
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Swedbank – EE932200221023778606 

Danske Bank – EE403300333416110002 

Nordea Pank – EE701700017001577198 

 

Faktilised asjaolud:  

Rehabilitatsioonimeeskonna koosseis ei vasta Sotsiaalhoolekande seaduse § 1111  nõuetele, mis on 

majandustegevuse üldosa seadustiku (edaspidi MsüS) mõistes peakontrollesemeks tegevusloa 

väljaandmisel. Tuginedes MsüS § 18  lg 1  on tegevusloa kontrolliese majandustegevuse nõuete 

kogum, mille täitmise tuvastamine on tegevusloa andmise eelduseks. MsüS § 6 lg 6 kohaselt peab 

isikulise majandustegevuse nõude täitmiseks füüsiline isik tegutsema tegevusluba omava ettevõtte 

heaks lepingu alusel.  

 

Eelmise järelevalve käigus tuvastati rehabilitatsioonimeeskonna koosseisus sama puudus. 

Töötamise registri (edaspidi TÖR) andmetel, seisuga 18.09.2014, puudus kõigil kuuel MTR-i 

kantud rehabilitatsioonimeeskonna liikmel töösuhe asutusega.  Alates 30.09.2014 oli nelja 

töötajaga sõlmitud võlaõigusleping ja tehtud kanded TÖR registrisse.  

Kuna füsioterapeut Helle-Rita Märks ei omanud riiklikult tunnustatud erialast kõrgharidust ega 

kehtivat kutsetunnistust füsioteraapias, ei kvalifitseerunud ta rehabilitatsioonimeeskonna liikmeks. 

Asutuse 4- liikmeline rehabilitatsioonimeeskond ei vastanud MSÜS § 16, 17 ja SHS § 1111  

nõuetele ega olnud õigustatud omama tegevusluba rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks.  Vastavalt 

MSÜS § 43 lg1 punktile 1 peatas sotsiaalkindlustusamet asutuse tegevusloa kuni 01.01.2015.  

 

Käesoleva järelevalve käigus tuvastati, et TÖR registri seisuga 31.08.2015 ei ole asutusega 

lepingulises töösuhtes mitte ühtegi rehabilitatsioonimeeskonna liiget.  

 

 

 

Vaidlustamine: Ettekirjutust on võimalik vaidlustada, esitades vaide Sotsiaalkindlustusametile 

või kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, millal  ta vaidlustatavast 

ettekirjutusest teada sai või oleks pidanud teada saama.  

 

 

Märkus: Ettekirjutus on saadetud OÜ Herim e-posti aadressile: hellerita@gmail.com 

ning see kantakse pärast jõustumist majandustegevuse registrisse.  

 

 

 

 

 

   


