ETTEKIRJUTUS – HOIATUS nr 1.1-13/10166
Ettekirjutus – hoiatus on tehtud korrakaitseseaduse § 23 lg 4 ja § 28 lg-te 1 ja 2 ning
sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 159 alusel Sotsiaalkindlustusameti nimel kvaliteediüksuse
peaspetsialistide Tiiu Kuus ja Lea Kivipõld poolt, kelle volitused on määratud peadirektori
05.03.2018 käskkirjas nr 7.
Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht: 22. märts 2018, Rakvere.
Ettekirjutuse adressaat: Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu (edaspidi Hooldekodu) (registrikood
75006138), Ahtme mnt 16, 31025 Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond.
Resolutsioon:
1. Koostada kõikidele Hooldekodus üldhooldusteenusel olevatele isikutele nõuetekohased
hooldusplaanid.
Alus: SHS § 21 lg 2.
Täitmise tähtaeg: 30. september 2018.
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata,
Sotsiaalkindlustusamet Hooldekodule SHS § 159 alusel sunniraha 600 eurot.

määrab

Juhul, kui Hooldekodu 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.
Hooldekodul teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest hiljemalt täitmise
tähtajaks e-posti (tiiu.kuus@sotsiaalkindlustusamet.ee) või tavaposti (Endla 8, 15092, Tallinn)
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
Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu selgitus (19.03.2018 kiri):
Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu palub parandada Riikliku järelevalve akti I osas p.1.7
meditsiiniõed Oksana Mets ja Tatjana Minkinen.
Märkus: Hooldekodu ei esitanud selgitust, miks üldhooldusel olevatele isikutele ei ole
koostatud hooldusplaane.

Sotsiaalkindlustusameti põhjendused:
1. § 21 lg 2 kohaselt peab teenuseosutaja koostöös teenuse saajaga või juhul, kui teenuse
saaja pole kontaktne, teenuse rahastajaga 30 päeva jooksul teenuse osutamise
alustamisest arvates koostama isikule hooldusplaani. Järelevalve käigus selgus, et
teenusel olevatele isikutele ei ole koostatud hooldusplaane, seega ei ole teenuseosutaja
hinnanud isikute hooldusvajadust ega taganud tervishoiuteenuse vajaduse hindamist
vastava kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja poolt (SHS § 21 lg 3). Tulenevalt
hooldusplaanide puudumisest ei ole teenuseosutajal määratletud hooldusteenuse
eesmärki, eesmärgi saavutamise tegevusi ja sagedust ega ole koostatud hinnanguid
tegevuste elluviimise kohta (SHS § 21 lg 4).
Sotsiaalkindlustusamet teeb Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodule ettekirjutus - hoiatuse
eelnimetatud seaduserikkumiste kõrvaldamiseks.
Vaidlustamine: Kohtla-Järve Vanurite Hooldekodu 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.
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