
 
 

 
 
 
ETTEKIRJUTUS nr 18-9/25639-3                                                                             15.11.2011 
 
 
Koostaja nimi ja ametikoht: Kadi Meremäe  
Sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna järelevalve peaspetsialist 
    Bärbel Vapper 
Sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna järelevalve peaspetsialist 
 
Järelevalveasutuse nimetus Sotsiaalkindlustusamet  
ja aadress:                              Lembitu 12, 15092 TALLINN 
 
Ettekirjutuse tegemise koht: Sotsiaalkindlustusamet  
                                                 Lembitu 12, 15092 TALLINN 
 
Ettekirjutus AS-ile Hoolekandeteenused, registrikoodiga 10399457, aadressil Merimetsa tee 1, 
10614 Tallinn 
 
Asjaolud  
15.10.2009 teostas Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna järelevalve 
peaspetsialist riiklikku järelevalvet AS Hoolekandeteenused Valkla Hooldekodus. 02.12.2009 
järelevalve aktis nr 18.SKA15-6/16099 märgitud rikkumised kohustus AS Hoolekandeteenused 
Valkla Hooldekodu kõrvaldama kolme kuu jooksul, arvates järelevalve akti koostamisest. 
23.09.2011 teostatud järelevalve käigus selgus, et AS Hoolekandeteenused Valkla Hooldekodus 
esineb jätkuvalt rikkumisi seoses erihoolekandeteenuste osutamisega. 
 
Resolutsioon 
Lähtudes 15.11.2011 järelevalve aktist nr 18-6/25639 ja juhindudes sotsiaalhoolekande seaduse 
§-dest 1133 lg 3, 1151 lg 3, lg 5, lg 6, lg 7, 1153 lg 1 ja 202 lg 5 ning lg 8 p 2 ja p 3 teeb 
Sotsiaalkindlustusamet AS-ile Hoolekandeteenused ettekirjutuse:  
 
1. Vaadata üle ja vajaduse korral täiendada isikutele koostatud tegevusplaane vähemalt üks kord 
aastas. 
 
2. Tagada õendusabi kättesaadavus vastavalt kehtestatud nõuetele. 
 
3. Koostada isikute eraldamise kohta protokoll vastavalt kehtestatud nõuetele. 
 
4. Tagada ÖE teenusel, ÖL teenusel ja ÖK teenusel viibivatele isikutele teenuse osutamine eraldi 
ruumides. 
 
5. Tagada ÖE teenusel tegevusjuhendajate kohalolu vastavalt ettenähtud mahule. 
 
6. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg: 15.02.2012. 
 
Järelevalve peaspetsialist kannab andmed ettekirjutuse kohta majandustegevuse registrisse. 
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Hoiatus  
Märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Sotsiaalkindlustusametil õigus 
tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse § 219 lõikest 7 tunnistada kehtetuks tegevusluba 
erihoolekandeteenuse osutamiseks.  
 
 
Vaidlustamise kord ja tähtaeg 
Isik, kes leiab, et haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada 
vaide Sotsiaalkindlustusameti juures asuvale vaidluskomisjonile sotsiaalhoolekande seaduse §-s 
1130 sätestatud korras. Vaie tuleb esitada kolme kuu jooksul, arvates päevast, millal isik 
haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. Vaie lahendatakse kolme kuu jooksul, 
arvates vaide esitamisest vaidluskomisjonile. Vaidluskomisjoni otsusega mittenõustumise korral 
võib isik pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul, arvates vaidluskomisjoni otsuse teatavaks 
tegemise päevast. 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Kadi Meremäe 
Sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna järelevalve peaspetsialist 
 
Bärbel Vapper 
Sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna järelevalve peaspetsialist 
 


