ETTEKIRJUTUS – HOIATUS nr 1.1-13/11806-6
Ettekirjutus – hoiatus on tehtud korrakaitseseaduse § 23 lg 4 ja § 28 lg-te 1 ja 2 ning
sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 159 alusel Sotsiaalkindlustusameti nimel kvaliteediosakonna
peaspetsialisti Ülle Tiits´u poolt, kelle volitused on määratud peadirektori 05.03.2018 käskkirjas
nr 7.
Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht: 9. mai 2018, Tallinn
Ettekirjutuse adressaat: Koeru Perekodu, registrikood 75005038, Sõpruse 7-17/18, Koeru, Järva
maakond

Resolutsioon:
1. Korraldada asendushooldusteenuse osutamine perekodus peredes, kus on kuni
kaheksa last (kuni 31.12.2019, alates 01.01.2020 kuni kuus last).
Alus: SHS §-d 160 ja 45-7 lg 1
Täitmise tähtaeg: 01. september 2018
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata,
Sotsiaalkindlustusamet Koeru Perekodule SHS § 159 alusel sunniraha 500 eurot.

määrab

Juhul, kui Koeru Perekodu 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.
Koeru Perekodul teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest hiljemalt
täitmise tähtajaks e-posti (ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee) kaudu.

Resolutsioon:
2. Tagada perekodu II korrusel olevas peres perevanema kohalolu ööpäevaringselt.
Alus: SHS § 45-7 lg 2
Täitmise tähtaeg: 01. juuli 2018
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata,
Sotsiaalkindlustusamet Koeru Perekodule SHS § 159 alusel sunniraha 1000 eurot.

määrab

Juhul, kui Koeru Perekodu 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.
Koeru Perekodul teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest hiljemalt
täitmise tähtajaks e-posti (ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee) kaudu.

Resolutsioon:
3. Viia perevanema lepingud vastavusse seaduse sätetega tulenevalt sellest, kas peres
on üks või kaks perevanemat.
Alus: SHS § 45 lg-d 2 ja 3
Täitmise tähtaeg: 01.september 2018
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata,
Sotsiaalkindlustusamet Koeru Perekodule SHS § 159 alusel sunniraha 500 eurot.

määrab

Juhul, kui Koeru Perekodu 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.
Koeru Perekodul teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest hiljemalt
täitmise tähtajaks e-posti (ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee) kaudu.

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

Sotsiaalkindlustusameti põhjendused:

1.SHS § 45-7 lg 1 kohaselt võib perekodu pere koosneda kuni kuuest lapsest. SHS § 160 lg 1
kohaselt võib kuni 2019. aasta 31. detsembrini koosneda perekodu pere kuni kaheksast lapsest.
Järelevalvel selgus, et perekodus on kaks peret, kumbki korrusmaja erineval korrusel: ühes peres
5 last vanuses 16+ ning teises peres 9 last vanuses 6-14. Tulenevalt seadusest on teises peres
ületatud lubatud laste arvu ning perekodus on vajalik teha ümberkorraldusi perede koosseisus
selliselt, et laste arv peres vastaks nõuetele.
2. SHS § 45-7 lg 2 kohaselt peab AH teenuse osutamisel perekodus olema perevanem ja vajadusel
abiline. See tähendab, et perevanem peab elama ööpäevaringselt oma pere juures sarnaselt
tavaperekonnaga, et tagada oma pere laste turvalisus. Järelevalvel selgus, et peres, kus on 5 last
vanuses 16+, ei ole eraldi tuba perevanema jaoks ning perekodu juhataja sõnul ööbib korrusmaja
II korrusel asuva pere perevanem teises peres korrusmaja III korrusel. See tähendab, et II korrusel
elaval perel ei ole öösiti perevanemat oma pere juures ning lapsed on omapäi. Perevanema lepingu
lisas 1 on nimetatud töö sisuna muuhulgas peres elavate laste järelevalvet ning oodatud
tulemusena olukorda, kus lastele on tagatud 24-tunnine järelevalve. Antud juhul ei ole perevanem
taganud oma pere lastele järelevalvet ööpäevaringselt, mis on vastuolus asendushoolduse
osutamise põhimõttega nii perekodus kui asenduskodus.
3. SHS § 45-14 lg 3 sätestab nõuded perevanema lepingule juhul, kui peres on üks perevanem.
Järelevalvel selgus, et perekodu peres, kus on hetkel 5 last vanuses 16+, on ainult üks perevanem
(Riina Volter). See selgus järelevalve käigus perekodu juhi ütlustest ning töötajate aprillikuu
tööajaarvestuse tabelist. R.Volteri perevanema leping on aga vormistatud nende nõuete kohaselt,
mis on kehtestatud juhuks, kui peres on kaks kuni kolm perevanemat. Eeltoodust tulenevalt
R.Volteri perevanema leping ei vasta seaduse nõuetele.
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Sotsiaalkindlustusamet teeb Koeru Perekodule
seaduserikkumise kõrvaldamiseks.

ettekirjutuse - hoiatuse kolme

eelnimetatud

Järva Vallavalitsuse selgitus (30.04.2018 kiri nr 8-5/2018/1368-2):
Oleme tutvunud riikliku järelevalve akti kavandiga. Nõustume tehtud tähelepanekutega. Kirjeldatud
rikkumised kõrvaldame hiljemalt 1. septembriks 2018. Oleme vestelnud Koeru Perekodu juhatajaga
ning aitame valla poolt igati kaasa puuduste kõrvaldamisele.

Koeru Perekodu selgitus (30.04.2018 kiri nr 1.1-16):
Arvestame teie poolt tehtud tähelepanekuid ja soovitusi, et tagada nõuetekohane ja kvaliteetne
teenus, mis tagab laste heaolu ja elukorralduse stabiilsuse. Teie poolt välja toodud rikkumised
kõrvaldame järgnevalt:
1. Arutades perekodu kollektiiviga läbi ja võttes arvesse laste soove ja ettepanekuid, viime
perede koosseisu vastavusse seaduses ettenähtud nõuetega, mis kehtivad kuni
31.12.2019. Perede ümberkorraldamisel lähtume põhimõttest, et peredes oleks erinevates
vanustes lapsed, mis tagab teenuse osutamisel lastele seaduses nõutud peresarnaste
elutingimuste võimaldamise.
2. Pere koosseisu muutmisega tagame mõlemale perele perevanema ja vajadusel abilise.
Teisele korrusele loome perevanemale toa, et perevanem ööpäevaringselt viibiks oma pere
juures, et tagada perele turvalisus.
3. Perevanemate lepingud edastame kooskõlastamiseks seadusest tulenevate sätetega Järva
valla juristile.
Rikkumiste kõrvaldamisega asume tegelema koheselt ja kõrvaldame esimesel võimalusel, kuid
mitte hiljem kui 1. september 2018. Teie poolt välja toodud tähelepanekud ja soovitused on
asjakohased. Edaspidises perekodu töökorralduses, õigusaktide koostamisel, kollektiivi
komplekteerimisel ja isikuandmete töötlemisel lähtume teie poolt tehtud tähelepanekutest ja
soovitustest.

Vaidlustamine:
Koeru Perekodu saab ettekirjutust vaidlustada, esitades vaide
Sotsiaalkindlustusametile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna
Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast ettekirjutusest teada
sai või oleks pidanud teada saama.

/allkirjastatud digitaalselt/
Ülle Tiits
kvaliteediosakonna peaspetsialist
Sotsiaalkindlustusamet
6208 371
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