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ETTEKIRJUTUS 
 

 
 

 
 

23.12.2021 nr 4-2/21605-22 

 
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 lõike 1 ja 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 järelevalvetalituse järelevalve peaspetsialist Thea 
Tänav MTÜle Asenduskodu Südamepaik (registrikood 80274196, asukoht Ida-Viru maakond, 
Kohtla-Järve linn, Ahtme linnaosa, Estonia pst 30-1) ettekirjutuse järgmiste kohustustega: 
 
Resolutsioon:  
 
1. Tagada asendushooldusel olevatele lastele kõikide rehabilitatsiooniplaanis kavandatud 
rehabilitatsiooni- ja arendavate teenuste kättesaadavus. 
 
Alus: Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 45¹² lõige 1 punkt 1, mille kohaselt tagab 
teenuseosutaja asendushooldusel oleva lapse hooldamise, kasvatamise, arendamise ja 
turvalisuse. Tulenevalt lastekaitseseaduse (LasteKS) § 22 lõikest 3 on last tegelikult kasvatav isik 
kohustatud lapse abivajaduse ilmnemisel otsima abi ja vajaduse korral tegema koostööd 
lastekaitsetöötajaga või teiste lapsega töötavate isikutega. 
 
Täitmise tähtaeg: 01.05.2022.  
 
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet MTÜle Asenduskodu Südamepaik SHS § 159 alusel sunniraha 2000 
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 
thea.tanav@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.  
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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:  
 
Sotsiaalkindlustusamet algatas 01.09.2020 riikliku järelevalve asendushooldusteenuse 
vastavuse üle SHSis ja LasteKSis sätestatud nõuetele MTÜ Asenduskodu Südamepaik ning 
kontrollis Asenduskodu majandustegevuse nõuetele vastavust. Järelevalve tulemused on 
kirjeldatud järelevalve 31.12.2020 aktis nr 4-2/21605-14. 
 
Arvestades MTÜ Asenduskodu Südamepaik tegevusi tuvastatud puuduste kõrvaldamisel, ei 
pidanud SKA vajalikuks aktis toodud rikkumiste kõrvaldamiseks ettekirjutuse tegemist. 
Järelkontroll MTÜs Asenduskodu Südamepaik määrati 2021. aastaks. 
 
Järelkontrolli käigus kontrolliti 2020. aasta järelevalves tuvastatud puuduste kõrvaldamist ning 
tuvastati, et MTÜ Asenduskodu Südamepaik ei ole kõrvaldanud kõiki rikkumisi. Järelevalve 
tulemused on kirjeldatud 17.12.2021 järelevalve aktis nr 4-2/21605-19. 
 
SHS § 45¹² lõige 1 punkti 1 kohaselt peab teenuseosutaja tagama asendushooldusel oleva lapse 
hooldamise, kasvatamise, arendamise ja turvalisuse ning LasteKS § 22 lõike 3 kohaselt otsima 
lapse abivajaduse ilmnemisel abi ja vajaduse korral tegema koostööd lastekaitsetöötajaga või 
teiste lapsega töötavate isikutega. 
 
Asenduskodus on SKA infosüsteemi SKAIS andmetel teenusel kuus raske või sügava puudega 
last. Üks puudega väikelaps ei ole saanud kõiki rehabilitatsiooniplaanis kavandatud 
rehabilitatsiooni- ja arendavaid teenuseid kõige kiiremal arenguperioodil ning teenuse valik on 
juhuslik. Kaks puudega kooliealist last ei ole saanud rehabilitatsiooniplaani järgi neile vajalikke 
teenuseid. Järelevalve menetluses tuvastati, et kõigile rehabilitatsiooniplaani omavatele 
asenduskodus viibivatele puuetega lastele ei ole tagatud rehabilitatsiooniteenuste kättesaadavus 
ja osalemine teenusel. 
 
Võttes arvesse faktilisi asjaolusid ja asjaolu, et MTÜ Asenduskodu Südamepaik ei ole jätkuvalt 
kõiki tuvastatud rikkumisi kõrvaldanud, on ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse tegemine 
põhjendatud. 
 
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1 andis Sotsiaalkindlustusamet võimaluse enne 
ettekirjutuse tegemist MTÜl Asenduskodu Südamepaik esitada oma arvamus ja vastuväited 
kavandatava ettekirjutuse kohta (17.12.2021 kiri nr 4-2/21605-20). 
 
MTÜ Asenduskodu Südamepaik ei esitanud vastuväiteid kavandatava ettekirjutuse suhtes. 
 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Thea Tänav  
Järelevalve peaspetsialist  
 


