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06.10.2022 nr 5.1-3/32809-6 

 
Korrakaitseseaduse § 28 lõike 1 ning Sotsiaalkindlustusameti (SKA) peadirektori 27.03.2022 
käskkirja nr 20 alusel, arvestades menetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud 
asjaolusid, teeb SKA õiguse ja järelevalve osakonna järelevalve talituse peaspetsialist Ülle Sihver 
Sihtasutusele Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus (registrikood 90007431, tegevuskoht Puiestee 
tn 13a, Tartu linn, Tartu maakond, 50303) ettekirjutuse järgmise kohustusega:  
 
Resolutsioon:  
Kirjeldada sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani C-osas (plaani tegevuskava) otsesed 
eesmärgid hinnangutes probleemide, terviseolukorra, tegevusvõime, osaluse ja 
keskkonnateguritega kooskõlas, põhjendatult, isikukeskselt ja mõõdetavalt.  
 
Õiguslik alus: sotsiaalkaitseministri (SoMm) 21.12.2015 määrus nr 69 „Sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse 
otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenuse vajaduse tuvastamise tingimused“ § 3 lõige 8 punkt 1, mille kohaselt peavad sotsiaalse 
rehabilitatsiooni plaani C-osa (plaani tegevuskava) otsesed eesmärgid ja tegevused eesmärkide 
saavutamiseks olema hinnangutes kirjeldatud probleemide, terviseolukorra, tegevusvõime, 
osaluse ja keskkonnateguritega kooskõlas, põhjendatud, isikukesksed ning mõõdetavad.  
 
Täitmise tähtaeg: 01.04.2023.  
 
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab SKA 
Sihtasutusele Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 159 
alusel 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 dokumendiga 
elektronposti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee või 
ulle.sihver@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.  
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Sunniraha tasumine ei võta adressaadilt kohustust ettekirjutus täita ning täitmata kohustuste eest 
võib sunniraha rakendada korduvalt. 2  

 
Menetluskäik ja põhjendused  
 
SKA algatas 09.02.2022 riikliku järelevalve menetluse Sihtasutuses Tartu Vaimse Tervise 
Hooldekeskus. Järelevalve teostamisel kontrolliti sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vastavust 
SHSis ja selle alusel kehtestatud õigusaktides (SoMm 21.12.2015 määrused nr 66 ja nr 69) 
sätestatud nõuetele ja ettevõtja majandustegevuse nõuetele vastavust. SKA tuvastas, et 
Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus ei ole täitnud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse 
osutamisel kõiki õigusaktides sätestatud nõudeid. Järelevalve tulemused on kajastatud 
järelevalve 13.07.2022 aktis nr 5.1-3/32809-1.  
 
SKA järelkontrolli algatamise ajaks (20.09.2022) olid kõrvaldamata puudused ja täitmata:  
1. majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MSÜS) § 6 lõikes 6 sätestatud nõuded. 
Sihtasutus Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus täitis MSÜS § 6 lõikes 6 sätestatud nõuded 
järelkontrolli läbi viimise ajal (03.10.2022);  
2. SoMm 21.12.2015 määruse nr 69 § 3 lõige 8 punktis 1 sätestatud nõuded. Sihtasutuse Tartu 
Vaimse Tervise Hooldekeskus esitatud rehabilitatsiooni plaanide K00062247, K00068564 ja 
K00070317 C-osades (tegevuskavades) püsititatud eesmärgid ei vasta nõuetele, ei ole 
põhjendatud, isikukesksed ning mõõdetavad.  
 
Arvestades järelevalves tuvastatud puudusi ning asjaolu, et SoMm 21.12.2015 määruse nr 69 § 
3 lõige 8 punktis 1 sätestatud nõuded on täitmata, on ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse tegemine 
põhjendatud.  
 
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1 andis SKA võimaluse Sihtasutusele Tartu 
Vaimse Tervise Hooldekeskus enne ettekirjutuse tegemist esitada oma arvamus ja vastuväited 
kavandatava ettekirjutuse kohta.  
 
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. 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Ülle Sihver  
järelevalve peaspetsialist  
 


