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Ettekirjutus 
 
 

 
 

27.12.2019 nr 4-2/22942-8 
 
Ettekirjutus – hoiatus on tehtud korrakaitseseaduse § 28 lg-te 1 ja 2 , Sotsiaalkindlustusameti 
nimel kvaliteediosakonna peaspetsialisti Aasa Harjaku poolt, kelle volitused on määratud 
peadirektori 02.04.2018 käskkirjas nr 11. 
 
Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht: 23.detsember 2019, Tallinn. 
 
Ettekirjutuse adressaat: Pärnu Linnavalitsus, registrikood. 75000064,Suur-Sepa 16, Pärnu, 
80098 Pärnu maakond. 
 
Resolutsioon: 
 
1. Sisustada juhtumimenetluse viitenumbriga 16156902102 juhtumiplaani tegevuskava 
konkreetsete seadusandlusega võimaldatud meetmetega ning teenustega, mis aitavad kaasa 
lapse ja ema suhtluse taastamisele ja kohtu poolt määratud suhtluskorra täitmisele. Alustada 
koheselt ema ja lapse suhte taastamiseks nõustamise või vajadusel teraapiaga, kuhu on 
kaasatud nii ema, isa kui tütar. Veenda jätkuvalt lapse isa suhtluskorra täitmise kohustuslikkuses, 
teha isale ülesandeks selgitada sama ka tütrele. Kui lapsevanem keeldub või hoiab kõrvale 
koostööst lastekaitsetöötajaga, mille eesmärgiks on lapse ja ema suhtluskorra täitmine ja 
tegevused suhtlemise taastamiseks, rakendada seni kasutamata meedet tulenevalt LasteKS § 
40 lg 2. 
 
Alus: LasteKS § 21 lg 1 
Täitmise tähtaeg: 01.04.2020 
 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet Pärnu Linnavalitsusele KorS § 28 lg 2 alusel sunniraha 3000 eurot. 
Ettekirjutuse – hoiatuse täitmist kontrollib SKA STARi kaudu, paludes täitmise tähtaja saabudes 
juhtumimenetluse nr 16156902102 menetlustoimingutele ja juhtumiplaani tegevuskavale 
analüüsi tegemiseks juurdepääsu. 
 
Juhul, kui Pärnu Linnavalitsus 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. 
 
Pärnu Linnavalitsusel teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest 
hiljemalt täitmise tähtajaks e-posti (aasa.harjak@sotsiaalkindlustusamet.ee) kaudu. 
 
Resolutsioon: 
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2. Tagada, et Pärnu linnavalitsuse juhtumimenetlustes oleks laste abivajadus lähtuvalt 
lastekaitseseadusest tulenevatest nõuetest hinnatud. 
 
Alus: LasteKS § 28 
Täitmise tähtaeg: 01.06.2020 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet Pärnu Linnavalitsusele KorS § 28 lg 2 alusel sunniraha 3000 eurot. 
Ettekirjutuse – hoiatuse täitmist kontrollib SKA STARi kaudu juhtumimenetluste analüüsi abil. 
 
Juhul, kui Pärnu Linnavalitsus 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. 
 
Pärnu Linnavalitsusel teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest 
hiljemalt täitmise tähtajaks e-posti (aasa.harjak@sotsiaalkindlustusamet.ee) kaudu. 
 
Resolutsioon: 
 
3. Tagada, et kõikides juhtumimenetlustes oleks koostatud juhtumiplaan ja tegevuskava, tehtaks 
initsieeritud võrgustikutööd (sh kohalike omavalitsuste ülest võrgustikutööd) ning 
juhtumikorralduslikud menetlustoimingud ja dokumendid oleksid nähtavad STARis. 
 
Alus: LasteKS § 29 lg 2 
Täitmise tähtaeg: 01.06.2020 
 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet Pärnu Linnavalitsusele KorS § 28 lg 2 alusel sunniraha 1000 eurot. 
Ettekirjutuse – hoiatuse täitmist kontrollib SKA STARi kaudu juhtumimenetluste analüüsi abil, sh 
juhtumikorraldusliku initsieeritud võrgustikutöö kohtumiste protokollide ja muude 
menetlustoimingute laadimist STARi. 
 
Juhul, kui Pärnu Linnavalitsus 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. 
 
Pärnu Linnavalitsusel teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest 
hiljemalt täitmise tähtajaks e-posti (aasa.harjak@sotsiaalkindlustusamet.ee) kaudu. 
 
Resolutsioon: 
 
4. Tagada, et abivajavast lapsest teada saamisel kümne päeva möödumisel tehtaks otsus 
juhtumikorralduse algatamiseks või algatamata jätmiseks või juhtumi edastamiseks pädevale 
ametiisikule. 
 
Alus: LasteKS § 29 lg 3 
Täitmise tähtaeg: 01.03.2020 
 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet Pärnu Linnavalitsusele KorS § 28 lg 2 alusel sunniraha 1000 eurot. 
Ettekirjutuse – hoiatuse täitmist kontrollib SKA STARi kaudu juhtumimenetluste analüüsi abil. 
 
Juhul, kui Pärnu Linnavalitsus 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. 
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Pärnu Linnavalitsusel teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest 
hiljemalt täitmise tähtajaks e-posti (aasa.harjak@sotsiaalkindlustusamet.ee) kaudu. 
Resolutsioon: 
 
5. Kõikide juhtumimenetluste puhul selgitada välja lapse arvamus ning lisada see kohustuslikule 
juhtumiplaanile. 
 
Alus: LasteKS § 29 lg 5 
Täitmise tähtaeg: 01.06.2020 
 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 
Sotsiaalkindlustusamet Pärnu Linnavalitsusele KorS § 28 lg 2 alusel sunniraha 1000 eurot. 
Ettekirjutuse – hoiatuse täitmist kontrollib SKA STARi kaudu juhtumimenetluste analüüsi abil. 
 
Juhul, kui Pärnu Linnavalitsus 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. 
 
Pärnu Linnavalitsusel teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest 
hiljemalt täitmise tähtajaks e-posti (aasa.harjak@sotsiaalkindlustusamet.ee) kaudu. 
 
Sunniraha tasuda Rahandusministeeriumi pangakontole alljärgnevalt: 
SEB Pank IBAN: EE891010220034796011, SWIFT: EEUHEE2X 
Swedbank IBAN: EE932200221023778606, SWIFT: HABAEE2X 
 
Sunniraha tasumisel märkida selgituses sunniraha määranud asutuse nimi, ettekirjutuse number 
ja sõna „sunniraha“. Viitenumber on 2800048574. 
 
SKA põhjendused: ei kuulu avaldamisele lähtuvalt AvTS § 35 lg 1 p 12 
 
 
Vaidlustamine: Pärnu Linnavalitsus 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. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Aasa Harjak  
peaspetsialist  
 
 
Telefon 53617426, aasa.harjak@sotsiaalkindlustusamet.ee 
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