
  

 
 
 
 
 

 

 
 
ETTEKIRJUTUS – HOIATUS nr 1.1-13.2/17527-4 
 

 
Ettekirjutus – hoiatus on tehtud korrakaitseseaduse § 23 lg 4 ja  § 28 lg-te 1 ja 2  ning  

sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 159 alusel Sotsiaalkindlustusameti nimel kvaliteediüksuse 
peaspetsialisti Ülle Tiits´u  poolt, kelle  volitused on määratud ametijuhendis. 
 
Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht:   19. august  2016, Tallinn 
 
Ettekirjutuse adressaat: AS Räpina Haigla, registrikood 10301412, Võru mnt 1, 64504 Räpina, 
Põlva maakond 
 
  
Resolutsioon:  

1. Tagada AS-is Räpina Haigla (edaspidi Haigla) ööpäevaringse erihooldusteenuse (edaspidi 
ÖE teenus) osutamine ruumides, mis paiknevad teiste ööpäevaringsete hooldusteenuste 
ruumidest eraldi. 

 
Alus: SHS § 102 lg 1 p 4 
 
Täitmise tähtaeg: 1. märts 2017 
 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 

Sotsiaalkindlustusamet  Haiglale  SHS § 159  alusel sunniraha  300 eurot. 
 
Juhul, kui Haigla 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.  
 
Haiglal teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest  või sunniraha tasumisest hiljemalt täitmise 
tähtajaks e-posti (ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee) või tavaposti (Endla 8, 15092 Tallinn) 
kaudu.  
 
 
Resolutsioon:  

2. Tagada Haiglas  ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamisel vähemalt ühe  
tegevusjuhendaja ööpäevaringne kohalolek.  
 

Alus: SHS § 104 lg 1 

Täitmise tähtaeg: 1. oktoober 2016 
 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 

Sotsiaalkindlustusamet Haiglale SHS § 159 alusel sunniraha 300  eurot. 
 
Juhul, kui Haigla 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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Haiglal teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest  või sunniraha tasumisest  hiljemalt täitmise 
tähtajaks e-posti (ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee) või tavaposti (Endla 8, 15092 Tallinn) 
kaudu. 
 
Resolutsioon: 

3. Tagada erihoolekandeteenusel olevate isikute tegevusplaanide ülevaatamine ja vajadusel 
täpsustamine vähemalt üks kord aastas. 

 
Alus: SHS § 85 lg 3 

 
Täitmise tähtaeg: 1. jaanuar 2017 
 
Hoiatus: Juhul, kui ettekirjutus on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab 

Sotsiaalkindlustusamet Haiglale SHS § 159 alusel sunniraha 100  eurot. 
 
Juhul, kui Haigla 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.  
 
Haiglal teavitada kirjalikult ettekirjutuse täitmisest  või sunniraha tasumisest  hiljemalt täitmise 
tähtajaks e-posti (ulle.tiits@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 
 
 
AS Räpina Haigla selgitus (05.08.2016 kiri nr 21): 
 

1. Ruumide ümberkorraldamine on vajalik, kuid seotud eelarve väliste kulutustega. Teema 
tuleb arutusele Räpina haigla nõukogu koosolekul septembris, mille järel on võimalik teha 
konkreetseid otsuseid. 

 
2. Tegevusjuhendajate poolt koostatud tegevusplaanide hindamise ja nõuetele vastavuse 

kontrollimise ning parandamise juhendamise kohustus on pandud ühele töötajale alates 
01.09.2016. 
 

Märkus: Haigla ei esitanud selgitust, miks ööpäevaringset erihooldusteenust osutavad 

tegevusjuhendajad vaid ajavahemikul 8.00 – 16.00 ega andnud lubadust muuta töökorraldust 
ning tagada tegevusjuhendajate ööpäevaringne kohalolek. 

 
 
 
 
Sotsiaalkindlustusameti põhjendused: 
 

1. SHS § 102 lg 1 p 4 kohaselt peab teenuseosutaja tagama ÖE teenuse osutamise 

ruumides, mis paiknevad teistest ööpäevaringsete hooldusteenuste ruumidest eraldi. 
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Järelevalvel selgus, et ÖE teenust osutatakse Haiglas õendus- ja hooldusosakonnas, kus 

viibib kokku 65 isikut, sh 20 ÖE teenusel olevat isikut. Vaatamata sellele, et ÖE teenusel 

olevate isikute magamisruumid asuvad ühes koridori osas, on mitmed ÖE teenuse 

osutamise ruumid (söögisaal, tegevusruumid, puhkenurk jm) nn teises koridori osas, kus 

saavad teenust üldhooldusel olevad isikud. Sellest tulenevalt ei ole teenuseosutaja  

taganud erihooldusteenuse osutamise teiste ööpäevaringsete hooldusteenuste ruumidest 

eraldi. ÖE teenuse osutamise ruumideks ei ole  üksnes isikute magamisruumid, vaid kõik 

teenuse osutamise ruumid, kus nad teenust saavad.  

2. SHS § 104 lg 1 kohaselt peab teenuseosutaja tagama 30 ÖE teenust saava isiku kohta 

vähemalt ühe tegevusjuhendaja ööpäevaringse kohalolu. Sama kehtib Haiglas 20 ÖE 

teenusel oleva isiku kohta, sest vastasel juhul ei saaks olla ööpäevaringset 

erihooldusteenust. Järelevalvel selgus juuni ja juuli tegevusjuhendajate tööajatabelite 

alusel, et tegevusjuhendajad osutavad vahetult teenust ajavahemikul 8.00 – 16.00, s.o 8 

tundi ööpäevas. Ülejäänud aja ööpäevast, s.o 15 tundi ÖE teenusel olevad isikud ÖE 

teenust ei saa. Selgus, et nendega tegelevad vajadusel hooldajad, kes lisaks osutavad ka 

nn hooldusteenust 45 isikule (65 isikut osakonnas kokku, neist 20 ÖE teenusel). Siit 

järeldub, et 15 tundi ööpäevas, s. o ajavahemikus 16.00 kuni järgmise hommiku kella 

8.00-ni ÖE teenusel olevad isikud ei saa erihooldusteenust, sest hooldajatel puudub õigus 

ja vajalik ettevalmistus erihoolekandeteenuse osutamiseks. Eeltoodust tulenevalt ei ole 

teenuseosutaja täitnud talle seadusega pandud kohustust. 

3. SHS § 85 lg 3 kohaselt on teenuseosutajal kohustus isiku tegevusplaan üle vaadata ja 

vajadusel täpsustada vähemalt üks kord aastas. Järelevalvel selgus, et kontrollitavatest 

tegevusplaanidest kahel (suunamisotsuse nr-d T00028165, T00028172) oli märgitud 

uuesti ülevaatamise ajaks kaheaastane periood (koostatud 25.10.2014, uuesti 

läbivaatamise aeg 25.10.2016; koostatud 09.10.2014, uuesti läbivaatamise aeg 

09.10.2016). Teenuseosutaja ei osanud selgitada, miks ei täideta kohustust vaadata 

tegevusplaane üle vähemalt üks kord aastas.  

 
 

Sotsiaalkindlustusamet teeb AS-le Räpina Haigla  ettekirjutuse - hoiatuse kolme eelnimetatud 
seaduserikkumise kõrvaldamiseks. 
 
 
Vaidlustamine:  AS Räpina Haigla  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.  
 
 
 
 
 
 
 
Ülle Tiits 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Sotsiaalkindlustusameti kvaliteediüksuse peaspetsialist 
 
620 8371  


