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Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht: 21.09.2021, Tallinn. 
 
Korrakaitseseaduse (KorS) § 28 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 
Svetlana Kubpart Sihtasutusele Lääneranna Hoolekanne (registrikood 90013395, aadress 
Koonga keskus 4-1, Koonga küla, Lääneranna vald, 88401 Pärnu maakond) ettekirjutuse 
järgmiste kohustustega: 
 
Resolutsioon: 
 

1. Tagada hooldusplaanide ülevaatamine vähemalt üks kord poolaastas. Koostatud 
hooldusplaanid vaadata üle ning vajaduse korral korrigeerida. 

 
Õiguslik alus: SHS § 21 lõige 5, mille kohaselt teenuseosutaja vaatab hooldusplaani üle 
vähemalt üks kord poolaastas. Vajaduse korral korrigeerib teenuseosutaja ülevaatamise 
tulemusel hooldusplaani. 

 
Täitmise tähtaeg: 31.10.2021. 

 
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui käesolev ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, 
määrab Sotsiaalkindlustusamet SHS § 159 alusel SAle Lääneranna Hoolekanne 
sunniraha 500 eurot. 

 
2. Hinnata hooldusplaani koostamisel hooldusvajaduse kõrval ka tervishoiuteenuse 

vajadust. 
 

Õiguslik alus: SHS § 21 lõige 3, mille kohaselt hinnatakse hooldusplaani koostamisel 
hooldusvajaduse kõrval ka tervishoiuteenuse vajadust. Hinnangu tervishoiuteenuse 
vajadusele annab vastava kvalifikatsiooniga tervishoiutöötaja. 

 
Täitmise tähtaeg: 31.10.2021. 

 
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui käesolev ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, 
määrab Sotsiaalkindlustusamet SHS § 159 alusel SAle Lääneranna Hoolekanne 
sunniraha 300 eurot. 

 
3. Korraldada hooldusteenuse osutamine selliselt, et abihooldustöötaja tööd juhendab 

hooldustöötaja. 
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Õiguslik alus: SHS § 22 lõige 3, mille kohaselt hooldusteenust osutavad vahetult 
hooldustöötaja ja abihooldustöötaja. Abihooldustöötaja tööd juhendab hooldustöötaja. 

 
Täitmise tähtaeg: 31.10.2021. 

 
Sunniraha hoiatus: Juhul, kui käesolev ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, 
määrab Sotsiaalkindlustusamet SHS § 159 alusel SAle Lääneranna Hoolekanne 
sunniraha 500 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". 
 
Ettekirjutuse täitmisest või sunniraha tasumisest palume informeerida Sotsiaalkindlustusametit 
kirjalikult postiaadressil Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina 
elektronposti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee või 
svetlana.kubpart@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 algatas 30.06.2021 järelevalvemenetluse SAs Lääneranna Hoolekanne. 
Järelevalve teostamisel kontrolliti väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse osutamise 
vastavust SHSis ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele SA Lääneranna 
Hoolekanne Koonga tegevuskohas ning üldhooldusteenuse osutaja majandustegevuse nõuetele 
vastavust. 
 
Sotsiaalkindlustusamet tuvastas, et SA Lääneranna Hoolekanne ei ole täitnud üldhooldusteenuse 
osutamisel kõiki õigusaktides sätestatud nõudeid. Järelevalve tulemused on kirjeldatud riikliku 
järelevalve aktis nr 5.1-3/18227-6. 
 
Arvestades järelevalves tuvastatud rikkumisi ning asjaolu, et üks rikkumistest on korduv, peab 
Sotsiaalkindlustusamet vajalikuks puuduste kõrvaldamiseks ettekirjutuse tegemist. 
 
Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikele 1 andis Sotsiaalkindlustusamet võimaluse enne 
ettekirjutuse tegemist SAle Lääneranna Hoolekanne esitada oma arvamus ja vastuväited 
kavandatava ettekirjutuse kohta hiljemalt 15.09.2021. SA Lääneranna Hoolekanne nõustus 
16.09.2021 ettekirjutuses tooduga.  
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)  
Svetlana Kubpart  
Järelevalve peaspetsialist  
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