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11.08.2022 nr 5.1-3/20107-7 

(Korrakaitseseaduse (KorS) 28 lõike 1, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) 
§ 68 lõike 1 ning Sotsiaalkindlustusameti (SKA) peadirektori 27.03.2022 käskkirja nr 20 alusel, 
arvestades menetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid, teeb õiguse ja 
järelevalve osakonna järelevalve talituse nõunik Tiiu Pärnmäe Koduhooldusteenused OÜ-le 
(registrikood 14897005, asukoht Kaheküla tee 27, Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond) 
ettekirjutuse järgmiste kohustustega: 
 
Resolutsioon: 
 

1. Teatada SKAle kui registri pidajale tegevusloa kontrolliesemega seotud asjaolude 
muutunud andmed majandustegevuse registris (MTR). 

 
Õiguslik alus: MSÜS § 29, MSÜS § 30 lõige 2. 
 
Täitmise tähtaeg: 02.09.2022. 
 
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolev ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, 
rakendab SKA KorS § 28 lõike 2 alusel adressaadi suhtes sunniraha 300 eurot. 
 

2. Tagada hooldusplaanide koostamine koostöös teenuse saajaga või juhul, kui 
teenuse saaja pole kontaktne, teenuse rahastajaga ning kirjalikult fikseerida 
hooldusplaanis hooldusteenuse osutamise eesmärk, eesmärgi saavutamise 
tegevused ja sagedus. 

 
Õiguslik alus: sotsiaalhoolekande seadus (SHS) § 21 lõige 2 ja § 21 lõige 4. 
 
Täitmise tähtaeg: 02.09.2022. 
 
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolev ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, 
rakendab SKA SHS § 159 alusel adressaadi suhtes sunniraha 350 eurot. 
 

3. Tagada hooldusplaani koostamisel hooldusvajaduse kõrval ka hinnangu andmine 
teenuse saaja tervishoiuteenuse vajadusele, mille annab vastava kvalifikatsiooniga 
tervishoiutöötaja. 

 
Õiguslik alus: SHS § 21 lõige 3. 
 
Täitmise tähtaeg: 02.09.2022. 
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Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolev ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, 
rakendab SKA SHS § 159 alusel adressaadi suhtes sunniraha 350 eurot. 
 

4. Tagada olemasolevate hooldusplaanide üle vaatamine vähemalt üks kord 
poolaastas ning vajadusel korrigeerida üle vaatamise tulemusel hooldusplaanid. 

 
Õiguslik alus: SHS § 21 lõige 5. 
 
Täitmise tähtaeg: 02.09.2023. 
 
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolev ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, 
rakendab SKA SHS § 159 alusel adressaadi suhtes sunniraha 350 eurot.  
 

5. Tagada, et hooldusteenust osutab ööpäevaringselt vahetult hooldustöötaja ning 
abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja. 

 
Õiguslik alus: SHS § 22 lõige 3. 
 
Täitmise tähtaeg: 02.09.2023. 
 
Sunniraha hoiatus: juhul, kui käesolev ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, 
rakendab SKA SHS § 159 alusel adressaadi suhtes sunniraha 350 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 SKAd kirjalikult 
postiaadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina 
elektronposti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee või 
tiiu.parnmae@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. 
 
Vaidlustamisviide 
Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema 
õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie või kaebus halduskohtule 30 päeva 
jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja vaidlustatavast haldusaktist teada sai 
või oleks pidanud teada saama. 
 
Menetluskäik ja põhjendused 
 
SKA algatas järelevalvemenetluse 14.03.2022. Järelevalve käigus tuvastati, et 
üldhooldusteenuse osutamisel ei ole teenuseosutaja täitnud kõiki MSÜSis ja SHSis sätestatud 
nõudeid ja kohustusi. Järelevalve tulemused on kirjeldatud 27.07.2022 järelevalve aktis nr 5.1-
3/20107-3. 
 
Järelevalves tuvastatud rikkumiste kõrvaldamiseks on ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse 
tegemine põhjendatud järgmiste puuduste kõrvaldamiseks: 
 
1. MSÜS § 30 lõige 2, mille kohaselt teatab ettevõtja temast sõltumata aset leidnud tegevusloa 
kontrolliesemega seotud asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest 
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tegevusloa andmiseks pädevale majandushaldusasutusele viivitamata, kuid hiljemalt viie 
tööpäeva jooksul. 
 
Teenuseosutaja ei ole majandustegevusega seotud asjaolude muutusest (nt uue töölepingu 
sõlmimisest, töösuhte lõppemisest) tegevusloa menetlejat informeerinud. MTRis puuduvad 
andmed teenust vahetult osutavate töötajate kohta (Marina Ridal, Anna Fjodorova, Anastasia 
Dracheva, ja Vaike Tammet. MTRis on andmed isikute kohta, kes teeuseosutaja juures enam ei 
tööta (Raisa Yasinska, Žanna Salva, Jadviga Tarraste, Jelena Karanina, Anne Rõhlik, Irina 
Grudina ja Svetlana Filatova). 
 
2. SHS § 21 lõige 2, mille kohaselt teenuseosutaja koostab koostöös teenuse saajaga või juhul, 
kui teenuse saaja pole kontaktne, teenuse rahastajaga 30 päeva jooksul teenuse osutamise 
alustamisest arvates isikule hooldusplaani. SHS § 21 lõige 4, mille kohaselt peab hooldusplaan 
sisaldama hooldusteenuse osutamise eesmärki, eesmärgi saavutamise tegevusi ja sagedust ning 
teenuseosutaja hinnangut tegevuste elluviimise kohta. 
Teenuse saajaid või nende esindajaid ega teenuse rahastajaid ei ole kaasatud hooldusplaanide 
koostamisse. Osapooled ei ole hooldusplaanidest sisuliselt teadlikud. Teadsid vaid, et on kogutud 
informatsiooni teenuse saaja seisundi kohta.  
 
Kontrollitud hooldusplaanid ei sisaldanud hooldusteenuse osutamise eesmärki, eesmärgi 
saavutamise tegevusi ja sagedust ning teenuseosutaja hinnangut tegevuste elluviimise kohta. 
 
Üldhooldusteenuse osutamisel peab teenuseosutaja tagama teenuse saajale hooldustoimingud 
ja muud toetavad ja toimetulekut tagavad toimingud ja teenused, mis on määratletud 
hooldusplaanis.  
 
Üldhooldusteenus koosneb reast tegevustest, mida teenuse raames tuleb ellu viia, kuid iga 
konkreetse inimese puhul on oluline teenuse raames pakkuda talle just neid tegevusi, mis on 
tema vajadustele kohased ja teenuse osutamise eesmärgi täitmiseks kõige vajalikumad. Selleks, 
et tagada inimesele individuaalne ja terviklik abi, peab teenuseosutaja koos inimese või teenuse 
rahastajaga koostama personaalse hooldusplaani, milles määratakse kindlaks sooritatavad 
toimingud, mis lähtuvad konkreetse teenuse saaja abivajadusest ning mille üldeesmärk on tagada 
inimese turvalisus, toimetulek ja elukvaliteedi säilimine. 
 
3. SHS 21 lõige 3, mille kohaselt hinnatakse hooldusplaani koostamisel hooldusvajaduse kõrval 
ka tervishoiuteenuse vajadust ja hinnangu tervishoiuteenuse vajadusele annab vastava 
kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja.  
 
Kontrollitud hooldusplaanides ei olnud hinnatud teenuse saaja tervishoiuteenuse vajadust ning 
puudus viide tervishoiutöötaja hinnangu kohta. Mõnel juhul oli hooldusplaanis kirjas raviskeem. 
 
Üldhooldusteenuse sihtgrupiks on üldjuhul täisealised isikud, kes vajavad püsivalt või ajutiselt 
igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja enesehooldamisel kõrvalabi sellisel määral, et 
muudest teenustest inimese toimetuleku ja turvalisuse tagamiseks ning elukvaliteedi 
säilitamiseks ei piisa. Inimese kõrvalabi vajadus tuleneb üldjuhul inimese puudulikust 
tegevusvõimest igapäevaelus toime tulemiseks vajalike tegevuste sooritamiseks, mille taga on 
omakorda inimese füüsilise või vaimse tervise probleemid (liikumis- või meelepuue, krooniline 
haigus, vaimse tervise häired jne) Hooldusteenuse saajad vajavad suure tõenäosusega ka 
õendusabi või muid tervishoiuteenuseid. 
 
4. SHS § 21 lõige 5,mille kohaselt peab teenuseosutaja hooldusplaane üle vaatama vähemalt 
üks kord poolaastas. Vajaduse korral korrigeerib teenuseosutaja üle vaatamise tulemusel 
hooldusplaani. 
 
Ühe teenuse saaja hooldusplaan oli üle vaatamata, puudus teave ülevaatamise ja selle tulemuste 
kohta. Hooldusplaan on oluline nii teenust saava inimese seisukohast kui ka teenuseosutaja jaoks 
(et oma tööd planeerida ja dokumenteerida). 
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5. SHS § 22 lõige 3, mille kohaselt hooldusteenust osutavad vahetult hooldustöötaja ja 
abihooldustöötaja. Abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja. 
 
Hooldekodus on ajavahemikul detsember 2021–mai 2022 õhtusel ja öisel ajal teenust vahetult 
osutanud abihooldustöötaja, kellel puuduvad SHS § 22 lõikes 4 sätestatud hooldustöötaja 
ettevalmistusnõuded, üksinda ning tagatud ei ole olnud tema töötamine hooldustöötaja 
juhendamisel. Vahetuste planeerimisel tuleb tagada, et abihooldustöötaja, kelle töö toimub 
hooldustöötaja juhendamise all, ei töötaks üksinda. Hooldusteenuse osutamiseks ning katkematu 
tööprotsessi tagamiseks peab olema tagatud piisav kvalifitseeritud personali olemasolu. 
 
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1 andis Sotsiaalkindlustusamet võimaluse enne 
ettekirjutuse tegemist Koduhooldusteenused OÜ-le esitada oma arvamusi ja vastuväiteid 
kavandatava ettekirjutuse kohta hiljemalt 10.08.2022. Koduhooldusteenused OÜ esitas 
arvamuse ja selgitused 09.08.2022, mille kohaselt oli ettekirjutusega nõus ja lubas ettekirjutuses 
toodud kohustused täita märgitud tähtajaks. 
 
Võttes arvesse faktilisi asjaolusid, järelevalves kogutud tõendeid ja tuvastatud puuduste ulatust, 
on ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse tegemine põhjendatud. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Tiiu Pärnmäe  
Nõunik  
 


