
  

 

 
 
 
 

 

ETTEKIRJUTUS-HOIATUS nr 1.1-13.1/12011-9 
 
 
Ettekirjutus-hoiatus on tehtud korrakaitseseaduse § 23 lg 4 ja § 28 lg-te 1 ja 2 ning 
sotsiaalhoolekandeseasduse (SHS) § 159 alusel Sotsiaalkindlsutusameti nimel kvaliteediüksuse 
peaspetsialist Kristel Vallsalu poolt, kelle volitused on määratud ametijuhendis. 
 
Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht: 4. juuli 2016, Tallinn 
 
Ettekirjutuse adressaat: Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, registrikood 80115579, 
Toompuiestee 10, Tallinn, Harju maakond. 
 
Resolutsioon: 

1. Viia sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamine kooskõlla sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 
määruse nr 69 §-ga 5 ning hakata koostama rehabilitatsiooniprogrammi, 
rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajaduse 
kindlaksmääramisel Sotsiaalkindlustusametis koostatud tegevuskava ja teenuse 
osutamise alusel rehabilitatsiooniteenust saanud isiku kohta teenuse osutamise 
andmestikku.  

 
Alus: Sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 69 § 5 (edaspidi SoMm nr 69). 
 
Täitmise tähtaeg: 1. oktoober 2016 
 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsile SHS § 159 alusel 
sunniraha 150 eurot. 
 
Juhul, kui Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts 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. 
 
 
Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsil teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või 
sunniraha tasumisest hiljemalt täitmise tähtajaks e-posti 
(kristel.vallsalu@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 
 
Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi selgitus: 
 
SKA saatis Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsile 17.06.2016 seisukoha võtmiseks ja 
soovi korral selgituste andmiseks järelevalveakti kavandi. Seltsi juhataja saatis SKAle 26.06.2016 
osalise selgituse, kuid mitte selle kohta, mis puudutab SoMm nr 69 § 5 rikkumist.  
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Sotsiaalkindlustusameti põhjendused:  
 
Sotsiaalkindlustusamet algatas riiklikku järelevalve Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsis 
osutatava sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse üle 09.05.2016 ning teenuseosutajat teavitati sellest 
e-kirjaga. Sama e-kirjaga paluti teenuseosutajal esitada dokumendid, millega on reguleeritud 
asutuses rehabilitatsiooniteenuse osutamine, viie isiku sotsiaalse rehabilitatsiooni plaanid, mis on 
koostatud viimase poole aasta jooksul ning samade isikute andmestikud, mis näitavad 
rehabilitatsiooniteenuse raames tehtud tegevusi kuni käesoleva ajani. Eesti Seljaajusonga ja 
Vesipeahaigete Seltsi esindaja saatis küll rehabilitatsiooniplaanid, kuid mitte andmestikke. 
Meeldetuletused andmestike esitamiseks tehti kirjalikult (e-kirjas) 20.05.2016 
31.05.2016 ja 08.06.2016 ning suuliselt paikvaatlusel 30.05.2016. Asutuse juht edastas 
13.06.2016 e-kirjaga küll arved teenuste eest ja klientide teenuse kalendrid, kuid nendes puudub 
info, mida peab sisaldama andmestik vastavalt SoMm nr 69 §-le 5. Teenuse osutajat üllatas, et 
andmestik tuli järelevalve raames esitada, kuna ei ole nõuet, et seda peab tegema koos arvega. 
 
SoMm nr 69 § 5 sätestab, et sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutaja peab koostama 
rehabilitatsiooniprogrammi, rehabilitatsiooniplaani või sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse vajaduse 
kindlaksmääramisel Sotsiaalkindlustusametis koostatud tegevuskava ja teenuse osutamise alusel 
rehabilitatsiooniteenust saanud isiku kohta teenuse osutamise andmestikku. 
 
 
Vaidlustamine: Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts 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. 
 
 
 
Kristel Vallsalu 
/allkirjastatud digitaalselt/  
kvaliteediüksuse peaspetsialist 
 


