ETTEKIRJUTUS – HOIATUS nr 1.1-13.2/27304-5
Ettekirjutus – hoiatus on tehtud korrakaitseseaduse § 23 lg 4 ja § 28 lg-te 1 ja 2 ning
sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 159 alusel Sotsiaalkindlustusameti nimel kvaliteediüksuse
peaspetsialisti Ülle Tiits´u poolt, kelle volitused on määratud peadirektori 10.05.2017 käskkirjas
nr 12.
Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht: 16. juuni 2017, Tallinn
Ettekirjutuse adressaat: OÜ Helxu, registrikood 11537393, Aia 18, Tallinn, Harju maakond

Resolutsioon:
1. Lõpetada töötamise toetamise teenuse (edaspidi TT teenus) osutamine isikutele, kes ei
ole ühe aasta jooksul pärast TT teenuse osutamise alustamist saanud tööle või viimasest
töölepingu lõpetamisest on möödunud rohkem kui üks aasta.
Alus: SHS § 93 lg 4
Täitmise tähtaeg: 01. juuli 2017
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata,
Sotsiaalkindlustusamet OÜ-le Helxu SHS § 159 alusel sunniraha 300 eurot.

määrab

Juhul, kui OÜ Helxu 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.
OÜ-l Helxu teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest hiljemalt täitmise
tähtajaks e-posti (ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee) või tavaposti (Endla 8, 15092 Tallinn)
kaudu.
Resolutsioon:
2. Teavitada Sotsiaalkindlustusametit nendest TT teenusel olevatest isikutest, kes ei ole
saanud tööle ühe aasta jooksul arvates teenuse osutamise alustamisest või viimasest
töölepingu lõpetamisest.
Alus: SHS § 93 lg 5
Täitmise tähtaeg: 01. juuli 2017
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks
Sotsiaalkindlustusamet OÜ-le Helxu SHS § 159 alusel sunniraha 300 eurot.

täitmata,

määrab

Juhul, kui OÜ Helxu 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.
OÜ-l Helxu teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest hiljemalt täitmise
tähtajaks e-posti (ulle.tiits@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
OÜ Helxu selgitus (07.06.2017 e-kiri):
Helxu OÜ on tutvunud järelevalve akti kavandiga ning tunnistab, et on eksinud nõuetes, mis on
kehtestatud erihoolekandeteenuste osutajale. Tunnistame siiralt, et ei ole teadlikult jätnud ühtegi
kohustust täitmata. Seoses rikkumistega töötamise toetamise teenusel oleme tegevusjuhendajad
kirja
pannud
töötamise
toetamise
koolitusele,
et
ennetada/vältida
rikkumisi.
Erihoolekandeteenuseid oleme siiski osutanud korrektselt, lähtudes kliendi vajadustest.
Märkus: OÜ Helxu ei esitanud selgitust, miks TT teenusel viibivad isikud, kes ei ole saanud tööle
ühe aasta jooksul arvates teenuse osutamise alustamisest või kelle viimasest töölepingu
lõpetamisest on möödas rohkem kui üks aasta. Samuti ei avaldanud OÜ Helxu valmisolekut TT
teenusele kehtestatud nõuete täitmiseks, s.o TT teenusel rohkem kui üks aasta mittetöötanud
isikutele teenuse lõpetamiseks ja Sotsiaalkindlustusametile vastava teabe esitamiseks.

Sotsiaalkindlustusameti põhjendused:
SHS § 93 lg 3 kohaselt peab teenuseosutaja leidma teenust saama suunatud isikutele sobiva töö
ühe aasta jooksul pärast teenuse osutamise alustamist. SHS § 93 lg 4 kohaselt lõpetatakse isikule
TT teenuse osutamine juhul, kui isik ei ole ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud või ei ole
saanud tööle muul põhjusel. Järelevalvel selgus, et TT teenusel on kokku neli isikut, kelle puhul on
teenuseosutaja rikkunud eelnimetatud sätet (suunamisotsuse nr-d T00043649, T00043648,
T00028584, T00034209). Kolmel esimesena nimetatud isikul täitus üks aasta teenusele
suunamisest 3.11.2015 ning neljandal isikul 26.10.2016. Vaatamata sellele on teenuseosutaja neile
teenust edasi osutanud ning jätkuvalt esitanud nende isikute eest SKA-le arveid. Nendeks on:
Isik suunamisotsuse numbriga T00043649 – suunatud TT teenusele alates 3.11.2014. TÖR-is on
töötamise kanded ajavahemikul 13.06.2014 – 31.07.2014, kuid puuduvad töötamist tõendavad
kanded alates teenusele suunamisest. Üks aasta teenusele suunamisest täitus 3.11.2015, kuid
teenuseosutaja ei lõpetanud teenuse osutamist, ei teavitanud SKA-d aastase tähtaja möödumisest
ning on esitanud selle isiku eest arveid kuni veebruar 2017 (k.a). Vaatamata sellele, et SKA tegi
31.01.2017 erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise otsuse nr T00043649 (TT teenus), on isik
jätkuvalt SKA-le esitatud arve nimekirjas ka veebruaris 2017.
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Isik suunamisotsuse numbriga T00028584 – suunatud TT teenusele alates 3.11.2014. TÖR-is
töötamise kanded ajavahemikel 09.08.2014 – 19.08.2014, 14.09.2015 – 31.12.2015 ja 16.01.2017
– 23.02.2017. Töösuhte lõpetamisest 31.12.2015 täitus üks aasta 31.12.2016, kuid teenuseosutaja
ei ole lõpetanud teenuse osutamist, ei ole teavitanud SKA-d aastase tähtaja möödumisest ning on
esitanud selle isiku eest arveid kuni 2017 aprill (k.a).
Isik suunamisotsuse numbriga T00043648 – suunatud TT teenusele alates 3.11.2014. TÖR-is on
isiku töötamist tõendav kanne alates 3.05.2017. Üks aasta teenusele suunamisest täitus 3.11.2015.
Teenuseosutaja ei ole lõpetanud teenuse osutamist, ei ole teavitanud SKA-d aastase tähtaja
möödumisest ning on esitanud selle isiku eest arveid alates teenusele suunamisest kuni aprill
2017 (k.a). Vaatamata sellele, et SKA tegi 31.01.2017 erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise
otsuse nr T00043648 (TT teenus), on isik jätkuvalt SKA-le esitatud arve nimekirjas ka aprillis 2017.
Isik suunamisotsuse numbriga T00034209 – suunatud TT teenusele alates 26.10.2015. TÖR-i
andmete alusel töötab isik ajavahemikul 6.03.2017 – 30.06.2017, ajaliselt varasemaid kandeid ei
ole. Üks aasta teenusele suunamisest täitus 26.10.2016, kuid teenuseosutaja ei ole lõpetanud
teenuse osutamist, ei ole teavitanud SKA-d aastase tähtaja möödumisest ning on esitanud selle
isiku eest arveid kuni 2017 aprill (k.a).
SHS § 93 lg 5 kohaselt on teenuseosutajal kohustus teavitada SKA-d nendest isikutest, kes ei ole
saanud tööle ühe aasta jooksul arvates teenusele suunamisest. SKA-l on kohustus pärast
teenuseosutaja teavitamist tunnistada edasiulatuvalt kehtetuks haldusakt, millega isik TT teenust
saama suunati. Juhul, kui teenuseosutaja jätab oma kohustuse täitmata, st teavitamata, puudub
SKA-l vajalik teave ning ei ole võimalik vastavat haldusakti õigeaegselt kehtetuks tunnistada.
Sellele vaatamata ei ole teenuseosutajal õigust pärast ühe aasta möödumist neile isikutele, kes
tööle ei ole saanud, teenust osutada, sest SHS § 93 lg 4 kohaselt peab isikule eelnimetatud
põhjusel olemasoleva suunamisotsuse alusel teenuse osutamise lõpetama. Seda teenuseosutaja
eelnimetatud nelja isiku puhul ei ole teinud.

Sotsiaalkindlustusamet teeb OÜ-le Helxu
seaduserikkumise kõrvaldamiseks.

ettekirjutuse - hoiatuse kahe

eelnimetatud

Vaidlustamine: OÜ Helxu 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.

Ülle Tiits
/allkirjastatud digitaalselt/
Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediosakonna peaspetsialist
620 8371
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