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Sotsiaalkaitseministri 26. aprilli 2019. a käskkirja nr 35 muutmise põhjendused
Sotsiaalkaitseministri 13. detsembri 2018. a käskkirja nr 99 „Taotlusvoor teenusekohtade
kohandamiseks dementsusega inimestele“ (edaspidi käskkiri nr 99) alusel väljakuulutatud
taotlusvoorus esitas Iru Hooldekodu esindaja Terje Kraanvelt 21.02.2019 taotluse, mis edastati
Sotsiaalministeeriumi e-posti aadressile info@sm.ee. Inimlikel põhjusel jäi Iru Hooldekodu
taotlus taotlusvooru eest vastutavale ametnikule edastamata. Taotlusvoorus esitatud teiste
taotluste hindamine toimus perioodil 14.03.2019 kuni 26.04.2019. Taotluse tähtaegne
esitamine selgus 13.05.2019, kui Iru Hooldekodu võttis ise taotlusvooru eest vastutava
ametnikuga ühendust. Eeltoodud põhjustel Iru Hooldekodu taotlust hindamisperioodil ei
hinnatud.
26.04.2019 käskkirjaga nr 35 „Taotlusvooru „Teenusekohtade kohandamine dementsusega
inimestele“ taotluste rahuldamine ja tingimused“ rahuldas minister taotlused vastavalt käskkirja
lisas esitatud rahastatavate projektide pingereale. Iru Hooldekodu taotlust hinnati
hindamiskomisjonis 14.05.2019 vastava käskkirjale nr 99 §-le 11 võrdselt teiste taotlusvooru
esitatud taotlusega. Komisjoni iga liikme poolt Iru Hooldekodul taotlusele antud hinde põhjal
arvutati taotluse (aritmeetiline) keskmine hinne ning taotlus paigutati paremjärjestusse koos
varem hinnatud taotlustega selliselt, et esimesel kohal on kõrgeima hinde saanud taotlus.
Projektide hindamine taotlusvoorus on vastavalt käskkirja nr 99 §-le 11 individuaalne, ajaline
nihe hindamisperioodide vahel Iru Hooldekodu hindamise tulemust ei mõjutanud. Vastavalt
käskkirja nr 99 § 11 lg-tele 2 ja 3 hindas komisjoni iga liige taotlusi hindamislehe vormil
järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) projekti kohanduse lahenduse põhjendatus ja terviklikkus;
2) projekti eelarve põhjendatus;
3) projekti ajakava realistilikkus;
4) projekti kuluefektiivsus;
5) hoolekandeasutuse suurus;
6) uute teenusekohtade loomine.
Täpsemad alused vastava hindepunkti andmiseks on toodud käskkirjas nr 99 ning üksnes selle
§ 11 lg 3 alapunktis 4 toodud hindamiskriteerium „Projekti kuluefektiivsus“ on teatavas
korrelatsioonis teiste taotlustega. Nimelt arvutatakse dementsusega inimesele teenusekoha
kohandamise maksumus taotluses nõuetekohaselt kajastatud kohandatavate teenusekohtade
arvu ning taotletud toetusmäära põhjal. Maksimaalselt on võimalik saada 5 punkti ja
minimaalselt 0 punkti. 5 punkti omistatakse projektile, mille ühe teenusekoha kohandamise
maksumus on soodsaim ning 0 punkti omistatakse projektile, mille ühe teenusekoha
kohandamise maksumus on kalleim. Ülejäänud taotlustele omistatakse proportsionaalselt
punkte hindeskaala vahemikuga, mis leitakse järgmise valemiga: 5 / hinnatavate taotluste arv
= hindeskaala vahemik. Jagatist ümardatakse kahe koha täpsuseni. Kuivõrd iga projekti
kuluefektiivsuse hindamiskriteeriumi hinne sõltub laekunud taotluste koguarvust, siis on
hindamisel arvestatud täiendava taotluse lisandumise mõju ka teistele.

Otsus haldusakti muuta tehti kaalutlusõiguse kohaselt. Kaalutlusõiguse teostamisel on
arvestatud haldusakti andmise ja haldusakti muutmise tagajärjega. Käskkirja muutmine ei
avalda mõju teiste taotlejate õigustele. Kui haldusakti muutmine kellegi õigusi ega huve ei
kahjusta, siis ei saanud ka kellelgi olla kaitstavat ootust sellise haldusakti muutmata jäämise
suhtes. Seega on käesoleval juhul primaarsem halduse seaduslikkuse põhimõte, mille
järgimiseks on vajalik, et kõik haldusaktid oleksid õiguspärased ning sotsiaalkaitseministri 26.
aprilli 2019. a käskkirja nr 35 "Taotlusvooru „Teenusekohtade kohandamine dementsusega
inimestele“ taotluste rahuldamine ja tingimused" muutmine on põhjendatud, vajalik ja
õiguspärane.

