ETTEKIRJUTUS – HOIATUS nr 17- 5/3081-5
Rehabilitatsiooniteenuse mittenõuetekohase osutamise kohta.

Ettekirjutuse tegija:

Liida Kaare
Järelevalve peaspetsialist
Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediüksus
Endla 8, Tallinn 15092

Ettekirjutuse adressaat:

MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus
registrikood 80188495,
Kasesalu tn 10a, Ääsmäe küla, Saue vald, Harju
maakond
04.05.2015, Tallinn

Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht:

Ettekirjutus – hoiatus on tehtud Vabariigi Valitsuse seadus (VVs) § 751, Sotsiaalhoolekande
seaduse (SHS) § 371 lg 1 p 2, Korrakaitseseaduse § 28 lg 1 ja Sotsiaalministri määruse (SoMm)
28.02.2005 nr 35 § 4 alusel Sotsiaalkindlustusameti nimel, rehabilitatsiooniteenuse järelevalve
peaspetsialisti Liida Kaare poolt, kelle pädevus, õigused ja volitused on määratud
Sotsiaalkindlustusameti peadirektori asetäitja peadirektori ülesannetes Liivi Evartson`i käskkirjaga
nr 75-k 12.06.2014.

RESOLUTSIOON:
Viia rehabilitatsiooniplaani koostamine ja rehabilitatsiooniplaanis sisalduvate andmete loetelu
vastavusse SoMm 28.02.2005 nr 35 § 4.
Täitmise tähtaeg: 01.11.2015
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud etteantud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet ettekirjutuse adressaadile SHS § 373 alusel sunniraha kuni 300 eurot.
Sunniraha võib määrata korduvalt, st seni kuni ettekirjutus on täidetud. Juhul, kui adressaat ei täida
ettekirjutust määratud ajaks või ei tasu vabatahtlikult sunniraha, edastatakse ettekirjutus
kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks.
Ettekirjutuse adressaadil teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest hiljemalt täitmise tähtajaks eposti (info@sotsiaalkindlustusamet.ee) või tavaposti kaudu aadressil Endla 8 Tallinn 15092
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

Faktilised asjaolud:
Rehabilitatsiooniplaani B-osa (tegevusvõime uuring ja põhjendatud hinnang) ja C-osa
(tegevuskava) ei vasta SoMm 28.02.2005 nr 35 § 4 punkt 4 lg 9 ja punkt 7 lg 3 ning lg 4 nõuetele.
Rehabilitatsiooniplaani B-osa (tegevusvõime uuring ja põhjendatud hinnang) peab sisaldama
teenuse saaja probleeme, eesmärke ja loodetavat tulemust (SoMm 28.02.2005 nr 35 § 4 lg 4 p 9).
Rehabilitatsiooniplaani C-osa (tegevuskava) peab sisaldama rehabilitatsiooniteenuse,
erihoolekandeteenuse või muude teenuste, tegevuste ja meetmete kohta SoMm 28.02.2005 nr 35 §
4 punktis 7 toodud andmeid, nende hulgas teenuse, tegevuse või meetmega seotud otsesed
eesmärgid, mis on hinnangutes kirjeldatud probleemide ja toimetuleku piirajatega kooskõlas,
põhjendatud, kliendikesksed ning mõõdetavad ja tegevused eesmärkide saavutamiseks (punkt 7 lg
3) ning teenuse osutamise sagedus (nädalas/kuus/aastas) ja maht tundides (punkt 7 lg 4).
Eelmise järelevalve perioodil 01.01.2011-2.11.2011 (akt nr 17-6/27222) tuvastati alljärgnevad
puudused:
1) Rehabilitatsiooniplaani eesmärgi üldsõnalisus.
2) Rehabilitatsiooniplaanide C-osas (tegevuskavad) oli rehabilitatsiooniteenuse raames
osutatava füsioteraapia teenuse eesmärgid puudulikult sõnastatud ja tegevusena märgitud
massaaž, hipoteraapia, jalgrattasõit, mis ei kuulu iseseisva teenusena
rehabilitatsiooniteenuse hulka.
Käesoleva järelevalve perioodil 01.07.2014-01.04.2015 tuvastati:
1) Rehabilitatsiooniplaanide B-osas (tegevusvõime uuring ja põhjendatud hinnang) on
kliendi/kliendi esindaja eesmärgid üldsõnalised (suunamiskirja nr S00250696, S00252699,
S00251860).
Lisaks eeltoodule on välja toomata ootused teenusele (SoMm 28.02.2005 nr 35 p 4 lg 9 uue
versiooni kohaselt „loodetav tulemus“).
2) Rehabilitatsiooniplaanide C-osas (tegevuskavad) on rehabilitatsiooniteenuse raames
osutatavate üksikteenuste eesmärgid puudulikult sõnastatud (ühesõnalised) ja füsioteraapia
teenuse tegevusena on märgitud ujumine, massaaž, hipoteraapia, jalgrattasõit (suunamiskiri
nr S00250696, S00252699, S00251860), mis ei kuulu iseseisva teenusena
rehabilitatsiooniteenuse hulka. Tegevuskavas võivad spetsialistid soovitada eelmainitud
üksikteenuseid muude teenuste all.
Lisaks on eeltoodud klientide tegevuskavades teenuse ajaline kestus märgitud „pidevalt“
või „vastavalt vajadusele“. Tulenevalt SoMm 28.02.2005 nr 35 § 4 punkt 7 lg 4 peab
teenuse osutamise kestus olema märgitud nädalas/kuus/aastas ja maht tundides.
Vaidlustamine: Ettekirjutust on võimalik vaidlustada, esitades vaide Sotsiaalkindlustusametile või
kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast
ettekirjutusest teada sai või oleks pidanud teada saama.
Märkus: Ettekirjutus on saadetud MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus e-posti aadressile:
reh.meeskond@salukool.ee
Ettekirjutuse koostaja:
(allkirjastatud digitaalselt 06.05.2015)
Liida Kaare
Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediüksuse järelevalve peaspetsialist.

