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ETTEKIRJUTUS 
 

 
 

 
 

19.01.2021 nr 5.1-3/1029-3 

Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) 
§ 68 lõike 1 ning Sotsiaalkindlustusameti peadirektori 31.12.2019 käskkirja nr 26 alusel, 
arvestades menetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid, teeb 
Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna järelevalve talituse järelevalve peaspetsialist Lilia 
Raudheiding MTÜle Tartu Kristlik Noortekodu (registrikood 80129096, aadress Lääne tn 1-80, 
50605 Tartu linn) ettekirjutuse järgmiste kohustustega: 
 
Resolutsioon: 
 

1. Võtta kasutusele meetmed majandustegevuse nõuete ning tegevusloa kõrvaltingimuste 

täitmise tagamiseks ja mittevastavuse kõrvaldamiseks. Teatada 

Sotsiaalkindlustusametile kui registri pidajale, millised tegevusloa kontrolliesemesse 

kuuluvad või tegevusloa kõrvaltingimustega seotud asjaolud on muutunud ja milliseid 

kavatsetakse muuta ning esitada kõik muutmise taotlusega esitamisele kuuluvad andmed 

majandustegevuse registris (MTR). 

 
Õiguslik alus: MSÜS § 29, mille kohaselt on ettevõtja majandustegevuse teostamise käigus 
kohustatud võtma meetmeid majandustegevuse nõuete ning tegevusloa kõrvaltingimuste 
olemasolu korral ka nende täitmise tagamiseks ja majandustegevuse nõuetele või 
kõrvaltingimustele mittevastavuse viivitamatuks kõrvaldamiseks (ettevõtja hoolsuskohustus) 
MSÜS § 30 lõige 1, mille kohaselt loakohustusega tegevusala puhul teatab ettevõtja tegevusloa 
kontrolliesemega seotud asjaolude või kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutmise 
kavatsusest tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele vähemalt 30 päeva enne 
kavandatavat muutmist ja MSÜS § 30 lõige 2, mille kohaselt ettevõtjast sõltumata aset leidnud 
tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude 
muutumisest teatab ettevõtja tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele 
viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul. 
 
Täitmise tähtaeg: 31.01.2021 
 
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet MTÜle Tartu Kristlik Noortekodu KorS lõike 2 alusel sunniraha 2500 
eurot. 
 

2. Tagada, et MTÜga Tartu Kristlik Noortekodu lepingulises suhtes olevad kasvatajad 

vastavad sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 4513 lõikes 1 punktis 12 sätestatud 

nõuetele. 

 
Alus: SHS § 4512 lõige 1 punkt 3, mille kohaselt peab teenuseosutaja tagama temaga lepingulises 
suhtes oleva perevanema ja kasvataja vastavuse SHS § 4513 lõikes 1 sätestatud nõuetele.  
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Täitmise tähtaeg: 31.01.2021 
 
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet MTÜle Tartu Kristlik Noortekodu SHS § 159 alusel sunniraha 500 eurot. 
 

3. Tagada lasteasutuses elavatele lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks 

peresarnased elutingimused. Korraldada kõikides tegevuskohtades teenuse osutamine 

SHS § 45⁸ lõikes 1 sätestatud põhimõtet järgides. 

 
Alus: SHS § 455 lõige 1, mille kohaselt on asendushooldusteenuse eesmärgiks ja sisuks lapse 
heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste 
elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning 
lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse 
osutamine asenduskodus on SHS § 45⁸ lõike 1 kohaselt teenuse osutamine kasvatajatega peres, 
kus on samal ajal kuni kuus last.  
 
Täitmise tähtaeg: 30.06.2021 
 
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet MTÜle Tartu Kristlik Noortekodu SHS § 159 alusel sunniraha 1500 eurot. 
 
Kui ettekirjutuse adressaat jätab ettekirjutuse määratud tähtajaks täitmata, tuleb sunniraha tasuda 
Rahandusministeeriumi arvelduskontole SEB Pank EE891010220034796011 või Swedbank 
EE932200221023778606, maksekorralduse viitenumber on 2800048574 ja selgituses märkida 
sunniraha määranud asutuse nimi, ettekirjutuse number ja sõna "sunniraha". 
 
Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Sotsiaalkindlustusametit 
kirjalikult postiaadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina 
elektronposti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee või 
lilia.raudheiding@sotsiaalkindlustusamet.ee 10 päeva jooksul arvates ettekirjutuses määratud 
täitmise tähtajast. 
 
Vabatahtlikult tähtajaks sunniraha tasumata jätmise puhul nõutakse sunniraha sisse 
asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 15 lõike 1 kohaselt täitemenetluse seadustikus 
sätestatud korras nagu kohtuotsusest tulenev rahaline nõue. Seega lisandub sunnirahale selle 
vabatahtliku tähtaegse mittetasumise korral kohtutäituri tasu. Sunniraha tasumine ei võta 
adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest võib sunniraha rakendada 
korduvalt. 
 
SKA põhjendused: ei kuulu avaldamisele lähtuvalt AvTS § 35 lg 1 p 12 

 
Vaidlustamisviide 
 
Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema 
õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Sotsiaalkindlustusametile või kaebus 
halduskohtule 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast 
haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. 
 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Lilia Raudheiding  
Järelevalve peaspetsialist  
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