ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
Märge tehtud: 17.12.2021
Kehtiv kuni: 17.12.2026
Alus: AvTS § 35 lg 1 p 2
Teabevaldaja: Sotsiaalkindlustusamet

Riera OÜ
Kajaka 12d
Harjumaa, 13418
irina@expogroup.ee

Meie 20.12.2021 nr 5.1-3/13164-9

Ettekirjutus
Korrakaitse seaduse (KorS) § 28 lõike 1 ja majandustegevuse 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 peaspetsialist Kristel Vallsalu ettekirjutuse RIERA OÜle
(registrikood 14029119, asukoht Linnamäe tee 3, Tallinn) järgmiste kohustustega:
Resolutsioon:
1. Tagada isikulise majandustegevuse nõude täitmine ja sõlmida nõuetele vastavate
vahetult teenust osutatavate töötajatega lepingud.
17.12.2021 seisuga ei ole töötamise registri (TÖR) andmetel RIERA OÜ sõlmitud lepingut
majandustegevuse registrisse (MTR) kantud rehabilitatsioonimeeskonna liikmega Galina
Mamasalieva. Juhul, kui nimetatud isik osutab RIERA OÜs rehabilitatsiooniteenused, tuleb
temaga sõlmida leping.
Alus: MSÜS § 6 lõige 6, mille kohaselt piisab isikulise majandustegevuse nõude täitmiseks
ettevõtja poolt, kui nõudele vastab ettevõtja heaks lepingu alusel tegutsev füüsiline isik.
Täitmise tähtaeg: 31.01.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle KorS § 28 lõike 2 alusel sunniraha 200 eurot.
2. Teatada Sotsiaalkindlustusametile, kui majandushaldusasutusele, muutunud
andmed majandustegevusregistris.
Alus: MSÜS § 29, mille kohaselt on ettevõtja majandustegevuse teostamise käigus kohustatud
võtma meetmeid majandustegevuse nõuete ning tegevusloa kõrvaltingimuste olemasolu korral
ka nende täitmise tagamiseks ja majandustegevuse nõuetele või kõrvaltingimustele
mittevastavuse viivitamatuks kõrvaldamiseks (ettevõtja hoolsuskohustus). MSÜS 30 lõige 2, mille
kohaselt teatab ettevõtja temast sõltumata aset leidnud tegevusloa kontrolliesemega seotud
asjaolude ja kõrvaltingimustega seotud asjaolude muutumisest tegevusloa andmiseks pädevale
majandushaldusasutusele viivitamata, kuid hiljemalt viie tööpäeva jooksul (uue meeskonnaliikme
tööle võtmine või töölt lahkumine).
Täitmise tähtaeg: 31.01.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle KorS § 28 lõike 2 alusel sunniraha 200 eurot.
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3. Koostada asutuse sisehindamise kord.
Alus: SHS § 7, mille kohaselt tehakse laste hoolekandeasutuses sisehindamist vähemalt üks kord
kolme aasta jooksul ja sisehindamise korra kehtestab asutuse juht, esitades selle enne arvamuse
avaldamiseks asutuse pidajale.
Täitmise tähtaeg: 31.01.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle SHS § 159 alusel sunniraha 200 eurot.
4. Osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saavatele isikutele neid teenuseid, mis
on rehabilitatsiooniplaani C-osas (tegevuskavas) või tööealiste klientide puhul
tegevuskavas planeeritud.
Alus: SHS § 67 lõige 1, mille kohaselt tuleb sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamise käigus
koostada õigustatud isikule rehabilitatsiooniplaan või täiendada teenuse vajaduse kindlaks
määramisel koostatud tegevuskava ja rehabilitatsiooniplaani või -programmi või teenuse
vajaduse kindlaks määramisel koostatud tegevuskava alusel osutada rehabiliteerivaid teenuseid
sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärgi saavutamiseks.
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisel tuleb planeerida vastavalt inimese vajadustele
talle osutatavad teenused ning need eesmärgistada. Juhul, kui inimese seisund või toimetulek
rehabilitatsiooniteenuse osutamise ajal muutub, tuleb muuta ka talle koostatud
rehabilitatsiooniplaani C-osas või tööealiste inimeste puhul tegevuskavas planeeritud teenuseid.
Täitmise tähtaeg: 31.10.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle SHS § 159 alusel sunniraha 500 eurot.
5. Kirjeldada sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani B-osas rehabilitatsiooni eesmärk ja
tulemus isikukeskselt, mõõdetavalt ja saavutatavalt rehabilitatsiooni teenuse
otsuses märgitud ajavahemiku jooksul.
Alus: SoMm nr 69 § 3 lõige 5 punkt 9, mille kohaselt rehabilitatsiooni eesmärk ja tulemus peab
olema isikukeskne, mõõdetav ja saavutatav sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse otsuses märgitud
ajavahemiku jooksul.
Täitmise tähtaeg: 31.10.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle SHS § 159 alusel sunniraha 250 eurot.
6. Kirjeldada sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani C-osa eesmärgid hinnangutes
isikukeskselt ja mõõdetavalt.
Alus: SoMm nr 69 § 3 lõige 8 punkt 1, mille kohaselt peavad rehabilitatsiooniplaani C-osa
eesmärgid olema hinnangutes kirjeldatud probleemide, terviseolukorra, tegevusvõime, osaluse
ja keskkonnateguritega kooskõlas, põhjendatud, isikukesksed ning mõõdetavad.
Täitmise tähtaeg: 31.10.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle SHS § 159 alusel sunniraha 250 eurot.
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7. Koostada kõigile tööealistele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saavatele
isikutele tegevuskava ning lisada tegevuskavasse teenuse, tegevuse või meetme
nimetus, teenuse või tegevuse nimetus ja kood (kui see on olemas), teenuse osutaja
ja/või teenust vahetult osutava spetsialisti nimi ja eriala. Samuti peavad
tegevuskavas püstitatud eesmärgid olema põhjendatud, isikukesksed ning
mõõdetavad.
Alus: SoMm nr 69 § 3 lõige 9, mille kohaselt peab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse
kindlaksmääramisel koostatav tegevuskava sisaldama sama paragrahvi lõike 8 punktis 1
nimetatud andmeid otsese eesmärgi kohta ning punktides 2, 3 ja 6 nimetatud andmeid.
Tähtaeg: 31.10.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle SHS § 159 alusel sunniraha 250 eurot.
8. Märkida teenuse osutamise andmestikes sotsiaalse rehabilitatsiooni eest tasu
maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise otsuse kuupäev, teenuse saaja
isikukood, teenuse üldeesmärk ning teenust osutanud spetsialisti nimi ja eriala.
Alus: SoMm nr 69 § 5 lõige 4, mille kohaselt märgitakse teenuse osutamise andmestikus
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja nimi, sotsiaalse rehabilitatsiooni eest tasu maksmise
kohustuse riigi poolt üle võtmise otsuse number ja kuupäev, isiku nimi ja isikukood, teenuse
üldeesmärk, teenuse osutamise kuupäev ja märge, kas alla 16-aastane laps käis teenust saamas
koos saatjaga, teenuse kood ja nimetus, teenuse maht tundides, teenuse sisu kirjeldus, teenuse
mõju
isikule
ning
sotsiaalse
rehabilitatsiooni
teenust
vahetult
osutanud
rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti nimi ja eriala.
Tähtaeg: 31.10.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle SHS § 159 alusel sunniraha 250 eurot.
9. Osutada sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust SoMm nr 66 lisas 1 sätestatud
teenusekirjeldustele vastavalt.
Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste kirjeldused on toodud SoMm nr 66 lisas 1. Sotsiaalse
rehabilitatsiooni hulka ei kuulu raviprotseduurid ega massaaž. Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse
eesmärgiks on, et inimene on aktiivselt tegevustes, et õppida oma erivajadusega toime tulema
või olemasolevat seisundit säilitada. Raviprotseduurid jms on terviseteenus, mida rahastatakse
Tervisekassa vahenditest või saab inimene seda lisaks sotsiaalse rehabilitatsiooni teenustele
oma vahenditest juurde osta.
Alus: SoMm nr 66 lisa 1 (Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames osutatavate teenuste loetelu
ja hind).
Tähtaeg: 31.10.2022.
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab
Sotsiaalkindlustusamet RIERA OÜle SHS § 159 alusel sunniraha 800 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".
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Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Sotsiaalkindlustusametit
kirjalikult postiaadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või digitaalselt allkirjastatud dokumendiga
elektronposti
aadressil
info@sotsiaalkindlustusamet.ee
või
kristel.vallsalu@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:
Sotsiaalkindlustusamet viis läbi järelevalve menetluse RIERA OÜs osutatava sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuse üle. Järelevalve tulemused on kajastatud järelevalve 02.12.2021 aktis
nr 5.1-3/13164-7.
Järelevalve käigus tuvastati, et RIEARA OÜ ei ole sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamisel
täitnud järgmisi seadustes sätestatud nõudeid:
1. MSÜS § 6 lõige 6 – RIERA OÜs töötab rehabilitatsioonimeeskonnas isik, kellega ei ole
sõlmitud lepingut.
2. MSÜS § 29 ja § 30 lõige 2 – MTRis on rehabilitatsioonimeeskonda kantud Nadiia
Rassadkina andmed, kuid nimetatud isik enam RIERA OÜs ei tööta.
3. SHS § 7 lõige 3 – teenuseosutaja ei ole kehtestanud sisehindamise korda.
4. SHS § 67 lõige 1 – teenuseosutaja ei ole osutanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust
saavatele isikutele neid teenuseid, mis on rehabilitatsiooniplaani C-osas (tegevuskavas)
või tööealiste klientide puhul tegevuskavas planeeritud.
5. SoMm nr 69 § 3 lõige 5 punkt 9 – teenuseosutaja ei ole sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani
B-osas kirjeldanud rehabilitatsiooni eesmärki ja tulemusi isikukeskselt, mõõdetavalt ja
rehabilitatsiooni teenuse otsuses märgitud ajavahemiku jooksul saavutatavalt.
6. SoMm nr 69 § 3 lõige 8 punkt 1 – teenuseosutaja ei ole sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani
C-osa eesmärke hinnangutes kirjeldanud isikukeskselt ja mõõdetavalt.
7. SoMm nr 69 § 3 lõige 9 – teenuseosutaja ei ole koostanud kõigile tööealistele sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenust saavatele isikutele tegevuskava ning lisanud tegevuskavasse
teenuse, tegevuse või meetme nimetust, teenuse või tegevuse nimetust ja koodi (kui see
on olemas), teenuse osutaja ja/või teenust vahetult osutava spetsialisti nime ja eriala.
Samuti ei ole tegevuskavas püstitatud eesmärgid põhjendatud, isikukesksed ning
mõõdetavad.
8. SoMm nr 69 § 5 lõige 4 – teenuseosutaja ei ole märkinud teenuse osutamise andmestikes
sotsiaalse rehabilitatsiooni eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt üle võtmise otsuse
kuupäeva, teenuse saaja isikukoodi, teenuse üldeesmärki ning teenust osutanud
spetsialisti nime ja eriala.
9. SoMm nr 66 lisa 1 – teenuseosutaja ei ole osutanud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust
vastavalt SoMm nr 66 lisas 1 sätestatud teenusekirjeldustele.
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Järelevalve akti kavand saadeti RIERA OÜle arvamuse andmiseks. RIERA OÜ juhatuse liige
Alexandr Evlanov vastas 20.10.2021, et on Sotsiaalkindlustusameti tehtud märkustele vastanud
järelevalve menetluse ajal, rehabilitatsioonimeeskond on akti kavandi sisuga tutvunud ning
esitatud tähelepanekuid ja soovitusi püütakse järgida.
Arvestades sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse eesmärki, peab teenus olema teenuseosutaja
poolt läbimõeldud, eesmärgistatud ja tulemuslik. Lapse põhjalik hindamine, eesmärkide
seadmine, tegevuste planeerimine ja tulemuste hindamine on abivahendiks nii lapsega tegelevale
spetsialistile, lapsele kui ka lapsevanemale, kes kõik peaksid rehabilitatsiooniteenuse protsessist
ja tulemusest ühtemoodi aru saama ning tulemuse nimel panustama. Rehabilitatsiooniplaan ja
selle nõuete täitmine annavad teenusele raamid ja fookuse. Läbiviidud järelevalves tuvastati just
teenuse planeerimise ja läbimõelduse osas puudusi (eesmärgistamine, tegevuste planeerimine,
tulemuste analüüs).
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1, andis Sotsiaalkindlustusamet võimaluse enne
ettekirjutuse tegemist RIERA OÜle esitada oma arvamus ja vastuväited kavandatava ettekirjutuse
kohta (02.12.2021 kiri nr 5.1-3/13164-8).
RIEARA OÜ edastas vastuse 09.12.2021 koos TÖR väljavõtetega kahe töötaja kohta. Lisaks
selgitas RIERA OÜ, et meeskonna logopeed Galina Mamasalieva töötab Eestis lühiajalise tööloa
alusel, mis on vormistatud Politsei- ja Piirivalveametis Mediprof Center OÜs töötamiseks. Kuna
Politsei ja Piirivalveameti nõude tõttu ei saa lühiajalist tööluba teisele ettevõttele ümber
vormistada, on RIEARA OÜ ja Mediprof Center OÜ vahel sõlmitud rendileping logopeedi teenuse
ostmiseks. Muus osas RIERA OÜ vastuväiteid ei esitanud.
Vastavalt SHS §le 147 peab rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks olema tegevusluba. Teenuse
sisseostmiseks saab lepingu sõlmida kahe rehabilitatsiooni teenuse tegevusluba omava asutuse
vahel, kusjuures sisseostetavat teenust osutav spetsialist peab olema teenuse müüja tegevusloal
vahetu teenusosutajana kajastatud. MTRi andmetel ei ole Mediprof Center OÜle antud
rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks tegevusluba, mistõttu ei ole isikulise majandustegevuse
nõue täidetud.
Võttes arvesse eeltoodut, on ettekirjutuse ja sunniraha hoiatuse tegemine põhjendatud.

(allkirjastatud digitaalselt)
Kristel Vallsalu
Järelevalve juhtivspetsialist

