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Lühendid 

Välisriikide regulatsioonide lühendid  

ASVG Austria sotsiaalkindlustuse seadus (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) 

SWCA    Iiri sotsiaalse heaolu seadus (Social Welfare Consolidation Act)   

CSS Luksemburgi või prantsuse sotsiaalkindlustuse koodeks (Code de la Sécurité 
Sociale) – viide riigile tekstis. 

LpSD    Läti seadus sotsiaalkindlustuse kohta (Likums par sociālo drošību) 

CSP    Prantsuse tervisekoodeks (Code de la Santé Publique) 

CASF Prantsuse sotsiaal- ja peretoetuste koodeks (Code de l'action Sociale et des 
Familles) 

ATSG Šveitsi sotsiaalkindlustuse üldosa seadus (Allgemeiner Teil des 
Sozialversicherungsrechts)  

BDSG Saksa liidu andmekaitse seadus (Bundesdatenschutzgesetz) 

SGB    Saksa sotsiaalseadustik (Sozialgesetzbuch)   

SGG   Saksa sotsiaalkohtu seadus (Sozialgerichtsgesetz) 

VwVfG  Saksa haldusmenetluse seadus (Verwaltungsverfahrensgesetz)   

SH kliendiandmete seadus Soome sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna kliendiandmete elektroonilise 
töötlemise seadus (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä) 

SH kliendi seadus Soome sotsiaalhoolekande ja kliendi seisundi ja õiguste seaduse 
(Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista)   

SFS 2001:453 Rootsi sotsiaalteenuste seadus (Socialtjänstlag)  

SOU 2005:114 Rootsi  sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu (Socialförsäkringsbalk) 

CLAS Taani seadus õiguskaitse ja halduse kohta sotsiaalasjades 
(Consolidation Act on Legal Protection and Administration in Social 
Matters) 

CASS Taani sotsiaalteenuste seadus (Consolidation Act on Social Services) 
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Muud lühendid 

AvTS  Avaliku teabe seadus 
AÕS  Asjaõigusseadus 
EIK   Euroopa Inimõiguste kohus 
EIÕK  Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon  
ElatisAS Elatisabi seadus 
ESH  Euroopa Sotsiaalharta 
HKMS  Halduskohtumenetluse seadustik  
HKS  Eesti Haigekassa seadus  
HKTS  Halduskoostöö seadus 
HMS  Haldusmenetluse seadus 
IKS  Isikuandmete kaitse seadus 
ILO  Rahvusvaheline Tööorganisatsioon  
KELS  Koolieelsete lasteasutuste seadus 
KOKS  Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus   
KOLS  Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus 
KoMS  Kohalike maksude seadus 
KoPS  Kogumispensionide seadus 
KPÕP   ÜRO Kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt 
KrHS  Kriminaalhooldusseadus 
KrMS  Kriminaalmenetluse seadustik 
KVEKS Kunstliku  viljastamise ja embrüokaitse seadus 
KVTS  Kaitseväeteenistuse seadus 
LKS  Eesti Vabariigi lastekaitse seadus  
LLS  Loovisikute ja loomeliitude seadus 
MaaKS Maakorraldusseadus  
MKS  Maksukorralduse seadus 
MSKÕP Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakt 
MSVS  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus  
NETS  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus 
OAS  Ohvriabi seadus  
OECD  Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon 
PISTS  Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus  
PkS  Perekonnaseadus  
PkSE  Perekonnaseaduse eelnõu  
PS  Eesti Vabariigi Põhiseadus 
PsAS  Psühhiaatrilise abi seadus  
PärS  Pärimisseadus 
RaKS  Ravikindlustuse seadus  
ReprS  Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus 
RKESS Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus  
RKSS  Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus 
RMTS  Riikliku matusetoetuse seadus  
RPKS  Riikliku pensionikindlustuse seadus 
RPTS  Riiklike peretoetuste seadus   
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RTerS  Rahvatervise seadus 
RVastS Riigivastutuse seadus  
RÕS  Riigi õigusabi seadus 
SHS  Sotsiaalhoolekande seadus  
SMS  Sotsiaalmaksuseadus 
SotS   Sotsiaalseadustik 
SpS  Spordiseadus  
SÜS  Sotsiaalseadustiku üldosa seadus  
TKindlS Töötuskindlustuse seadus 
TMS  Täitemenetluse seadustik 
TsÜS  Tsiviilseadustiku üldosa seadus 
TTKS  Tervishoiuteenuste korraldamise seadus 
TTOS  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 
TTTS  Tööturuteenuste ja –toetuste seadus 
TuMS  Tulumaksuseadus 
VereS  Vereseadus 
VHS  Vanemahüvitise seadus 
VLES  Valla- ja linnaeelarve seadus 
VRKS  Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus  
VSaarS Püsiasustusega väikesaarte seadus 
VVS  Vabariigi Valitsuse seadus  
VÕS  Võlaõigusseadus 
ÕÕS  Õppetoetuste ja õppelaenu seadus 
ÜRO  Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 
 
Määrus nr 1408/71  Euroopa Nõukogu 14.06.1971 määrus nr 1408/71 

„Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate 
töötajate ja nende pereliikmete suhtes“ 
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Lühikokkuvõte 

Lähtekaalutlused  

Eesti õigusteoorias on sotsiaalõigust iseseisva õigusliku valdkonnana süsteemselt käsitletud 
vähesel määral. Kasutusel on mõiste „sotsiaalne kaitse”, juurutada on püütud ka mõistet 
„sotsiaalhooldusõigus“. Töögrupp kasutab kodifitseeritava valdkonna tähistamiseks mõistet 
„sotsiaalõigus“.  

Töögrupp lähtub sellest, et kodifitseerimisel tuleb ühtsesse süsteemi liita võimalikult suur hulk 
ühisest põhimõtetest lähtuvaid regulatsioone. On oluline, et riigi ja kohaliku omavalitsuse 
sotsiaalse kaitse vahele ei tekitataks lõhet, kuna inimese jaoks ei tohi vahet olla, kas sotsiaalsete 
riskide tagamise eest on vastutav riik või kohalik omavalitsus. 

Kogu sotsiaalseadustikus on töögrupi hinnangul vajalik lähtepunktiks võtta õigustatud isik ja 
tema õigused. Õigustatud isiku keskmesse seadmine tähendab muu hulgas, et subjektiivne õigus 
hüvitisele tuleks sätestada läbi isiku õiguse hüvitist õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras 
saada ning kohustatud isiku kohustuse seda osutada. Nii üld- kui eriosa koostamisel tuleb 
tähelepanu pöörata, et inimesel oleks võimalikult kerge leida üles teda oma õiguste kaitsmisel 
puudutavad sätted.  

Sotsiaalseadustiku normide loomisel lähtutakse läbivalt põhimõttest, et sotsiaalsete riskide 
ennetamine on prioriteet. 

Võttes lähtepunktiks õigustatud isiku, tuleb SÜS-s reguleerida esmajoones avaliku võimu ja 
õigustatud isiku vahelisi suhteid.  

SÜS ettepanekute tegemisel on töögrupp juhindunud põhimõtetest, et: 

- inimesel on õigus ja kohustus olla aktiivselt kaasatud teda puudutavasse menetlusse; 

- inimesel peaks olema võimalik saada talle vajalik ühest kohast (ühtne kontaktpunkt) ja 
võimalikult lihtsalt (põhjendamatute bürokraatlike nõueteta, soosides infotehnoloogilisi 
lahendusi); 

- põhjendamatut halduskoormust tuleb vähendada.  

Sotsiaalseadustiku üldossa tuleb koondada vaid sotsiaalõigusspetsiifilised sätted, dubleerimata 
üldregulatsioone (nt haldusmenetlus ja andmekaitse); loodavad sätted peavad olema regulatiivse 
sisuga.  

Kavandatav sotsiaalseadustiku üldosa seadus koondab ühelt poolt kehtivas õiguses laiali pillutud 
sätteid, kaotades ära põhjendamata erinevused andmekaitse, hüvitisnõuete, haldusmenetluse ja 
vaidluste lahendamise osas (osalt piisab ka viitest olemasolevale üldregulatsioonile). Teisalt 
koondub sotsiaalseadustiku üldossa õigustatud ja kohustatud isiku sotsiaalõigusspetsiifiliste õiguste 
ja kohustuste regulatsioon, mis on kehtivas õiguses on killustatud ja osaliselt lünklik.  
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Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse sisu 

Käesoleva analüüsi põhjal (olemata põhjalikult läbi analüüsinud sotsiaalõiguse eriosa) leiab 
töögrupp, et SÜS-s tuleks reguleerida järgmisi küsimusi:   

1) Sotsiaalseadustiku eesmärk, reguleerimisala ja põhimõtted 
2) Sotsiaalsed riskid 
3) Sotsiaalandmekaitse 
4) Sotsiaalhüvitisnõuded 
5) Sotsiaalhaldusmenetlus 
6) Vaidluste lahendamine 
7) Sotsiaalse kaitse korraldus 

Töögrupi arvates saab sotsiaalseadustiku eesmärgi siduda sotsiaalseadustiku reguleerimisala 
määratlusega: Sotsiaalseadustikuga reguleeritakse suhteid, mis tekivad individualiseeritud 
sotsiaalsete hüvitiste tagamisel avaliku võimu poolt, eesmärgiga kaitsta inimest sotsiaalsete 
riskide eest. Välja pakutud reguleerimisala sõnastus võimaldab piisavalt avarat tõlgendamist ning 
sotsiaalsete riskide loetelu avatuks jätmise kaudu saab tagada sotsiaalseadustiku kohaldumise ka 
uutele sotsiaalsetele riskidele.  

Sotsiaalseadustiku võtmemõisteid sisustatakse süsteemselt üldosa vastava struktuurielemendi 
juures (nt sotsiaalne risk, sotsiaalhüvitis (rahaline, mitterahaline). SÜS-l on oluline roll ka kehtivas 
õiguses segadusttekitavalt reguleeritud mõistete ühtlustamisel.  

Olulisemateks sotsiaalõiguse põhimõteteks, mis seavad sotsiaalõiguse keskmesse isiku ning 
millega sotsiaalõiguse kodifitseerimisel arvestada tuleb, on: inimväärikus , võrdne kohtlemine, 
solidaarsus, isiku omavastutus ja perekonna abistamiskohustus, territoriaalsus ning  
õiguskindlus.  

Inimväärikuse põhimõtte SÜS-s kajastamise mõte on anda tõlgendusjuhis seadusandjale ja 
õigusnormi rakendajale ning kaalumisjuhis rakendajale. Võrdse kohtlemise põhimõtte avamine 
SÜS-s oleks juhis seadusandjale ja seaduse rakendajale, lisaks annaks see inimesele selge ja ühese 
võimaluse nõuda, et avalik võim sotsiaalseadustiku reguleerimisala küsimustes käituks võrdse 
kohtlemise põhimõtet järgides. Samas on võrdse kohtlemise põhimõte kajastatud tugevalt 
põhiseaduses ning teiseses õiguses võrdse kohtlemise seaduse näol, mistõttu ei ole võrdse 
kohtlemise põhimõtte SÜS-s avamine eraldi siiski vajalik. Solidaarsuse põhimõtet võiks kajastada 
sotsiaalseadustiku eesmärgi raames, et seadusandjal ja seaduse lugejal oleks selgelt silme ees, et 
Eestis põhinevad sotsiaalsed õigused solidaarsusel ning isik ei saa ise valida, kellega ta solidaarne 
on või millal ja millises suuruses tuleb väljamakse talle teha.  

SÜS üldosas tuleks sätestada, et inimene vastutab esmaselt ise oma toimetuleku eest, mh 
abivajaduse ennetamise eest. Seejärel, olenevalt sellest, milline sotsiaalne risk on realiseerunud, on 
isiku toetamise eest esmaselt vastutav kas perekond või avalik võim (analüüs vajalik eriosa 
koostades). Territoriaalsuse põhimõtte rakendamisega piirab riik oma vastutust sotsiaalkaitse 
valdkonnas enda territooriumiga ning sisuliselt välistab hüvitiste määramise ja maksmise neile, kes 
elavad või töötavad väljaspool riiki. Selle põhimõtte rakendamist piiravad siduvad välislepingud. 
Territoriaalsuse põhimõtet ning Eestile siduvaid välislepinguid ja El õigust arvesse võttes tuleb 
määratleda SÜS isikuline ja ruumiline kehteala. Õiguskindluse põhimõtet peaks SÜS-s kajastama 
reegel, mille järgi tuleb tagada hüvitise väärtuse säilimine näiteks olukorras, kus inflatsioon vms 
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tegur mõjutab hüvitise väärtust. Inimesele tuleb võimaldada mõistlik ootus, et sotsiaalset kaitset 
kergekäeliselt ei vähendata. 

SÜS-s tuleb nimetada riskid, mille realiseerumise puhul on isikul õigus riigilt abi saada. 
Kajastada tuleb 1) tervise, sh ajutise töövõimetuse ja emaduse kaitse; 2) vanaduse, 3) püsiva 
töövõimetuse, 4) toitjakaotuse, 5) töötuse, 6) lastega pere, 7) puude, 8) matuse, 9) puuduse ja 
10) vägivallakuriteo ohvriks langemise riske. Lisaks palub töögrupp kodifitseerimiskomisjonil 
otsustada, kas jätta riskide loetelu tulenevalt põhiseaduse §-st 10 avatuks või mitte.   

Andmekaitse reguleerimise lähtekohaks on vajadus kaasata inimest võimalikult ulatuslikult teda 
puudutavasse menetlusse ning teisalt tasakaalustada avaliku võimu ja inimese suhteid 
kaasaaitamiskohustuste kaudu. Sotsiaalseadustiku üldosas on mõistlik reguleerida järgmisi 
küsimusi: 

- Üldine konfidentsiaalsuskohustus 
- Isikute õigus andmetele juurdepääsuks ning andmete parandamiseks ja kustutamiseks 
- Isiku informeerimine andmete kogumisest 
- Isikut identifitseerivate ja kontaktandmete kasutamine 
- Kontaktandmete kasutamine muudel eesmärkidel (info edastamiseks) 
- Valeandmete esitamine ja muutustest teavitamine 
- Järelevalve isikuandmete töötlemise üle sotsiaalvaldkonnas 

Sotsiaalhüvitisnõuete üldosa kohaldub nii rahalistele kui mitterahalistele hüvitistele 
(mitterahalised hüvitised hõlmavad teenuseid ja nn natuuras osutatavaid hüvitisi), kui pole 
sätestatud teisiti. Hüvitisnõudeid tuleb reguleerida SÜS eraldi peatükis, kus sätestada: 

- Õiguse tekkimine ja lõppemine  
- Aegumine  
- Ettemaks ja hüvitise ajutine osutamine  
- Viivis  
- Hüvitisest loobumine  
- Hüvitise väljamaksmine  
- Hüvitise maksmise peatamine  
- Alusetult makstud hüvitise tagasinõudmine ja tasaarvestus  
- Hüvitisnõude loovutamine ja pantimine 
- Eriõigusjärglus  

Haldusmenetlust puudutavas osas on SÜS-s otstarbekas tuua välja erisused üldisest 
haldusmenetlusest ja ühtlustada SotS-ga hõlmatud hüvitise taotlemise regulatsioonide sätted. 
Reguleerimise lähtekohaks on vajadus tagada isiku aktiivne osalemine teda puudutavas menetluses, 
vähendades samas põhjendamatut halduskoormust. Samas on tegemist eelkõige vormilise 
ühtlustamisega, mis suures osas lähtub kehtivast õigusest. 

 Üldossa koondatav regulatsioon peaks hõlmama järgmist:  

- Haldusmenetluse seaduse kohaldamine 
- Haldusorgani kohustused  
- Taotleja kaasaaitamiskohustused  
- Hüvitise taotlemine 
- Kättetoimetamine 
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Sotsiaalõiguslike vaidlustega seonduvalt on lähtepunktiks isikute õiguste parema kaitse tagamine 
lihtsa, selge ja võimalikult ühtse vaidluste lahendamise menetlust puudutava regulatsiooni kaudu. 
Sellest lähtuvalt tuleb SÜS-s reguleerida ühtlustatud vaidemenetlust (vaideorgani 
ümberkorraldamiseks või kohustusliku kohtueelse menetluse sisseviimiseks on vajalik mõjude 
analüüs). SÜS-s tuleb ühtlustada vaide esitamise ning kohtusse pöördumise tähtaegu ja 
vaidemenetluse korda ning kohustusliku kohtueelse menetluse kasuks otsustamise korral 
reguleerida menetluskulude hüvitamist.  

Sotsiaalse kaitse korralduse osas tuleneb oluline osa regulatsioonist nn valdkonnaülestest 
seadustest, näiteks Vabariigi Valitsuse seadus, halduskoostöö seadus, kohaliku omavalitsuse 
korralduse seadus jt. Justiitsministeeriumi poolt välja töötatava halduskorralduse regulatsiooni tõttu 
ei kujune kohustatud isikute struktuuri, juhtimise, rahastamise, aruandluse ja järelevalve 
eriregulatsioon SÜS-is ilmselt vajalikuks. 

Õigustatud subjekti huvide paremaks kaitseks, korralduse optimeerimiseks ja põhjendamatu 
ülekompenseerimise vältimiseks tuleb korralduse osas läbivalt lähtuda järgmistest põhimõtetest: 

- õigustatud subjektile (inimesele) peab olema üheselt selge, kes on hüvitise osutamiseks 
kohustatud isik või asutus; 

- hüvitisi osutavate asutuste (isikute) vahel, samuti isikute ja hüvitise määramiseks vajalikku  
teavet omavate asutuste  vahel peab toimuma koostöö; 

- hüvitisi osutava asutuse (asutuste) juhtimisse tuleb kaasata sotsiaalpartnerid;  

- hüvitiste pakkumisel tuleb soodustada erasektori kaasamist ja vaba konkurentsi läbi avatud 
hangete/konkursside korraldamise, erandid peaksid olema teenustele võimalikult ühtsed; 

- hüvitiste osutamisel tuleb võimalusel kaasata vabatahtlikke. 

Töögrupp peab vajalikuks tellida mõjuanalüüsid, milles uuritakse:  

- Sotsiaalkindlustusameti tegevuste ümberkorraldamist selliselt, et enamus 
Sotsiaalkindlustusameti tegevusi täidaks tulevikus avalik-õiguslik juriidiline isik; 

- Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet ühendamist (Soome KELA 
näitel).  
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SISSEJUHATUS 

Justiitsministeerium on käivitanud programmi „Parema õigusloome arendamine“1 raames 
sotsiaalõiguse kodifitseerimise projekti, mille eesmärgiks on uue sotsiaalseadustiku (SotS) 
väljatöötamine. Sotsiaalseadustiku töögrupp on ette valmistanud õigusvõrdleva analüüsi, mis 
keskendub sotsiaalseadustiku üldosa küsimustele. 

Vastavalt augustis 2008 püstitatud sotsiaalseadustiku üldosa seaduse (SÜS) lähteülesandele 
analüüsis töögrupp järgmisi teemasid: sotsiaalseadustiku piiritlemine ja eesmärk, sotsiaalõiguse 
põhimõtted, sotsiaalsed riskid, sotsiaalandmekaitse, sotsiaalhüvitisnõuded, sotsiaalhaldusmenetlus, 
vaidluste lahendamine ning sotsiaalhalduskorraldus erinevatel tasanditel riigist kohaliku 
omavalitsuseni ning erasektorile delegeerimise erinevate vormideni. Eesliide „sotsiaal-“ püstitatud 
teemades viitab taotlusele leida viidatud teemade osas analüüsi kaasatud regulatsioonide ühisosa, 
mis oleks aluseks sotsiaalõiguse süsteemsele käsitlemisele Eesti õiguskorras. Kodifitseerimise 
esmaseks eesmärgiks on luua kvaliteetne sotsiaalõiguse üksikregulatsioone ühendav, 
ühtsetest põhimõtetest lähtuv ning õiguse realiseerijale selge ja ülevaatlik süsteem, mis 
võimaldab õiguste tõhusat realiseerimist ning lõppastmes isikute sotsiaalsete õiguste paremat 
kaitset.  

Teisalt taotletakse kodifitseerimisega sotsiaalõiguse edasiarendamist, mis nõuab valdkonna 
eripärast tulenevalt lisaks juriidilisele kompetentsile enam ka poliitikute, erialaspetsialistide ning 
huvigruppide osalust. 

Sellest tulenevalt saab analüüsi tulemused jagada tinglikult kaheks: 

1. konkreetsed lahendusettepanekud (ja vajadusel alternatiivid); 

2.  üldisemad ettepanekud, mis on suunatud enam uuenduslikele lahendustele ning eeldavad 
laiemapõhjalist diskussiooni ning õiguslikele otsustustele alust andvaid mõjude analüüse.  

Töögrupp teeb ettepanekuid esmajoones sotsiaalseadustiku üldosa seaduse kujundamiseks, kuid ka 
eriosa väljatöötamise tarbeks, eriti juhtudel, kus töögrupp üldosa normi olemasoleva õigusvõrdleva 
analüüsi põhjal võimalikuks või vajalikuks ei pea.  

Õigusvõrdleva analüüsi pinnalt välja pakutud ühisosa paikapidavust saab töögrupi 
veendumusel kinnitada alles eriosade läbianalüüsimise (sh mõjuanalüüside) järel, mistõttu on 
töögrupi arvates vajalik enne SÜS-i eelnõu kirjutama asumist jätkata eriosade 
analüüsimisega ning tellida vajalikud mõjude analüüsid vastavalt analüüsis tehtud 
ettepanekutele. Sotsiaalseadustiku üldosa sisu sõltub mh eriosa moodustavate hüvitiste2 
eesmärkidest ning hüvitiste kuuluvusest riigi või kohaliku omavalitsuse ülesannete hulka, samuti 
hüvitisi osutavate subjektide, vaideorganite ning järelevalve ümberkorraldamise osas tehtavatest 

                                                 
1 Parema õigusloome arendamise programm, Kinnitatud riigisekretäri 22.mai 2008 a. käskkirjaga nr 85-H; Eesti 

majanduskasvu ja tööhõive kava 2008-2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks, Riigikantselei tööversioon. 
Arvutivõrgus: http://www.riigikantselei.ee/failid/2008_07_02_MTTK_2008_2011.pdf. 

2 Analüüsis kasutatakse läbivalt mõistet „sotsiaalsed hüvitised“, mis on ühiseks nimetajaks kirjanduses ja õiguslikes 
regulatsioonides ebajärjekindlalt kasutatud mõistetele nagu  toetused, teenused, tagatised, hüvitised, soodustused 
jmt, olgu osutatuna teenustena, rahas või asjades. 
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laiemapõhjalistest otsustest. Neil põhjustel leiab töögrupp, et käesolevat analüüsi ei saa nimetada 
puhtakujuliseks üldosa eelnõu kontseptsiooniks. 

Analüüs on jaotatud kahte suuremasse ossa. Esimeses, sissejuhatavas osas, selgitatakse 
kodifitseerimise vajalikkust, tutvustatakse analüüsi metoodikat ning analüüsitakse 
sotsiaalseadustiku kontekstis sotsiaalõiguse mõistet ning kodifitseerimiseseme piiritlemise 
küsimust (I osa). Teises osas analüüsib töögrupp sotsiaalseadustiku üldosa reguleerimisalasse 
potentsiaalselt kuuluvaid probleemvaldkondi vastavalt ülalviidatud kodifitseerimise eesmärkidele. 
II osa on jaotatud teemadeks vastavalt lähteülesande püstitusele: 

1. Sotsiaalseadustiku eesmärk 
2. Sotsiaalõiguse põhimõtted 
3. Sotsiaalsed riskid 
4. Sotsiaalandmekaitse 
5. Sotsiaalhüvitisnõuded 
6. Sotsiaalhaldusmenetlus 
7. Vaidluste lahendamine 
8. Sotsiaalse kaitse korraldus 
9. Kohaliku omavalitsuse sotsiaalse kaitse alased ülesanded 

Analüüsimisel lähtutakse muuhulgas Justiitsministeeriumi poolt antud kodifitseerimismetoodikast 
ja kodifitseerimise ühtsetest põhimõtetest („Kodifitseerimisprojektide juhtimine“) ning Riigikogu 
otsuse eelnõust „Riigi õiguspoliitika arengusuunad aastani 2013“. Analüüsi allikateks on 
sotsiaalseadustiku alusanalüüsi tulemusena välja valitud välisriikide sotsiaalõiguse regulatsioonid 
(vertikaalne õigusvõrdlev meetod, vt täpsemalt I osa ptk 2.3) ning mitmed rahvusvahelised 
kokkulepped ning rahvusvahelised, regionaalsed ning (vähemal määral) Euroopa Liidu õiguse 
suunised (horisontaalne õigusvõrdlev meetod). 
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Analüüsi autorid 

 
I osa Sotsiaalõiguse kodifitseerimisest üldiselt   Mari-Liis Aasamets   

                   (töögrupi koordinaator)   
           

II osa        
1. Teema. Sotsiaalseadustiku eesmärk   Mari-Liis Aasamets 
2. Teema. Sotsiaalõiguse põhimõtted   Ave Henberg ja Kärt Muller  
3. Teema. Sotsiaalsed riskid    Ave Henberg ja Kärt Muller  
4. Teema. Sotsiaalandmekaitse    Tiina Ilus   
5. Teema. Sotsiaalhüvitisnõuded   Monika Laatsit   
6. Teema. Sotsiaalhaldusmenetlus   Anneli Kivitoa  
7. Teema. Vaidluste lahendamine   Maarja Oras  
8. Teema. Sotsiaalse kaitse korraldus  

- tervishoiukorraldus   Kristiina Rebane 
- muu sotsiaalse kaitse korraldus   Merle Malvet 

 
9. Teema. Kohaliku omavalitsuse sotsiaalse  

kaitse alased ülesanded    Juta Saarevet 

 

2.-3. teema Saksamaa, Austria ja Šveitsi õiguse viited põhinevad Mari-Liis Aasametsa 
tõlkematerjalidel. 6. teema Saksamaa, Austria ja Šveitsi õiguse viited põhinevad Monika Laatsiti ja 
Maarja Orase tõlkematerjalidel. 8.-9. teema Saksamaa, Austria ja Šveitsi õiguse viited põhinevad 
Maarja Orase ja Mari-Liis Aasametsa tõlkematerjalidel. Luksemburgi ja Prantsusmaa õiguse viited 
(v.a. andmekaitse) põhinevad Kristiina Rebase tõlkematerjalidel. 
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I OSA. SOTSIAALÕIGUSE KODIFITSEERIMISEST 
ÜLDISELT 

1. Kodifitseerimise vajalikkusest 

1.1. Kodifitseerimine ulatus ja metoodika 

Sotsiaalõiguse kodifitseerimine on eesmärgiks seatud Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava 
Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna (5) „Suurem haldusvõimekus“ 
programmis „Parema õigusloome arendamine.“3 Kodifitseerimine sotsiaalõiguse valdkonnas on 
vajalik õigusloome ühtlustamise, ajakohastamise ja süsteemsuse saavutamiseks.4 Eesti 
majanduskasvu ja tööhõive kavas 2008-2011 Lissaboni strateegia rakendamiseks rõhutatakse 
kodifitseerimise eesmärgina lihtsustamist.5 Lisaks näevad Justiitsministeeriumi poolt antud 
kodifitseerimismetoodika juhtnöörid ette „kehtiva õiguse korrastamise ja edasiarendamise”, mis 
tähendab mitte pelgalt lihtsustamist ja korra loomist, vaid ettepanekute tegemist õiguskorra 
paremaks sisuliseks kujundamiseks. Kodifitseerimist on võimalik läbi viia erineva suuna ja 
ulatusega lähtuvalt püstitatava eesmärgi ambitsioonikusest.  

Kodifitseerimist võib läbi viia, keskendudes kehtivale õigusele. Kehtiva õiguse korrastamise 
eesmärgiks on koguda kokku ja struktureerida kehtiv õigus sellisena, nagu see on, ja mitte 
sellisena, nagu see peaks olema.6  

Justiitsministeeriumi taotlus sotsiaalõiguse edasiarendamiseks tähendab aga samuti uuendusliku 
kodifitseerimise eesmärgi püstitamist, mis võib seisneda valdkonna ümbersulatamises, 
uuestiformuleerimises, uute kontseptsioonide integreerimises ning uute normide loomises.7  
Uuendusliku kodifitseerimise kasuks räägib asjaolu, et sellega on võimalik saavutada õiguskorras 
kvalitatiivselt suurem muudatus. Õiguse süstemaatiline kodifitseerimine, nagu see Eesti 
õiguskorras hetkel käsil on, on nii intellektuaalses, filosoofilises, juriidilises kui ka poliitilises 
mõttes raske töö,8 alates juba valdkonna piiritlemisraskustest (vt sotsiaalõiguse mõiste ja 
piiritlemine, I osa 3. peatükk). 

Kogu järgnevas analüüsis tuleb eristada kehtiva õiguse kodifitseerimist ning uuenduslikku 
kodifitseerimist võimaldavat õigusmateeriat. Mitmetes kehtiva õiguse ühtlustamist vajavates 
küsimustes on juba käesoleva analüüsi pinnalt võimalik teha mõistuspäraseid 
regulatsiooniettepanekuid. Teisalt on üldiseks takistavaks asjaoluks puudulik dogmaatiline ja 
süsteemne lähenemine ning teadmistel põhinevaid juriidilisi otsustusi võimaldavate 

                                                 
3 Programm „Parema õigusloome arendamine“ Kinnitatud riigisekretäri 22.mai 2008..a. käskkirjaga nr 85-H. 

Arvutivõrgus: http://www.avalikteenistus.ee/public/22_05_2008_Parema_igusloome_programmi_kirjeldus.pdf, lk 
4. 

4 Samas. 
5 Arvutivõrgus: http://www.riigikantselei.ee/failid/2008_07_02_MTTK_2008_2011.pdf; 
6 E. Catta. Kodifitseerimise ja süstematiseerimise tähtsus õige seaduse leidmise lihtsustamisel. Juridica IX/2002, lk 

589. 
7 Samas. 
8 Samas. 
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alusdokumentide puudumine (nt: territoriaalsuspõhimõtte rakendamine, perekonna 
abistamiskohustuse ulatus, hüvitiste eesmärgid, riigi ja KOV ülesannete jaotus).  

Lisaks leiavad õiguskorras aset kiired põhimõttelised muudatused, mis ähvardavad käesolevat 
analüüsi vananemisega juba enne selle valmimist. Need on ühelt poolt õigusharu dünaamilisusega 
arvestades normaalsed, kuid muudatuste põhimõttelisus (ravikindlustuse jätkusuutlikkuse 
analüüsimine, asutuste ühendamine (Töötukassa, Terviseamet), samuti halduskorralduse reformi 
kava) annavad märku, et õiguse arengut ei saa kodifitseerimiseks  lukku panna. Kodifitseerimise 
eesmärki - allutada valdkond ühtsele loogikale – ei ole kehtiva õiguse arenguetapis võimalik 
teostada väljaspool aega ja poliitilisi mõjusid. 

Õigusharu kodifitseerimisel on oluliseks lisateadmiste allikaks õigusvõrdlev analüüs. 
Erinevate riikide sotsiaalõiguse kodifitseerimise tulemusi (või käimasolevaid samme) võrreldes on 
oluline silmas pidada kodifitseerimise eesmärki; lahendused erinevad märkimisväärselt vastavalt 
sellele, kas kodifitseerimises on nähtud ennekõike õiguslikku või sotsiaalpoliitilist ülesannet. 
Sotsiaalõigust varasemalt kodifitseerinud riikide kogemus näitab, et formaalse õiguse (sotsiaalse 
kaitse organisatsioon ja sotsiaalhaldusmenetlus), samuti üldiste põhimõtete ja võtmemõistete 
ühtlustamine  on laabunud oluliselt sujuvamalt kui sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalabi süsteemide 
sisuline ühtlustamine, seda põhjusel, et sotsiaalõigus on pidevas sisulises muutumises ja 
sotsiaalpoliitilised valikud vältimatud.9 Näiteks Rootsi kodifitseerimiskava on ülekaalukalt 
õigustehnilise iseloomuga10; Saksa sotsiaalseadustiku loomisel võeti suunaks samuti 
esmajärjekorras olemasolevate regulatsioonide ühtlustamine ja ülevaatlikumaks muutmine ning 
sotsiaalõiguse sisulist ümberkorraldamist püüti läbi viia vaid piiratud ulatuses.11 Seega ei saa 
sotsiaalõiguse uuendusliku kodifitseerimise kasuks otsustades mööda vaadata riskist, et 
kodifitseerimine võib takerduda sotsiaalpoliitilistesse vaidlustesse, mis takistavad ka õiguslikult 
vähem probleemsete lahenduste sisseviimist. 

Kodifitseerimise ulatus sõltub oluliselt ka sellest, kui palju valdkondlikke regulatsioone 
kodifitseerimiseseme hulka arvata. Sotsiaalõiguse kodifitseerimise eesmärke saab täita kõige 
edukamalt juhul, kui võimalikult suur hulk ühtsetest põhimõtetest lähtuvaid regulatsioone ühtsesse 
süsteemi liidetakse, vastasel korral võib õigusselgusetus veelgi suureneda. 

Õigusvõrdlevasse analüüsi kaasatud riikide sotsiaalõiguse kodifitseerituse aste erineb oluliselt. 
Mitmetes riikides on ulatuslikum kodifitseerimine läbi kukkunud ühelt poolt poliitilistel põhjustel, 
teisalt ka ühtse arusaama puudumise tõttu kolme üksteisega seotud sotsiaalmajandusliku ja 
õigusliku instituudi – sotsiaalkindlustus, tervis ja sotsiaalhoolekanne – ühisjoontest ja võimalustest.  

Kui tuua näiteid, siis kõige laiahaardelisemalt on lähenetud saksa sotsiaalõiguses, kehtestades 
teatud osa ühistest reeglitest maksimaalselt suurele osale sotsiaalõigusest. Saksa 
                                                 
9 Bericht und Entwurf zu einen allgemeinen Teil der Sozialversicherung, Beitrag einer Arbeitsgruppe der 

Schweizerischen Gesellschaft für Versicherungsrecht zur Verbesserung der Koordination in der 
Sozialversicherung.  Verlag Stämpfli und Cie AG Bern, 1984, S 21.     

10 Socialförsäkringsbalk (Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu koos seletuskirjaga). Arvutivõrgus: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/58/40/e7d6d3c9.pdf, lk 35-36 (viidatud e.k tõlge).  Peale 
menetlusreeglite ja vaidlustamise küsimuste ühtlustamise ning valitseva kohtupraktika kodifitseerimise ei ole 
kehtiva seaduste sisus plaanitud olulisi muudatusi. 

11 Siiski kujunes materiaalõiguse muutmine piiratud ulatuses (nn begrenzte Sachreform) kodifitseerimise käigus siiski 
oluliselt ulatuslikumaks. Vt H. Zacher. Das Vorhaben des Sozialgesetzbuchs. RsDE, Heft 47, S 19.  
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sotsiaalseadustikku on hõlmatud kogu sotsiaalkindlustus ja -hoolekanne, samuti mitmed teised 
regulatsioonid, mis seavad eesmärgiks nt sotsiaalse edendamise (nt õppetoetused) või sotsiaalse 
kahjuhüvitamise.12 Veidi vähem ambitsioonikaks näiteks on Austria, Prantsusmaa ja Luksemburg, 
kus ühte seadusandlikku akti on koondatud erinevad kindlustusliigid ning loodud nende suhtes 
ühiselt kehtiv üldosa. Kolmanda tüübina võib esile tuua Šveitsi ja Läti, kus kindlustusliikide 
regulatsioonid on asuvad formaalselt erinevates seadusandlikes aktides, kuid neid ühendab siiski 
eraldi seadusandlikusse akti koondatud ühisosa. Prantsuse õiguskord on näiteks, kus 
sotsiaalkindlustus, sotsiaalabi ja peretoetused ning tervise valdkonna regulatsioonid on 
organiseeritud  kolme iseseisvasse seadustikku.  

Tulenevalt kodifitseerimise üldistest eesmärkidest ja eeltoodud näidetest on töögrupp 
kodifitseerimise ulatuse määratlemisel aluseks võtnud saksa sotsiaalseadustiku, analüüsides 
erinevatest aspektidest (poliitika, korraldus jt) võimalikult rohkete ühisjooni ülesnäitavate 
regulatsioonide13 suhtes ühisosa leidmise võimalust. Seejuures arvestab töögrupp ka võimalusega, 
et teatud küsimuses leitakse ühisosa üksnes sotsiaalkindlustuse regulatsioonide osas. Kui on selge, 
kui suur on ühisosa kogu sotsiaalõigusele või sotsiaalkindlustusele, saab hinnata, kas oleks 
vajadust kehtestada n-ö suur ja väike üldosa või ühendada need ühte seadusandlikusse akti 
reservatsiooniga, et osa sätteid kohaldub vaid sotsiaalkindlustusele. Töögrupp on arvamusel, et 
arvestatav lisandväärtus üldosa jaoks saab tulla eriosa analüüsidest. See tähendab, et 
kodifitseerimise ulatuse määratlemisel ei saa võimalikku skoopi ”lukku panna” ning ühisosa võib 
kasvada või kahaneda eriosa põhjalikuma analüüsi käigus.  

Küsimust, kas kodifitseeritav sotsiaalõigus hakkab paiknema saksa õiguse eeskujul formaalselt 
ühes seadustikus või järgitakse Eesti tsiviilõiguse kodifitseerimisel valitud teed jätta eriosad 
formaalselt paiknema eriseadustesse, võib pidada praeguses etapis teisejärguliseks. Arvestades 
sotsiaalõiguse üksikregulatsioonide suurt hulka ning heites pilgu võrdleva õiguse kogemusele, näib 
sotsiaalõiguse ühte seadusandlikusse akti ühendamise asemel olevat reaalsem üldosa seaduse 
kehtestamine eriseaduste suhtes. 

1.2. Kodifitseerimine kui õiguslik ülesanne 

1.2.1. Sotsiaalõiguse süsteemi väljaarendamine  

Sotsiaalõigus on noor ja mahukas õigusvaldkond, mis on seni arenenud sageli kiirustades ning 
süsteemitult, kaotades nõnda oma õiguslikus kvaliteedis. Olemuslikult kokku kuuluvad 
regulatsioonid on sageli kehtestatud eraldi seadustega, nende eest on olnud vastutavaks erinevad 
ministeeriumid või nende osakonnad ning lähtutud on erinevatest aluspõhimõtetest, sõltuvalt 
väljatöötajate poolt ette võetud välismaistest eeskujuregulatsioonidest. Selle põhjuseks (ja ühtlasi 
tagajärjeks) on teravalt silmatorkav puudus sotsiaalõiguse dogmaatilistes alustes. Dogmaatika 
vähesus raskendab ühelt poolt oluliselt ka õigusvõrdlevat analüüsi, kuid teeb teisalt võimalikuks 
kogemuse hankimise võimalike probleemi- ja lahendusstruktuuride kohta.14  

Sotsiaalõiguse kodifitseerimise õiguslikuks ülesandeks on sisemiste seostega sotsiaalvaldkonna 
õigusmateeria suhtes ühtsete põhimõtete väljatoomine, et tagada põhiseadusest tulenevate 
                                                 
12 Sotsiaalseadustiku eriosa kooseisu loetelu kohta vt § 68 SGB I.  
13 Vt Sotsiaalseadustiku piiritlemine, peatükk 3.6, Tabel 1. 
14 H. Zacher, Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, S 31. 
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põhimõtete ja põhiõigustega kooskõlas olev sotsiaalõiguse regulatsioon, mis võimaldaks isikute 
sotsiaalsete õiguste tõhusat realiseerimist.  

Seadustik annab inimestele, haldusorganitele, kohtutele, jurisprudentsile ning ka seadusandjale 
endale teada, millised funktsionaalsed seosed valitsevad sotsiaalõiguse üksikute sätete vahel. 
Süsteemne sotsiaalõiguskord parandab inimeste usaldust sotsiaalsesse õigusriiki ning lihtsustab ja 
muudab efektiivsemaks õiguse kohaldamise halduse ja kohtute poolt. See aitab omakorda kokku 
hoida märkimisväärse hulga ressursse. 

1.2.2. Ühtne ja järjepidev mõistekasutus 

Sotsiaalõigussüsteemi tõhusaks toimimiseks on nõutav omakeelne süsteemne mõisteaparaat. Kuna 
käesoleval ajal ei eksisteeri kogu Eesti sotsiaalõigust hõlmavaid  teaduslikke süsteemikäsitlusi, ei 
ole kinnistunud ka ühine soomõiste erinevate sotsiaalsete toetuste, tagatiste, hüvitiste, soodustuste 
ja teenuste tähistamiseks; puudub selge arusaam, mis on katusmõiste ja millised sama tasandi 
mõisted. Samuti  puudub üldmõiste  eelpoolnimetatud hüvede tagamist garanteeriva või vahetuks 
osutamiseks kohustatud isiku teineteist selgelt eristavaks tähistamiseks. On markantne, et  isegi 
mõiste „sotsiaalõigus” leiab kodifitseerimiskava raames esimest korda teaduslikku käsitlemist.  

Õiguspoliitiliselt on üldiselt taunitav samadele mõistetele erineva sisu andmine ühe õigusakti, kuid 
ka valdkonna või õiguskorra piires. Kui see siiski vajalik on, siis peab see olema sotsiaalpoliitiliselt 
põhjendatud, mitte vaid puuduliku koordineerimise tagajärg. 

Viimaks tuleb sotsiaalõiguse kodifitseerimisel välja selgitada võimalus ja vajadus võtmemõistetele 
ühese ja selge sisu andmiseks. Mitmetes kodifitseeritud sotsiaalõiguse riikides on õiguskindluse 
põhimõttest tulenevalt antud üldosa tasandil olulisimatele mõistetele definitsioonid. Lisaks 
erinevustele siseriiklikes regulatsioonides on ohustatud ka rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu 
sotsiaalõigusalaste aktide selgus ja arusaadavus, kui nende tõlkimisel eesti keelde jääb 
mõistekasutus kindlasisuliste omakeelsete mõistete puudumisel ebatäpseks ja eksitavaks. 

1.2.2. Regulatsioonide õigusliku kvaliteedi parandamine  

Sotsiaalõiguse kodifitseerimise vajadus on tingitud vajadusest parandada sotsiaalõiguse kvaliteeti 
nii, et see vastaks õigusselguse ja õiguskindluse põhimõtetele.15 PS § 13 lg 2 kohustab õiguslike 
regulatsioonide selgeks, arusaadavaks ning piisavalt ammendavaks ja täpseks  sõnastamiseks, et 
igaühel oleks võimalik selle kohaselt oma käitumist seada. Sättest tuleneb järelikult kohustus luua 
ka sotsiaalõiguse regulatsioon, mis ei oleks umbmäärane, vastuoluline ega puudulik. 

Ühelt poolt on kehtiva sotsiaalõiguse kasvavaks probleemiks normide kuhjumine. Sotsiaalõiguse 
eri valdkondade üksikseadustes on arvukalt sarnase sisuga (peamiselt menetluslikke) norme, mis 
võivad küll ühe seaduse piires lehitseval ametnikul normi leidmist lihtsustada, kuid tekitavad 
kokkuvõttes ebaülevaatlikkust ning läbimõtlemata sõnastuste puhul põhjendamatuid ning 
potentsiaalselt vaidlusi tekitada võivaid erisusi. Üleliigsete ning põhjendamata erisustega 
normihulkade korrastamine aitab kaasa ka sotsiaalõiguse lihtsustamisele. Sotsiaalõiguse liigne 

                                                 
15 Vt Õiguskindluse põhimõte, II osa 2. teema. 



28 

I OSA. SOTSIAALÕIGUSE KODIFITSEERIMISEST ÜLDISELT 

keerukus on olnud ajendiks sotsiaalõiguse kodifitseerimisele mitmetes Euroopa riikides.16 
Õigusselguse ja õigusloome ökonoomsuse põhimõtetega kooskõlas olevalt osundatakse igas 
analüüsiosas ühisosale, mis oleks võimalik n-ö sulgude ette tuua või erisuste puudumisel üldisest 
haldusmenetlusest sootuks ära kaotada.  

Normide kuhjumine puudutab ka seaduste ja määruste vahelist suhet ning regulatsioonide 
dubleerimist mõlemal tasandil. Teiseks probleemiks on regulatsioonide vajalikul määral läbi 
mõtlemata paiknemine seaduse või määruse tasandil. 

Kvaliteetne õiguskord eeldab ka lünkade puudumist. Lünki saab osalt välja selgitada, võrreldes 
kehtiva õiguse valdkonnaspetsiifilisi regulatsioone (kui ühes on mingi instituut reguleeritud, teises 
aga mitte), see tähendab dogmaatika mõttes liikumist üksikult üldisele. Avastamaks 
sotsiaalõiguskorras tervikuna valitsevaid lünki, kus kehtiva õiguse uurimine ei aita, kasutatakse 
õigusvõrdlevat meetodit ning liigutakse metoodilises mõttes üldiselt üksikule. 

1.2.3. Õiguste tagamine ja efektiivne haldusmenetlus 

Kodifitseerimisega tuleks saavutada inimeste sotsiaalsete õiguste parem kaitse. Selleks tuleb 
sotsiaalõiguse regulatsioonides seada keskpunkti inimene ja tema õigused (kehtivas õiguses on 
mitmel juhul keskmesse asetunud korraldus või rahastamine). Inimeste nõuete menetlemisel tuleb 
vaadata üle ebavajalikud bürokraatlikud nõuded, käia isiku andmetega ringi ajakohaselt ja 
andmekaitse nõudeid arvestavalt ning tagada inimesele mugav ja õiguste realiseerumist parimal 
viisil kaitsev vaidluste lahendamise süsteem.  

Osutatavad hüvitised peavad olema õigeaegsed, kvaliteetsed ja piisavad ning tagatud peab olema 
juurdepääs. Juurdepääsu võib mõista järgmistes tähendustes: 

− finantseerimisalused. Sotsiaalõigussüsteemi finantseerimine peab olema niisugune, et see 
tagaks juurdepääsu kaudu hüvitistele sotsiaalse kindlustatuse. Käesolevas analüüsis 
kaardistatakse sotsiaalse kaitse finantseerimise alused üksnes üldiselt, kuid nende 
potentsiaalne muutmisvajadus ei ole käesoleva analüüsi objektiks. 

− geograafiline ja institutsionaalne juurdepääs hüvitiste taotlemisele ja kättesaamisele. 
Näiteks tuleb kodifitseerimise käigus tuleb püüda parimal viisil ära kasutada 
infotehnoloogilisi võimalusi, samuti toetada ühtse kontaktpunkti loomist. 

− juurdepääs oma õiguste kaitsele (nõuete esitamisele) läbi piisava informatsiooni ja 
nõustamise. Kodifitseerimisega kaasneb inimeste õigusteadlikkuse tõstmine. Parema 
informeerituse saavutamiseks tuleks kaaluda ka kohustatud subjektide täiendava 
informeerimis- ja selgitamiskohustuse sätestamist. 

Õigus juurdepääsule on eraldi sätestatud ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas ning selle väljundina 
töötatakse Euroopa Liidus välja regulatsiooni üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste 

                                                 
16 J von Langendonck, Simplification of social security and the purpose of social security, in: Simplification and 

systematisation of social protection rules, Athens, Komotini 1996, p 47.  
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moderniseerimiseks.17 Menetluslikeks prioriteetideks on ka elektroonilise suhtluse ja 
andmetöötluse arendamine. Lisaks tõstetakse praktiliste probleemidena esile taotlusvormide 
nõudmist, milles küsitud andmed on mujalt kergema vaevaga kättesaadavad, ebavajalikud või muul 
põhjusel kaheldavad andmekaitse aspektist; näiteid võib tuua ebavajalike haldusprotseduuride 
kohta; segadus valitseb põhi- ja lisadokumentidega ning regulatsioonide põhjendamatu 
paiknemisega eri tasandi õigusaktides. Erisuste kriitiline ülevaatamine ning üldosa tasandil 
võimaluste piires ühtse ja ülevaatliku menetlusreeglistiku loomine on nõutav tulenevalt õigusloome 
võrdsuse põhimõttest. Ebakvaliteetsus ja ebatõhusus sotsiaalhaldusmenetluses väljenduvad nii 
inimese sotsiaalsete õiguste kaitses, inimese usalduses riigi ja sotsiaalse kaitse süsteemi vastu ning 
samuti ressursikuludes. 

1.2.4. Õigusteadlikkuse tõstmine  

Sotsiaalõiguse regulatsioonide ebaülevaatlikkus toob kaasa puudused inimeste teadlikkuses oma 
sotsiaalsetest õigusest ja kohustustest. Kehtivad sotsiaalõiguse üksikseadused ei võimalda 
tavainimesel, kuid sageli ka regulatsioonide rakendajal mõistlikul määral süsteemis orienteerumist. 
Selle põhjuseks on regulatsioonide konkreetsest vajadusest ajendatud ning terviklikult läbi 
mõtlemata arendamine. Osa regulatsioone asub seni põhjendamatult määrustes, millest mõne 
olemasolugi on laiale ringile teadvustamata. Vead süsteemis ning madal õigusloome kvaliteet 
tingivad selle, et seosed arvukate regulatsioonide vahel jäävad märkamatuks ning sotsiaalse kaitse 
regulatsioonidest ei teki ülevaadet. 

Sotsiaalõiguse üldosa eesmärgiks on parandada inimeste õigusteadlikkust enda õigustest ja 
kohustustest, laiemalt ka sotsiaalõiguse põhiväärtustest ning sotsiaalõiguse regulatsioonide 
omavahelistest seostest. Andmekaitse peatükis analüüsitakse ka kohustatud subjektide kohustusi 
isikute paremaks informeerimiseks, mis on oluline eeldus õiguste realiseerimise tõhustamisel. 
Oluline on ka inimeste informeerimine sellest, milliste tema käest küsitavate andmete avaldamine 
on kohustuslik või vabatahtlik, mis on andmete mitteavaldamise tagajärjed, millistest muudest 
allikatest inimese kohta andmeid kogutakse ning kellele neid avaldatakse. Samuti on oluline 
inimeste teadlikkus enda kohustustest. Haldusmenetluse peatükis analüüsitakse vajadust 
reguleerida sotsiaalseadustiku üldosas kohustusi, mis inimesel seoses sotsiaalhüvitiste taotlemisega 
tekivad.  

1.2.5. Sotsiaalõiguse teadvustamine teadusliku distsipliinina  

Kodifitseerimisprotsess omab ka n-ö protseduurilist iseväärtust,18 kuna hoolimata valmivate 
eelnõude poliitilisest tulevikust on juba ettevalmistavate analüüside ning eelnõude kaudu antud 
arvestatav arenguimpulss tervetele seni teadvustamata või üksnes vähesel määral teadvustatud 
õiguslikele ja sotsiaalsetele probleemidele.  

Õigusteadust võib pidada seadusandja arvestatavaks nõuandjaks. Eestikeelses õiguskirjanduses 
sotsiaalõiguse põhimõtete ja instituutide õigusteoreetilised käsitlused praktiliselt puuduvad, mis 
                                                 
17 Commission staff working document, Biennial Report on social services of general interest, Brussels, SEC(2008) 

2179/2, p 64.  Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/spsi_gpa/commnatsecdoctrav_en.pdf  
18 Vrdl. A. Vosskuhle, Kodifikation als Prozess. Zur Bedeutung der Kodifikationsidee in heutiger Zeit unter 

besonderer Berücksichtigung der Arbeiten an einem Umweltgesetzbuch, in H. Schosser (Hrsg), Bürgerliches 
Gesetzbuch 1896-1996: Ringvorlesung der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg, Heidelberg 1997, S 81 
ff, 85. 
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raskendab oluliselt ka töögrupi tööd. Seetõttu tuleb loota, et sotsiaalõigus iseseisva teadusliku 
distsipliinina hakkab kodifitseerimisprojekti arenedes rohkem tähelepanu võitma ning ärgitab 
õigusteadlasi tõstatatud küsimustega ka teaduslikult tegelema. 

1.3. Kodifitseerimine kui sotsiaalpoliitiline ülesanne 

Kodifitseerimist viiakse ideaalvariandis läbi väljaspool aega ja poliitilisi mõjusid. Kuid 
sotsiaalõiguse regulatsioonide (mis on sotsiaalpoliitika elluviimisel peamiseks õiguslikuks 
vahendiks) uuenduslik korrastamine sotsiaalõiguse tänases arenguastmes toob endaga paratamatult 
kaasa vajaduse hõlmata arutellu ka küsimused, mis ei piirdu vaid õigusliku otsustusega, vaid 
nõuavad olulisi sotsiaalpoliitilisi valikuid.  

Seadusandja on seotud põhiseaduse printsiipide ja põhiõiguste olemusega, kuid tal on 
sotsiaalpoliitilistes küsimustes lai mänguruum.19 Sotsiaalõiguse funktsioonide omavahelise suhte ja 
rõhuasetuste määratlemisel konkreetses õiguskorras tulevad argumentidena kaalumisele nii 
eetilised, poliitilised kui ka majanduslikud põhjused. Kui ulatuslikult mingit sotsiaalset õigust 
tunnustada ning kuidas hüvitisi või neid menetlevaid asutusi kujundada, nõuab rohkem kui 
juriidilise kompetentsi olemasolu. 

Riigi sotsiaalpoliitika kujundajaks on ka ühiselt heakskiidetud majandusmudel. Samas puudub 
Eesti põhiseaduses viide meie majanduse arengumudelile, mis võiks anda suuniseid 
sotsiaalseadustiku eesmärgi määratlemisel majandus- ja sotsiaalpoliitiliste valikute skaalal. Võib 
nõustuda, et Eestis on tegemist arengumudelite segunemisega,20 millele lisandub poliitiline ning 
majanduslik ebastabiilsus. Erinevate institutsioonide ja organisatsioonide arenguvisioonid ning 
strateegiad on killustunud ning kompromissitud.  

Just sotsiaalõiguse kui esmajoones soodustava halduse hulka liigitatava distsipliini puhul tuleb eriti 
tähelepanelikult arvestada väiksemagi muudatuse rahalist mõju riigile. Mitmete töögrupi poolt 
väljapakutud uuenduslike lahenduste puhul on selge, et need nõuavad ümberkorralduste tegemiseks 
lisaressursse. Kui kaugele sisuliste uuenduslike lahendustega saab minna, sõltub riigi reaalsetest 
võimalustest ja muudatuste mõttekusest, et need ei koormaks sotsiaalse kaitse eelarvet, olemata 
isiku sotsiaalsete õiguste tagamiseks tingimata vajalikud. Võimaluste ja valikute paikapanek saab 
toimuda laiema aruelu käigus, kui on läbi analüüsitud ja kaalutud ka lahenduste kulukust ning 
kaasnevat kasutegurit.  

Kuna töögrupi pädevus sisupoliitiliste valikute osas on piiratud ning ühesed ettepanekud eeldavad 
laiapõhjalist otsustamist ning põhjalikku mõjude analüüsi, ei ole võimalik igal üksikjuhul välja 
tulla regulatsiooniettepanekuga. Sel juhul osundatakse (sh õigusvõrdleva) analüüsi põhjal 
üleskerkinud probleemidele ning tehakse ettepanekuid vajalikeks täiendavateks analüüsideks.  

                                                 
19 RKPJKo 21.01.2004, 3-4-1-7-0, p 16.  
20 Vt I. Raig, Taasiseseisvunud Eesti majandusmudeli kujunemine ja muutumine. Arvutivõrgus: 

www.ut.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=303680/Raig+03.11.pdf  
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2. Analüüsi metoodika ja allikad 

2.1. Metoodika valik 

Käesolev analüüs on seni ulatuslikem katsetus sotsiaalõiguse ühisjooni kaardistada. Ulatuslik 
probleemide ring eeldab parima tulemuse saavutamiseks metoodiliselt paindlikku lähenemist. 
Sõltuvalt küsimuste ringist tuleb ühisjoonte leidmiseks eelistada kas liikumist üksikult üldisele 
(induktiivne meetod) või üldiselt üksikule (deduktiivne meetod).  

Üksikult üldisele liikudes võrreldakse kehtivaid üksikregulatsioone ning kaardistatakse kõigi või 
valdava osa pinnalt leitav ühisosa, mis oleks sobiv ja vajalik sotsiaalseadustiku üldossa n-ö sulgude 
ette tuua. See meetodit on võimalik edukalt rakendada kehtivas õiguses olemasolevate instituutide 
ühtlustamiseks.  

Mitmel juhul ei saa üksikregulatsioonidest lähtumine anda uuendusliku kodifitseerimisprojekti 
jaoks rahuldavat tulemust. Kui üksikregulatsioonid ei ole piisavad sotsiaalseadustiku üldosa 
üldistusastmega lahenduse kujundamisel, tuleb eelistada deduktiivset meetodit. Üldiselt üksikule 
liikudes tuleb vaadelda õiguskorda n-ö globaalsemalt ning kaardistada esmalt vajadused (rollid, 
huvid, eesmärgid, koostöövaldkonnad ja konfliktid) ning seejärel uurida, mil määral kehtiva õiguse 
regulatsioonid neid vajadusi rahuldavad. Deduktiivne meetod on sobiv kehtivas õiguses valitsevate 
lünkade avastamiseks, millest induktiivse meetodi rakendamisel „silmas maas“ käies on lihtne 
mööda vaadata. Kõige ilmsemaks näiteks on  sotsiaalseadustiku eesmärk või sotsiaalõiguse 
põhimõtted, mida ei ole võimalik määratleda kehtivate üksikseaduste eesmärkide või põhimõtete 
summana, vaid aluseks tuleb võtta üldine põhiseaduse väärtuskord ja rahvusvahelised kohustused.  

Seevastu sotsiaalhaldusmenetluse ühtlustamine seisneb suures osas just kehtivate regulatsioonide 
vahel kooskõla leidmises ning ärgitab induktiivse meetodi abil üksikseaduste pinnalt ühisosa 
leidma. 

Eeltoodust tulenevalt sõltub metoodika valik täpsemalt iga küsimusteringi või üksikküsimuse 
iseloomust. Samuti on võimalik etapiviisiliselt kahesuunaline liikumine, et üldosa-relevantsed 
küsimused kaardistatakse võrdlevalt teiste riikide üldosasid analüüsides, kuid lahenduste sobivus 
meie õiguskorra valdkondlike regulatsioonide tarbeks selgitatakse lõplikult välja vastavaid 
eriosasid analüüsides, suunal üksikult üldisele.    

Ülevaate loomiseks analüüsi jaoks tähtsust omavast õigusmateeriast kasutatakse kirjeldavat 
meetodit, horisontaalse ja vertikaalse õigusvõrdluse läbiviimisel aga võrdlevat meetodit ning 
järelduste-ettepanekuteni jõudmiseks rakendatakse analüüsivat meetodit.   

2.2. Analüüsi allikad 

Analüüs põhineb kõige laiemalt:  
1) põhiseadusese suunistel ja kehtiva sotsiaalõiguse analüüsil; 
2) Eesti jaoks relevantsete rahvusvaheliste, regionaalsete ning Euroopa Liidu õiguse suunistel; 
3) kehtiva siseriikliku regulatsiooni ja võrdluseks püstitatud riikide sotsiaalõiguslike probleemide 
funktsionaalsel võrdlusel.  
4) kättesaadaval eesti- ja võõrkeelsel teaduskirjandusel.  
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Arvestada tuleb, et analüüsimisel omavad eri tüüpi allikad teemati erinevat kaalu, mistõttu ei ole 
neid rakendatud mehaaniliselt, vaid võimalikult eesmärgipäraselt. Nii on sotsiaalõiguse põhimõtete 
puhul avatud eelkõige põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse suuniseid, sh kohtupraktikat, samas 
kui riikide praktika on teisejärguline (valikuline ja peamiselt näitlik). Vastupidiselt põhineb 
sotsiaalhüvitiste ja sotsiaalhaldusmenetluse analüüs olulises osas võrdlusel välisriikide vastavate 
probleemidega ning teisejärgulised on rahvusvahelised suunised.  

Põhiseaduse suunised avatakse seega valdavas ulatuses sotsiaalõiguse põhimõtete ja sotsiaalsete 
õiguste teema raames (II osa 2. ja 3. teema). Valdkonnaspetsiifilises osas on põhiseaduse suunistele 
juhitud tähelepanu ka vastavas peatükis. 

Sotsiaalseadustikuga hõlmatavast kehtivast õigusest antakse ülevaade sotsiaalõiguse mõiste ja 
piiritlemise peatükis (I osa, 3. peatükk).  

Rahvusvaheliste, regionaalsete ja Euroopa Liidu suuniste käsitlemisel peab töögrupp silmas kolme 
tasandit: 1) siduvaid õigusnorme; 2) siduvatele õigusnormidele antud tõlgendusi spetsiaalsete 
järelevalveorganite, Euroopa Ühenduse Kohtu ning siseriiklike kohtute poolt;  3) n.ö pehme õiguse 
dokumente (ühised eesmärgid, tegevuskavad, ühisaruanded, soovitused, parima tava näited). 

Sotsiaalseid õigusi puudutavad olulisemad rahvusvahelised ja regionaalsed õigusallikad on:  

1. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon ehk Euroopa inimõiguste konventsioon 
(omab tähtsust eelkõige EIK antud tõlgenduste kaudu) (RT II 1996, 11, 34); 

2. Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakt (RT II, 30.04.1993, 
10/11, 13); 

3. Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks (RT II, 02.04.2004, 6, 17); 

4. ILO sotsiaalkindlustuse konventsioon nr 102 (sotsiaalkindlustuse miinimumstandardid);21  

5. Euroopa (parandatud ja täiendatud) sotsiaalharta (RT II, 04.07.2000, 15, 93). 

Valdkondlike rahvusvaheliste suunistena võib esile tõsta Euroopa kohaliku omavalitsuse hartat (RT 
II, 21.10.1994, 26, 95), Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse 
konventsiooni (RT II, 03.01.2001, 1, 3) ning vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise 
Euroopa konventsiooni (RT II, 13.12.2005, 32, 109).   

Rahvusvahelisi suuniseid käsitletakse üksikasjalikult sotsiaalõiguse põhimõtete teema raames (II 
osa, 2. teema) ning valdkondlike küsimuste puhul iga vastava teema raames. 

Euroopa Liidu suunised. Euroopa integratsiooni tõukejõuks olid majanduslikud kaalutlused, 
mistõttu on sotsiaalpoliitikat peetud pikalt Euroopa Liidu „kasulapseks“. See peegeldub ka 
Euroopa ühenduse õiguses, kus sotsiaalõiguslikud regulatsioonid on sündinud „kõrvalproduktina” 

                                                 
21 Kuigi Eesti ei ole sotsiaalkindlustuse konventsiooniga ühinenud, peetakse seda sotsiaalkindlustuse konstitutsiooniks, 

millega on ühinenud 43 riiki.Arvutivõrgus: 
http://www.ilo.ch/public/english/region/eurpro/budapest/download/socsec/socsec_governance.pdf  Mitteametlik 
tõlge eesti keelde: http://lex.andmevara.ee/estlex/kehtivad/AktDisplay.jsp?id=11&akt_id=11 



33 

I OSA. SOTSIAALÕIGUSE KODIFITSEERIMISEST ÜLDISELT 

siseturu õigusliku raamistiku sees. Kuivõrd Lissaboni lepinguga laiendatakse Euroopa Liidu 
sotsiaalpoliitika alast pädevust, on Euroopa majandus- ja sotsiaalmudel ning Euroopa Liidu 
sotsiaalse kaitse regulatsioonid kasvava tähtsusega.  

Sotsiaalseadustiku jaoks tulenevad primaarõiguse suunised järgmisest sätetest: Euroopa Liidu ja 
Euroopa Ühenduse eesmärgid ja ülesanded (1), mittediskrimineerimine (2), riikidevaheline 
sotsiaalõiguse koordineerimine (3), tööhõivepoliitika (4), sotsiaalkindlustuse miinimumstandardid 
ja harmoneerimine (5), sotsiaaldialoog (6), põhivabadused (7), avalik-õiguslikud monopolid (8) 
ning riigiabi (9). Need sätteid ei keskendu küll eranditult sotsiaalõigusele, kuid avaldavad 
sotsiaalõigusele siiski määravat mõju.  

1. Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika laiemad eesmärgid on sätestatud järgmistes lepingutes:  
− Euroopa Ühenduse asutamisleping (1957),  
− Ühtne Euroopa akt (1986),  
− Maastrichti lepe (1993),  
− Amsterdami lepe (1997),  
− Nizza lepe (2003). 

Iga järgneva lepingu vastuvõtmisega on Euroopa Liidu kompetents sotsiaalpoliitika valdkonnas 
laienenud.  Euroopa Liidu ühtse sotsiaalpoliitika alusdokumendiks on ka Euroopa Liidu 
sotsiaalharta töötajate põhilistest sotsiaalsetest õigustest (1989). 

Euroopa Liidu lepingu artikkel 2, millega sätestatakse ühenduse ülesanded, rõhutab majanduslike 
ja sotsiaalsete meetmete vastastikust sõltuvust. Lissaboni lepingu jõustumisel muudetakse artiklit 2, 
sätestades Liidu eesmärgina m.h võidelda  sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning 
edendada sotsiaalset õiglust ja kaitset, naiste ja meeste võrdõiguslikkust, põlvkondade solidaarsust 
ja lapse õiguste kaitset.22 Valitud majandusmudeliks on sotsiaalne turumajandus. Viide sotsiaalsele 
õiglusele, mida mainitakse EL/EÜ lepingus esmakordselt,23 väljendab sotsiaalpoliitika turgu 
korrastavat funktsiooni.  

Euroopa Ühenduse lepingu muudatuste kohaselt lisandub lepingusse artikkel 5a, mille kohaselt 
võtab liit oma poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel arvesse kõrge tööhõive taseme 
edendamise, piisava sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, 
koolituse ja inimeste tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid. 

2. Kehtiva EÜ asutamislepingu artiklist 13 tuleneb diskrimineerimiskeeld, millest 
sotsiaalõiguse jaoks on relevantne eelkõige keeld diskrimineerida puude või vanuse alusel.  

3. Sotsiaalhüvitiste koordineerimise kui sotsiaalõiguse ülesande primaarõiguslikuks aluseks 
on EÜ asutamislepingu artikkel 42, mille kohaselt võtab Liit meetmeid töötajate 
liikumisvabaduse tagamiseks  sotsiaalkindlustuse  valdkonnas. 
Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist võib pidada EL sotsiaalõiguse olulisimaks 
osaks ning selles valdkonnas on tähelepanuväärne tähendus ka Euroopa Kohtu praktikal.  

                                                 
22 Euroopa Liidu Teataja 17.12.2007,  2007/C 306/01 jj. 
23 C. Barnard (ed). The Fundamentals of EU Law Revisited. Assessing the Impact of the Cnstitutional Debate. Oxford 

University Press 2007, p 119. 
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4. Sotsiaalpoliitika eesmärkide täitmiseks nõuab ühendus asutamislepingu artiklites 125-130 
tööhõivepoliitika väljaarendamist, artiklitest 127 ja 129 tulenevad liikmesriikidele 
kohustused koostöö soodustamiseks.  

5. Euroopa Liidu sotsiaalpoliitikat defineeriva asutamislepingu art 136  kohaselt on Liidu 
eesmärgiks “tööhõive edendamise ning parandatud elamis- ja töötingimused, et võimaldada 
nende ühtlustamist samal ajal jätkuva parandamisega, piisava sotsiaalkaitse, tööturu 
osapoolte dialoogi, inimressursside arendamise, pidades silmas kestvat kõrget tööhõivet ja 
tööturult väljatõrjumise tõkestamist.” Selle sätte õigusliku aluse moodustavad omakorda 
Euroopa sotsiaalharta ning ühenduse 1989. aasta hartas töötajate sotsiaalsete põhiõiguste 
kohta, millest sotsiaalseadustiku reguleerimisalasse arvukalt ülesandeid tuleneb. 
Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta24 puhul tuleb sotsiaalseadustiku 
väljatöötamisel silmas pidada ülesandeid, milleks Eesti („a la carte“ standardi 
väljavalinuna) kohustunud on.  

Lissaboni lepingu jõustumisel muutub õiguslikult siduvaks ka Euroopa Liidu põhiõiguste 
harta.  

6. Euroopa sotsiaalpoliitika üheks kandvaks talaks on sotsiaaldialoog, mida mainitakse 
ühenduse asutamislepingu artiklites 137 IV, 138 ja 139. Selle all mõistetakse Euroopa 
pidevat vastastikuse lävimise protsessi sotsiaalsete partnerite vahel eesmärgiga jõuda 
kokkuleppele majanduslike ja sotsiaalsete küsimuste suhtes riigi, sektori ja ettevõtte 
tasandil. 

7. Primaarne põhivabadus, mille realiseerumisele sotsiaalõiguslikud hüvitised kaasa aitavad, 
on töötajate vaba liikumise õigus (art 39 EÜ). Selle põhivabaduse realiseerimiseks antud 
sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimise määrused (EMÜ) nr  1408/71 ning (EMÜ) nr  
574/72, samuti töötajate liikumisvabadust käsitlev määrus (EMÜ) nr 1612/68 moodustavad 
käesoleval ajal Euroopa Liidu sotsiaalse kaitse tuuma. Teiseselt õigusest omavad tähtsust ka 
võrdse kohtlemise direktiivid nr 2000/43/EÜ ja 86/378/EÜ ning direktiivid nr 98/49/EÜ 
täiendava pensioniõiguse kohta ja nr 2004/38/EÜ (õigus elada liikmesriigis).  

Euroopa Liidu pehme õigus. Erinevalt paljudest teistest valdkondadest ei ole Euroopa Liidus seni 
seatud eesmärgiks liikmesriikide sotsiaalõiguse harmoneerimist, kuna tunnustatakse liikmesriikide 
õigust rakendada oma sotsiaalpoliitikat vastavalt kujunenud traditsioonidele ja 
väärtushinnangutele.  Euroopa Liit tegutseb eelkõige sotsiaalpoliitilise vahendajana, arendades 
diskussioone, formuleerides ideed ja eesmärgid,  leppides liikmesriikidega  kokku ajaraamistiku 
nende saavutamiseks ning indikaatorid olukorra ja arengute hindamiseks. Seda liikmesriikide 
vahelise koostöö kaudu sotsiaalpoliitiliste eesmärkide poole pürgimist nimetatakse avatud 
koordinatsiooni meetodiks (Open Method of Coordination  - OMC). Riigid koostavad ja esitavad 
ühiste eesmärkide ja suuniste alusel oma riiklikud tegevuskavad, mille põhjal toimub riikide 
strateegiate ja arengute ühine hindamine, kogemuste vahetamine ja levitamine.25 OMC toimib 
primaarselt neljas suures valdkonnas:  

− tööhõive suurendamine ja kõigi isikute ligipääs õigustele, kaupadele ja teenustele; 

                                                 
24 RT II, 04.07.2000, 15, 93.  
25 Arvutivõrgus: http://www.pite.ee/index.php?lk=132 
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− sotsiaalse tõrjutuse vältimine; 

− kõige haavatumate kaitse; 

− kõigi pädevate asutuste aktiveerimine. 

Euroopa Liidu pehme õiguse dokumentidele tehakse konkreetseid viiteid vastavate teemade 
raames.  

2.3.  Võrreldavate riikide valik ja selle põhjendus 

Vastavalt teostatud alusanalüüsile valis töögrupp õigusvõrdleva analüüsi läbiviimiseks välja 
järgmised riigid: 

1. Skandinaavia õigusperekond: Soome, Rootsi, Taani.  
Tunnus: universaalne ja detsentraliseeritud sotsiaalse kaitse mudel, hea tava näited. 

2. Germaani õigusperekond: Saksamaa, Šveits, Austria.  
Tunnus: õigusperekondlik sugulus, sotsiaalõiguse süstematiseeritus. 

3. Romaani õigusperekond: Prantsusmaa, Luksemburg.  
Tunnus: kindlustusmudel, süstematiseeritud sotsiaalkindlustusõigus. Prantsusmaal on 
eraldi kodifitseeritud ka terviseõigus. 

4. Lähinaabruse õiguskord: Läti.  
Tunnus: Sarnane ajalooline ja sotsiaalmajanduslik taust ning süstematiseeritud 
sotsiaalkindlustusõigus. 

5. Anglo-ameerika õigussüsteem: Iirimaa.  
Tunnus: konsolideeritud sotsiaalõigus. 

Täpsemalt on viidatud riike käsitletud sotsiaalseadustiku alusanalüüsis.26 

Sotsiaalseadustiku üldosa võrdleva analüüsi riikide valikul on määravad neli momenti: 

1) sotsiaalõiguse juriidiline süsteem. Sotsiaalõigus on üldosa kaudu vähemas või suuremas 
ulatuses süstematiseerimist leidnud Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Prantsusmaal, Luksemburgis, 
Iirimaal ja Lätis, reform on pooleli Rootsis.   

Kuna Justiitsministeerium kavandab üldosasse hõlmata laiema osa sotsiaalõigusest kui vaid 
sotsiaalkindlustuse, siis pakub süsteemi poolest põhjalikumat eeskuju üksnes Saksamaa 
sotsiaalseadustik, mis omab ainsa sellelaadsena ka rahvusvaheliselt autoriteetset positsiooni. 
Germaani õigusperekonna riigid on võrdluseks sobivad ka ühise või vähemalt sarnase õigusliku 
süstemaatika poolest, mis võimaldab suuremate raskusteta sarnaseid instituute,  probleeme või 
lahendusi võrrelda. 

Juriidilise korraldusega seondub ka sotsiaalse kaitse institutsionaalne korraldus. Tuleb arvestada, et 
õiguskordades, kus sotsiaalse kaitse korraldus on killustunud rohkearvuliste asutuste vahel, on ka 
regulatsioonis rõhku pandud asutuste vahelisele koostööle ja hüvitiste koordineerimisele (nt 
Saksamaa, Austria, Šveits), mis ei ole keskseks küsimuseks aga Eesti sotsiaalse kaitse korralduse 
tingimustes.  
                                                 
26 M-L. Aasamets. Sotsiaalseadustiku alusanalüüs. Uurimus sotsiaalõiguse kodifitseerimise võimalikust ulatusest ja 

suundadest rahvusvaheliste suuniste ning välisriikide sotsiaalõiguse põhjal. Justiitsministeerium 2008. 
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2) sotsiaalpoliitilise mudeli sarnasus. Sotsiaalpoliitiliselt ei ole Eesti suund üheselt selge. Ühelt 
poolt sarnaneb sotsiaalpoliitika Põhjamaadega, kus ühiskonna individualistlikkusest tulenevalt on 
perekonna kohustused piiratumad (võrreldes nt vahemeremaadega) ning riigi funktsioon sotsiaalse 
kaitse tagamisel suurem. Mis puutub kindlustus- ja universaalse sotsiaalse kaitse mudeli 
eristamisse, siis Eestis prevaleerib sarnaselt Kesk-Euroopa riikidega kindlustusmudel, millest 
tulenevalt sobivad eeskujuriikideks sama printsiipi järgivad Prantsusmaa, Saksamaa, Austria, 
Šveits, uutest liikmesriikidest ka Läti. 

Sotsiaalpoliitikaga on tihedalt seotud ka küsimus riigi ja kohaliku tasandi sotsiaalse kaitse alaste 
kohustuste jaotamisest. Skandinaavia riigid (Soome, Rootsi, Taani) on huvipakkuvad  sotsiaalse 
kaitse detsentraliseerimise ja kohaliku omavalitsuse sotsiaalse kaitse poolest.  

3) sotsiaalõiguslike üksiklahenduste või instituutide tunnustamist leidnud ning eeskuju vääriv 
kõrge tase. On võimalik, et õiguskord ei paku konkreetses küsimuses sotsiaalpoliitiliselt tüübilt 
ega seadusandliku süstemaatika poolest tähelepanu väärivat eeskuju, kuid omab mõnda leidlikku 
ning järgimist väärt üksiklahendust. N-ö hea tava näiteid tõstetakse arvukalt esile ka 
rahvusvahelistes pehme õiguse dokumentides, eriti Euroopa Liidu avatud koordinatsiooni meetodi 
raames.  

4) keeleoskus. Töögrupp on võimeline töötama materjalidega, mis on inglise, saksa ning piiratud 
ulatuses prantsuse ja soome keeles. 

Need neli alust peaksid võimaldama rajada loodavale sotsiaalseadustikule piisava, kuid samas mitte 
ülemäära kirju ja töömahuka õigusvõrdleva vundamendi. Põhjalikum ülevaade valitud riikidest on 
toodud sotsiaalseadustiku alusanalüüsis.27 

3. Sotsiaalõiguse mõiste ja sotsiaalseadustiku piiritlemine  

3.1. Sissejuhatus ja analüüsi metoodika 

3.1.1. Sotsiaalõiguse mõiste määratlemise probleemist 

Sotsiaalõigus on noor õigusharu, millel puudub rahvusvahelises plaanis ajalooliselt ühtne 
vundament. Seetõttu on sotsiaalõigus arenenud rahvuslikes õiguskordades erinevatest 
lähtekohtadest ning nii sotsiaal- kui õiguspoliitiliselt erinevates suundades. Erialakirjanduses on 
viidatud, et sotsiaalõigust tulebki mõista paljutähendusliku ja evolutsioonilise kontseptina: sellel on 
erinevates rahvuslikes õiguskordades erinev sisu ja sellel sisul on tendents areneda vastavalt 
muutuvale sotsiaalsele ja majanduslikule keskkonnale.28 See on külvanud üksjagu segadust 
mõistekasutuses ega lihtsusta sotsiaalõiguse piiritlemist käesoleva kodifitseerimisprojekti tarbeks. 

Eesti õigusteooria on sotsiaalõigust kui õiguslikku distsipliini süsteemselt käsitlenud minimaalselt. 
Erialakirjanduses on püütud juurutada mõistet „sotsiaalhooldusõigus“29 või mindud sootuks mööda 

                                                 
27 M-L. Aasamets. Sotsiaalseadustiku alusanalüüs. Uurimus sotsiaalõiguse kodifitseerimise võimalikust ulatusest ja 

suundadest rahvusvaheliste suuniste ning välisriikide sotsiaalõiguse põhjal. Justiitsministeerium 2008. 
28 Y. Stevens, The meaning of “national social and labour legislation” in directive 2003/41/EC on the activities and 

supervision of institutions for occupational retirement Provision, Katholieke Universiteit Leuven Institute of Social 
Law, 2004, pp 29-31. 

29 Vt G. Tavits, Sotsiaalhooldusõigus, Tallinn 2006. 
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distsipliini defineerimisest ja kasutatud sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande katusmõistena 
terminit „sotsiaalne kaitse”.30 Käesolevas kontseptsioonis võetakse valdkonna katusmõisteks 
eelnevatest suupärasem „sotsiaalõigus“. On oluline mõista, et alljärgnevalt püütakse sotsiaalõigust 
sisustada esmajoones sotsiaalseadustiku piiritlemise kontekstis. Sotsiaalõiguse mõiste 
analüüsimisel tuleks tähelepanu pöörata järgmistele elementidele (üksnes näitlik): 

− kes  (nt riik, av-õiguslikud jur. isikud, KOV, 
mittetulundusühingud, tööandjad, teised 
abistamiskohustuslikud isikud?) 

− tegutseb kuidas  (nt hüvitiste, nõuete-standardite 
kehtestamise, ennetava tegevuse, laenude, mitteformaalsete 
meetmete kaudu?) 

− kui osutab, siis mida  (nt raha, asju, teenuseid: hooldamine, 
nõustamine,  institutsionaalne abi?) 

− kellele  (nt abi vajav isik, tema perekond, ülalpeetavad, 
avalik või eraõiguslik kohustatud isik, anonüümne üldsus, 
avalikud- ja eraettevõtted ning asutused?) 

− millistel põhjustel ja eesmärkidel  (abi milliste riskide 
korral? Eesmärgiga vaesust leevendada, võrdsust luua, 
elustandard tagada?)  

…nõnda, et see eristaks sotsiaalõigust kõigist muudest 
distsipliinidest?  

3.1.2. Sotsiaalseadustiku piiritlemise probleem ja analüüsi metoodika 

Sotsiaalõigus on avatud piiridega ning keeruliste välimiste ja sisemiste seostega distsipliin, mis 
nõuab kodifitseerimiseseme määratlemisel ning sisemisel struktureerimisel kõrgendatud 
tähelepanu. Piiritlemise materiaalsel dimensioonil on kaks aspekti - välimine ja sisemine.  
Järgnevalt keskendutakse sotsiaalõiguse välimisele piiritlemisele, leidmaks need määravad nn 
õigussüstemaatilised raskuspunktid, mille alusel kehtiva õiguse regulatsioonid kavandatavasse 
sotsiaalseadustikku hõlmata.  

Sotsiaalõigust peetakse oma normiallikatelt teiste õigusharudega võrreldes kõige 
diferentseeritumaks ja komplekssemaks.31 „Sotsiaalset” võib defineerida kui potentsiaalsete 
sotsiaalsete probleemide ja lahenduste summat, mis avaliku aruelu tulemusel enam-vähem 
konsensuslikult „sotsiaalsena” üldsuse teadvusesse jõuab.32 Sellest tuleneb praktilise järeldusena, et 

                                                 
30 B. Aaviksoo, T. Annus, Kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste 

tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica, 2002, Eriväljaanne, lk 7. 
31 H. Zacher, Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, S 32. 
32 H. Zacher, Juridification in the Field of Social Law, p 376.  In: Teubner, Juridification of Social Spheres,  de 

Gruyter, 1987. 
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sotsiaalõigus ei ole midagi, mille sisu ja piire oleks võimalik mõistest endast tuletada. Seetõttu on 
sotsiaalseadustiku kehtivusala määratlemisel õigusdogmaatika võimalused piiratud.33 

Seni kõige ulatuslikuma sotsiaalõiguse kodifitseerimise läbi viinud saksa õigusteadlaste hulgas on 
neid, kes leiavad skeptiliselt kodifitseerimisesemele piiride tõmbamise alati rohkem või vähem 
meelevaldse olevat. Saksa sotsiaalseadustikuga seonduvalt on kirjanduses ka väljendatud, et piiri 
tõmbamisel valitseb oht, et need valdkonnad, mis sotsiaalseadustiku skoobist välja arvatakse, 
jäävad ka sotsiaalpoliitiliselt tähelepandamatuks ning alarahastatuks,34 mistõttu on sotsiaalõiguse 
piiritlemine vastutusrikas ülesanne (sotsiaalkindlustus vs sotsiaalhoolekanne, riigi vs kohaliku 
omavalitsuse sotsiaalne kaitse). 

Arvestades sotsiaalõiguse kui õigusharu kiiret arengut ning sellest tingitud sagedasi  
seadusemuudatusi, ei ole põhjust imestada, et rahvusvahelises plaanis on sotsiaalõiguse piiride 
teemal teaduslikud süsteemikäsitlused äärmiselt harvad.  

Siiski võetakse käesolevas analüüsis ülesandeks anda kättesaadavate materjalide piires ülevaade 
sotsiaalõiguse mõistekäsitlustest ja piiritlemismeetoditest. Induktiivse meetodi toel püütakse anda 
kodifitseerimise töögrupile, niipalju kui võimalik, üldistatud kriteeriumid sotsiaalseadustiku ulatuse 
määratlemiseks. Seejuures peetakse silmas, et sotsiaalõigus on ajas kiiresti arenev ja sotsiaalsetele 
oludele kohanduv õigusharu ning kodifitseerimise eesmärgiks ei ole seda protsessi mitte takistada 
või peatada, vaid sisemiste seoste väljatoomise kaudu toetada.35  

Käesoleva osa ülesandeks ei ole hinnata sotsiaalseadustiku piire põhiseaduses sätestatud 
sotsiaalsete põhiõiguste analüüsi kaudu. Analüüsis keskendutakse dogmaatilistele 
piiritlemisküsimustele, mis töögrupi poolt lähteülesandes püstitati ning mille osas ei ole 
rahvusvahelisel tasandil ega Eesti kehtivas õiguses üksmeelset seisukohta välja kujunenud.  

Siseriiklikel eeldustel põhineva sotsiaalõiguse mõiste kõrval on väärtuslikuks teadmiste allikaks ka 
erinevate riikide mõistekäsitlused, mis loovad aluse vastava õiguskorra sotsiaalõiguse 
piiritlemisele. Sellest on kodifitseerimiseseme piiritlemiseks võimalik hankida teadmist isegi juhul, 
kui vastavas õiguskorras ei ole sotsiaalõigust kodifitseeritud. 

Järgnev analüüsiosa on üles ehitatud järgmiselt: esiteks kirjeldatakse sotsiaalõiguse mõiste 
erinevaid käsitlusi. Sotsiaalõiguse definitsioonide uurimise aluseks on püstitatud eeldus, et 
sotsiaalõiguse materiaalse mõiste elemendid kujutavad endast ühtlasi üldistatud 
piiritlemiskriteeriume sotsiaalseadustikule. Teiseks tuuakse välja erialakirjanduses kasutatud 
piiritlemismeetodid ning kolmandaks analüüsitakse käsitletud kriteeriume ning meetodeid aluseks 
võttes, millised Eesti siseriiklikud regulatsioonid sotsiaalõiguse kodifitseerimisesemesse kuuluma 
peaksid. Seejuures tehakse võimalusel viiteid võrreldavate riikide regulatsioonide süstemaatilisele 
asetusele võrreldavas õiguskorras.  

                                                 
33 Dogmaatiliselt täiesti puhast lahendust sotsiaalõiguse piiritlemiseks on otsitud, kuid pole leitud ka Saksa 

sotsiaalseadustiku kui olemasolevatest kõige ulatuslikuma sotsiaalõiguse modifikatsiooni puhul. H. Zacher, 
Materialien zum Sozialgesetzbuch, S A 28.  

34 H. Zacher, Materialien zum Sozialgesetzbuch, S A 28-29. 
35 Nii ka Saksa sotsiaalseadustiku väljatöötamisel, vt H. Zacher, Materialien zum Sozialgesetzbuch, S A 41. 
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3.2. Sotsiaalõigus laiemas tähenduses 

3.2.1. Mõistete mitmetähenduslikkus ja tõlkeprobleemid 

Sotsiaalõigusena laiemas tähenduses ehk sotsiaalse kaitse õigusena36 mõistetakse kõige laiemal 
kujul seda osa õigusest, mille aluseks on sotsiaalpoliitilised eesmärgid.37 Seda kirjeldatakse ka kui  
lihtsalt õiguse vormi valatud sotsiaalpoliitilist ideed.38 Sotsiaalõigus on sotsiaalses õigusriigis 
esmaseks instrumendiks, mille kaudu viiakse ellu sotsiaalriigi põhimõtet ning realiseeritakse 
sotsiaalseid põhiõigusi.  

Tööõiguse, elamuõiguse või võlaõiguse tarbija ning üürniku kaitse sätted on reguleeritud 
eraõiguslikult, kuid ka eraisikute vahelise sotsiaalse kaitse raskuskese asub iseenesest 
sotsiaalpoliitikas. Üha enam klassikaliselt riigi poolt tagatud sotsiaalsest kaitsest on nihkumas 
eraõiguslikult teostatavate meetmete suunas. Kõige laiemas mõttes sotsiaalõigus hõlmab seega ka 
eraõiguslikke ning kolmanda sektori suhteid.  

Rahvusvaheliselt ei ole sotsiaalõiguse võtmemõistete osas välja kujunenud ühtsust: rahvuslikest ja 
ajaloolistest eripäradest tulenevalt on ka pealtnäha samatüveliste mõistete „social security” ja 
„securité sociale” või „ social protection” ja „protection sociale” sisu ja ulatus sootuks erinev. Seda 
on vältimatult tarvis silmas pidada õigusvõrdleva meetodi rakendamisel. 

Kui võtta aluseks ingliskeelsed definitsioonid, siis tuleb sotsiaalõiguse laiemat mõistet käsitledes 
uurida mõistet „social protection”.  

Prantsuskeelses õigusruumis ehk Prantsusmaal ja ka Šveitsis mõistetakse terminit „sotsiaalõigus” 
ehk otsetõlkes „droit social” a priori väga laias tähenduses. Seda kasutatakse üldmõistena 
sotsiaalkindlustuse, sotsiaalhoolekande ning ka tööõiguse tähistamiseks.39 Sotsiaalõiguse 
eesmärgiks selle kõige avarama käsitluse kohaselt on reguleerida kõiki töö ja töötusega kaasnevaid 
situatsioone, millesse üksikisik sattuda võib.40 Sotsiaalõigust kitsamas tähenduses tähistatakse 
mõistega „protection sociale”. On huvitav märkida, et see liigitatakse tavapäraselt eraõiguse hulka, 
kuna sotsiaalse kaitse korraldus on selline, et valdavas enamuses on avalike ülesannete teostamine 
usaldatud eraõiguslikele organitele (organismes privés).41  

Seevastu saksakeelses õigusruumis (ja ühtlasi Saksa õigusdogmaatikas) tähistab mõiste 
„sotsiaalõigus” ehk „Sozialrecht” üldlevinud tähenduses sotsiaalseadustikku koondatud osa 
õigusest. Mõisteid „Sozialrecht” ja „Recht der sozialen Sicherheit” (ehk otsetõlkes sotsiaalse kaitse 
õigus) käsitletakse sünonüümidena, kuid esimene on oma suupärasuse tõttu valdavalt kasutatavaks 
saanud.  
                                                 
36 Sotsiaalõiguse mõiste kohta vt selgitusi L. Zaglmayer, Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordinatsiooniõigus ja 

erandid hüvitiste eksportimisel, Tartu ülikooli magistritöö, 2008, lk 26. Arvutivõrgus: 
http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/8034/1/zaglmayerleili.pdf, samuti üürniku kaitse ja tarbijakaitse 
sätete juurde võlaõigusseaduse II lugemisel, 12.09.2001. Arvutivõrgus:  
http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2001/09/t01091201-08.html.  

37 H. Zacher, Juridification in the Field of Social Law, p 375. 
38 Vt M. Fuchs, Europäisches Sozialrecht, S 5. 
39 Dictionnaire Suisse de politique sociale. Arvutivõrgus: http://www.socialinfo.ch/cgi-

bin/dicoposso/show.cfm?id=258  
40 G. Lyon-Caen, Manuel de droit social 7,  Paris: Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1987. 
41 Bauvert/Siret, Droit social. Manuel et applications. Dunod, 2007, p 335. 
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Eestikeelses sotsiaalõiguse terminoloogias on süvendanud segadust ka fakt, et mõistele 
„sotsiaalkindlustus” on omistatud tõlkimisel erinev ulatus. Ühelt poolt on „sotsiaalkindlustus” 
vasteks ingliskeelsele mõistele „social insurance” ning saksakeelsele mõistele 
„Sozialversicherung” (sotsiaalkindlustus kitsamas tähenduses), teisalt näitab pilk 
rahvusvaheliste õigusaktide tõlgetesse, et mõistet „sotsiaalkindlustus” tähistatakse vastena 
ingliskeelsele mõistele „social security” ning saksakeelsele mõistele „Soziale Sicherheit” 
(sotsiaalkindlustus laiemas tähenduses), mida sisustatakse klassikalises tähenduses ILO 
konventsioonis nr 102 loetletud 9 sotsiaalse riskiga.  

Inglisekeelsest kirjandusest võib leida ka käsitlusi, kus mõiste „social security” alla paigutatakse 
sotsiaalkindlustus, sotsiaalhoolekanne (sotsiaalabi ja -toetused), tööandja vastutus, kohustuslikud 
avalikud säästud ning kutsepensionid ja –säästud.42 Sellist käsitlust, mis  läheneb juba laiale 
mõistele „social protection”, tuleb pidada erandlikuks.   

Küll aga tuleb ka teatud rahvusvaheliste kokkulepete kontekstis mõistet „social security” eesti 
keelde tõlkida laiemalt kui „sotsiaalkindlustus”: näiteks ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakti artiklit 9 soovitavad B. Aaviksoo ja T. Annus tõlkida 
järgmiselt: „Käesolevast paktist osavõtvad riigid tunnustavad iga inimese õigust sotsiaalkaitsele, kaasa 
arvatud sotsiaalkindlustusele.”43 Leili Zaglmayer pakub välja mõiste „sotsiaalne turvalisus”.44 

ÜRO inimõiguse ülddeklaratsiooni art 22 „right to social security” on eesti keelde tõlgitud õigusena 
sotsiaalsele kindlustatusele.45 Seda vastest võib pidada kõige täpsemaks, kui kõne all on avalik- 
õiguslik kaitse kindlaksmääramata arvu sotsiaalsete riskide vastu (mh sõltumata sellest, kas tegu on 
sotsiaalkindlustuse või sotsiaalhoolekandega).  

3.2.2. Sotsiaalõiguse piiritlemine sotsiaalsest õigusest 

Saksa õigusteadlase E. Eichenhoferi poolt esindatud sotsiaalõiguse käsitluse kohaselt on 
piiritlemise põhiküsimuseks, kas teatud regulatsioon peab põhieesmärkide kõrval silmas ka 
sotsiaalseid huvisid või on sotsiaalsed huvid regulatsiooni juhtmotiiviks ning esmaseks loomise 
eesmärgiks.  Ainult viimasel juhul olevat tegemist sotsiaalõigusega. Seevastu võlgnike, üürnike või 
tarbijate kaitse valdkonda soovitab Eichenhofer käsitleda ”sotsiaalse tsiviilõigusena”, töötajat kui 
nõrgemat poolt kaitsvat tööõigust ”sotsiaalse eraõigusena”, kurjategijate resotsialiseerimist 
sätestavat karistusõigust ”sotsiaalse karistusõigusena”; näideteks ”sotsiaalsest maksuõigusest” toob 
ta tulumaksuvabastused ja progresseeruva tulumaksu ning ”sotsiaalsest protsessõigusest”  riigi 
õigusabi, kohtukuludest vabastamise ning sundtäitmise välistamine eluks vajalike asjade osas.46  

                                                 
42 Vt nt Dixon, Social security in Global Perspective, p 4.  
43 Vt B. Aaviksoo, T. Annus, Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike 

õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica, 2002, Eriväljaanne, lk 21. Ingliskeelne versioon tõlgitud 
MSKÕP artiklist 9: “The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to social security, 
including social insurance.” 

44 Vt L. Zaglmayer, Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordinatsiooniõigus ja erandid hüvitiste eksportimisel. 
Magistritöö. Tallinn 2008, lk-d 26-27. 

45 Arvutivõrgus: http://www.unhchr.ch/udhr/lang/est.htm  
46 E. Eichenhofer, Sozialrecht, S 3. 
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3.2.3. Primaarne ja sekundaarne sotsiaalõigus 

H. Zacheri käsitluse kohaselt võib sotsiaalõiguse jaotada primaarseks ja sekundaarseks.47 
Primaarse sotsiaalõiguse hulka kuuluvad Zacheri kohaselt valdkonnad, mis võlgnevad oma 
olemasolu sotsiaalpoliitikale ehk on a priori loodudki sotsiaalpoliitilistel eesmärkidel nagu 
sotsiaaltoetuste ja -teenustega seonduv õigus (näiteks sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande 
regulatsioonid).  

Primaarsele sotsiaalõigusele vastandatakse sekundaarset sotsiaalõigust, mille hulka loetakse juba 
enne (või väljaspool) sotsiaalpoliitikat eksisteerinud valdkondi, mida hiljem on sotsiaalpoliitika 
poolt muudetud või muul viisil sotsiaalpoliitilisi eesmärke täitma pandud, näiteks tööõigus ja 
üürnike kaitse.48 Seega hõlmab sekundaarne sotsiaalõigus ka sotsiaalõiguse laiema mõiste alla 
kuuluvaid valdkondi.  

3.2.4. Sotsiaalõigus rahvusvahelistes mõistekäsitlustes 

Sotsiaalõiguse mõiste täpset ulatust rahvusvahelises plaanis ei ole võimalik määratleda, sest seda 
sisustatakse erinevalt. Järgnevalt tuuakse välja mõned enam tunnustust leidnud mõistekäsitlused, 
mille elemente analüüsitakse allpool. 

ÜRO arenguprogramm (United Nations Development Program ehk UNDP):  

“Social protection involves interventions from public, private, voluntary organizations, and social 
networks, to support individuals, households and communities prevent, manage, and overcome the 
hazards, risks, and stresses threatening their present and future well-being .”49 

Maailmapanga (World Bank)  definitsiooni kohaselt moodustavad sotsiaalse kaitse: 

„..public measures intended to assist individuals, households and communities in managing income 
risks in order to reduce vulnerability and downward fluctuations in incomes, improve consumption 
smoothing and enhancing equity.”50   

Rahvusvaheline tööorganisatsioon (International Labour Organisation ehk ILO):    

„Social protection is the provision of benefits to households and individuals through public or 
collective arrangements to protect against low or declining living standards.51 

Arenguõpingute Instituudi (Institute of Development Studies ehk IDS)  dokumentides 
pakutakse välja erinevad definitsioonid: 

„Social protection is the set of all initiatives, both formal and informal, that provide: social 
assistance to extremely poor individuals and households; social services to groups who need 
special care or would otherwise be denied access to basic services; social insurance to protect 

                                                 
47 H. Zacher, Juridification in the Field of Social Law, p 376. 
48 Samas, lk 375. 
49 Arvutivõrgus: http://www.undp-povertycentre.org/newsletters/Poverty_in_Focus_june_06.pdf  
50 Arvutivõrgus: http://www.issa.int/aiss/content/download/39544/772256/file/2sabates-wheeler.pdf, p 5  
51 Samas. 
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people against the risks and consequences of livelihood shocks; and social equity to protect people 
against social risks such as discrimination or abuse.”52  

„Social protection describes all public and private initiatives that provide income or consumption 
transfers to the poor, protect the vulnerable against livelihood risks, and enhance the social status 
and rights of the marginalised; with the overall objective of reducing the economic and social 
vulnerability of poor, vulnerable and marginalised groups”.53 

Euroopa Liidu õigus 

EÜ asutamislepingu artiklis 138 on loetletud valdkonnad, milles ühendus artiklis 18 sätestatud 
sotsiaalpoliitiliste eesmärkide saavutamiseks meetmeid võtab. Nimetatud loetelu on avar, hõlmates 
nii tööturu regulatsioone, individuaalsete töösuhete õigust, sotsiaaldialoogi reguleerivaid sätteid 
ning esmasena – sotsiaalkindlustuse õigust.54 Kuna ühenduse siduvad meetmed on piirdunud 
esmajoones ühisturgu toetavate ülesannete või turuhälvete vältimisega, on turult väljapoole jäävad 
ühiskonnagrupid – töötud, vanurid, puuetega inimesed – ja neile suunatud abinõud oluliselt vähem 
tähelepanu võitnud.55  

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu poolt on Sotsiaalkindlustuse koodeksiga ning täpsemalt 
sotsiaalkindlustusskeeme koordineeriva Euroopa Nõukogu määrusega (EMÜ) 1408/71 seni selge 
sisu antud mõistele „social security”.56 Määrusesse kavandati algselt liita enam sotsiaalseid riske, 
kuid üksmeele puudumisel oldi sunnitud piirduma määruse aluseks olnud ILO konventsiooni nr 
102 loeteluga nii, nagu see on tänasel päeval leitav määruse artiklist 4. Euroopa Liidu õigusest võib 
seega leida sotsiaalkindlustuse hulka loetavate sotsiaalsete riskide loendi, kuid mitte sotsiaalõiguse 
materiaalset definitsiooni.  

Sotsiaalset kaitset on defineeritud ka poliitikadokumentides. Euroopa Komisjoni poolt heaks 
kiidetud definitsiooni kohaselt hõlmab sotsiaalne kaitse kõikide riiklike ja eraasutuste sekkumisi 
eesmärgiga leevendada kodumajapidamiste ja üksikisikute riskide või vajaduste määratletud 
kogumist tulenevat koormat, tingimusel, et asjaga ei ole seotud samaaegseid vastastikuseid ega 
individuaalseid korraldusi. Sotsiaalset kaitset põhjustavate riskide või vajaduste nimekiri on 
tavapäraselt järgmine: haigus/tervishoid; invaliidsus; vanadus; toitja kaotus; perekond/lapsed; 
töötus; eluase; mujal klassifitseerimata sotsiaalne tõrjutus.57 

                                                 
52 S. Devereux, R. Sabates-Wheeler, Institute of Development Studies, Transformative social protection, 2004, p 9. 
53 R. Sabates-Wheeler, M. Waite, Migration and Social Protection: A Concept Paper, ISSA, pp 10-11. Arvutivõrgus: 

http://www.issa.int/aiss/content/download/39544/772256/file/2sabates-wheeler.pdf  
54 M. Rigaux, Can a stronger anchoring of European social law to Community law guarantee a sustainable European 

social model? P 16.  Arvutivõrgus: 
http://www.oit.org/public/english/bureau/inst/papers/confrnce/research/anchoring.pdf  

55 Vt ka L. Leppik, Euroopa Liidu mõju Eesti sotsiaalpoliitikale. Arvutivõrgus: 
http://www.seit.ee/agenda21/EA21/1_04elmoju.html  

56 Määrus asendatakse peagi Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EÜ) nr 883/2004 
sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta, mis võeti vastu 29. aprillil 2004, kuid mille jõustumine on 
viibinud rakendusmääruse puudumise tõttu. 

57 Euroopa Komisjoni ettepanek Euroopa parlamendi ja Nõukogu määrus ühtse sotsiaalse kaitse statistika Euroopa 
süsteemi (ESSPROS) kohta. Arvutivõrgus: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006PC0011:ET:NOT   
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Kokkuvõttes on laiemas mõttes sotsiaalõiguse ehk sotsiaalse kaitse mõiste ajaga üha laiemaks 
läinud, sellega hõlmatakse enamasti nii riiklikke, kollektiivseid kui mitteformaalseid meetmeid 
(kolmanda sektori panus), eristamata rangelt avaliku ja eraõiguse vahel. Samuti   lisavad uuemad 
käsitlused sotsiaalõigusele transformatiivse elemendi, mille sisuks on sotsiaalõiguse laiendamine 
mh mitteformaalsete meetmete kaudu väärkohtlemise ja diskrimineerimise vastu võitlemisele. 
Majandusliku haavatavuse kõrval loetakse laiemas mõttes sotsiaalõiguse hulka ka meetmeid, mis 
taandavad ühiskonnas selliste jõudude tasakaalutust, mis põhjustavad ja säilitavad inimeste 
haavatust sotsiaalsete riskide suhtes.  

3.3. Sotsiaalõigus kitsamas tähenduses  

Saksa sotsiaalõiguses tõmmatakse sageli võrdusmärk mõistete „sotsiaalõigus” ja 
„sotsiaalhüvitisõigus” vahele, kuna sotsiaalõiguse esmase omadusena nähakse hüvitiste 
osutamist.58 Saksa keeles on vastavaks mõisteks „Sozialleistungsrecht”, mis kirjeldab eestikeelsest 
mõistest paremini sotsiaalõiguse vahetut osutavat, abistavat, hüvitavat iseloomu.   

Sellises tähenduses on sotsiaalõigust käsitletud ka Eesti erialakirjanduses. Aaviksoo ja Annuse 
kohaselt on sotsiaalõigus (kasutatud on mõistet „sotsiaalne kaitse”) avaliku sektori poolt tagatud 
kaitse sotsiaalsete riskide vastu, jutt on hüvedest, mis võivad olla tagatud nii subjektiivsete 
õigusena kui diskretsiooni alusel.59 

Saksa õigusteadlased Bley ja Kreikebohm60 defineerivad sotsiaalõigust materiaalses mõttes 
järgmiste elementide kaudu. Sotsiaalõigus on see osa õiguskorrast, millega realiseeritakse 
üksikjuhul iseseisvalt ja primaarselt sotsiaalriigi põhimõtet ning ennetatakse, vähendatakse või 
kõrvaldatakse individuaalseid hüvede puudusi ja neist lähtuvaid vajadusi avalik-õigusliku teostaja 
eesmärgistatud hüvitiste kaudu. 

Järgnevalt avatakse viidatud tunnuseid täpsemalt: 

1. Realiseeritakse iseseisvalt ja primaarselt sotsiaalriigi põhimõtet… 

See sotsiaalõiguse mõiste element viitab sotsiaalõiguse piiritlemisele tulenevalt regulatsioonide 
sotsiaalpoliitilise eesmärgi intensiivsusest, kuna sotsiaalriigi põhimõtte sisustamisel on 
sotsiaalpoliitikal avar mängumaa. Üksikisikule omistatakse sotsiaalriigi põhimõttest tulenevalt 
sotsiaalsed õigused, mis sunnivad riiki aktiivselt tegutsema ning üksikisikule hüvesid andma, et 
isikut sotsiaalsete riskide eest kaitsta.61 See määratlus sisaldab ka tegelikult juba järgmisi tunnuseid 
(vt allpool). Sotsiaalpoliitilist meetodit käsitletakse täpsemalt allpool I osa peatükis 3.4.1. 

2. …ennetatakse, vähendatakse või kõrvaldatakse individuaalseid hüvede puudusi ja 
neist lähtuvaid vajadusi… 

                                                 
58 G. Igl, Sozialrechtslehre und Staats- und Verwaltungsrecht, Schriftenreihe des Deutschen Sozialrechtsverbandes 

(SDSRV) Bd. 47, Chmielorz Verlag Wiesbaden 2000,  S 91-116. 
59 B. Aaviksoo, T. Annus, Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike 

õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica, 2002, Eriväljaanne, lk 8. 
60 Bley/Kreikebohm, Sozialrecht, Lucherland 2007, S 4.  
61 T. Annus ja B. Aaviksoo: T. Annus. Riigiõigus, lk 442. 
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Selle nn  funktsionaal-finaalse elemendi puhul on põhilisteks märksõnadeks individuaalne hüvede 
(teenuste, õiguste, võimaluste) puudus ning selle tulemusena tekkiv individuaalne vajadus, mis on 
suunatud selle puuduse kõrvaldamisele. Individuaalne puudus tähendab, et sotsiaalõigus on 
suunatud konkreetsele üksikisikule. Selle sotsiaalõiguse mõiste elemendi kohaselt jääks 
sotsiaalseadustiku kehtealast välja näiteks abstraktsete objektiivsete kohustustena sätestatud 
rahvatervise seaduse sätted, mis ei taotle konkreetse isiku individuaalsest puudusest tingitud 
vajaduse katmist või ei võimalda midagi öelda selle kohta, kuidas ennetavad meetmed täpsemalt 
puudusi ära hoiavad.  

Mõiste jätab võimaluse hõlmata kaitset nii sotsiaalse kui majandusliku haavatavuse tähenduses. 
Lisaks võimaldab see mõiste hõlmata olemasolevate puuduste kõrval ka alles ähvardavaid puudusi, 
kui neid on võimalik ennetavate meetmetega ära hoida.62  

3. …avalik-õigusliku teostaja… 

See element kirjeldab sotsiaalõiguse nn instrumentaal-majanduslikku aspekti, mis nõuab, et 
sotsiaalhüvitisteks kohustatud isik oleks avaliku halduse kandja.   

Eestikeelses kirjanduses on B. Aavikoo ja T. Annus sotsiaalõigust (kasutatud mõisteks küll 
„sotsiaalne kaitse”) sisustanud avaliku sektori poolt tagatud kaitsena sotsiaalsete riskide 
vastu.63 See mõiste võimaldab hõlmata nii riigi poolt vahetult osutatavaid hüvitisi kui ka 
delegeeritud hüvitisi, mille puhul riik hüvitise eest vastutavaks jääb („tagatud”). 

Austria juhtiv sotsiaalõigusteadlane T. Tomandl defineerib sotsiaalõigust selle osana õiguskorrast, 
mis tegeleb  meetmetega sotsiaalsete riskidega toimetulekuks; see toimub ühiskondlikul alusel 
institutsionaliseeritud abi kaudu ning kuulub sotsiaalõiguse valdkonda niivõrd, kui seda abi kas 
teostatakse riiklikult või on tegu vähemalt riikliku toetuse (Förderung)  või järelevalvega.64  Kui 
sotsiaalõiguse avaramad käsitlused hõlmavad ka mitteformaalseid ja puhtalt eraõigusel põhinevaid 
meetmeid, siis Tomandli mõiste kohaselt on määravaks meetmete institutsionaliseeritus ning 
ühiskondlik alus, mis viitab avalikele vahenditele. Teisalt näib see mõiste arvestavat 
sotsiaalõiguses üha laiemalt leviva detsentraliseerimise ning delegeerimise protsessiga. Selles 
aspektis tuleb eelistada Tomandl’i mõistet, kuna sellega hõlmatakse ka normid, mille kaudu riik 
sotsiaalset kaitset kaudselt ehk erinevate nõuete ning järelevalve kaudu „osutama” jääb. 

4. …eesmärgistatud hüvitiste kaudu. 

Modaalsest aspektist nõuab käsitletav sotsiaalõiguse mõiste sotsiaalhüvitiste osutamist 
eesmärgistatult individualiseeritud, konkreetseks hüvitiseks õigustatud isikule.65 Hüvitiste all võib 
mõista igasuguseid eesmärgistatud ennetavaid, vajadust vähendavaid või (vähemalt osaliselt) 
kõrvaldavaid meetmeid. Selle mõiste kohaselt ei täpsustata, kas instrumentaalsest aspektist on 

                                                 
62 Samas.  
63 Vt B. Aaviksoo, T. Annus, Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike 

õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica, 2002, Eriväljaanne, lk 8. 
64 T. Tomandl, Grundriss des östereichischen Sozialrechts, Wien 1980, S 2-3.  
65 Bley/Kreikebohm. Sozialrecht. Luchterhand. 2007, S 4. 
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nõutav, et tegu oleks rahaliste hüvitistega, teenustega, asjadega või sootus millegi muuga.66 Võib 
asuda seisukohale, et sotsiaalõiguse hulka sotsiaalseadustiku tähenduses tuleks hõlmata siiski vaid 
n-ö positiivsed hüvitised, mitte aga näiteks maksuvabastuse kujul tagatavaid soodustusi.  

Sotsiaalõiguse mõistmisel hüvitisõigusena tõusetub küsimus, kuhu kuuluvad need normid, mis ei 
ole vahetult hüvitisnõude aluseks või ei määratle hüvitise tingimusi.  Mõistlikuks lahenduseks võib 
pidada, et hüvitisnõude alustega olemuslikult kokkukuuluvaid pädevus-, finantseerimis- ning 
organisatsiooninorme ei saa sotsiaalõiguse hulgast välja arvata.67 Kuigi nende normide puhul ei 
ole vahetult näha riigi ja üksikisiku hüvitisele suunatud õigussuhet, on need riigi poolt õiguste 
tagamise kõige vältimatumaks eelduseks. 

Viimaks on lahtine, kuidas piiritleda sotsiaalõigust juhul, kui sotsiaalsete õiguste tagamine riigi 
poolt ei toimu mitte vahetult (st rahaliste hüvitiste või teenuste osutamise teel), vaid koostöös 
erasektoriga või ulatuslikult delegeeritud kujul kvaliteedi, kättesaadavuse, ohutuse, kvalifikatsiooni 
ja järelevalve regulatsiooni kaudu. Küsimus on aktuaalne hoolekandeõiguses ning eriti seoses 
tervise kaitsega, mille puhul riik on süsteemi loojaks, finantseerijaks ja kontrollijaks – kuid mitte 
hüvitiste vahetuks osutajaks. Sotsiaalõigust klassikalises tähenduses mõistetakse soodustuste, mitte 
piirangute õigusena, kuid seoses sotsiaalhüvitiste delegeerimise ning ametiasutuste muutumisega 
üha enam „reguleeritud konkurentsi” ja hea korralduse järelevalvajaks, ei saa piirangute 
regulatsioone üheselt kodifitseerimiseseme hulgast välja piiritleda.  

3.4. Sotsiaalõiguse piiritlemise meetodid  

3.4.1. Sotsiaalpoliitiline meetod  

Sotsiaalseadustiku piiritlemisel võib kõige laiemaks piiritlemisaluseks pidada poliitikat. 
Sotsiaalpoliitilise meetodi kohaselt loetakse sotsiaalõiguse hulka lugeda kõik valdkonnad, mida 
ühendab kõrgendatud sotsiaalpoliitiline intensiivsus.68 Sotsiaalpoliitika enda sisu ja piirid pannakse 
aga paika vastavate poliitiliste otsustuste tulemusena. Euroopa Liidu õiguses defineeritakse 
sotsiaalpoliitikalt avaralt, sisustades seda püüdluste summana, mis avalike meetmetega tõstab 
kodanike töö-ja elamistingimuste kvaliteeti. Selle hulka loetakse nii tööhõive, tööohutuse ja –
tervishoiu, kutseõppe, sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalse tõrjutuse, tervishoiu ning ka tööõiguse 
küsimusi.  

Sotsiaalpoliitilise eesmärgi primaarsuse tuvastamine ei ole kohati sugugi lihtne.  Teatud meetmed 
võivad teenida primaarselt nt hoopis sotsiaalselt oluliste majanduslike struktuuride muutmist või 
säilitamist. Piiritlemisraskuste näiteks võib tuua  tööturumeetmed, mille puhul ei saa ühest piiri 
tõmmata sotsiaalpoliitiliste ja majanduspoliitiliste (regionaalsed ja sektoraalsed majandusabid) 
eesmärkide vahele.  Näiteks kutsehariduse toetamise ja tööturuteenuste eesmärgina võib näha ka 
kvalifitseeritud tööjõu tootmist. Kirjanduses selgitatakse, et sotsiaalõigus ei ammendu siiski 
meetmetes, mis eranditult ühte eesmärki silmas peavad: kui hüvitis järgib ka tööpuuduse 

                                                 
66 Instrumentaalse aspekti äärmuslikult kitsa tõlgenduse kohaselt kuulub sotsiaalõigusesse vaid rahaliste hüvitiste 

õigus. 
67 Gaabriel Tavits jagab sotsiaalhooldusõigusesse kuuluvad normid neljaks: koosseisunormid, finantseerimisnormid, 

osutamisnormid ja organisatsiooninormid. Vt G. Tavits, Sotsiaalhooldusõigus – on see üldse õigus? Juridica III 
1999, lk 151. 

68 H. Zacher, Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, 1976,  S 12. 
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leevendamise eesmärki, võib selle lugeda sotsiaalpoliitilise meetodi kohaselt sotsiaalõiguse 
hulka.69 Kutsehariduse omandamise toetamisel seisvat Saksa õiguskorras esikohal sotsiaalse 
võrdsuse ning üksiku sotsiaalse kindlustamise motiiv.70 Seejuures tuleb möönda, et juriidilises 
analüüsis ei ole õigusvõrdlusest sotsiaalpoliitilise meetodi puhul suurt kasu, kuna otsused, millisest 
poliitikast üks või teine meede õiguskorras kantud on, langetatakse siiski siseriikliku poliitika 
tasandil.  

Poliitikaeesmärgist tulenev piiritlemisprobleem tõusetub eriti sotsiaalseadustiku suhte 
määratlemisel tervisevaldkonna regulatsioonidega. Tervisepoliitika eesmärgiks on terve inimene ja 
tervena elatud eluea pikenemine laiemalt. Rahvatervise arengukavas selgitatakse, et  inimese ja 
rahvastiku tervist mõjutavad aga suuremal või vähemal määral kõik poliitilised, majanduslikud või 
muud otsused ning ka vastutus rahvastiku tervise eest on ühine vastutus, mis hõlmab ühiskonna 
kõiki sektoreid, organisatsioone, rühmi ja üksikisikuid.71 Arengukavas leitakse, et tervisemõjudega 
arvestamine peab olema osa kõikide ühiskonna tasandite ning sektorite otsuste ja tegevuskavade 
planeerimisest. See näitab, et sotsiaalpoliitika ja sotsiaalõigus on vaid üks vahend paljudest tervise 
kaitse tagamisel. Tervishoiusüsteem on selgelt osa riigi sotsiaalpoliitikast. Tervisevaldkonna 
normid, mis sisustavad isikule õiguse ennetavatele, ravi- ning taastusmeetmetele, on osa kitsamas 
tähenduses sotsiaalõigusest, kuna neid teostatakse eesmärgistatud hüvitiste kaudu, et ennetada, 
vähendada või kõrvaldada individuaalseid hüvede puudusi ja neist lähtuvaid vajadusi.  

Tervisel on aga mõõtmeid, mis ulatuvad kaugemale sotsiaalõiguse valdkonnast. Rahvatervise 
seaduses, ravimiseaduses, vereseaduses, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduses jt tervise 
valdkonna seadustes teostab riik tervise kaitset mitte sotsiaalõiguslike, positiivsete hüvitiste 
vormis, vaid erinevate piirangute, nõuete ning samuti terviseedenduslike poliitikameetmete 
(projektid, kampaaniad) kaudu.  

Ka Euroopa Liidus eristatakse poliitikavaldkondadena sotsiaalküsimusi ja tööhõivet ühelt poolt 
ning terviseküsimusi (haigused, ravimid, tubakas, uimastid, toiduohutus) teiselt poolt. 
Tervisepoliitika moodustab Maastrichti lepingust alates iseseisva jaotise (lepingu XIII peatükk). 
Ühtlasi tunnustatakse paratamatuid ristumisi teiste poliitikavaldkondadega.72 

Kokkuvõttes võib öelda, et sotsiaalpoliitiline meetod võib olla abiks peamiselt tuumikvaldkondade 
liigitamisel sotsiaalõiguse hulka, kuid ei ole siiski tõhus häguste piirialade kuuluvuse üle 
otsustamisel. Teoorias püütakse seda raskust ületada nii, et soovitatakse hinnata vaatluse all 
oleva üksikregulatsiooni nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete seoste tihedust selle õiguse 
valdkonnaga, millesse regulatsiooni hõlmamist kaalutakse.73 Selle soovituse praktilisel 
ellurakendamisel ei saa aga mööda dilemmast, kuidas neid seoseid üksikjuhul hinnata. Allpool 
tehakse järeldusi seletuskirjade ning seaduse eesmärgisõnastuse pinnalt, selgitamaks välja 
seadusandja tahet vastava meetme rakendamisel. Kuid hindamaks, kas meede kehtivas õiguses ka 
tegelikult oma sotsiaalpoliitilist eesmärki täidab, mil viisil see eesmärki täitma panna või kas 

                                                 
69 P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar. Beck Juristischer Verlag, 2003, § 1 Rn 21. 
70 Waltermann, Sozialrecht, S 20. 
71 Vt Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020, kiidetud heaks valitsuse istungil 17.07.2008, lk 5.  Arvutivõrgus: 

http://www2.sm.ee/tervisepoliitika/failid/Rahvastiku%20tervise%20arengukava_RTA.pdf  
72 T. Oppermann. Euroopa õigus. Tallinn 2002, lk 772. 
73 F. Schmid, Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit. Die Begriffsbildung in Deutschland, Frankreich und 

Schweiz, 1981, S 251. 
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meetmele on paremaid alternatiive, võib lisaks juristidele olla vajalik kaasata ka majanduse ja 
sotsiaalpoliitika eksperte. 

3.4.2. Mõistev meetod 

Vastuseks sellele, mida saab lugeda sotsiaalõiguseks, annab selle lähenemise kohaselt konkreetne 
õiguskord konkreetses ajahetkes, mis peegeldab reaktsiooni sotsiaalsetele muutustele ning arvestab 
ühiskondlike ja poliitiliste reageerimisviisidega. See meetod võib hõlmata nii praktilist kui 
õiguspoliitilist lähenemist, kuid põhineb laiapõhjalistel kaalutlustel, mis püüavad mõista õiguse 
arengut mõjutavate faktorite seoseid, ning neile reageerida.74  

Praktiliselt tähendab see seda, et kui sotsiaalseid puudusi ei ole võimalik enam seni valitud viisil 
kõrvaldada, siis tuleb sotsiaalõigusel seda olukorda hinnata ning sellele kohaneda ning tegutseda.  

Elulise näitena sellest muutuste mõistmisele suunatud meetodist võib tuua sotsiaalpoliitiliselt 
paljude vaidluste objektiks olnud tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse, mis kehtivas kujul ei ole 
osutunud rahuldavaks ning mille puhul võib tuua argumente selle sotsiaalse riski reguleerimiseks 
sotsiaalõiguslike meetmetega, nagu see toimib enamikes Euroopa riikides. 

Sotsiaalõiguse piiritlemine mõistva meetodi alusel toimub ka uute sotsiaalsete riskide hindamisel. 
Näiteks on mitmetes riikides sotsiaalõiguslikult reguleeritud pikaajalise hooldusvajaduse risk, mida 
vanemates rahvusvahelistes dokumentides sotsiaalsete riskina ei käsitleta, kuid millele reageerimist 
sotsiaalõiguslike vahenditega üha sagedamini kaalutakse, pidades silmas vananeva ühiskonna 
vajadusi.  

3.4.3. Positiivne meetod  

Positiivne meetod kannab sellist nime seetõttu, et see püüab kirjeldada sotsiaalõiguse arengu 
positiivset seisu: millises ulatuses saab õigus oma objekti silmas pidades sotsiaalpoliitilistest 
eesmärkidest lähtuda, mil määral ta neist tegelikult lähtub ning mil määral teadvustatakse õiguse 
sisu, tegeliku kuju ja sotsiaalse eesmärgi seost.75 Kuna õigusteadus ei ole Eestis sotsiaalõigusega 
dogmaatilisel tasandil praktiliselt tegelenud, siis ei ole võimalik selle meetodi alusel kehtivas 
õiguses sotsiaalõiguse mõistet konstrueerida. 

Selle meetodi rakendamise näiteks kehtivast õigust võib tuua rahvatervise seaduse, mis lähtub 
põhiseaduslikust õigusest tervise kaitsele, kuid mille puhul tuleks küsida, kas regulatsiooni tegelik 
sisu aitab kaasa eesmärgi täitmisele. Selles võib kahelda, kuna regulatsioon on sisult liialt 
abstraktne, et ühiskonnas tervise kaitsele tõhusalt praktilist mõju avaldada. 

3.4.4. Hüvitisõiguse eesmärgist lähtuv meetod 

Ühe või teise hüvitise eesmärgid sõnastatakse siseriiklikult esmajoones sotsiaalpoliitiliste valikute 
tulemusena. Eesti sotsiaalõiguse dogmaatikas (kui seda olemasolevate üksikute käsitluste pinnalt 

                                                 
74 H. Zacher, Grundfragen theoretischer und praktischer sozialrechtlicher Arbeit, S 8. 
75 H. Zacher, Abhandlungen zum Sozialrecht, S 252-253. 
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tinglikult nii nimetada võib) jaotatakse sotsiaalne kaitse sotsiaalkindlustuseks ja 
sotsiaalhoolekandeks, mis erinevad nii meetmete, põhimõtete kui eesmärkide poolest.76  

Sotsiaalne kaitse 

Sotsiaalkindlustus 
Garantii sissetulekutele sotsiaalsete riskide 

korral 

Sotsiaalhoolekanne 
Abi toimetuleku ja heaolu tagamiseks 

Kindlustushüvitised 
Ravikindlustus 

Pensionikindlustus 

Töötuskindlustus 

toitjakaotuspension 

(riiklikud) 
toetused 

peretoetused 

puuetega inimeste 
toetused  

matusetoetus 

töötu abiraha 

     Sotsiaalabina 
makstavad toetused 

Toimetulekutoetus 

Sotsiaalteenused 
Eluasemeteenused 

Erivajadustega 
inimeste teenused 

Skeem: Sotsiaalõiguse ülesehitus Eesti õiguses Annus/Aaviksoo põhjal.  

Sotsiaalkindlustus asendab nende sotsiaalsete riskide puhul, millega eeldatavasti kaasneb 
sissetulekute vähenemine või katkemine – emadus, haigus, töövõimetus, toitjakaotus, vanadus ja 
töötus - saamata jäänud tulu. Kui sotsiaalse riskiga kaasneb kulutuste suurenemine – laste sünd ja 
kasvatamine, arstiabi kasutamine, matuse korraldamine, puudest tingitud erivajadused, pikaajalise 
hoolduse vajadus –on sotsiaalkindlustuse eesmärgiks katta osa kuludest rahaliste (nt matusetoetus) 
või mitterahaliste (raviteenus) hüvitiste kaudu.77 

Ka sotsiaalhoolekande meetmed täidavad erinevaid eesmärke. Hüvitised võivad täita sotsiaalsetest 
erivajadustest tingitud abi osutamise või vaesuse ja tõrjutuse ennetamise ja leevendamise eesmärki, 
samuti isiku või perekonna toimetuleku või tegevus- ja kohanemisvõime toetamise eesmärki (SHS 
§ 3). 

Näiteks tööturumeetmete, ohvriabi ning mitmete teiste meetmete sellesse süsteemi paigutamisel 
tekivad aga raskused. Kuigi sotsiaalhüvitiste eesmärk on tugevalt siseriiklike valikute küsimus, 
olgu siiski ära toodud Saksa õiguses tunnustamist leidnud hüvitiseesmärgist lähtuv 
piiritlemismeetod, mis teenib esmajoones küll sotsiaalõiguse sisemise piiritlemise lihtsustamist, 
kuid aitab ka välise piiritlemise raskusi ületada. Selle meetodi kohaselt jagatakse sotsiaalõigusese 
valdkonnad nende põhilise eesmärgi põhjal neljaks78: 

- sotsiaalkindlustus (social insurance, Sozialversicherung79) 

- sotsiaalne edendamine (social advancement, soziale Förderung) 

                                                 
76 Vt nt B. Aaviksoo, T. Annus, Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike 

õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica, 2002, Eriväljaanne, lk 8; samuti G. Tavits. 
Sotsiaalhooldusõigus. Juura 2006, lk 10. 

77 Vt Poliitikauuringute keskus Praxis, Töötuskindlustus – teooriast ja praktikast. 
78 E. Eichenhofer, Sozialrecht, 2007, S. 96; Schäfer, Sozialrecht 1. Allgemeiner Teil, besondere Leistungsgesetze, 

Verwaltungs- und Prozessrecht, 2008, S 9; H. Zacher, Juridification in the Field of Social Law, p 383. 
79 Kirjandusest võib samatähendusliku terminina leida ka Vorsorge.   
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- sotsiaalne kahjuhüvitamine80 (social compensation, soziale Entschädigung) 

- sotsiaalabi (social assistance, Sozialhilfe) 

Sotsiaalkindlustust iseloomustab sotsiaalse kindlustatuse eesmärk ettenähtavate riskide plaanitud 
kindlustuskaitsele allutamise kaudu. Selle vahendid kogunevad sageli kindlustusmaksetest. 
Kindlustusjuhtumi saabumisel tekib individuaalsest vajadusest sõltumatu nõudeõigus ning 
kindlustusmakse ja kindlustusjuhtumi puhul saadav hüvitis on tüüpiliselt omavahel rohkem või 
vähem korrelatsioonis. Tegu on seega tüpiseeriva ja abstraktse sotsiaalsete hüvitiste süsteemiga.81 
Samas on riigil pädevus otsustada, milliseid riske allutada ennetavale kindlustuskaitsele. Näiteks 
on mitmes Euroopa riigis hooldusvajaduse kui sotsiaalse riski kindlustamiseks kehtestatud 
hoolduskindlustus. 

Sotsiaalse edendamise alla kuuluvad valdkonnad, mille eesmärgiks on võimaluste võrdsuse 
parandamine erinevate vajaduste puhul. Tegu on sotsiaalse õigluse ja solidaarsuse põhimõtetel 
põhinevate hüvitistega avalikest vahenditest. Kehtivast õigusest täidavad sotsiaalse edendamise 
eesmärki eelkõige tööturuteenused ja peretoetused. 

Kahjuhüvitamise puhul kaitstakse mittetavapäraste sotsiaalsete riskide eest, mille puhul ei saa 
eeldada eelnevat kindlustamist. See on valdkond, mille eesmärgiks on võtta riiklik vastutus 
tervisekahjustuse eest kas inimese poolt toodud erilise ohvri tõttu või mõnel muul põhjusel.82 
Kaitstud isikuteks saavad seega olla vaid need, kes vabatahtlikult või mittevabatahtlikult riigi või 
üldsuse suhtes mingit terviseriskiga seotud kohustust täidavad.83 Näiteks võib tuua ohvriabi 
vägivallakuritegude korral, mil kannatanul on õigus saada ohvriabiteenust, psühholoogilise abi 
kulu hüvitist ja riiklikku hüvitist.  

Sotsiaalse kahjuhüvitamise kontseptsiooni tuntakse näiteks Saksa õiguses, kus sotsiaalse 
kahjuhüvitamise eesmärgist tulenevalt liigitatakse sotsiaalõiguse hulka mh kaitseväeteenistujate, 
vägivallakuriteo ohvrite, represseeritute, avalikult soovitatud vaktsineerimise või muude 
profülaktiliste meetmete rakendamise tõttu tervisekahjustuse saanud isikute kahjuhüvitamise 
meetmed (SGB I § 68). Süstemaatiliselt asub sotsiaalse kahjuhüvitamise eesmärgist kantud õigus 
sotsiaalriigi põhimõttest kantud üldsuse vastutuse ning riigivastutuse vahepeal.  

Ka Rootsi kodifitseerimiskava kohaselt luuakse sotsiaalkindlustuse seadusesse klassikaliste 
sotsiaalkindlustusriskide kõrval peatükk, kuhu on koondatud regulatsioon niisuguste riskide 
kaitseks, mille eest riik kahjuhüvitamise kohustuse on võtnud („isikukahjukaitse”).84  

Sotsiaalabi on individuaalne konkreetsest abivajadusest lähtuv abistamissüsteem, mida 
finantseeritakse üldistest rahalistest vahenditest ning rakendub siis, kui isik ei suuda ennast ise 
aidata ega saa abi kelleltki kolmandalt. Selle esmaseks eesmärgiks on tagada inimväärikus ja 
toimetuleku miinimum. 
                                                 
80 Sotsiaalse hüvitamise õigust on sotsiaalhooldusõiguse alla kuuluva õigusvaldkonnana käsitlenud ka Gabriel Tavits, 

vt Sotsiaalhooldusõigus – on see üldse õigus? Juridica III 1999, lk 151. Vt ka D. Pieters, Introduction into the Basic 
Principles of Social Security, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1998, p 7. 

81 Hauck/Noftz, SGB I, K § 1, Rn 11. 
82 H. Plagemann, Münchener Anwaltshandbuch. Sozialrecht, 2005, § 35 Rn 1. 
83 H. Plagemann, Münchener Anwaltshandbuch. Sozialrecht, 2005, § 35 Rn 2. 
84 Eelnõu kohaselt on kaitstud isikuteks kaitseväeteenistujad, päästeteenistujad, kinnises asutuses (uurimise all, 

raviasutuses) viibivad isikud, ühiskondlikku töö tegijad, meremehed (sõjakahju eest) ning nakkusohvrid. 
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Eesmärgist lähtuva meetodi alusel ühendatakse ühte süsteemi nii ennetavad, taastavad kui 
kompenseerivad85 meetmed. Toodud jaotus aitab kaasa sotsiaalõiguse piiritlemisele väljapoole, 
demonstreerides, et sotsiaalse kaitse (ehk sotsiaalõiguse) alla on võimalik süstemaatiliselt puhtalt 
enamaid valdkondi paigutada, kui kehtivas õiguses kasutatavad skeemid võimaldavad. Vähem 
väärtuslik ei ole ka selle meetodi võime panustada ebaülevaatlike ja keerukate regulatsioonide 
loogilisesse korrastamisse sotsiaalõiguse sisemise süstematiseerimise mõttes, kuna see võimaldab 
välja tuua erinevate sotsiaalhüvitisvaldkondade sarnasused ja erinevused ning tõsta esile ühelt poolt 
sotsiaalõigust ühendavad põhimõtted, kuid teisalt näidata, et erinevad eesmärgid nõuavad 
põhimõtete kohaldamisel diferentseeritud lähenemist. 

Sotsiaalõigus 

Sotsiaalkindlustus sotsiaalne 
kahjuhüvitamine 

sotsiaalne 
edendamine 

Sotsiaalabi 

− ravikindlustus 

− õnnetuskindlustus  

− pensionikindlustus 

− hoolduskindlustus 

− töötuskindlustus 

 

erinevad 
kahjuhüvitised:  

− kuriteoohvritele 

− sõjaohvritele, 

− vabadusekaotuse 
tagajärjel 
tervisekahju 
saanud isikutele 

− tööhõive 
edendamine 

− õppetoetused 

− peretoetused  

− laste ja noorte 
sotsiaalne 
toetamine             

− puuetega 
inimeste 
rehabilitatsioon 

− töötutoetus 

− sotsiaalabi  

− osa 
noorteabist 

Skeem: Sotsiaalõiguse ülesehitus lähtuvalt hüvitise eesmärkidest Saksa sotsiaalõiguse teooria põhjal.  

3.4.5. Formaalne ehk praktiline meetod 

Praktilise meetodi puhul on loobutud dogmaatilistest põhjendustest ning sõltuvalt vaatenurgast, 
tavadest või konkreetsetest vajadustest liidetakse sotsiaalõiguse hulka selliseid positiivse õiguse 
valdkondi, mida kas nime või sisu järgi „sotsiaalseks” peetakse. Sotsiaalõiguse praktilise mõiste 
võib leida juristide kõnepruugist, kohtuotsustest, sotsiaalministeeriumi kodulehelt või parasjagu 
kehtivast regulatsioonist - see peegeldab sotsiaalpoliitilist olukorda, hetkearusaamasid või näiteks 
poliitikute või õigusteadlaste vajadusi.86 Seega on praktilise meetodi olemuslikuks osaks ka 
ülalnimetatud sotsiaalpoliitika argument.87  

                                                 
85 U. Krahmer, Sozialrecht I, Nomos 2008, § 1 Rn 8. 
86 H. Zacher, Grundfragen theoretischer und praktischer sozialrechtlicher Arbeit in: Vierteljahresschrift für 

Sozialrecht, Band 4, Heft 4, 1976, S 6-7. 
87 Samas ei kattu praktiline ja sotsiaalpoliitiline lähenemine täies ulatuses – selle näiteks võib tuua tööõiguse, mis 

sotsiaalpoliitiline meetodi kohaselt tuleks liigitada üheselt sotsiaalõiguse hulka, praktikas seisavad need aga 
võrdlemisi selgelt lahus. 
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Saksa õiguses on sotsiaalõiguse praktiline ehk formaalne mõiste tänasel päeval valitsev: 
sotsiaalõiguse standardmõiste järgi on sotsiaalõiguseks see osa õigusest, mille suhtes kehtib 
sotsiaalseadustiku üldosa.88  

Praktiline meetod väljendub saksa õiguse näitel järgmistes valikutes: 

− „peagi ajaloolisi” regulatsioone, mis näitavad lähemas tulevikus kadumise märke, 
sotsiaalseadustikku ei kaasata; 

− kohtunike, ajateenijate jne erigruppide sotsiaalsed tagatised jäetakse vastava senise vastavat 
eristaatust reguleeriva normistiku hulka; 

Praktilise lähenemise näite võib leida Rootsi sotsiaalõiguse kodifitseerimiskavast, kus on 
piiritlemisaluseks võetud sotsiaalsete meetmete administratiivne kuuluvus  (ühtse 
administratsiooni argument). Samas on Rootsi kodifitseerimiskava just piiritlemisküsimustes 
kriitika osaliseks saanud, kuna leitakse, et eelnõuga kinnistatakse arusaama, et kõik kahe põhilise 
sotsiaalhüvitistega tegeleva institutsiooni hallatavad hüvitised kujutavad endast 
sotsiaalkindlustust.89 Kavandatavasse sotsiaalkindlustuse seadusesse on lisatud peatükk, mis 
kannab nimetust „muud hüvitised” ning kuhu on ühendatud dogmaatiliselt eriliigilised hüvitised. 
See on esile tõstnud kriitikat, kuna õigusteadlased leiavad, et analüüsi käigus kasutatud praktiline 
meetod ei saa olla kindlaks aluseks õiguslikeks arenguteks sotsiaalkindlustuse valdkonnas. 
Leitakse, et sotsiaalkindlustuse mõiste piiritlemisel tuleb lähtuda ka teoreetilistest ja 
põhimõttelistest seisukohtadest, mitte piirduda üksnes olemasolevate seaduste ülesloetlemisele ja 
klassifitseerimisele tugineva praktilise meetodiga. Teisalt on argumenteeritud ka praktilise meetodi 
kasutamise poolt, viidates selle kodanikusõbralikkusele – ühtsest administratsioonist lähtumine on 
soodus ka kodaniku perspektiivist.  

Kokkuvõtteks võib leida, et teatud juhtudel on praktilise meetodi kasutamine vältimatu, kuid 
eelnevalt tuleks läbi kaaluda muud võimalused. Praktiline lahendus võib osutuda lühiajaliseks ning 
pikemas perspektiivis mitte vastupidavaks. Seega  tuleks võimalusel lähtuda õigusdogmaatiliselt 
tunnustatud argumentidest ning praktilise meetodi poole pöörduda siis, kui need rahuldavaid 
tulemusi ei anna. 

3.5. Sotsiaalõiguse piiritlemise probleemid Eesti kehtivas õiguses 

3.5.1. Sotsiaalõiguse tuumikregulatsioonid 

Kehtivas õiguses moodustavad sotsiaalõiguse tuuma, mille olemuslikku kuuluvust 
sotsiaalseadustikku töögrupp kahtluse alla ei sea, järgmised sotsiaalsed riskid90:  1) tervis, sh 
ajutise töövõimetuse ja emaduse kaitse; 2) vanadus, 3) püsiv töövõimetus, 4) toitjakaotus, 5) 
töötus, 6) lastega pere, 7) puue, 8) matus, 9) puudus ja 10) vägivallakuriteo ohvriks langemine. 

                                                 
88 Hauck/Noftz, SGB I, K § 1, Rn 7. 
89 Socialförsäkringsbalk (Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu koos seletuskirjaga). Arvutivõrgus: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/58/40/e7d6d3c9.pdf, lk 368 (viidatud e.k tõlge) 
90 Vt II osa, 3. Teema „Sotsiaalsed riskid“. 
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Sellest tulenevalt leiab töögrupp, et sotsiaalseadustikku kuuluvad esmajoones järgmised 
regulatsioonid:  

1. Ravikindlustuse seadus  
2. Psühhiaatrilise abi seadus  
3. Haigekassa seadus  
4. Riikliku pensionikindlustuse seadus  
5. Töötuskindlustuse seadus  
6. Tööturuteenuste ja -toetuste seadus  
7. Riiklike peretoetuste seadus  
8. Vanemahüvitise seadus  
9. Elatisabi seadus  
10. Riikliku matusetoetuse seadus  
11. Ohvriabi seadus  
12. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus  
13. Sotsiaalhoolekande seadus 

Järgnevalt analüüsitakse sotsiaalõiguse mõistetele ning meetoditele tuginedes põgusalt neid kehtiva 
õiguse regulatsioone, mille täiendavat uurimist kodifitseerimiseseme hulka arvamise osas töögrupp 
lähteülesande püstitamisel vajalikuks pidas. Ülevaade sotsiaalõiguse tuumikregulatsioonidest ning 
täiendavalt analüüsitud regulatsioonidest on toodud Tabelis 1. 

3.5.2. Piiritlemine eraõigusest 

3.5.2.1. Sotsiaalõiguse seosed eraõigusega 

Sotsiaalõigust mõistetakse klassikaliselt osana avalikust õigusest, mis liigitatakse soodustava 
halduse hulka.91 Kuigi ka eraisikute vahelise sotsiaalse kaitse raskuskese asub iseenesest 
sotsiaalpoliitikas, on neil sätetel avalikust õigusest sootuks erinev spetsiifiline eesmärk: kui avalik 
õigus sotsiaalõiguse vormis taotleb üksikisiku kaitset individuaalsete riskide eest kollektiivse või 
riikliku kaitse kaudu, siis sotsiaalne eraõigus peab aitama indiviidil endal oma õigustest kasu 
saada.92 Sotsiaalõigus on ennekõike õiguste loomise, mitte õiguste piiramise vahendiks.93  Ühe 
inimese sotsiaalne hüvitis tuleb valdavalt küll teise isiku maksudega koormamise arvelt, kuid 
kokkuvõttes on selle eesmärgiks võimaldada inimestele vabadus ülemäärastest sotsiaalsetest 
raskustest.94    

Kuigi seni ei ole sotsiaalõiguse ja eraõiguse seoste üle Eesti õigusteaduses pead vaevatud, sunnib 
sotsiaalõiguse kodifitseerimine tõstatama küsimust kehtiva õiguse regulatsioonide suhestumisest 
eraõigusega. Eriti puudutab see tervise- ning hoolekande valdkonda, kus regulatsioon on 
killustunud erinevate seaduste (ja määruste) vahel ning tihedalt on põimunud avalikud ja 

                                                 
91 G. Igl, Sozialrechtslehre und Staats- und Verwaltungsrecht, Schriftenreihe des Deutschen Sozialrechtsverbandes 

(SDSRV) Bd. 47, Chmielorz Verlag Wiesbaden 2000, S 91-116. 
92 E. Eichenhofer, Sozialrecht und Privatrecht – unvereinbar oder aufeinander bezogen? NZS, nr 4, 2004, S 169. 
93 Samas. 
94 Samas, lk 173.  
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eraõiguslikud suhted. Õigustatult viidatakse erialakirjanduses, et üheski teises õiguse valdkonnas ei 
ole normide allikad nii diferentseeritud ja komplekssed, kui sotsiaalõiguses.95   

Sotsiaalõiguse ja eraõiguse vahel võib esile tõsta järgmisi seoseid:  

1. eraõigus võib sotsiaalõigust asendada (nt erinevad puhtalt eraõigusel põhinevad 
kindlustusskeemid). Sotsiaalõigusest saab kindlustuse täielikult vabastada üksnes juhul, 
kui riigil ei ole selle tagamisel mingeid kohustusi.  

2. eraõiguse eesmärke võib täita sotsiaalõiguse vahenditega (nt perekonnaliikmete 
ülalpidamiskohustus, mille täitmata jätmisel tuleb elatisabi seaduse kohaselt 
subsidiaarsena appi riik oma vahenditega). 

3. eraõigus võib sotsiaalõigust täiendada (nt pensionisammaste süsteem, millest 
põhikindlustus kuulub sotsiaalõigusesse, kogumispensioniskeemide puhul prevaleerivad 
aga riigi poolt esitatud nõuete kõrval investeerimisfondide seaduse põhimõtted).    

4. eraõigusele on delegeeritud avalik-õigusliku ülesande täitmine. Kui tegu on 
tuumikfunktsiooniga, jääb riik ka eraõiguslikus vormis korraldatud süsteemi puhul 
vastutavaks. Eriti selgelt tuleb see seos esile tervise põhiõiguse tagamisel, kuna riik ise 
teenuseid ei osuta, Eraõiguslikult on kehtivas õiguses korraldatud ka õnnetuskindlustuse 
süsteem (täpsemalt allpool). 

5. eraõigus võib muul viisil avalik-õigusliku kohustatud isikuga koostööd teha. Seejuures 
eksisteerib arvukalt koostöövorme ja vahetasandeid, mis seovad leidlikult 
ühiskondlikke jõudusid riikliku ülesande ellurakendamisel96 (nt haldusülesande täitmine 
riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega eraõigusliku juriidilise isiku kaudu97). 

Sotsiaalõiguse seosed eraõiguse on seega nii tihedad ja erinäolised, et kõik avaliku ja eraõiguse 
probleemsed põrkumiskohad ei ole üldosa kontseptsiooni tasandile toomiseks 
üldistamisvõimelised. Osalt juhitakse vastavatele küsimustele tähelepanu käesoleva kontseptsiooni 
sotsiaalhalduskorralduse peatükis, kuid põhilises ulatuses jäävad need analüüsimiseks eriosa 
regulatsioonide ülevaatamise käigus. 

3.5.2.2. Tööõnnetused ja kutsehaigused 

Tööõnnetused ja kutsehaigused98 on rahvusvahelistes sotsiaalõigusalastes kokkulepetes  hõlmatud 
klassikalisteks sotsiaalseteks riskideks, mis on Euroopa riikides reguleeritud enamasti avalik-
õiguslikult.99 Avalik-õiguslikult korraldatud tööõnnetuste ja kutsehaiguste regulatsioon kuulub 
ühtlasi vaieldamatult sotsiaalõiguse reguleerimiskeskmesse. 

Eesti kehtivas õiguses on tööandja vastutus tööõnnetuste ja kutsehaiguste eest eraõiguslik. 
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on kehtestatud küll nõuded töökeskkonnale, kuid mitte 
                                                 
95 H. Zacher, Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, S 32. 
96 S. Rixen, Sozialrecht als öffentliches Wirtschaftsrecht, Mohr Siebeck, 2002, S 18. 
97 Vt „Sotsiaalse kaitse korraldus“,  II osa, 8. teema. 
98 Ing.k Occupational disease, pr.k maladie professionnelle, sks.k Berufskrankheit. 
99 Vt Euroopa Liidu riikide tööõnnetuskindlustuse korraldust võrdlevalt. Arvutivõrgus: 

http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do  
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tagatisi tööõnnetuse ja kutsehaiguse läbi tekkinud kahju hüvitamiseks, mis kannataks Euroopa 
tasemel kriitikat. TTOS § 14 lg 5 p-s 6 sätestatakse töötaja õigus „saada tööst põhjustatud 
tervisekahjustuse eest hüvitist võlaõigusseaduses sätestatud ulatuses“. Tööõnnetuste ja 
kutsehaiguste hüvitiste maksmist, mis VÕS-st tulenevalt on eeskätt kannatanule kahju 
põhjustanud tööandja kohustus, sotsiaalseadustikuga hõlmata ei tule.  

Kuna ühiskonnas  on mõistetud, et valitud viisil ei ole võimalik olemasolevaid  sotsiaalset riski 
rahuldavalt maandada, siis kavandatakse juba pikemalt aega uut tööõnnetus- ja 
kutsehaiguskindlustuse süsteemi. Kavandatava reformi kohaselt põhineb see aga kohustuslikul 
erakindlustusel. Sotsiaalõiguse kitsama mõiste kohaselt ei kuulu eraõiguslikult korraldatud 
hüvitiste süsteem sotsiaalõigusesse.   

Kui kindlustust plaanitakse solidaarse sundkindlustusena ning riik on kohustatud seda 
rahvusvahelistes kokkulepetes klassikaliselt sotsiaalseks riskiks peetavat riski tagama (toimimise 
eest vastutama), siis võib regulatsiooni pidada kodifitseerimisprojekti jaoks huvipakkuvaks 
sõltumata sellest, kas kaitse vahetuks osutajaks on riik ise, iseseisev avalik-õiguslik juriidiline isik 
või ka eraõiguslik isik, kellele kaitse teostamise delegeeritud on. Tulevasele TÕKS-i 
regulatsioonile peaks ka eraõigusliku lahenduse korral saama vajalike erisustega kohaldada 
sotsiaalseadustiku üldosa põhimõtteid. Täpsemat seisukohta ootab töögrupp selles osas ka 
kodifitseerimiskomisjonilt.  

3.5.2.3. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus100 (TTOS)   

TTOS-i ülesandeks seaduse § 1 kohaselt on sätestada töötajate tööle esitatavad töötervishoiu ja 
tööohutuse101 nõuded, tööandja ja töötaja õigused ja kohustused tervisele ohutu töökeskkonna 
loomisel ja tagamisel, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil, 
vaidemenetluse korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest.  

TTOS kaitseb põhiõigust tervisele. Samas on inimese tervis ohustatud igal sammul erinevate 
tegurite poolt ning tervise kaitseks rakendatavad meetmed ning nendeks kohustatud isikud ei piirdu 
vaid riigi ja muude avalik-õiguslike kohustatud isikutega. Seega on loomulik, et tervise kaitset 
peavad silmas erinevad õiguslikud regulatsioonid. TTOS § 4 lg 2 kohaselt on tegu ennekõike 
tööandja kohustusi sätestava regulatsiooniga („tööandja tagab”, „tööandja peab rakendama 
abinõusid”), mille keskmes ei ole sotsiaalõigussuhe töötaja ja avalik-õigusliku kohustatud subjekti 
vahel ning millest ei tulene töötajale subjektiivset avalikku õigust hüvitistele. 

Kui tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustuse regulatsioon kuulub kodifitseeritud sotsiaalõigusega 
riikides süsteemselt sotsiaalkindlustuse hulka, siis tervisekontrolli, töötingimuste kohandamise või 
töökohas tervise edendamisega seonduv asub süstemaatiliselt enamasti mujal: näiteks Prantsusmaal 
on see integreeritud tööseadustikku Code du Travail, Saksamaal erinevatesse seadustesse 
Arbeitsschutzgesetz ja Arbeitssicherheitsgesetz, Austrias seadusesse nimetusega 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz. Saksa õiguses on SGB ravikindlustuse regulatsiooni hulka 
paigutatud mõne sättega vaid see osa haiguste ennetamisest, töötervishoiust ning tööst tingitud 
terviseohtude ennetamisest, millega pannakse konkreetsed kohustused haigekassale (§ 20-20b SGB 

                                                 
100 Vastu võetud 16. 06. 1999. a seadusega (RT I 1999, 60, 616). 
101 Ing.k Occupational health care, pr.k  soins de santé au travail, sks.k Betriebliche Gesundheitsförderung. 
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V). Šveitsis on nii õnnetuskindlustus kui töötervishoid reguleeritud ühtselt õnnetuskindlustuse 
seaduses (Unfallversicherungsgesetz), millele kohaldub sotsiaalkindlustuse üldosa seadus ATSG. 

3.5.2.4. Kogumispensionide seadus102 (KoPS) 

Vanaduspensionide puhul on tegu sotsiaalse kaitse meetmetega, mille korraldamiseks on erinevaid 
– nii avalik-õiguslikke kui eraõiguslikke võimalusi, mis võivad üksteist täiendada. Nõnda on 
riikliku pensionikindlustuse puhul tegu klassikalise sotsiaalõiguse keskmesse kuuluva 
sotsiaalkindlustusliigiga.   

KoPS § 1 kohaselt on kogumispensionide eesmärgiks luua kogumispensioni sissemakseid teinud 
isikule võimalused pensionieas täiendavaks sissetulekuks lisaks riiklikule pensionikindlustusele. 
Eesmärk on sama, sõltumata sellest, kas kogumispensionide sissemaksete tegemine on kohustuslik 
või vabatahtlik (KoPS § 2). Sellest võib järeldada, et isiku sotsiaalne kaitse peaks olema piisavalt 
tagatud riikliku pensionikindlustuse kaudu ning kogumispension võimaldab sellele lisa. 
Kogumispensionide kvalitatiivne side finants- ja maksupoliitikaga on seega tihedam, kui 
sotsiaalõigusega.   

Kogumispension põhineb eelfinantseerimisel: inimene kogub enda pensioni pensionifondi ning riik 
lisab sellele töötaja palgalt arvestatava 33% sotsiaalmaksu arvelt 4%. Samas muutub isiku riikliku 
pensioni kindlustusosak nende aastate eest, mil riiklikuks pensioniks laekus 20% asemel 16%, 
väiksemaks, seda 4% ei maksta välja riikliku pensionina. Seega ei toimu kogumispensioni puhul 
sotsiaalõigusele omast materiaalset soodustamist, vaid vahendite ringipaigutamine. 

Võrreldes riikliku pensionikindlustusega on riigipoolsed garantiid kogumispensionide puhul 
väiksemad ning inimese enda riskid sellest tulenevalt suuremad. Kogumispension allub sisse- ja 
väljamaksete tegemise osas mitte avalik-õiguslikule haldusmenetluse regulatsioonile, vaid 
investeerimisfondide seadusele (KoPS § 5).  

Pidades silmas Euroopa Liidu sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimist, on seni tunnistatud, et 
täiendavatele pensioniskeemidele ei sobi riiklike pensioniskeemide liitmiseeskirjad. Piiriülesel 
liikumisel tekkinud probleemide tõttu kavandatakse EL-s seni veel jõustumata määrusega (EÜ) nr 
883/2004 liita kogumispensioniskeemid, et tagada väljamaksetele piisav kaitse. Seega 
kavandatakse ka kogumispensioni skeemid allutada tugevamalt võrdse kohtlemise jt 
koordinatsioonipõhimõtetele ning seeläbi Euroopa liidu sotsiaalpoliitika eesmärkidele. Kuna 
määrus on aga otsekohalduv, siis ei kaasne sotsiaalpoliitika eesmärgi tunnustamisega 
kogumispensionide puhul siiski nende hõlmamist sotsiaalseadustikku.103 

3.5.3. Piiritlemine konkurentsi- ja majandustegevuse õigusest 

Kui eraõiguslikud ettevõtjad osutavad sotsiaalteenuseid, võib riik eesmärkide saavutamise 
tagamiseks ülekaaluka avaliku huviga seotud põhjustel turgu reguleerida näiteks loakohustuse 
sätestamisega.  Et seadusandja on seda paljudel juhtudel teinud (nt tervishoiuteenuse osutajad, 
apteekrid, sotsiaalteenuste osutajad), tekib praktiline küsimus majandus-haldusõiguse 

                                                 
102 Vastu võetud 14. 04. 2004. a seadusega (RT I 2004, 37, 252). 
103 Vt ka Sotsiaalse kaitse korraldus, II osa, 8. teema. 
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(majandustegevuse õiguse) sätete kohaldumisest ning nimetatud normide sotsiaal- või majandus-
haldusõiguslikust iseloomust.   

Tuleb asuda seisukohale, et teenuse osutajate tegutsemisvabadust piiravatel normidel on kahetine 
iseloom:  Sotsiaalõiguse poolelt vaadatuna on tegu normidega, mille kaudu riik sotsiaalse riski 
tagamise kohustust täidab ning nõnda mõistetuna ei ole võimalik välistada nende nõuete lugemist 
sotsiaalõiguse hulka. Majandushaldusõigus läheneb neile normidele ettevõtlusvabaduse 
perspektiivist ja loeb normid niivõrd majandushaldusõigusega kaitstuks, kuivõrd nende kaudu 
teostatakse majanduslikke põhiõigusi. Saksa õigusteoorias on nende normide süstemaatilisel 
paigutamisel haldusõiguse eriosasse kasutusel ka spetsiifiline termin 
„sotsiaalmajandushaldusõigus”.104 Niivõrd kui tegu on majanduslike põhiõiguste teostamisega, 
tuleb neid norme käsitleda kui medali kahe külge: need kuuluvad ühtaegu nii sotsiaalõigusesse kui 
majandus-haldusõigusesse.  

Siiski ei ole seni sotsiaalteenuste ja majandushaldusõiguse spetsiifilisi seoseid läbi mõeldud.  
Käesoleval ajal töötab Justiitsministeerium välja majandustegevuse üldosa seadust. Töögrupp on 
arvamusel, et majandustegevuse õiguse eriosa väljatöötamisel tuleks kindlasti arvestada ka  
sotsiaalteenuste spetsiifikaga.  

Euroopa Liidu terminoloogiat kasutades võivad sotsiaalteenused olla kas majanduslikku huvi 
pakkuvad105  või mittemajanduslikud. Vahetegu nende vahel ei ole lihtne, kuid on määrava 
tähtsusega EL konkurentsi- ja siseturureeglite kohaldamise üle otsustamisel. Mittemajanduslike 
teenustena käsitletakse üldist huvi pakkuvaid sotsiaalteenuseid, mida riik võib osutada ise või teha 
selle ülesandeks teistele era-, avalik-õiguslikule, tulunduslikule või mittetulunduslikule üksusele.106 
Viidatud Euroopa Komisjoni teatisest tuleneb, et Euroopa Liit käsitleb üldist huvi pakkuvaid 
sotsiaalteenuseid eraldi teenuste kategooriana, püüeldes nende iseseisva mõistelise ja õigusliku 
raamistiku väljatöötamise suunas. Majandus- ja sotsiaalkomitee hinnangul tuleb kindlaks määrata 
ülesanded, mille pädev riigiasutus usaldab teenuseosutajatele üldhuviteenuse osutamiseks, ning 
sätestada teenuseosutajate õigused ja kohustused.107 Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenustega 
tegelemine ühenduse tasandil tõotab selgust ka konkurentsi, riigiabi ja siseturgu käsitlevate 
õigusnormide kohaldamisel.108  

                                                 
104 Sks. k. tähistatud kui „öffentliches Sozialwirtschaftsrecht”. S. Rixen, Sozialrecht als öffentliches Wirtschaftsrecht. 

am Beispiel des Leistungserbringerrechts der gesetzlichen Krankenversicherung, 2005. 
105 Standardmõiste järgi on selleks „tasu eest teenuste osutamine”, kuid et asutamisleping ei nõua, et teenuse eest 

tasuks otseselt see isik, kes teenust tarbib, siis võib peaaegu kõiki sotsiaalvaldkonnas osutatavaid teenuseid 
käsitleda majandustegevusena EÜ asutamislepingu artiklite 43 ja 49 tähenduses. Komisjoni teatis. Ühenduse 
Lissaboni kava elluviimine: üldist huvi pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus, 26.4.2006, KOM(2006) 177 
lõplik, lk 6.  

106 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning regioonide 
komiteele, mis on lisatud teatisele „21. sajandi Euroopa ühtne turg”. Euroopa uus kohustus – üldhuviteenuste 
pakkumine (sh sotsiaalvaldkonnas). Brüssel 20.11.2007, KOM(2007) 725 lõplik. Arvutivõrgus: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0725:FIN:ET:PDF 

107 Vt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal "Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: üldist huvi 
pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus", KOM(2006) 177 lõplik. Arvutivõrgus: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007AE0426:ET:NOT  

108 Vt Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2007. aasta resolutsioon üldist huvi pakkuvate 
 sotsiaalteenuste kohta Euroopa Liidus (2006/2134(INI)); samuti viidatud Komisjoni teatis. 
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Kui see eeldab tulevikus siseriiklikult majandusliku ja mittemajandusliku üldhuviteenuse 
piiritlemiskriteeriumide, majanduslike üldhuviteenuste väheolulise abi reeglite kindlaksmääramist 
jmt, siis eelduslikult asub regulatsiooni kese riigiabi- ja riigihankeõiguses.  

3.5.4. Piiritlemine tervise valdkonnas 

3.5.4.1. Võlaõigusseadus109 (VÕS), ravikindlustuse seadus110 (RaKS) 

Tervis on sotsiaalne risk, mille kaitsmisega ei tegele vaid sotsiaalõigus. Tervise kaitse teostub läbi 
tiheda õigussuhete võrgustiku, mida reguleerivad lisaks sotsiaalõigusele näiteks võlaõiguse, 
tööõiguse,  meditsiiniõiguse ja majandus-haldusõiguse sätted.   

RaKS reguleerib solidaarses ravikindlustuses kindlustatuse tingimusi ja ravikindlustushüvitisi 
(tervishoiuteenus, ravim ja meditsiiniseade kui mitterahalised hüvitised ja rahasumma kui rahaline 
hüvitis).  

Ravikindlustussüsteemis tervishoiuteenuse osutamisel on tegemist kolmiksuhtega kindlustatud isik 
– tervishoiuteenuse osutaja – haigekassa.  Selles suhtes sõlmitakse ravikindlustuse seaduse kohaselt 
haigekassa ja tervishoiuteenuse osutaja  vahel ravi rahastamise leping, mis on õiguslikult olemuselt 
haldusleping (RaKS § 35-36), patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja vahel kehtib aga eraõiguslik 
tervishoiuteenuse osutamise leping, mis allub võlaõigusseaduse regulatsioonile (VÕS § 758 jj).  
Kehtivas süsteemis käsitletakse patsienti arstiga võrdväärse partnerina, mitte enam patsiendile riigi 
poolt võimaldatavate teenuste kasutajana. 

Riik ei osuta ise, ega vahenda tervishoiuteenuste osutamist,  teenuse osutamissuhe on üksnes 
tervishoiuteenuse osutaja ja patsiendi vahel. Riik aga on võtnud endale valdava osa elanikkonna 
tervishoiuteenuse rahastamise kohustuse ning osaleb selles kolmnurksuhtes seega turule sisenemise 
ja väljumise, teenuste osutamise eest tasustamise, teenuste pakkumise ja kvaliteedi ning standardite 
ja kvaliteedi korrastamise kaudu.  

Seadusandja on tervishoiuteenuse osutamise lepingu allutanud teadlikult võlaõiguse (ja mitte 
sotsiaalõiguse) põhimõtetele. Võlaõigusseaduse § 758 jj reguleerivad iseseisvalt muuhulgas 
patsiendilt nõusoleku saamist, teenuse osutaja nõustamise,  teavitamise ja saladuse hoidmise 
kohustust, vastutust, aegumist ning õigustatud isiku kahjuks seadusest kõrvalekalduva kokkuleppe 
keeldu; muus osas kehtivad võlaõiguse üldsätted. Tervishoiuteenuse osutamise lepingu 
regulatsioon viitab sellele, et patsiendi-arsti õigussuhtes on oluline osa sotsiaalseadustiku üldossa 
kavandatavatest praktilistest küsimustest juba reguleerimist leidnud ning ravikindlustuse seaduse 
seletuskirjast111 tulenevalt ei ole see paiknemine juhuslik, vaid tähistab olulist sotsiaalpoliitilist 
pööret arsti ja patsiendi õigussuhte defineerimisel.  

Siiski ei jää VÕS-i regulatsioon vaatluse alt täiesti välja, kuna põhiseadusest tuleneva õiguse 
tervise kaitsele (kui ühe sotsiaalse põhiõiguse) realiseerimine on sotsiaalõiguse üks 
tuumikküsimustest, mille puhul tuleb analüüsida, kas süsteem tervikuna (sh järelevalve süsteem, 
vaidlustamisvõimalused jms) garanteerib õiguse tervise kaitsele.  

                                                 
109 Vastu võetud 26. 09. 2001. a seadusega (RT I 2001, 81, 487). 
110 Vastu võetud 19. 06. 2002. a seadusega (RT I 2002, 62, 377). 
111 Arvutivõrgus: http://www.lc.ee/foorum/lc/template.pl?show=txt/SE/ravikindlustus_skiri&C=3  
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Ühemõtteliselt kuulub sotsiaalseadustiku reguleerimisesemesse RaKS-i kindlustatuse tingimusi ja 
ravikindlustushüvitisi puudutav regulatsioon. 

3.5.4.2. Eesti Haigekassa seadus112 (HKS) 

Kehtivas Eesti Haigekassa seaduses on reguleerimist leidnud Haigekassa organite, 
struktuuriüksuste, eelarve, aruandluse ning kontrolliga seotud küsimused. Need institutsiooni 
olemasolu ja funktsioneerimist garanteerivad normid on vältimatuks eeltingimuseks tervise kaitse 
teostamisel olukorras, kus riik on selle andnud täita Haigekassale. Seetõttu tuleb tunnustada 
finantseerimis- ja organisatsiooninormide olemuslikku seotust koosseisu- ja osutamisnormidega 
ning tunnistada nende kuulumist sotsiaalõigusesse. 

Sotsiaalõiguse kõige ulatuslikumalt kodifitseerinud Saksamaa sotsiaalseadustikus kuulub HKS 
regulatsioon SGB ravikindlustuse raamatusse (SGB V). Oluline osa avalik-õiguslike haigekassade 
õigusliku seisundi, tegevuse aluste ja organite regulatsioonist on viidud ühtsetele alustele muude 
avalik-õiguslike kindlustusandjatega ning reguleeritud vastavalt sotsiaalkindlustuse üldosas (SGB 
IV). Seda võib mõistlikuks pidada, arvestades eriti, et Töötukassa korraldus on reguleeritud 
süsteemselt töötuskindlustuse muu regulatsiooniga töötuskindlustuse seaduses.  Seega kuulub HKS 
kodifitseerimisprojekti raames analüüsimisele ning seda ka kindlustusandjate korralduse 
ühtlustamise aspektist (sotsiaalkindlustuse ühisosa).  

3.5.4.3. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus113 (TTKS) 

TTKS § 1 kohaselt reguleerib seadus tervishoiuteenuste osutamise korraldust ja nõudeid ning 
tervishoiu juhtimise, rahastamise ja järelevalve korda.  

Kuna riik ise tervishoiuteenuseid ei osuta, siis just teenustele ja nende osutajatele esitatavate nõuete 
kaudu väljendub riigi garantii tervise põhiõiguse tagamisel. Sotsiaalõigussuhe riigi ja inimese vahel 
tervishoiuteenuste valdkonnas on seega tihedalt teenuste osutamisele ja osutajatele esitatavate 
nõuete ja selle täitmise järelevalvega. Seetõttu on kodifitseerimisprojekti raames vältimatu läbi 
analüüsida ka kogu tervishoiuteenuste korraldamise õiguslik regulatsioon ning selle loogika. 

Kehtivas TTKS-s on keskmesse seatud teenuse osutaja, mitte inimene või tema õigused. Oluliste 
indiviidi õigusi vahetult puudutavate küsimustena on TTKS-s reguleeritud nt vältimatu abi ja 
perearsti nimistusse kuulumise õigus. Peamiselt on tegu koormava halduse sätetega, mille puhul 
tuleb eraldi hinnata nende olemuslikku kuulumist sotsiaalseadustikku.  

Õigusliku regulatsiooni loogika puhul võib võrdluseks välja tuua kõige ulatuslikumalt 
sotsiaalõiguse kodifitseerinud saksa sotsiaalseadustiku lahendusmustrid. Ravikindlustuse raamatus 
(SGB V) reguleeritakse ühelt poolt hüvitisi, millele isikutel õigus on (suhe inimene-avalik võim). 
Seda suhet nimetatakse teisiti Leistungsrecht ehk „ [hüvitise] täitmise v sooritamise õigus”. 

Teiselt poolt reguleeritakse eelnevaga süsteemselt ka haigekassade ja erinevate teenuse osutajate 
vahelisi õigussuhteid, et kuidas see, millele isikul õigus on, korraldatud on. Seda suhet 
nimetatakse Leistungserbringungsrecht ehk „[hüvitiste] tagamise v varustamise õigus“. Selle all 
võib mõista teenuste osutamisele esitatavaid nõudeid (Zulassungsrecht) ning kollektiivlepinguid 
                                                 
112 Vastu võetud 14.06.2000. a seadusega (RT I 2000, 57, 374). 
113 Vastu võetud 9.05.2001. a seadusega (RT I 2001, 50, 284).  
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(Kollektivvertragsrecht), kui teenuse osutajalt ei nõuta luba või registreerimist seadusega, vaid 
lubatakse vastavates tingimustes kokku leppida. 

Haigekassade ja teenuse osutajate vaheliste õigussuhete (sh lepingute) ning teenuse osutajatele 
esitatavate nõuete üldregulatsioon asub sotsiaalseadustikus (SGB V § 69jj), nõudeid on täpsustatud 
määrustes (Zulassungsverordnung für Vertragsärzte – Ärzte-ZV, Vertragszahnärzte (Zahnärzte-
ZV). Tervishoiu juhtimine investeerimistoetuste põhimõtete kaudu on reguleeritud spetsiaalses 
haiglate finantseerimise regulatsioonides (Krankenhausfinanzierungsgesetz - KHG, 
Bundespflegesatzverordnung - BPflV).   

Viidatud regulatsioonide väljajätmist seadustikust põhjendatakse sellega, et  neis regulatsioonides 
jääb seadustiku eesmärk, indiviidi sotsiaalsete õiguste kaitse, liiga määramatusse kaugusesse, 
arvestades, et sotsiaalseadustiku keskmes on siiski indiviid ja tema õigused. Sarnaselt prantsuse 
õigusega võiks terviseseadustiku idee heakskiitmisel kaaluda teenuseosutajatele esitatavate nõuete 
regulatsiooni paiknemist terviseseadustikus.114  

Indiviidi õiguste kaitse seisukohalt omab vahetut tähtsust mh tervishoiuteenuse kvaliteedi 
ekspertkomisjoni regulatsioon. See on leidnud süsteemset reguleerimist ka saksa SGB V raamatus.   

Vaadeldu põhjal on võimalik formuleerida põhimõttelisema järelduse, et sätted, mis puudutavad 
suhet riik-teenuse osutaja, oleks võimalik reguleerida iseseisvalt väljaspool sotsiaalseadustikku, 
eeldusel, et inimene ei saa oma õiguste kaitsmisel neile sätete tugineda või ei oma nendega 
kursisolek inimese jaoks muul põhjusel määravat tähtsust. 

3.5.4.4. Rahvatervise seadus115  (RTerS)  

Tervishoiuteenuste korraldamise seadusega on orgaaniliselt seotud rahvatervise seadus.  
Rahvatervist defineeritakse kui kogu rahvastiku tervise edendamisele, eluea pikendamisele ja 
elukvaliteedi parandamisele suunatud sotsiaalset ja poliitilist kontseptsiooni, mis toimib 
terviseedenduse, haiguste ennetamise ja teiste tervise interventsioonivormide kaudu.116 

Rahvatervise seaduse eesmärgina on § 1 lg-s 1 määratletud inimese tervise kaitsmine, haiguste 
ennetamine ja tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku 
juriidilise isiku ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude 
süsteemiga. Sätte sõnastusest tulenevalt kaitstakse rahva tervist objektiivõiguslike kohustuste 
sätestamise kaudu. Seadus ei sisalda expressis verbis üksiku subjektiivseid nõudeõigusi, jäädes 
seetõttu tähenduselt võrdlemisi deklaratiivseks.117 

                                                 
114 Teenuste osutamisele esitatavad nõuded omavad tihedat sidet ka majandus-haldusõigusega, kui neid osutatakse 

majandustegevusena turu tingimustes. Käesolevas üldosa analüüsis ei laskuta teenuste osutajatele esitatavate nõuete 
regulatsiooni põhjalikku ülevaatamisse, kuid tuleb märkida, et vastava regulatsiooniga arvestamine on vajalik ka 
majandus-haldusõiguse eriosa kodifitseerimisel.  Üldist huvi pakkuvate sotsiaalteenuste sh terviseteenuste osas 
tuleb edasiste tegevuste kavandamisel silmas pidada ka Euroopa Liidu vastava õigusliku raamistiku väljatöötamise 
kavatsust. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal "Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: üldist 
huvi pakkuvad sotsiaalteenused Euroopa Liidus", KOM(2006) 177 lõplik. Arvutivõrgus: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007AE0426:ET:NOT 

115 Vastu võetud 14. 06. 1995. a seadusega ( RT I 1995, 57, 978).  
116 Arvutivõrgus: http://www.terviseinfo.ee/web/?id=1547  
117 Vt ka A. Nõmper, Meditsiiniõigus, lk 40. 
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EL asutamislepingu art 35 kohaselt on õigus ennetavale tervishoiule igaühel. See on hõlmatud 
valdava arvamuse kohaselt ka Eesti põhiseaduse § 28 lg-s 1 sätestatud üldise 
tervisekaitseõigusega.118  

Ennetamine kui sihipärane tegevus (primaarne, sekundaarne ja tertsiaarne preventsioon),119 kui 
tegu on konkreetsele inimesele suunatud riigipoolse (või riigi poolt tagatud) tegevusega, kuulub 
vaieldamatult sotsiaalõiguse meetmete hulka. Nõutav on, et tegu oleks eesmärgistatud ja 
individualiseeritud hüvitistega.120 Hüvitiste all võib mõista nt skriininguid, immuniseerimisi ja 
nõustamisi. Individualiseeritud ei ole seevastu elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõuded, mis on 
formuleeritud normi adressaati määratlemata abstraktsete kohustustena. Samuti ei saa kehtiva 
õiguse põhjal individualiseeritusest rääkida terviseedenduse meetmete puhul nagu tervisekasvatus, 
terviseteabe levitamine ja tervislike eluviiside propageerimine ning käitumisriski vähendamine ja 
eluviisi mõjutamine, tervistavate teenuste arendamine ja tervistsoodustava elukeskkonna 
kujundamine (RTerS § 6). Seega, kui teenus on suunatud kogu rahvastikule või teatud sihtrühmale, 
olemata täpsemalt määratletud, on tegu sotsiaalpoliitika ja tervisepoliitika eesmärkide 
segunemisega, kuid mitte kitsamas mõttes sotsiaalõigusele omase meetmega, kuna viimane eeldab 
just individualiseeritud lähenemist.  

Võrdluseks võib märkida, et saksa sotsiaalseadustiku ravikindlustuse raamatus (SGB V) on 
ravikindlustushüvitiste peatükis süsteemselt reguleeritud ennetavad hüvitised, haiguste varajane 
avastamine, haiguste ravi, meditsiiniline rehabilitatsioon ning muud vajalikud toetavad teenused, et 
puuet või hooldusvajadust ennetada, kõrvaldada või leevendada (SGB V § 11). Erinevad 
individualiseeritavad ennetusmeetmed on reguleeritud SGB V raamatu paragrahvides 20-26. 

Seega võib öelda, et edendamine ja ennetamine kuuluvad sotsiaalseadustiku reguleerimisalasse 
niivõrd, kui need on või peaksid olema individualiseeritavad. Järelikult ei viita see rahvatervise 
seaduse väljaarvamisele kodifitseerimisesemest, vaid vajadusele regulatsiooni kaasajastamiseks 
ning konketiseerimiseks, mille käigus selgub ilmselt ka selle ühisosa sotsiaalseadustikuga. Üldist 
laadi edendamismeetmed on oluline osa terviseõigusest, mis sobiksid süstemaatiliselt küll 
terviseseadustikku, kuid väljuvad sotsiaalseadustiku reguleerimispiiridest. 

3.5.4.5. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus121 (NETS) 

NETS § 1 reguleerib nakkushaiguste tõrje korraldamist ja nakatunud isikule tervishoiuteenuse 
osutamise korda ning sätestab riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse ning juriidilise isiku ja 
füüsilise isiku kohustused nakkushaiguste ennetamisel ning tõrjel. Tervisekaitselise ennetava 
tegevuse põhimõtted sätestatakse NETS §-s 7:  nakkushaiguste leviku tõkestamiseks korraldatakse 
inimeste immuniseerimist ja tehakse terviseuuringuid ning rakendatakse muid nakkusohutuse 
tagamise abinõusid.  

Sotsiaalõiguse piiritlemise meetodites toodi välja, et kitsamas tähenduses sotsiaalõiguse 
reguleerimise keskmes on indiviidi õigused ja kohustused, mis tekivad eesmärgistatud ja 
individualiseeritud hüvitiste (mille all võib mõista nt immuniseerimist, ennetavaid uuringuid kui ka 

                                                 
118 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, § 28, komm 9.2.  
119 Põhjalikult haiguste ennetamise ja terviseedenduse kohta vt A. Kasmel, A. Lipand, Tervisedenduse teooria ja 

praktika, I. Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn 2007. 
120 Bley/Kreikebohm. Sozialrecht. Luchterhand 2007, S 4. 
121 Vastu võetud 12.02.2003. a seadusega (RT I 2003, 26, 160). 
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ravi) osutamisel.  Õigusi ja kohustusi ravi osutamisel reguleeritakse valdavalt eraõiguse sätete 
kohaselt, kuid ka NETS sisaldab riikliku lisagarantiina nakkushaige õiguste ja kohustuste 
regulatsiooni. 

Instrumentaal-majandusliku piiritlemiskriteeriumi kohaselt on sotsiaalõigus avalik-õiguslike 

hüvitiste õigus.122 Nakkushaiguste leviku tõkestamise sätted panevad kohustusi erinevatele (sh 
eraõiguslikele) füüsilistele ja juriidilistele isikutele (arstid, teaduslaborid, tööandjad jt), et anda 
selle kaudu garantii tervise kaitseks, kuid kuulumata olemuslikult sotsiaalõigusesse. Ka 
nakkushaiguste seire ja tõrje korraldamine, nakkushaiguste epideerimise leviku tõkestamine, 
nakkusohtliku materjali käitlemine, ennetamise ja tõrje rahastamine ning järelevalve ja vastutus on 
küsimusteks, mis väljuvad soodustava halduse hulka kuuluva  sotsiaalõiguse kui hüvitisõiguse 
piiridest, kuid kuuluksid näiteks terviseseadustiku reguleerimisesemesse. 

Kokkuvõttes ei tule regulatsiooni kodifitseerimisprojektist tervikuna välistada, vaid hõlmata see 
tervise regulatsioonide korrastamise analüüsi ning kohaldada SÜS-i individualiseeritud 
hüvitisõigusi reguleerivas osas.  Võrdluseks olgu toodud, et Saksamaal ei kuulu võrreldav 
eriseadus (Infektionsschutzgesetz) samuti sotsiaalseadustikku, kuid sellele kohaldatakse 
sotsiaalseadustiku sätteid vaktsineerimise käigus tekkinud terviskahju osas (§ 68 SGB I). 
Nakkushaiguste ennetamist individualiseeritud hüvitiste kaudu on reguleeritud aga SGB V 
(ravikindlustuse) raamatus. Prantsuse õiguses kuulub nakkushaiguste ennetamise ja tõrje 
regulatsioon tervisekoodeksi koosseisu (art. L. 3111-1 CSP).  

3.5.4.6. Kunstliku  viljastamise ja embrüokaitse seadus123 (KVEKS) 

KVKS-is ei defineerita seaduse eesmärki, kuid seaduse sisu hinnates võib välja tuua, et see taotleb 
ühelt poolt abstraktselt inimväärikuse ja õiguse elule kaitset ning teisalt PS §-s 38 sätestatud 
teaduse vabadust. Embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise puhul on tegemist Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetellu kantud teenustega ning teenuse osutamisel juhindutakse üldisest 
tervishoiuteenuste osutamise regulatsioonist. Oluliseks avalikke subjektiivseid õigusi sisustavaks 

sätteks on aga KVEKS  § 351, reguleerib kehavälise viljastamise protseduuriga seonduvate 
ravimikulude hüvitamist. See säte täidab seaduse seletuskirja kohaselt ravi laiema kättesaadavuse 
ning tulemuslikkuse eesmärki, täiendades olemuslikult seaduse regulatsiooni.  

Võrdluseks, et Saksa õiguses tuuakse embrüo siirdamise ja kehavälise viljastamise ravikindlustuse 
raames osutamise sisulised tingimused ning ravikulude hüvitamine eraldi välja sotsiaalseadustiku 
ravikindlustust reguleerivas raamatus (SGB V § 27a), samas kui kunstliku viljastamise 
põhiregulatsioon asub iseseisvas seaduses  (Stammzellgesetz). Kuna ka KVEKS regulatsiooni 
põhirõhk asub ohutus- ja kvaliteedistandarditel, siis on see lahendus eeskujuks sobiv. Prantsuse 
õiguses asub kõnealune regulatsioon tervisekoodeksis (art. L. 2151-1 CSP). 

3.5.4.7. Rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus124  

Seaduse § 1 kohaselt kehtestab seadus  inimpäritolu rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja 
siirdamise tingimused ja korra ning järelevalve korra ja vastutuse. Seadust täiendati hiljuti olulisel 

                                                 
122 Bley/Kreikebohm. Sozialrecht. Luchterhand 2007, S 4. 
123 Vastu võetud 11.06.1997. a seadusega (RT I 1997, 51, 824). 
124 RT I 2008, 25, 163 
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määral sarnaselt KVEKS-le täpsustatud ohutus- ja kvaliteedistandardite, käitlejate tegevusloa, 
järelevalve, kvalifikatsiooni, väljaõppe ja vastutuse regulatsiooniga, tagamaks doonorite ja 
retsipientide ohutus ning rahvatervise parem kaitse.  

Otseseks individuaalfunktsiooni väljenduseks on seaduse § 15, mis on formuleeritud hüvitisnõude 
alusena ja reguleerib ravikulude hüvitamist riikliku ravikindlustuse eelarvest:  
(1) Eesti Haigekassa võtab üle kohustuse hüvitada tervishoiuteenuse osutajale raku, koe või elundi 
käitlemise ja siirdamisega seotud ravikulud, kui retsipient on ravikindlustusega kaetud. 
 
(2) Eesti Haigekassa maksab ravikindlustusega hõlmatud elusdoonorile ja retsipiendile ajutise 
töövõimetuse hüvitist ravikindlustuse seaduses sätestatud korras. 

See osa regulatsioonist, mis käsitleb kunstliku  viljastamise ja embrüokaitse ning elundite ja 
kudede siirdamise  ohutus- ja kvaliteedistandardeid, käitlejatele tegevusloa andmist, järelevalvet, 
töötajate kvalifikatsiooni, väljaõpet ja vastutust, täidab ohutuse ning selle kaudu rahvatervise kaitse 
eesmärki. Sotsiaalõiguse kitsama mõiste kohaselt ei kuulu need abstraktsed nõuded sotsiaalõiguse 
keskmesse, kuivõrd tegu ei ole hüvitisega individualiseeritud, konkreetselt õigustatud isikule.125 
Sotsiaalõiguse funktsionaal-finaalse kriteeriumi kohaselt jääksid nt nõuete, tegevuslubade ja 
väljaõppe sätted sotsiaalõiguse piiridest välja, kuna nende eesmärgiks ei ole individuaalsete hüvede 
puuduse ja sellest tulenevate vajaduste ennetamine, vähendamine või kõrvaldamine.  

Võrdlusena võib välja tuua, et nii Saksamaal, Austrias kui Šveitsis asub (suuresti Euroopa Liidu 
nõuete poolt harmoneeritud) regulatsioon iseseisvas seaduses (Transplantationsgesetz). Prantsuse 
õiguses asub kõnealune regulatsioon tervisekoodeksis. 

3.5.4.8. Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus126 (RKSS) 

Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduses on reguleeritud riiklikult rahastatud 
tervishoiuteenused, mis alluvad ühelt poolt VÕS tervishoiuteenuse osutamise lepingule, teisalt on 
seotud avalik-õigusliku ravi rahastamise regulatsiooniga. Seega kohaldub lisaks üldine 
tervishoiuteenuse osutamise regulatsioon.  

RKSS sisaldab isiku õigust raseduse katkestamiseks ja steriliseerimiseks, samuti tervishoiutöötaja 
kõrgendatud kohustusi nõustamisel, protseduuri ettevalmistamisel ja sellele järgnevate toimingute 
läbiviimisel. Tegu on individualiseeritud õiguste ja kohustustega tervishoiuteenuse 
osutamisel. Sellest tulenevalt ei ole toekaid argumente, miks selle regulatsiooni suhtes ei 
peaks kohalduma sotsiaalseadustiku üldosa. 

Saksa õiguses reguleeritakse raseduse katkestamisest ja steriliseerimisest isikule tekkivaid 
nõudeõigusi ja kulude hüvitamist sotsiaalseadustiku ravikindlustuse regulatsiooni hulgas (SGB V § 
24b), raseduse katkestamise regulatsioon asub materiaalselt eraldiseisvas seaduses, millele SGB I § 
68 p 17 järgi kohaldub kogu ulatuses ka sotsiaalseadustiku üldosa.  

                                                 
125 Bley/Kreikebohm. Sozialrecht. Luchterhand 2007, S 4. 
126 Vastu võetud 25.11.1998. a seadusega (RT I 1998, 107, 1766). 
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3.5.4.9. Vereseadus127 (VereS)  

Vereseadus kehtestab doonori ja retsipiendi tervise kaitse eesmärgil inimvere käitlemise nõuded 
ning vere käitlemise korralduse (VereS § 1) ega täida esmajoones riigi positiivse tegevuse kaudu 
üksiku soodustamise eesmärki. Vere käitlemise nõuete seos tervise kaitse eesmärgiga eksisteerib, 
kuid jääb liialt kaugeks, et tunnistada selle meditsiiniõiguse eriseaduse kuulumist sotsiaalõiguse 
kodifitseerimiseseme hulka. 

Sotsiaalõigusega kitsamas mõttes tekiks märgatav side juhul, kui vere- ja organiloovutamine käigus 
tekkinud kahjude hüvitamist käsitletaks solidaarse õnnetuskindlustuse raames nagu näiteks Saksa 
õiguses, kus tegu on n-ö „mitteehtsa õnnetuskindlustusega”, mida käsitletakse osana SGB 
õnnetuskindlustuse süsteemist (SGB VII  § 2 lg 1 nr 13). 128  

Vereseaduse § 7 lg 2 ja lg 6 sätestavad olulise põhimõttena, et doonoril ja retsipiendil on vere 
andmisel võlaõiguses sätestatud patsiendi õigused ja kohustused. Regulatsiooniga põhiliselt 
puudutatud isikute õigussuhted on seega allutatud eraõiguslikule regulatsioonile, mille puhul riigi 
roll piirdub omapoolsete nõuete kaudu lisagarantii andmises. Võib leida, et regulatsiooni olemuslik 
side sotsiaalõigusega redutseerunud määrani, mis õigustab selle regulatsiooni sotsiaalseadustiku 
kehtealast väljajätmist. Korralduslike ühisjoonte esilekerkimisel on  võimalik regulatsioonile 
kohaldada üksikuid üldosa põhimõtteid.  

Saksamaal asub kõnealune regulatsioon iseseisvas seaduses (Transfusionsgesetz), prantsuse 
õiguses on regulatsioon aga osaks tervisekoodeksist (art. L. 1221-1 CSP). 

3.5.4.10. Hinnang tervise kaitse regulatsioonidele 

Tervise valdkonna seadused tervikuna on sotsiaalseadustikku hõlmamise osas problemaatilised, 
kuna nii meditsiiniõiguse kui rahvatervise poole pealt on õigus seni arenenud vastavalt praktilisele 
vajadusele ning sotsiaalõiguse ja terviseõiguse omavahelistele süstemaatilistele sidemetele 
teadlikult rõhku pööramata.  Seadusi vaadeldes selgus, et sotsiaalseadustiku puhul ei saa sisse või 
välja piiritleda seadusi, vaid üksnes neis reguleeritud teatud tüüpi küsimusi. 

Sotsiaalõigust defineeritakse klassikaliselt soodustava halduse hulka kuuluva distsipliinina ning 
täpsemalt hüvitistega eesmärgistatult individualiseeritud, konkreetseks hüvitiseks õigustatud 
isikule. Mitmed tervisevaldkonna regulatsioonid on problemaatilised just vähese või puuduva 
individuaalfunktsiooni tõttu, mida sotsiaalõigus hüvitisõiguse tähenduses eeldab. Kuna riigil on 
põhiseadusest tulenev kohustus sotsiaalset riski tagada, kuid ta ei osuta hüvitisi ise, on ta üles 
ehitanud kvaliteedi, ohutuse, kättesaadavuse, kvalifikatsiooni ja järelevalve süsteemi, mis 
väljendub kehtivas õiguses erinevates nõuetes ja piirangutes. Nii ravikindlustuse seadus, 
tervishoiuteenuste korraldamise seadus kui rahvatervise seadus tuleks üle vaadata inimese õiguste 
(mitte vaid teenuse osutaja või rahastamise) aspektist. Nõuded, mis määravad kindlaks hüvitise sisu 
ning millele inimene oma õiguste kaitsmisel toetuda saab, peaksid leidma süsteemset käsitlemist 
sotsiaalseadustikus. Sätteid, mis reguleerivad suhet riik-teenuse osutaja, on põhimõtteliselt 
võimalik reguleerida ka iseseisvalt väljaspool sotsiaalseadustikku, eeldusel, et nendega kursisolek 

                                                 
127 Vastu võetud 9.02.2005. a seadusega (RT I 2005, 13, 63). 
128 P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar, § 5 Rn 2. 
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ei oma inimese õiguste teostamiseks määravat tähtsust (nt teenuse rahastamine, teenuse osutajale 
esitatavad kvalifikatsiooninõuded).  

Psühhiaatrilise abi, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje, kunstliku viljastamise ja 
embrüokaitse, raseduse katkestamise ja steriliseerimise, rakkude, kudede ja elundite 
käitlemise ja siirdamise ning vere käitlemise regulatsioonide ühendavaks tunnuseks on 1) 
võlaõiguslikule režiimile avalik-õigusliku lisagarantii andmine isikute täiendavate õiguste või 
kohustatud isikute täiendavate kohustuste sätestamisega 2) vaid üksikud hüvitisi, valdavalt aga 
nõudeid ja piiranguid reguleerivad sätted 3) küsimuste iseseisvates seadustes reguleerimine. Sellest 
tulenevalt ei ole viidatud regulatsioonidel tervikuna märkimisväärset ühisosa sotsiaalõiguse 
tuumikregulatsioonidega.  

Kui poliitiliseks eesmärgiks on väärtustada tervist ühtsena kõigis aspektides, võib prantsuse õiguse 
eeskujul kaaluda viidatud tunnustega regulatsioonide koondamist ühtsesse terviseseadustikku. Sel 
juhul tuleb viidatud regulatsioonide üldistamisvõimelist ühisosa alles täpsemalt analüüsida.129 

Teoorias leitakse, et terviseõigus õigusliku distsipliinina on välja kasvanud meditsiiniõigusest. Kui 
viimane keskendub arsti ja patsiendi suhtele, siis terviseõiguse mõiste alla mahuvad ka rahvatervise 
regulatsioonid ning terviseedenduse ja haiguste ennetamise meetmed.130 Kehtivas õiguses ei ole 
terviklikult reguleeritud terviseedendust ega haiguste ennetamist, mis kehtival kujul on liialt 
üldised, et tunnustada regulatsiooni kuulumist sotsiaalseadustikku. Kui tervist käsitleda tervikuna, 
siis ulatub terviseedendus tervishoiusüsteemist oluliselt kaugemale.131 Eriosa analüüsi käigus tuleb 
pöörata tervisedendamise ja haiguste ennetamise juriidilise regulatsiooni kaasajastamisele ning 
konketiseerimisele oluliselt enam tähelepanu ning seejärel, sõltuvalt regulatsiooni 
individualiseeritusest, on võimalik võtta seisukoht nende sotsiaalseadustikku hõlmamise ning 
ühisosa ulatuse osas. Üldist laadi edendamismeetmeid võib pidada oluliseks osaks terviseõigusest, 
mis sobiksid süstemaatiliselt küll terviseseadustikku, kuid väljuvad sotsiaalseadustiku piiridest.  

Saksa õiguses leitakse, et teenuste ja vahendite rahastamise regulatsiooni ning hüvitisõiguse 
tihedad seosed on kaasa toonud terviseõiguse iseseisvumise kitsamast, haigekassade ja kindlustatud 
isikute suhte reguleerimisele keskendunud ravikindlustusõigusest. Terviseõiguse allikateks ei ole 
mitte üksnes SGB ravikindlustuse regulatsioon, vaid ka nt ravimiseadus ja meditsiiniseadmete 
seadus. Nimetatud regulatsioonid on tihedalt seotud ravikindlustusega, kuid ulatuvad õiguslikelt 

                                                 
129 Nagu üksikute regulatsioonide juures märgitud, on huvitavaks lahenduseks alates 2003.aastast kehtiv Prantsuse 

(rahva)terviseseadustik Code de la Santé publique, millesse on koondatud õigused tervisele nii sotsiaalsete kui 
keskkonnast tulenevate elamistingimuste osas. Ühte seadustikku on koondatud: 
−  isikute õigused tervise valdkonnas (ambulatoorne või muu ravi, bioeetika õigused, keskkond) 
−  spetsiifilised õigused  teatud isikute puhul - raseduse katkestamine ja kunstlik viljastamine 
−  spetsiifilised õigused  teatud haiguste ning sõltuvuste puhul – psüühilised haigused, aids, nikotiini ja 

alkoholisõltuvus ning narkomaania; 
−  erialased õigused – tervishoiuteenuse osutajad, apteekrid, abitöötajad 
−  tervishoiuasutuste õigused (haiglad, laborid, sanitaartransport) 
−  õigused seoses tervisetoodetega (ravimid, kosmeetika). 

130 T. Hervey, J. McHale. Health law and the European Union. Cambridge University Press, 2004, pp 13-21. 
131 Terviseedenduse teooria ja praktika kohta vt A. Kasmel, A. Lipand, Tervisedenduse teooriast ja praktikast. I. 

Sissejuhatus salutoloogiasse. Tallinn 2007. 
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mõjudelt ravikindlustusest kaugemale. Ka saksa õiguses on arutletud, et kui need regulatsioonid 
kodifitseerida, moodustaksid nad terviseseadustiku.132  

 

3.5.5. Piiritlemine lastekaitse ja haridusõigusest 

3.5.5.1. Koolieelse lasteasutuse seadus133 (KELS) 

Koolieelse lasteasutuse regulatsiooni kuuluvus sotsiaalõiguse hulka on vaieldav ning sõltub olulisel 
määral poliitilistest valikutest. Erinevate riikide lähenemiste näitena võib tuua, et näiteks 
Prantsusmaal on koolieelsete lasteasutuste puhul rõhk pedagoogilisel suunitlusel, samas kui näiteks 
Saksamaa lasteastutuste puhul on esmasteks eesmärkideks pere abistamine lapse kasvatamisel ning 
vanemate töö- ja pereelu parem ühitamine. 

KELS § 1 kohaselt on koolieelne lasteasutus koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse 
omandamist võimaldav õppeasutus, mis toetab lapse perekonda, soodustades lapse kasvamist ja 
arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist. Ainuüksi sätte sõnastusest ei ole võimalik välja 
lugeda rõhuasetust ei pedagoogilise ega sotsiaalõigusliku instrumendi kasuks. Samas on üldteada, 
et meie õigusruumis on lasteasutused ajalooliselt kujunenud primaarselt alushariduse andmisele 
suunatud asutusteks. 

KELS-i sidet haridusõigusega tugevdab fakt, et iga lapse õiguse lasteaiakohale on õiguskantsler 
tuletanud just põhiseaduse §-st 37 ehk õigusest haridusele. Kuigi õiguskantsler on asunud 
seisukohale, et igal lapsel on õigus lasteaiakohale, siis sisaldab KELS expressis verbis esmajoones 
objektiivõiguslikke kohustusi. Valdava osa moodustavad mittetäielikud õigusnormid: pädevus- 
ning organisatsiooninormid. Seadus reguleerib lasteasutuste organisatsiooni, asutamist ja lubasid, 
õppe- ja kasvatuskorraldust, juhtimise ja personaliküsimusi. Regulatsioon ei kuulu modaalse ega 
funktsionaal-finaalse kriteeriumi kohaselt sotsiaalseadustiku reguleerimisalasse.  

Lasteasutused on koolieelsete lasteasutuste riikliku õppekava kaudu seotud tihedalt 
haridussüsteemiga. Lisaks kuulub lasteasutuste regulatsioon seaduse kohaselt  haridus- ja 
teadusministri pädevusvaldkonda. Need arvukad kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed sidemed 
haridusõigusega räägivad selle kasuks, et regulatsiooni ei tuleks sotsiaalseadustikku hõlmata. 

Sotsiaalpoliitilise eesmärgi väljenduseks regulatsioonis on erivajadustega laste hoidmine kui 
riiklikult rahastatud hüvitis, mille eesmärgiks on vanematele puhkuse andmine. Vajadusel on 
võimalik regulatsioonile kohaldada SÜS-i sätteid.  

3.5.5.2. Õppetoetuste ja õppelaenu seadus134 (ÕÕS) 

ÕÕS § 1 kohaselt sätestab seadus õppetoetuste ja õppelaenu saamise alused, tingimused ja korra, et 
tagada ligipääs kutseõppele, kutsekeskharidusõppele ja kõrgharidusele ning motiveerida kutseõpet 
või kutsekeskharidusõpet läbivat õpilast ja kõrgharidust omandavat üliõpilast täiskoormusega ja 
edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima. 
                                                 
132 T. Kingreen. Die Entwicklung des Gesundheitsrechts 2007/2008. NJW 2008, 3393. 
133 Vastu võetud 18.02.1999. a seadusega (RT I 1999, 27, 387). 
134 Vastu võetud 7.08.2003. a seadusega (RT I 2003, 58, 387). 



66 

I OSA. SOTSIAALÕIGUSE KODIFITSEERIMISEST ÜLDISELT 

Sotsiaalõiguse mõiste positiivse meetodi kohaselt tuleb hinnata, kas seaduse eesmärk ning tegelik 
sisu on kooskõlas. Ühiskondlikes diskussioonides leitakse, et kehtiv seadus ei täida püstitatud 
eesmärki tagada kutseõppele ligipääs. ÕÕS-i eesmärgipüstituses domineerib sotsiaalse mõõtme 
asemel hariduslik eesmärk.  

Regulatsiooni sisu hinnates selgub, et õppetoetuste süsteemis tuleb vaid marginaalne osa toetusteks 
ettenähtud summadest jaotada õppuri majandusliku toimetuleku põhiselt. Näiteks on 
sotsiaalhüvitise iseloomuga last kasvatava vanema õppelaenu (osaline) kustutamine.  

Eesti Üliõpilaskondade Liit on ette valmistanud õppetoetuste süsteemi reformikontseptsiooni,135 
milles on teinud ettepaneku seada ka Eestis sisse vajadustepõhine toetuste süsteem. Kas 
kontseptsiooni hakatakse rakendama, on tugevalt sotsiaalpoliitiline otsus. Töögrupp saab 
käesolevate arengute põhjal öelda, et kui õppetoetuste süsteemi reformimisel võetakse suund 
vajadustepõhistele meetmetele, siis tõusetub ka selle sotsiaalõigusesse kuulumise küsimus. Kehtiv 
ÕÕS nii eesmärgipüstituselt kui sisulises plaanis ülekaalukalt hariduslikku eesmärki ega kuulu 
sellisel kujul kodifitseerimiseseme hulka. 

Võrdlusena välisriikidest võib tuua, et arenenud sotsiaalkaitse süsteemiga riikides toetatakse 
õppureid valdavalt avalikest vahenditest, seejuures võetakse osaliselt arvesse 
ülalpidamiskohustuslike isikute toetamiskohustust.136 Enamasti lähtutakse õppurite majanduslikest 
vajadustest, mitte ainuüksi õppetulemustest. Ka OECD soovitab toetuste jagamisel lähtuda pigem 
õppurite majanduslikust olukorrast kui nende akadeemilisest tulemustest ning muuta õppelaenude 
tagasimaksmise süsteemi kõrghariduse omandamise järgsest sissetulekust sõltuvaks.137 Saksa 
õiguses kuuluvad õppetoetused ja –laenud ühemõtteliselt sotsiaalõiguse hulka: 
Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG) on SGB I §  68 p 1 kohaselt sotsiaalseadustiku 
koosseisu kuuluvaks eriseaduseks.  

3.5.5.3.  Lastekaitse seadus138 (LKS) 

PS § 27 kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena riigi kaitse all.  
Lapsed kui preambulis esile tõstetud tulevaste põlvede esindajad vajavad igakülgset riigi toetust –  
selleks rakendatakse meetmeid nii tervishoiu, hariduse, töö, puhkuse, huvitegevuse kui hoolekande 
vallas (LKS § 5) ning tegelikkuses laiemaltki.139  

Lastekaitse puhul seega on tegu interdistsiplinaarse valdkonnaga, mis on kantud laiemast kui 
sotsiaalpoliitilisest eesmärgist, mis teostub rohkematel viisidel kui vaid sotsiaalsete hüvitiste kaudu 
ning mille elluviijateks on lisaks avalikule võimule ka ühiskondlikud organid (LKS § 4). Seetõttu 
kuulub üksnes osa lastekaitsest oma eesmärgi ja meetmete poolest sotsiaalõigusesse. 

                                                 
135 Arvutivõrgus: http://www.eyl.ee/public/files/Sotsiaalsete_garantiide_kontseptsioon_2007.pdf  
136 G. Igl. Der sachliche Anwendungsbereich von Systemen sozialer Sicherheit. In: B.von Maydell, E.-M. Hohnerlein, 

Die Umgestaltung der Systeme sozialer Sicherheit in den Staaten Mittel- und Osteuropas. Fragen und 
Lösungsansätze. Schriftenreihe für Internationales und Vergleichendes Sozialrecht, Band 13, 1993, S 89-117. 

137 Huisman, Jeroen (eds). Thematic Review of Tertiary Education Estonia Country Note. OECD 2007, pp 47-50. 
138 Vastu võetud 8. 06. 1992. a seadusega ( RT 1992, 28, 370). 
139 Lastekaitse korraldust sisaldavad regulatsioonid on: perekonnaseadus, riiklike peretoetuste seadus, puuetega 

inimeste sotsiaaltoetuste seadus, sotsiaalhoolekande seadus, Eesti Vabariigi haridusseadus, koolieelse lasteasutuse 
seadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, kutseõppeasutuse seadus, huvikooli seadus, noorsootöö seadus. 
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LKS kehtival kujul on abstraktne ning väheregulatiivne, sisustamata õigusi subjektiivse õigusena. 
LKS-i reformimisel oleks üheks teoreetiliseks võimaluseks lülitada laste ja noorte sotsiaalsed riskid 
sotsiaalseadustikku, hõlmates vähemalt riigi ja kohaliku omavalitsuse kohustusi, pädevuste jaotust, 
kolmnurksuhet, kui kohustus on delegeeritud ühiskondlikule organile, laste (sh erivajadustega 
laste) sotsiaalseid õigusi, finantseerimise, järelevalve ja vastutuse süsteemi.  Selle valiku eeliseks 
oleks ülejäänud sotsiaalõiguse ühtsete põhimõtete ulatumine ka laste riiklike ja KOV tagatavate 
hüvitiste osutamisele, ning sellest tulenev ühtsus ja õigusselgus.  

Olgu võrdluseks toodud, et sakslaste sotsiaalseadustiku VIII raamatus reguleeritakse laste ja noorte 
sotsiaalseid õigusi. Algselt kavatseti piirduda rangelt toetustega sotsiaalhüvitiste tähenduses 
(eeldused, osutamine), kuid valdkonna orgaanilise ühtsuse huvides võeti SGB VIII raamatusse 
siiski ka normid, mis reguleerivad noorte ja laste abi kui sekkumist (piirangud). See oli 
dogmaatiliseks murdepunktiks sotsiaalõiguse senisel käsitlemisel kitsalt „hüvitisõigusena”.  

Lätis140 ja Soomes141 eksisteerivad iseseisvad lastekaitse seadused. 

Taanis eksisteerib sotsiaalteenuste seadus (Consolidation Act on Social Services),142 milles on 
eraldi peatükk laste ja noorte sotsiaalsete õiguste kaitseks, mis hõlmab mh päevahoiuasutusi, 
huvikoole, isiklikku abistamist, rahalisi toetusi ja hulga muid paindlikke lisameetmeid. 
Prantsusmaal on adopteerimise, laste eestkoste ja laste kaitse erinevate ohtude eest reguleeritud 
sotsiaal-ja peretoetustes koodeksis. 

Töögrupp toetab laste spetsiifiliste õiguste reguleerimist valdkondi reguleerivates eriseadustes. Ka 
Sotsiaalministeerium on seni olnud seisukohal, et eraldi lastekaitse seaduse järgi puudub vajadus. 
ÜRO laste õiguse konventsiooni143 ning VVS täienduste tulemusel on kehtiva LKS-i praktiline 
tähendus miinimumini vähenenud. Käesoleva kontseptsiooni raames on võimalik märkida, et 
sotsiaalseadustiku ja lastekaitse seaduse reformid tuleks igal juhul vastastikku kooskõlastada. 

3.5.6. Piiritlemine muudest sotsiaalsetest erihüvitistest 

3.5.6.1. Eripensionid ja soodustingimustel vanaduspensionid 

− Kehtiva õiguse kohaselt sätestavad õiguse eripensionidele järgmised seadused:  

− riigikontrolli seadus144 
− õiguskantsleri seadus145 
− kohtute seadus146 
− prokuratuuriseadus147 
− presidendi ametihüve seadus148 
− kaitseväeteenistuse seadus149 

                                                 
140 Arvutivõrgus: http://www.ttc.lv/index.php?&id=10&tid=50&l=EN&seid=down&itid=13749(ing.k) 
141 Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1983/en19830683.pdf (ing.k) 
142 Arvutivõrgus: http://eng.social.dk/index.aspx?id=5447dd14-839d-466d-8be2-04bddb536de8#Chapter%206 (ing.k) 
143 Konventsiooni vastuvõtmise tausta ja motivatsiooni, selle peateemade ja strateegiate kohta vt lähemalt: E. 

Verhellen. Lapse õiguste konventsion. Lastekaitse Liit, 2000.  
144 Vastu võetud 29.01.2002. a seadusega (RT I 2002, 21, 117). 
145 Vastu võetud 25.02.1999. a seadusega (RT I 1999, 29, 406). 
146 Vastu võetud 19.06.2002. a seadusega (RT I 2002, 64, 390). 
147 Vastu võetud 22.04.1998. a seadusega (RT I 1998, 41/42, 625). 
148 Vastu võetud 26. 06. 1996. a seadusega (RT I 1996, 51, 966). 
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− politseiteenistuse seadus150  
− piirivalveteenistuse seadus151 
− päästeteenistuse seadus152 
− väljateenitud aastate pensionide seadus153 

Õiguse soodustingimustel vanaduspensionile sätestab soodustingimustel vanaduspensionide 
seadus.154 

Eripensionide puhul ei ole üheselt selge, kas need teenivad põhiseaduslikku õigust riigi abile 
vanaduse korral (PS § 28). Sotsiaalpoliitika meetme kasuks räägib asjaolu, et eripensionid 
asendavad riiklikku vanaduspensioni. Eripensionide vastavuse kohta põhiseadusele sunnib samas 
küsima PS §-s 12 sätestatud diskrimineerimiskeeld. Kui leitakse, et teatud ametnikele mõnel 
kutsealal või ametikohal töötamise eest vanaduse korral suurema riigi abi osutamine ei ole 
õigustatud ning asendatakse see välja pakutud riikliku vanaduspensioni ning sellele lisanduva 
tööandjapensioniga,155 siis võib eripensione pidada avaliku halduse süsteemiga olemuslikult 
kokkukuuluvateks, mitte esmalt sotsiaalpoliitilisteks meetmeteks.  

Samuti on leitud, et eripensionide korraldus ja põhimõtted haakuvad halvasti Eesti 
pensionisüsteemi teiste osadega, tekitades sotsiaalseid, õiguslikke ja fiskaalseid küsitavusi. 
Eripensionide regulatsioon kehtivas õiguses on fragmentaarne. Enamasti ratsionaalse põhjenduseta 
erinevad eripensionide maksmise tingimused, pensionile õigust andev vanus, staažinõuded ja 
pensioni arvutamise kord ning finantseerimise alused. Samuti on killustunud terminoloogia 
(väljateenitud aastate pension, ametipension, (prokuröri) vanaduspension. 156   

Soodustingimustel vanaduspensionide puhul on leitud, et need pensioniliigid kompenseerivad 
töötajaile potentsiaalset, mitte tegelikku tervisekahjustust ja loovad seetõttu isegi huvitatuse 
töötada enda tervist kahjustaval tööl, et saada varem pensionile.157 L. Leppik leiab, et nii 
soodustingimustel vanaduspensionid kui väljateenitud aastate pensionid vajavad reformimist ning 
järk-järgulist kaotamist.158  

Sellest tulenevalt on mõistlik viidatud eriõiguste kehtival kujul sotsiaalseadustikku hõlmamisest 
loobuda. Ka dogmaatiliselt on õigustatud vaid nende regulatsioonide kodifitseerimine, mille 
püsimajäämist eeldatakse.159  

Ka valdkondades, kus sotsiaalsed erihüvitised on õigustatud ja pikemas perspektiivis püsima 
jäävad, on mõttekas  jätta õigusi sisustavad normid süstemaatiliselt eriõigust loovat positsiooni 

                                                                                                                                                                 
149 Vastu võetud 14.03.2000. a seadusega (RT I 2000, 28, 167). 
150 Vastu võetud 14.05.1998. a seadusega (RT I 1998, 50, 753). 
151 Vastu võetud 14.02.2007. a seadusega (RT I 2007, 24, 126). 
152 Vastu võetud 14.05.1992. a seadusega (RT 1992, 21, 294). 
153 Vastu võetud 14.05.1992. a seadusega (RT 1992, 21, 294). 
154 Vastu võetud 14. 05. 1992. a seadusega (RT 1992, 21, 292). 
155 Vt L. Leppik, Riiklikud eripensionid – oht sotsiaalsele õiglusele või ametnike motivaator. Riigikogu Toimetised. Nr 

15, 2007. Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=10867 
156 Vt L. Leppik, Riiklikud eripensionid – oht sotsiaalsele õiglusele või ametnike motivaator. Riigikogu Toimetised. Nr 

15, 2007. Arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=10867  
157 Arvutivõrgus: http://www.seit.ee/agenda21/EA21/2_7sotsareng.html  
158 Samas. 
159 H. Zacher. Das Vorhaben des Sozialgesetzbuchs. RsDE nr 47, 2001, S 12. 
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ning erisoodustuste aluseks olevate ülesannete regulatsiooni juurde. Õigusvõrdlevalt võib välja 
tuua, et samadel kaalutlustel on erinevate gruppide sotsiaalsete erihüvitiste hõlmamisest loobutud 
ka Saksa sotsiaalseadustiku kehtivusala piiritlemisel.160 Luksemburgi, Austria ja Saksamaa 
sotsiaalkindlustusõiguses asuvad erinevate kutsealade erihüvitised väljaspool kodifitseeritud 
sotsiaalkindlustusõigust, Prantsusmaal on aga nii üld- kui erirežiimid reguleeritud 
sotsiaalkindlustusseadustikus.161  

Üldise sotsiaalkindlustusseaduse kohaldumise erihüvitistele võib Austria ASVG § 2 lg 1 eeskujul 
ette näha juhuks ja määral, milles see vastavas eriseaduses või üldise sotsiaalkindlustusseadusega 
spetsiaalselt ette nähakse.  

Tegelikkuses kohaldub eripensionide ja soodustingimustel vanaduspensionide regulatsioonidele 
riikliku pensionikindlustuse seadus suures osas ka täna. Siiski on killustunud eriregulatsioonide 
reformimisel soovitav silmas pidada sotsiaalõiguse kodifitseerimisel kavandatavaid muudatusi ning 
analüüsida olemasolevate erisuste säilimise põhjendatust ja täiendavaid ühtlustamisvõimalusi. 

3.5.6.2. Kaitseväeteenistuse seadus162 (KVTS) 

Kaitseväeteenistuse seaduses reguleeritud kaitseväelaste sotsiaalsed tagatised (meditsiiniabi § 163, 
hukkumine ja töövõimetus § 164, pensionid §§ 195-212) on kantud sotsiaalpoliitilisest eesmärgist 
ning kuuluvad laiemas tähenduses sotsiaalõiguse hulka.  Kehtivas õiguses on kaitseväelaste 
sotsiaalõiguslikud hüvitised integreeritud kaitseväeteenistuse seaduses terviklikku teenistusalaste 
tagatiste süsteemi ning töögrupp leiab seetõttu, et neid ei peaks vaatlema eraldi kaitseväelaste 
terviklikust õiguslikust seisundist, mida kaitseväeteenistuse seadus kompleksselt reguleerib.  

Kaitseväeteenistuses leiab aset sellele valdkonnale spetsiifiline sotsiaalsete riskide kalkuleerimine 
ning nende kompenseerimine teenistusalaste tagatiste kaudu. Ka organisatsioonilises mõttes on 
tegu sotsiaalõigusele tüüpilisest erineva korraldusega, kus oluline osa pädevusest ja 
finantseerimisest asub Kaitseministeeriumis.   

KVTS-s reguleeritakse  lisatagatisi isikutele, kes on kaitseväeteenistuses teenistusülesannete 
täitmise tõttu haigestunud või viga saanud (KVTS § 163¹). Dogmaatiliselt on tegu sotsiaalse 
kahjuhüvitamise eesmärgist kantud hüvitistega. Kaitseväelaste terviskahju riski kaaluti reguleerida 
õnnetuskindlustuse meetmetega, kuid rahuldava õnnetuskindlustuse süsteemi puudumisel sellest 
loobuti.163 Võrdlusena võib välja tuua, et väliriikide regulatsioonidest on kaitseväelase tervisekahju 
risk näiteks Saksamaal reguleeritud sotsiaalseadustiku eriosas.164 Samuti näeb Rootsi 
sotsiaalkindlustuse kodifitseerimiskava ette kaitseväelaste tervisekahju regulatsiooni hõlmamise 
ühtsesse sotsiaalkindlustusseadusesse.165  

                                                 
160 Samas, lk 11. 
161 Prantsuse kodifitseerimistehnika on praktiline ega sea kodifitseerimisel absoluutsesse keskmesse abstraheeritud 

üldosa nagu on omane saksa õiguskorrale. 
162 Vastu võetud 14.03.2000. a seadusega (RT I 2000, 28, 167). 
163 Vt Riigikogus kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE) esimese lugemise stenogrammi, 

7.10. 2008. Arvutivõrgus kättesaadav Riigikogu kodulehelt: www.riigikogu.ee 
164 Vt SGB I § 68: Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz. 
165 Socialförsäkringsbalk (Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu koos seletuskirjaga). Arvutivõrgus: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/58/40/e7d6d3c9.pdf, lk 37 (viidatud e.k tõlge). 
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2009.a alguses jõustunud kaitseväeteenistuse seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse 
muutmise seadusega166 laiendati TTKS-i ulatust Kaitseministeeriumi valitsemisala 
tervishoiukorraldusele, kuid arvestades kaitseväeteenistuse seadusest tulenevaid erisusi. Hoolimata 
sellest, et tervishoiuteenuseid osutab kaitseväes tervishoiutöötaja nüüdsest vastavalt 
tervishoiuteenuste korraldamise seaduse üldarstiabi ja eriarstiabi osutamist reguleerivatele sätetele, 
ei muuda see fakti, et kaitseväelaste sotsiaalsete tagatiste süsteem tervikuna omab tihedamaid 
sidemeid siiski kaitseväeteenistuse regulatsiooniga ega peaks olema hõlmatud sotsiaalseadustikku.   

3.5.6.3. Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seadus167 (ReprS) 

ReprS § 1 kohaselt on seaduse eesmärgiks leevendada okupatsioonirežiimide poolt represseeritud 
isikutele tehtud ülekohut.168 Sotsiaalõiguse hüvitiste eesmärgist tuleneva piiritlemismeetodi 
kohaselt käsitletakse seda sotsiaalse kahjuhüvitamisena, mis tähendab, et riik on endale võtnud 
vastutuse inimese poolt toodud erilise ohvri tõttu.169 Regulatsioon kuulub sotsiaalõigusesse ka 
sotsiaalpoliitilise meetodi kohaselt ning vastab ka funktsionaal-finaalses mõttes sotsiaalõiguse 
kriteeriumile. Sotsiaalõiguse piiritlemise praktilise meetodi kohaselt välistatakse 
kodifitseerimiseseme hulgast normid, mille eluiga nähakse ajutisena ning mis kehtivad vaid kitsa 
ringi eristaatust omavate isikute suhtes. Sellest tulenevalt tuleks toetada regulatsiooni 
sotsiaalseadustikust välja jäämist.   

3.5.6.4. Spordiseadus170 (SpS), loovisikute ja loomeliitude seadus171(LLS) 

Spordiseaduse kohaselt makstakse olümpiavõitjale riiklikku toetust vanuse või püsiva 
töövõimetuse alusel. Tegu on iseäralike hüvitistega, mille määrad kehtestatakse igaks 
eelarveaastaks riigieelarvega. Hüvitisi menetlevaks asutuseks on taotleja elukohajärgne 
pensioniamet (§ 14).  

Spordiseadus sätestab § 1 kohaselt spordi korraldamise üldised organisatoorsed ja õiguslikud 
alused, sportlase ja treeneri õigused ja kohustused, olümpiavõitja riikliku toetuse taotlemise ja 
määramise alused, spordi finantseerimise alused ning spordiürituste korraldamise nõuded ja 
vastutuse nõuete rikkumise eest.  Nii eesmärgilt kui ka sisult asub regulatsiooni kese spordiõiguses 
ning ka olümpiavõitja riikliku toetuse sätteid võib pidada eelkõige spordipoliitika väljenduseks.  

Loovisikute ja loomeliitude seaduse eesmärgiks seaduse § 1 kohaselt  on toetada kultuurilist 
loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning loomeliitude kaudu 
parandada loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi. 

Lähtudes sotsiaalõiguses  enamlevitud haavatavuse mõistest võib asuda seisukohale, et 
sotsiaalõigus kitsamas tähenduses kaitseb majanduslike ja sotsiaalsete riskide eest, kuid sellest ei 
tulene kohustust tagada võimalust konkreetsel elualal tegutsemiseks. Loometoetust finantseeritakse 
riigieelarvest loomeliidule eraldatavast toetusest. Tegu on esmajoones kultuuripoliitika meetmega, 
                                                 
166 Vastu võetud 10. detsembril 2008. a (RTI, 30.12.2008, 58, 326).   
167 Vastu võetud 17.12.2003. a seadusega (RT I 2003, 88, 589). 
168 Niisuguste hüvitiste koordineeritavuse kohta Euroopa Liidus vt. nt Euroopa Kohtu otsus nr C-192/05, 26.10.2006, 

K. Tas-Hagen, R. A. Tas vs Raadskamer WUBO van de Pensioen- en Uitkeringsraad. 
169 Sotsiaalse kahjuhüvitamise kohta vt I osa, peatükk 3.4.5. 
170 Vastu võetud 6.04.2005. a seadusega (RT I 2005, 22, 148). 
171 Vastu võetud 18.11.2004. a seadusega (RT I 2004, 84, 568). 
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mille eesmärgiks on eesti rahvuskultuuri järjepideva toimimise ja kvalitatiivse edenemise 
tagamine.172 Loometoetuse taotlemisele, maksmisele ja järelevalvele on ette nähtud spetsiifiline 
regulatsioon LLS-s. 

Sotsiaalõiguse piiritlemise praktilise meetodi kohaselt võib regulatsiooni liigitamisel sotsiaalõiguse 
hulka lähtuda ka ühtse menetlemise aspektist. Haldusmenetluse ökonoomsuse ja õigusselguse 
põhimõtetest tulenevalt oleks kasulik, kui toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, määramise 
tähtaja ja otsuse ning väljamaksmise regulatsiooni osas ei valitseks täiesti põhjendamata erisusi 
võrreldes sotsiaalhaldusmenetlusega. Seega tuleks viidatud regulatsioonide puhul kaaluda 
menetlusreeglite ühtlustamise võimalust ka juhul, kui need sotsiaalpoliitilise meetodi kohaselt 
sotsiaalõiguse reguleerimiskeskmesse ei kuulu. 

3.5.6.5. Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus173 (VRKS)   

VRKS §-s73 jj sätestatakse rahvusvahelise kaitse saaja vastuvõtmise ja sotsiaalsed õigused. VRKS 
§ 75 lg 1 kohaselt  on rahvusvahelise kaitse saajal Eestis viibimise ajal õigus saada riiklikku 
pensioni, peretoetusi, tööturuteenuseid ja tööturutoetust, sotsiaaltoetusi ja muud abi samadel 
õigusaktides sätestatud alustel nagu Eesti alalisel elanikul. VRKS § 75 lg 2 sätestab, et KOV võib 
maksta toimetulekutoetust ka  kaitse saajale, kelle varaline seis ei võimalda elamist korraldada 
omal kulul. Lisaks sätestab lõige 3 isiku päritoluriiki või muusse riiki ümberasumisel ühekordse 
toetuse saamise õiguse.  

Varjupaigamenetluse ja ajutise kaitse menetlus on komplekssed, käsitledes taotleja vastuvõtmist, 
elamis- ja tööluba, kaitse seisundi lõppemist ning perekonnaga seotud küsimusi. Sotsiaalsete 
hüvitiste regulatsioon üks osa terviklikust välismaalastele kaitse andmise poliitikast. Sisustades 
sotsiaalõiguse mõistet kitsalt hüvitisõigusena, kuuluks hüvitiste osa VRKS-ist sotsiaalõigusesse. 
Kuna § 75 lg 1 kaudu on rahvusvahelise kaitse saajal nimetatud sotsiaalsetele hüvitistele õigus 
samadel õigusaktides sätestatud alustel nagu Eesti alalisel elanikul, siis vastavate sotsiaalõiguse 
eriosa regulatsioonide kaudu kohalduvad sotsiaalõiguse sätted niikuinii ka rahvusvahelise kaitse 
saajatele. 

Omaette küsimus on, kas nende hüvitiste puhul, millele avalik subjektiivne õigus tuleneb otse 
VRKS-st, peaks tunnistama regulatsiooni kuulumist sotsiaalõiguse keskmesse. Töögrupp on pigem 
seisukohal, et selliste hüvitiste regulatsiooni lahtirebimine tervikliku välismaalastele kaitse andmise 
süsteemist ning allutamine sotsiaalõiguse põhimõtetele ei ole õigustatud. Vajadusel on võimalik 
VRKS-le kohaldada mõnda sotsiaalõiguse üldosa elementi (nt Saksa õiguses asub asüüli taotleja 
hüvitiste seadus (AsylblG)174 samuti väljaspool sotsiaalseadustikku, kuid sellele kohalduvad 
sotsiaalseadustiku üldosast taotleja kaasaaitamiskohustuse ning teatud kolmandate isikute 
informeerimiskohustuse sätted. Saksa õiguses loetakse asüüli taotleja hüvitisi puudutavad sätted 
kaetuks sotsiaalõiguse materiaalse, kuid mitte formaalse mõistega.175  

                                                 
172 Vt loovisikute ja loomeliitude seaduse seletuskirja. Arvutivõrgus: 

http://eoigus.just.ee/?act=dok&subact=1&DOK_W=119585.  
173 Vastu võetud 14.12.2005. a seadusega (RT I 2006, 2, 3). 
174 Bundesgesetzblatt (BGBl)  I 1997 S. 2022. 
175 P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar, § 1 Rn 12. 



72 

I OSA. SOTSIAALÕIGUSE KODIFITSEERIMISEST ÜLDISELT 

3.5.7. Piiritlemine menetlusõigusest 

Riigi õigusabi seaduse 176 (RÕS) § 1 kohaselt on seaduse eesmärgiks tagada asjatundliku ja 
usaldusväärse õigusteenuse õigeaegne ja piisav kättesaadavus. Seaduse seletuskirja kohaselt on 
riigi õigusabi vajalik, et anda vähekindlustatud isikutele võimalus hinnata, kuidas tema õigusi 
rikutakse ning millised on tema vabaduste ja õiguste kaitse vahendid. Seletuskiri viitab riigi 
õigusabi eesmärgi juures põhiseaduse § 28 lg-st 2 tulenevale õigusele abile puuduse korral, mis 
näitab, et õigusabi täidab ka sotsiaalpoliitilist eesmärki. Samas sõltub riigi õigusabi andmine ka 
hagi või kaebuse perspektiivikusest ning saajad ei pea vältimatult olema füüsilised isikud. Riigi 
õigusabi käsitlemine klassikalises mõttes „hüvitisena“ on raskendatud ka põhjusel, et valdavalt 
tuleb  riigi õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulud hüvitada. RÕS seletuskirja kohaselt on sisuliselt 
tegemist õigusabikulude ajatamisega. 

Lisaks otsustatakse riigi õigusabi andmist ennekõike menetlusseaduste järgi ja otsustajaks on kohus 
(või uurimisasutus, prokuratuur), isegi kui abi antakse õigusnõustamiseks või esindamiseks 
haldusmenetluses.  RÕS on seetõttu eelkõige käsitletav eriseadusena menetlusseadustikele, 
mistõttu võib regulatsiooni dogmaatiliselt klassifitseerida „sotsiaalse menetlusõigusena”, mitte aga 
olemusliku  sotsiaalõiguse tuumikregulatsioonina. RÕS § 3 kohaselt kohaldatakse seaduses 
ettenähtud haldusmenetlusele küll haldusmenetluse seaduse sätteid, kuid see omab tähtsust 
peamiselt vaid 5.-6.ptk puhul riigi õigusabi tasu ja kulude hüvitamisel ning rahastamisel ja 
järelevalvel. Käsitletud põhjustel tuleb RÕS kodifitseerimisesemest välja jätta. 

3.5.8. Piiritlemine maksuõigusest  

Sotsiaalõiguse piiritlemisel maksuõigusest võib välja tuua kaks aspekti. 

Esiteks tuleb võtta seisukoht, kas maksuvabastused kuuluvad instrumendina sotsiaalõiguse hulka. 
Sotsiaalpoliitilise meetodi kohaselt võib järeldada, et täiendav maksuvaba tulu laste ülalpidamise 
korral (TuMS § 23¹) peaks sotsiaalseadustiku kehtealasse kuuluma, kuna selle primaarseks 
eesmärgiks on kergendada just lapsi kasvatavate vanemate majanduslikku koormat. Tegu on 
maksuõiguses reguleeritud, kuid eesmärgilt peretoetuste süsteemiga kokkukuuluva n-ö 
miinusmärgiga hüvitisega hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaliseks 
hüvitamiseks. Seda käsitletakse ka poliitikauuringutes peredele suunatud rahaliste toetuste 
kontekstis177 ning sotsiaalpoliitika teostusmehhanismide hulgas kaudse tulusiirdena.178  

Sotsiaalõiguse kui hüvitisõiguse käsitlused teoorias piirduvad instrumentaalses mõttes tavapäraselt 
rahaliste hüvitiste, teenuste või asjadega, ega hõlma negatiivseid hüvitisi. Võib leida, et nende kahe 
küll sama sotsiaalpoliitilist eesmärki kandva hüvitise „osutamine” on olemuslikult liiga erinev ning 
maksusoodustus siiski liiga tihedalt maksuõiguse süsteemiga seotud, et see sotsiaalseadustikku 
ühendada.  Võrreldavate riikide praktikast on teada, et ka Austrias ja Saksamaal eitatakse 

                                                 
176 Vastu võetud 28.06.2004. a seadusega (RT I 2004, 56, 403). 
177 Vt Poliitikauuringute keskus Praxis, uurimisraport: Peredele suunatud rahaliste toetuste mõju vaesuse 

leevendamisele Eestis, Tallinn 2007. Arvutivõrgus: http://www.praxis.ee/fileadmin/tarmo/Projektid/Too-
ja_Sotsiaalpoliitika/Peretoetuste_moju_vaesuse_leevendamisele/VorkPaulus_Peretoetusedjavaesus0.pdf  

178 Riigikantselei. Halduspoliitika õppematerjal. Arvutivõrgus: 
http://www.riigikantselei.ee/arhiiv/atp/Koolitus/oppematerjal/halduspoliitika.htm  
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sotsiaalsel eesmärgil tehtud maksusoodustuste kitsamas tähenduses sotsiaalõiguse hulka 
kuulumist.179   

Teiseks küsimuseks on sotsiaalse kaitse rahastamise sätete hõlmamine sotsiaalseadustikku. 
Kehtivas õiguses kogutakse sotsiaalkindlustuse rahastamiseks sotsiaalmaksu ning 
töötuskindlustuse ja kogumispensioni makseid. Ülalpool leiti, et organisatoorsed ning rahastamise 
sätted kuuluvad nõude eeldusi ja aluseid reguleerivate sätetega olemuslikult tihedalt kokku. See 
olemuslik side on märgatav töötuskindlustuse ja kogumispensioni regulatsioonides, kus 
kindlustusmaksega seonduv (makse objekt, määr, maksmise kord) on reguleeritud vastavalt KoPS 
teise peatüki 1. jaos ning TkindlS 7.peatükis.  

Sundkindlustuse tunnustega sotsiaalmaksu reguleerib aga iseseisev sotsiaalmaksu seadus (SMS § 
1). Samas on sotsiaalmaks sihtotstarbeline ning selle eesmärgiks pole abtraktselt riigi rahakoti 
täitmine raha hilisema laialijagamise eesmärgil.180 Täiendavaid sotsiaalmaksu reguleerivaid sätteid 
sisaldavad ka ravikindlustuse seadus ning riikliku pensionikindlustuse seadus.  

Võrdlusena võib välja tuua, et Euroopas on paljudes riikides sotsiaalmaksuga sarnane avalik-
õiguslik kohustus reguleeritud sundkindlustusena.181 Saksamaal, kus rahastamine toimub samuti 
kindlustusmaksetest, asuvad ravi- ja pensionikindlustuse rahastamist reguleerivad sätted 
süstemaatiliselt sotsiaalseadustiku vastavat kindlustusliiki reguleerivas raamatus. 

Vastupidiseks näiteks võib tuua Rootsis kodifitseeritava sotsiaalkindlustusõiguse, mille eelnõusse 
kavandati sisse viia ka sotsiaalkindlustuse rahastamist kajastavad sätted, kuid valitsus asus 
seisukohale, et see ei ole sobiv, arvestades, et sotsiaalmaksuseadus (2000:980) „on suhteliselt uus 
ning kuulub organisatoorses mõttes rahandusministeeriumi valdkonda, millele alluv maksuamet 
vastutab maksude kogumise eest.”182 Seega lähtuti piiritlemisel praktilistest meetodist ning jäeti 
sotsiaalmaksu regulatsioon kodifitseerimisesemest kõrvale mh erineva administreerimise 
kaalutlustel. 

Euroopa Liidus sotsiaalkindlustust koordineeriva määruse nr 1408/71 järgi on ka sotsiaalmaks osa 
sotsiaalkindlustussüsteemist. Seetõttu võib öelda, et olemuslikult võiks ka sotsiaalmaksu 
regulatsioon kuuluda sotsiaalseadustiku koosseisu, arvestades, et maksutehniliselt on see 
sundkindlustuse maksetega võrdsustatud.183 Juhul, kui sotsiaalmaksu soovitakse ümber korraldada 
sundkindlustuse makseks, on selle hõlmamine sotsiaalseadustiku koosseisu õigustatud. 

3.5.9. Piiritlemine karistusõigusest  

Kriminaalhooldusseaduse184 (KrHS) § 1 kohaselt valvatakse kriminaalhoolduse käigus 
kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise 

                                                 
179 K. Grillberger. Österreichisches Sozialrecht. S 1. 
180 Vt L. Lehis. Maksuõigus. Tallinn 2004, lk 319. 
181 Vt Euroopa Liidu riikide sotsiaalkindlustuse finantseerimisallikate kohta täpsemalt MISSOC võrdlustabelid, 

arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/db/public/compareTables.do?lang=en  
182 Socialförsäkringsbalk (Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu koos seletuskirjaga), Arvutivõrgus: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/58/40/e7d6d3c9.pdf, lk 374 (viidatud e.k tõlge).   
183 L. Lehis. Maksuõigus. Tallinn 2004, lk 314. 
184 Vastu võetud 17.12.1997. a seadusega (RT I 1998, 4, 62). 
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järele ning soodustatakse kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda 
hoiduma kuritegude toimepanemisest. 

Sellest võib järeldada, et  seadus järgib sotsiaalse kohanemise võimaldamise ja sotsiaalse tõrjutuse 
vältimise eesmärki, kuid mille kohal prevaleerib kuritegudest hoidumise kriminaalpoliitiline 
eesmärk. 

Võiks öelda, et kohtunik mõistab karistuse tingimisi sellepärast, et ta usub, et süüdimõistetu on piiratud 
järelevalve all võimeline oma eluviisi korrigeerides seaduslikes raamides elama.  Kriminaalhoolduse 
eesmärgid ja korralduslik pool näitavad üles nii tihedaid kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid sidemeid 
kriminaalpoliitika ning kogu kriminaalsüsteemiga, et nende allutamine sotsiaalõiguse põhimõtetele 
ei ole ei sotsiaalpoliitilise ega praktilise meetodi kohaselt õigustatud.  

4. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

1. Sotsiaalsed õigused on erinevates õiguskordades kujunenud vastavalt valitsevale maailmavaatele 
ning ajaloolistele, kultuurilistele, sotsiaalsetele, poliitilistele ja majanduslikele oludele 
ainuomaseks. See on kaasa toonud erinäolisuse sotsiaalõiguse hüvitiste kujundamises, rahastamises 
ning sotsiaalse kaitse sisulises ja õiguslikus korraldamises. Ei rahvusvahelises õiguses ega 
võrreldavate riikide õiguse pinnalt ei ole võimalik sotsiaalõiguse mõistet üheselt määratleda. 
2. Eesti õigusteoorias on sotsiaalõigust iseseisva õigusliku valdkonnana süsteemselt käsitletud 
vähesel määral. Kasutusel on mõiste „sotsiaalne kaitse”, juurutada on püütud ka mõistet 
„sotsiaalhooldusõigus“. Töögrupp kasutab kodifitseeritava valdkonna tähistamiseks mõistet 
„sotsiaalõigus“. Alljärgnevalt sisustatakse sotsiaalõiguse mõistet esmajoones sotsiaalseadustiku 
piiritlemise kontekstis (täpsemalt analüüsi I osa ptk 3). 
3. Sotsiaalõiguse mõiste piiritlemiseks sotsiaalseadustiku kontekstis ei eksisteeri dogmaatiliselt 
puhtaid lahendusi. Selleks on analüüsis kasutatud erinevaid meetodeid ja kriteeriume, mis näitavad, 
et sotsiaalseadustiku piiritlemisel on vaja teha valikud ja leida mõistlik tasakaal õiguslike 
argumentide ning poliitiliste ja praktiliste valikute vahel. 

On oluline, et regulatsioonide kuulumise üle sotsiaalseadustikku otsustataks esmajoones õiguslike 
meetoditega arvestades. Tehes üksnes praktilisena näivaid  otsuseid, jääks saavutamata 
kodifitseerimise põhiline eesmärk – ühendada võimalikult palju ühistest põhimõtetest lähtuvaid 
ning sama mõisteaparaati kasutavad normid ka õiguslikult loogilisse ja pikemas perspektiivis 
järjepidevasse süsteemi, mis tagaks lõppastmes inimeste sotsiaalsete õiguste tõhusama kaitse. 
4. Sotsiaalseadustikuga reguleeritakse suhteid, mis tekivad individualiseeritud sotsiaalsete 
hüvitiste tagamisel avaliku võimu poolt, eesmärgiga kaitsta inimest sotsiaalsete riskide eest. 
Põhiseadusandja leidnud, et riik peab isikut abistama järgnevate sotsiaalsete riskide 
realiseerumisel: 1) tervise, sh ajutise töövõimetuse ja emaduse kaitse; 2) vanaduse, 3) püsiva 
töövõimetuse, 4) toitjakaotuse, 5) töötuse, 6) lastega pere, 7) puude, 8) matuse, 9) puuduse ja 
10) vägivallakuriteo ohvriks langemise puhul (täpsemalt vt Sotsiaalsed riskid, II osa 3. teema). 

5. Sellest tulenevalt peaksid sotsiaalseadustikuga olema kindlasti hõlmatud järgmised seadused:  
Ravikindlustuse seadus  
Riikliku pensionikindlustuse seadus  
Töötuskindlustuse seadus  
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus  
Riiklike peretoetuste seadus  
Vanemahüvitise seadus  
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Elatisabi seadus  
Riikliku matusetoetuse seadus  
Ohvriabi seadus  
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus  
Sotsiaalhoolekande seadus 
 
6. Lähteülesande püstitamisel vaieldavaks jäänud regulatsioonide sotsiaalseadustikuga hõlmamise 
vajadust on hinnatud vastavalt allpool käsitletud meetoditele ja kriteeriumitele, mida tuleb vaadelda 
kogumis. Mitmete, eriti tervist puudutavate regulatsioonide puhul on seadustiku piiritlemine 
keerukas, sest ühte regulatsiooni on koondatud inimese sotsiaalseid õigusi erineva intensiivsusega 
puudutavaid sätteid, mistõttu on täpsem rääkida küsimuste, mitte terve regulatsiooni olemuslikust 
kuulumisest sotsiaalseadustikku. Sotsiaalseadustiku eriosade väljatöötamisel tuleb arvestada 
vajadusega vaadata ümber regulatsioonide lähtepunktid ja seada mitmete regulatsioonide 
keskpunkti inimene (teenuse osutaja või rahastamise asemel).  

7. Sotsiaalseadustikuga tuleb hõlmata regulatsioonid, mille keskmes on sotsiaalpoliitilised 
eesmärgid (täpsemalt kaitse sotsiaalsete riskide vastu). Kodifitseerimisesemesse ei kuulu vaadeldud 
regulatsioonidest töötervishoiu- ja tööohutuse seadus, õppetoetuste ja õppelaenu seadus, koolieelse 
lasteasutuse seadus, spordiseadus, loovisikute ja loomeliitude seadus, välismaalasele 
rahvusvahelise kaitse andmise seadus, tulumaksu seadus, kriminaalhooldusseadus, kuna nende 
regulatsioonide keskmes ei ole avalik õiguslik kaitse sotsiaalsete riskide vastu või on 
sotsiaalpoliitilised eesmärgid põimunud sootuks vastavalt töö-, haridus-, spordi-, kultuuri-, 
välismaalaste kaitse-, maksu- või kriminaalpoliitikaga. Sõltumata poliitikaeesmärkide erinevusest 
võib SÜS-i sätete osaline kohaldamine põhjendatud olla, kui erieesmärgiliste hüvitiste 
regulatsioonidel on korralduslik või menetluslik ühisosa ning taotluseks üldisemalt õigusruumi 
lihtsustamine ja ühtlustamine. 

8. Sotsiaalseadustikku tuleb hõlmata eelkõige see osa õigusest, mis on suunatud individuaalsete 
hüvede puuduse ja sellest tulenevate individuaalsete vajaduste ennetamisele, vähendamisele või 
kõrvaldamisele ning mille keskmes on hüvitiste osutamine konkreetseks hüvitiseks õigustatud 
isikule (soodustav haldus).  

9.  Sotsiaalseadustikuga tuleks hõlmata üksnes need küsimused rahvatervise seadusest, mille puhul 
peaks inimesel olema õigus individualiseeritud tervise edendamise ja haiguste ennetamise 
meetmetele, abstraktsed sihtgrupile või kogu rahvastikule suunatud elukeskkonna- ja tervise kaitse 
põhinõuded, millele inimene oma õiguste kaitsmisel toetuda ei saa, kodifitseerimisesemesse ei 
kuulu.  

10. Ka kehtiva tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kuulumine sotsiaalseadustikku on vaieldav, 
kuna regulatsiooni keskmes on teenuse osutaja, mitte inimene ja tema sotsiaalsed õigused. 
Regulatsiooni peaks ümber vaatama inimese õiguste aspektist ja hõlmama sotsiaalseadustikuga 
selle osa normistikust, mida inimene saab oma õiguste kaitsmisel kasutada. Sama kehtib valdavalt 
deklaratiivse lastekaitse seadus puhul. 

11. Psühhiaatrilise abi, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse, 
raseduse katkestamise ja steriliseerimise, rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise ning 
vere käitlemise regulatsioonide ühendavaks tunnuseks on 1) võlaõiguslikule režiimile avalik-
õigusliku lisagarantii andmine isikute täiendavate õiguste või kohustatud isikute täiendavate 
kohustuste sätestamisega 2) vaid üksikud hüvitisi, valdavalt aga nõudeid ja piiranguid reguleerivad 
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sätted 3) küsimuste iseseisvates seadustes reguleerimine. Sellest tulenevalt ei ole viidatud 
regulatsioonidel tervikuna märkimisväärset ühisosa sotsiaalõiguse tuumik-regulatsioonidega.  

Tervisepoliitika, mille eesmärgiks on tervem inimene ja tervena elatud pikem eluiga, on osa 
sotsiaalpoliitikast, kui samas tõstetakse tervise kaitset esile küsimusena, mis peaks olema seotud 
igasse poliitikavaldkonda, mistõttu võib tinglikult rääkida ka eraldi terviseõigusest. Kui 
poliitiliseks eesmärgiks on väärtustada tervist ühtsena kõigis aspektides, võib prantsuse õiguse 
eeskujul kaaluda viidatud tunnustega regulatsioonide koondamist ühtsesse terviseseadustikku. Sel 
juhul tuleb viidatud regulatsioonide üldistamisvõimelist ühisosa alles täpsemalt analüüsida. 
Konkreetsed hüvitisnõudeid reguleerivad sätted tuleks hõlmata sotsiaalseadustikuga. 

12. Sotsiaalseadustikuga võiks hõlmata ka organisatsiooni- ja rahastamisnormid, mis on 
sotsiaalõiguse süsteemi olemasolu ja toimimise vältimatuks eelduseks ning kuuluvad olemuslikult 
kokku hüvitiste aluseid ja eeldusi sätestavate normidega.  

Sotsiaalkindlustuse maksed ja vastu saadavad kindlustushüvitised on töötuskindlustuse (samuti 
kogumispensionide) puhul reguleeritud samas regulatsioonis. Seevastu sotsiaalmaksu regulatsioon 
asub iseseisvas sotsiaalmaksu seaduses. Euroopa Liidu koordinatsioonireeglite järgi on ka 
sotsiaalmaks osa sotsiaalkindlustussüsteemist, mistõttu võiks sotsiaalmaksu regulatsioon kuuluda 
ka sotsiaalseadustiku koosseisu. Töötuskindlustuse seaduse eeskujul võib kaaluda hüvitise ja selle 
finantseerimise skeemi ühtsena reguleerimist ning poliitilise tahte olemasolul sotsiaalmaksu 
ümberkorraldamist sundkindlustuse makseks (töötajate enamat kaasamist sotsiaalse kaitse süsteemi 
finantseerimisse), millega kaasneks mh ka kohustatud isikute suurem finantsautonoomia.  

13. Kuna kaasaja sotsiaalõiguse süsteem koosneb tihedast riigi, avalik-õiguslike ja eraõiguslike 
institutsioonide, soodustatud isikute ning teatud kohustustega seotud kolmandate isikute 
omavaheliste suhete võrgustikust ning nende isikute roll riigi sotsiaalse kaitse alaste kohustuste 
täitmisel ja abistamisel on kaalukas, siis ei ole mõistlik sotsiaalseadustikku piiritleda rangelt 
avaliku halduse kandja enda poolt osutatud hüvitistega. Sotsiaalseadustikuga tuleb hõlmata 
regulatsioonid, mille kaudu avalik võim kas ise teostab või tagab kaitset sotsiaalsete riskide vastu, 
sh spetsiifiline koostööd ja järelevalvet puudutav regulatsioon, kui hüvitiste osutamine on 
erinevates vormides delegeeritud. Kui riik ei osuta hüvitisi ise, kuid on põhiseaduse kohaselt 
kohustatud kaitset tagama, ei saa hoolimata sotsiaalseadustiku ja selle üldosa rõhuasetusest 
hüvitisõigusele (keskne suhe: avalik võim - inimene, keskne küsimus: millele ja millistel 
tingimustel inimesel on õigus) sotsiaalseadustiku reguleerimisalast välja arvata ka norme, mis 
nõuete ja piirangute kaudu määravadki kindlaks inimese õiguse sisu. Soovi korral võimalik sätted, 
mis reguleerivad suhet riik-teenuse osutaja, reguleerida ka iseseisvalt väljaspool 
sotsiaalseadustikku, eeldusel, et inimene ei saa oma õiguste kaitsmisel neile sätete tugineda ning 
nendega kursisolek ei oma seetõttu inimese jaoks määravat tähtsust (nt teenuse osutajale esitatavad 
nõuded).  
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14. Seadustiku reguleerimisalasse ei peaks kuuluma kogumispensionide seadus, kuna 
kogumispensioni puhul võib leida, et sellega ei tagata esmast kaitset vanadusriski vastu, vaid 
üksnes sissetuleku lisa; samuti erineb kogumispensioni korraldus oluliselt riikliku pensioni 
korraldusest, alludes suures osas investeerimisfondide seadusele. Samuti ei peaks SotS-ga esialgu 
hõlmama tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitiste maksmist, mis kehtivas õiguses on VÕS-st 
tulenevalt eeskätt kannatanule kahju põhjustanud tööandja kohustus ning kavandatava reformi 
kohaselt põhineb kohustuslikul erakindlustusel. Töögrupp ootab selles osas ka 
kodifitseerimiskomisjoni seisukohta.  

15. Sotsiaalseadustikku on teatud juhtudel mõttekas piiritleda ka formaalse ehk praktilise meetodi 
kohaselt. Sotsiaalseadustikku tuleks koondada elanikkonna enamiku suhtes kehtivad sotsiaalse 
kaitse üldrežiimid, ning praktilisel kaalutlusel mitte hakata seadustikuga hõlmama teatud gruppide 
eritagatisi. Viidatud normid on mõttekas jätta vastavat positsiooni (eriõigust) reguleerivate sätete 
juurde. Samuti ei ole mõistlik antud ajahetkel kodifitseerimisesemesse arvata regulatsioone, mille 
osas on tekkinud kahtlus nende olemasoleval kujul püsimajäämises (eripensionid, 
soodustingimustel vanaduspensionid, väljateenitud aastate pensionid, represseeritud isikute 
hüvitised). Pikas perspektiivis on õiguskorra ühtsuse ja õigusselguse huvides, et hüvitiste vahel ei 
valitseks põhjendamatuid erisusi, mistõttu on ka tulevikus kestma suunatud erihüvitiste puhul 
mõttekas need võimalikult ulatuslikult SÜS-i sätetele allutada. 

16. Sotsiaalseadustikuga ei tuleks hõlmata riigi õigusabi seadust, mida võib pigem pidada 
„sotsiaalseks menetlusõiguseks“: riigi õigusabi tagab primaarselt juurdepääsu õigusmõistmisele, on 
olulisel määral allutatud kohtumenetlust reguleerivatele seadustele ning selle korraldus ja menetlus 
erinevad oluliselt sotsiaalõiguse tuumikregulatsioonidest.  

17. Kuna sotsiaalõigus on dünaamiliselt arenev õigusharu, tuleb sotsiaalseadustiku reguleerimisala 
jätta uute sotsiaalsete riskide suhtes avatuks.  

18. Üld- ja eriosa regulatsiooni suhte korraldamiseks on erinevaid võimalusi: 

- Üldosa seadus sisaldab ammendavat loetelu regulatsioonidest, mille suhtes üldosa 
kohaldub. Eriosa regulatsioonis saab sätestada üldosa regulatsioonist vajalikud erisused. 
Niisugust mudelit on kasutatud Saksa sotsiaalseadustiku üldosas. Kuna eriosa 
regulatsioonide lähtekohad tuleb  eriosa analüüsimisel samuti üle vaadata, ei ole 
võimalik vähemalt praeguses etapis selgepiirilist loetelu anda. Ka pikemas perspektiivis 
ei pruugi selline, eriosa seaduste ümberkorraldamisel üldosa muudatusi eeldav lahendus 
mõistlikuks osutuda. 

- Üldosa seadus kohaldub põhimõtteliselt kogu sotsiaalkaitse õigusruumile, kuid sellest 
on võimalik seadusega ette näha erandid. Selle variandi puhul tuleb vältida 
õigusselgusetust, mis võib tekkida nt otsustamisel haldusmenetluse ja andmekaitse 
üldregulatsiooni ja SotS-s sätestatud sotsiaalõiguslike erisuste kohaldamise üle, kuna 
eriregulatsioon ei ole inimest mitte üksnes soodustav, vaid võib luua ka lisakohustusi 
(kaasaaitamiskohustused). SÜS-i kohaldamine tuleks ette ette näha vastavas eriosas.  

19. Järgnevalt esitatakse ülevaade koos olulisemate märkustega seadustest, mille 
sotsiaalseadustikku hõlmamist töögrupp arutas. Analüüsitud ei ole nende seaduste alusel 
kehtestatud arvukaid määrusi, mille hõlmamist SotS-sse tuleb eriosa analüüsimisel üksikjuhul 
eraldi hinnata koos vajadusega määruste viimiseks seaduse tasandile. 
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Tabel väljendab „+“ ja „–“ tähistuse kaudu seda, kas vaatlusalune regulatsioon väljendab avaliku 
võimu kaitset kaitset sotsiaalsete riskide eest, kas regulatsiooni esemeks on peamiselt sotsiaalsed 
hüvitised, kas regulatsioonis on tegemist peamiselt avalik-õigusliku korralduse sätestamisega.  

Ettepanek hõlmata regulatsioon SotS-sse tervikuna on tähistatud „+“-ga. Mitmete tervist 
puudutavate regulatsioonide puhul on nende hõlmamine SotS-ga tähistatud „+/- “, kuna töögrupp 
teeb ettepaneku analüüsida täiendavalt võimalust regulatsioonide ühendamiseks terviseseadustikku. 
Võimalust ei ole täpsemalt analüüsitud ning ettepanek põhineb üksnes ideel tervisest kui tervikust, 
prantsuse õiguse eeskujul terviseseadustikust (Code de la Santé Publique),  ning tõdemusel, et 
Euroopa Liidus ja mitmetes õiguskordades käsitletakse terviseõigust iseseisva distsipliinina. See 
puudutab eelkõige regulatsioone, mida ühendavateks tunnusteks on hüvitiste asemel nõuded ja 
piirangud, avalik-õigusliku lisagarantii andmine võlaõiguslikule režiimile ning üksikute teenuste 
reguleerimine iseseisvates seadustes.  

Tabel on üksnes näitlik ning selle loogikast aitavad aru saada sotsiaalseadustiku piiritlemise 
järeldused ja ettepanekud ning vastava analüüsiosa põhitekst. Olulisemad märkused on lisatud 
viidetena tabeli lõppu. 

 

          Piiritlemismetoodika                
                         ja ettepanek 
 
Seaduse nimetus 

Peamiselt 
sotsiaalpoliitilise
l eesmärgil 
(kaitse 
sotsiaalsete 
riskide eest) 

Peamiselt  
individualiseeritud 
sotsiaalsed hüvitised 

Peamiselt   
avalik-
õiguslik 
korraldus 

Kas liita 
sotsiaal-
seadustikku? 

Ravikindlustuse seadus  + + + + 
Haigekassa seadus  + - + +1 
Riikliku pensionikindlustuse 
seadus  

+ + + + 

Töötuskindlustuse seadus  + + + + 
Tööturuteenuste ja -toetuste 
seadus  

+ + + + 

Riiklike peretoetuste seadus  + + + + 
Vanemahüvitise seadus  + + + + 
Elatisabi seadus  + + + + 
Riikliku matusetoetuse 
seadus  

+ + + + 

Ohvriabi seadus  + + + + 
Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste seadus  

+ + + + 

Sotsiaalhoolekande seadus + + + + 
Kogumispensionide seadus + + - -2 
Ametiga seotud erihüvitised  
    - riigikontrolli seadus 
    - õiguskantsleri seadus 
    - kohtute seadus  
    - prokuratuuriseadus 
    - presidendi ametihüve s. 
    - kaitseväeteenistuse s.  
    - politseiteenistuse s.  
    - piirivalveteenistuse s.  
    - päästeteenistuse s.  

+/- + + -3 
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Soodustingimustel 
vanaduspensionide seadus ja  
väljateenitud aastate 
pensionide seadus 

+ + + -4 

Töötervishoiu ja tööohutuse 
seadus (tööõnnetus- ja 
kutsehaiguskindlustus) 

- + - -5 

Tervishoiuteenuste 
korraldamise seadus 

+ - + +/-6 

Psühhiaatrilise abi seadus  + - + +/- 
Rahvatervise seadus + - + +/-7 
Nakkushaiguste ennetamise 
ja tõrje seadus 

+ - + +/-8 

Kunstliku viljastamise ja 
embrüokaitse seadus 

+ - + +/-9 

Rakkude, kudede ja elundite 
käitlemise ja siirdamise 
seadus 

+ - + +/-10 

Raseduse katkestamise ja 
steriliseerimise seadus 

+ + + +/- 

Vereseadus  + - + - 
Õppetoetuste ja õppelaenu 
seadus  

- + + -11 

Lastekaitse seadus  - - - -12 
Koolieelse lasteasutuse 
seadus 

- - + -13 

Okupatsioonirežiimide poolt 
represseeritud isiku seadus 

+ + + -14 

Spordiseadus - - + -15 
Loovisikute ja loomeliitude 
seadus 

- - + -16 

Välismaalasele 
rahvusvahelise kaitse 
andmise seadus 

- + + -17 

Riigi õigusabi seadus + - + -18 
Tulumaksuseadus 
(täiendav maksuvaba tulu) 

- - + -19 

Sotsiaalmaksu seadus + - + + 
Kriminaalhooldusseadus  - - + -20 

                                                 
1 HKS-i institutsiooni olemasolu ja funktsioneerimist garanteerivad normid on vältimatuks eeltingimuseks tervise 
kaitse teostamisel olukorras, kus ülesanne on delegeeritud avalik-õiguslikule Haigekassale. Seetõttu tuleb tunnustada 
finantseerimis- ja organisatsiooninormide olemuslikku seotust koosseisu- ja osutamisnormidega ning tunnistada nende 
kuulumist sotsiaalõigusesse. 

2 Kogumispension allub sisse- ja väljamaksete tegemise osas mitte avalik-õiguslikule haldusmenetluse regulatsioonile, 
vaid investeerimisfondide seadusele. 

3 Ei ole selge, kas eripensionid teenivad esmajoones põhiseaduslikku õigust riigi abile vanaduse korral või on tegu 
esmajoones avaliku halduse privileegide süsteemiga.  Lisaks on erihüvitistele õigust andvad sätted mõistlik jätta 
süstemaatiliselt eriõigust loovat positsiooni ning erisoodustuste aluseks olevate ülesannete regulatsiooni juurde, kuid 
õigusruumi selguse huvides tuleb toetada SÜS-i sätete võimalikult ulatuslikku kohaldumist. 
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4 ReprS välistatakse sotsiaalõiguse piiritlemise praktilise meetodi kohaselt kodifitseerimiseseme hulgast, kuna 
regulatsioon kehtib vaid kitsa ringi eristaatust omavate isikute suhtes, on seotud konkreetsete sündmustega ning ei ole 
seetõttu piiramatult ajas kestma suunatud. 

5 Töötervishoid ja tööohutus on esmajoones tööpoliitika osaks. Seevastu tööõnnetused ja kutsehaigused on 
rahvusvahelistes dokumentides klassikaliseks sotsiaalseks riskiks, mida enamik riike on reguleerinud sotsiaalpoliitika 
meetmete kaudu. Kehtiva korralduse põhjal (TTOS+VÕS), kus puudub solidaarne kindlustussüsteem, on meetmes 
raske tuvastada sotsiaalpoliitika primaarsust.  

6 TTKS-s on põimunud eri liiki küsimused, millest osad kuuluvad olemuslikult hõlmamisele sotsiaalseadustikku (nt 
vältimatu abi, õigus kuuluda perearsti nimistusse), mõningate puhul võiks aga kaaluda nende terviseseadustikus 
reguleerimist (nt tervishoiuteenuse osutajale  esitatavad nõuded), mistõttu saab hinnangu anda üksikküsimuste kaupa, 
mitte tervele regulatsioonile. 

7 Tervise edendamine ja haiguste ennetamine  kuuluvad sotsiaalseadustiku reguleerimisalasse niivõrd, kui need on või 
peaksid olema individualiseeritavad. RTerS vajab kaasajastamist ja konkretiseerimist, mille käigus selgub ka selle 
ühisosa sotsiaalseadustikuga. 

8 Ravi osutamise regulatsiooni osas on tegu vahetult indiviidi õigusi ja kohustusi reguleerivate sätetega, kuid 
erinevatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele pandud kohustuste, nakkushaiguste seire ja tõrje korraldamise, 
epideerimise leviku tõkestamise, nakkusohtliku materjali käitlemise, ennetamise ja tõrje rahastamise ning järelevalve ja 
vastutuse osas väljub regulatsioon sotsiaalseadustiku keskmest. 

9 Regulatsiooni ainsaks oluliseks hüvitisnõude aluseks on KVEKS § 35¹, mis reguleerib kehavälise viljastamise 
protseduuriga seonduvate ravimikulude hüvitamist. See säte täidab seaduse seletuskirja kohaselt abivajajatele ravi 
laiema kättesaadavuse ning tulemuslikkuse eesmärki, täiendades olemuslikult ravikindlustuse seaduse regulatsiooni 
ning sellele peaks kohalduma sotsiaalseadustiku üldosa sätted. 

10 Ohutus- ja kvaliteedistandardeid, käitlejatele tegevusloa andmist, järelevalvet, töötajate kvalifikatsiooni, väljaõpet ja 
vastutust reguleerivate sätete kaudu täidab regulatsioon ohutuse ning selle kaudu rahvatervise kaitse eesmärki ning 
vastab koormava halduse tunnustele. See osa regulatsioonist ei kuulu sotsiaalõiguse keskmesse. Individuaalfunktsiooni 
väljendab üksnes hüvitisnõude alusena formuleeritud § 15, mis täiendab olemuslikult ravikindlustuse seaduse 
regulatsiooni ning sellele peaks kohalduma sotsiaalseadustiku üldosa sätted. 

11 Kehtiv ÕÕS, milles lähtutakse peamiselt õppetulemustest, mitte õppuri majanduslikust olukorrast, täidab nii 
eesmärgipüstituselt kui oma sisult ülekaalukalt hariduspoliitilist eesmärki ega kuulu sellisel kujul kodifitseerimiseseme 
hulka. 

12 Lastekaitse puhul on tegu interdistsiplinaarse valdkonnaga, mis on kantud laiemast kui sotsiaalpoliitilisest 
eesmärgist, mis teostub rohkematel viisidel kui vaid sotsiaalsete hüvitiste kaudu ning mille elluviijateks on lisaks 
avalikule võimule ka ühiskondlikud organid. LKS kehtival kujul on üldine ning väheregulatiivne, sisustamata õigusi 
subjektiivse õigusena. Sotsiaalseadustiku ja lastekaitse seaduse reformid tuleks vastastikku kooskõlastada. 

13 KELS kuulub haridus- ja teadusministri pädevusvaldkonda, lasteasutused on koolieelsete lasteasutuste riikliku 
õppekava kaudu seotud tihedalt haridussüsteemiga ning iga lapse õiguse lasteaiakohale on õiguskantsler tuletanud just 
põhiseaduse §-st 37 ehk õigusest haridusele, mistõttu on regulatsiooni side hariduspoliitikaga esmane.  

14 Tegu on sotsiaalse kahjuhüvitamise eesmärgil osutatavate hüvitistega, mis tähendab, et riik on endale võtnud 
vastutuse inimese poolt toodud erilise ohvri tõttu. Sotsiaalõiguse piiritlemise praktilise meetodi kohaselt välistatakse 
kodifitseerimiseseme hulgast normid, mille eluiga nähakse ajutisena ning mis kehtivad vaid kitsa ringi eristaatust 
omavate isikute suhtes. 
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15 Nii eesmärgilt kui ka sisult asub regulatsiooni kese spordiõiguses ning ka olümpiavõitja riikliku toetuse sätteid võib 
pidada eelkõige spordipoliitika väljenduseks. Praktilise meetodi kohaselt võib arvestada aga ka ühtse menetlemise 
aspekti. Kuna olümpiavõitja riiklikku toetust menetleb taotleja elukohajärgne pensioniamet, siis võib haldusmenetluse 
ökonoomsuse ja õigusselguse põhimõtetest tulenevalt leida, et toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, määramise 
tähtaja ja otsuse ning väljamaksmise regulatsiooni osas oleks võimalik kohaldada ka sotsiaalseadustiku üldosa sätteid.  

16 Tegu on esmajoones kultuuripoliitika meetmega, mille eesmärgiks on eesti rahvuskultuuri järjepideva toimimise ja 
kvalitatiivse edenemise tagamine. Loometoetuse taotlemisele, maksmisele ja järelevalvele on LLS- s ette nähtud 
spetsiifiline regulatsioon, mis ei oma puutumust sotsiaalseadustiku üldosaga.  

17 Varjupaigamenetlus ja ajutise kaitse menetlus on komplekssed, käsitledes taotleja vastuvõtmist, elamis- ja tööluba, 
kaitse seisundi lõppemist ning perekonnaga seotud küsimusi, mistõttu moodustab rahvusvahelise kaitse osutamisel 
sotsiaalsete hüvitiste regulatsioon vaid osa terviklikust välismaalastele kaitse andmise poliitikast.  

18 Riigi õigusabi ei saa käsitleda klassikalises mõttes sotsiaalhüvitisena, kuna valdavalt tuleb riigi õigusabi tasu ja riigi 
õigusabi kulud hüvitada. RÕS seletuskirja kohaselt on sisuliselt tegemist õigusabikulude ajatamisega. Õigusabi 
andmine toimub ennekõike menetlusseaduste järgi. 

19 Täiendav maksuvaba tulu laste ülalpidamise korral on eesmärgilt peretoetuste süsteemiga kokkukuuluv n-ö 
miinusmärgiga hüvitis hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks. Meetme 
korraldus on positiivsetest hüvitistest siiski liiga erinev, et neid ühtsetel alustel reguleerida.  

20 KrHS järgib sotsiaalse kohanemise võimaldamise ja sotsiaalse tõrjutuse vältimise sotsiaalpoliitilisi eesmärke, kuid 
selle kohal prevaleerib kuritegudest hoidumise kriminaalpoliitiline eesmärk. Nii eesmärkidelt kui korralduslikust 
küljest näitab KrHS üles nii tihedaid kriminaalsüsteemiga, et selle allutamine sotsiaalõiguse põhimõtetele ei ole 
õigustatud. 
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II OSA SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA               
ANALÜÜS 

1. TEEMA. SOTSIAALSEADUSTIKU EESMÄRK 

1. Lähtekaalutlused 

1.1. Regulatsiooni ülesanne ja sisu 

Sotsiaalseadustiku eesmärgi määratlemisel on kõige laiemalt aluseks põhiseaduse väärtuskord. 
Sotsiaalseadustiku eesmärgi määratlus täidab ühtsete juhtmõtete edastamise kaudu 
tõlgendusfunktsiooni ning on kaudselt abiks seadustiku kehtivusala piiritlemisel. Seaduse eesmärgi 
sõnastamine seaduse reguleerimisala kõrval on sage mitmete välisriikide praktikas. Sarnaselt 
põhiseadusele ja rahvusvahelise õiguse aktidele, mis sisaldavad õigusakti põhiväärtusi peegeldavat 
preambulit, võiks ka sotsiaalseadustik sisaldada Eesti sotsiaalõiguse väärtussüsteemi kajastavat 
sätet. 

Oma normatiivselt tähenduselt on seadustiku eesmärgi määratlus seadustiku teiste normide 
kohaldamisel ja diskretsiooni teostamisel sarnaseks tõlgendusaluseks nagu näiteks 
printsiibinormid. Võrreldes spetsiifiliselt kodifitseerimise eesmärkidega,185 on sotsiaalseadustiku 
eesmärke sätestava normi adressaatide ring laiem: selle hulka kuulub nii tulevane seadusandja kui 
sotsiaalseadustiku järgija, kasutaja ja rakendaja. 

Edasi sõltub lähtealuse valikust, kas tunnustada, et eesmärki määratlev säte võib sisaldada nn 
sotsiaalõiguslike garantiidena nii printsiipe kui eesmärke (nt saksa mudel) või tuleb need 
regulatsiooni tasandil selgelt lahus hoida. Allpool käsitletakse eesmärgi määratlust mõlemast 
lähtepunktist ja tuuakse lõpus välja ka töögrupi eelistus. 

Teiseks küsimuseks on, kas, seades kodifitseerimise keskpunkti õigustatud isiku, tuleks seadustiku 
eesmärgis kajastada üksnes individuaalseid väärtusi või siiski ka kollektiivseid. Seadustiku 
eesmärgi määratluse muudab keerukaks asjaolu, et Eesti ühiskonna ühised väärtused ei ole üheselt 
välja kujunenud. 

Seadustiku eesmärgi sõnastamisel tuleks arvestada järgmiste aspektidega: 

− Sotsiaalseadustiku eesmärgi sõnastus sõltub sotsiaalseadustikuga hõlmatavatest 
valdkondadest ehk seadustiku kehtealast. Sotsiaalõiguse alamvaldkonnad täidavad 
erinevaid alameesmärke ja toetuvad osaliselt erinevatele põhimõtetele. 

− Sotsiaalseadustiku eesmärgi määratlus peab olema piisavalt üldine, et see võimaldaks 
mõistlikku tõlgendamist ega piiraks sotsiaalpoliitilisi arenguid (sotsiaalõiguse muutunud 

                                                 
185 Vt allpool: Sotsiaalseadustiku eesmärgi eristamine sotsiaalseadustiku üldosa eesmärgist. 
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oludele kohandamist ning tulevikus lisanduvate sotsiaalsete riskide sotsiaalõiguse süsteemi 
lisamist). 

− Sotsiaalõigust iseloomustab vajadus leida kompromiss teooria, praktika ning erinevate 
ühiskonna gruppide ja institutsioonide huvide vahel. Sotsiaalõiguse eesmärk peab 
peegeldama nende huvide tasakaalustamist.  

− Põhiseadusest tulenevate põhimõtete või põhiõiguste sõnastamisel sotsiaalseadustiku 
eesmärgina on mõte juhul, kui need omavad rakendaja jaoks tõlgendusalusena 
lisandväärtust. 

1.2. Sotsiaalseadustiku eesmärgi eristamine kodifitseerimise eesmärgist 

Sotsiaalseadustiku eesmärkidest tuleb eristada kodifitseerimise kui kehtiva õiguse regulatsioonide 
loogilisse süsteemi ümberkorraldamise eesmärke. Kodifikatsiooni võtmeelemendiks on tema 
üldosa, mis seob sotsiaalõiguse regulatsioonid enda telje ümber ning hõlbustab ühtlasi 
sotsiaalseadustiku eesmärkide teostamist. Võib öelda, et kodifitseerimise eesmärgid võrduvad 
suures osas vahetult üldosa seaduse eesmärkidega. Õigusselgust, ülevaatlikkust, ühtlustamist, 
lihtsustamist jmt võib pidada kodifitseerimise vahetuteks eesmärkideks, kuid teisalt 
sotsiaalseadustiku ülesanneteks. Töögrupp on arvamusel, et kuna viidatud ülesanded on suunatud 
primaarselt seadusandjale ja sotsiaalseadustiku rakendajale ning on üksnes eeltingimuseks või 
abistavaks eelduseks sotsiaalsete õiguste tõhusamal realiseerimisel, siis töögrupp nende eraldi 
reguleerimise vajadust sotsiaalseadustiku üldosas ei näe.  

1.3. Põhiseaduse suunised  

Olulisimad ühiskonda ühendavad põhiväärtused sisalduvad põhiseaduse preambulis. Eesti riik on 
preambuli kohaselt rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. Põhiseaduse ekspertiisikomisjoni 
lõpparuandes on asutud seisukohale, et  igaühe vabaduse asetamisega esimesele kohale riigi 
alustalade seas tõstetakse liberalismi idee põhiseaduse kandvaks printsiibiks.186 Vabadus 
tuletatakse tänapäeva riigiõigusteoorias õigusriigi ja demokraatia aluspõhimõtetest. Individuaalse 
vabaduse olulisust ilmestab ka põhiseaduse mahukas vabadusõiguste kataloog. Põhiseaduse § 19 
sätestab otsesõnu igaühe õiguse vabale eneseteostusele, mida täiendab kohustus austada ja 
arvestada teiste inimeste õiguste ja vabadustega.  

Õiglus kui preambulis teisena nimetatud alusväärtus on ekspertkomisjoni hinnangul printsiip ja 
ühtlasi riiklik eesmärk, mida aitab lahti mõtestada ja sisustada PS §-st 10 tulenev sotsiaalriigi 
põhimõte.187   

Lisaks on preambuli kohaselt riik kaitseks sisemisele ja välimisele rahule ning pandiks praegustele 
ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Eesti Vabariigi Põhiseaduse 
Ekspertiisikomisjoni lõpparuandes viidatakse A-T. Kliimannile, kelle arvamusel on selle 
formuleeringuga silmas peetud kollektiivseid lähtekohti vastandina liberaalsetele individualistlikele 

                                                 
186 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne. Arvutivõrgus: http://www.just.ee/10719. 

Vabadusõiguste dogmaatika kohta  vt R. Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001 eriväljaanne, p 4jj.  
187 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne. Arvutivõrgus: http://www.just.ee/10719  
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elementidele.188 Ekspertiisikomisjoni kohaselt on 1992. aasta põhiseaduses sel sättel tihe seos 
preambuli kolmandas lõikes sätestatud õigluse ning põhiseaduse §-s 10 sätestatud sotsiaalriigi 
põhimõttega. 

Sotsiaalseadustiku eesmärgi määratlemisel on vahetuks suuniseks ka põhiseaduses loetletud 
sotsiaalsed põhiõigused, mis tagavad kaitset sotsiaalsete riskide eest.  Põhiseaduse § 10 jätab 
arenguklausli abil ruumi ka muudele õigustele, mis tulenevad põhiseaduse mõttest või on sellega 
kooskõlas ja vastavad inimväärikuse ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele. 
Põhiseadus seab seega eelduseks viidatud põhimõtete koostoimimise ja vastastikuse täiendamise 
võimalikkuse.  

PS §-s 10 sisalduv sotsiaalriigi (sotsiaalriikluse) põhimõte on sotsiaalseadustiku eesmärgi 
määratlemisel põhiseaduse ühe aluspõhimõttena kaaluandev. Tegu on avara, mitmetahulise ja 
dünaamilise põhimõttega, millesse hõlmatakse erinevates teoreetilistes käsitlustes inimväärikuse, 
võrdsuse, sõltumatuse (autonoomia), solidaarsuse ja õigluse põhimõtted.189 Arusaam sotsiaalriigi 
ülesannetest on seoses ühiskondlike väärtuste ja vajaduste arenguga pidevas muutumises ning tema 
elementide ning neile antava kaalu osas ei valitse üksmeel. Seetõttu peatutakse allpool sotsiaalriigi 
põhimõtte tõlgendusviisidel pikemalt.  

Sotsiaalseadustiku eesmärgi peatükis ei käsitleta pikemalt PS §-st 12 tulenevat võrdse kohtlemise 
põhimõtet ega õiguskindluse põhimõtet, mis seondub ka PS §-s 32 sisalduva omandipõhiõigusega. 
Neid sotsiaalõiguse põhimõtteid käsitletakse põhjalikult 2. teema raames („Sotsiaalõiguse 
põhimõtted“). 

1.4. Sotsiaalriigi põhimõte: teoreetilised lähenemisviisid 

Ei teoorias ega kohtupraktikas ei ole sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtteid väga suure 
põhjalikkusega käsitletud. R. Maruste hinnangul on sellise kohtupraktika põhjuseks mh sotsiaalriigi 
kategooriate vähene läbitöötatus õiguskirjanduses ning aine ebapiisav valdamine juristide ja 
kohtunike poolt.190 Arvestades, et sotsiaalriigi põhimõtte sisustamine on sotsiaalseadustiku 
eesmärgi puhul määrava tähtsusega, kirjeldatakse alljärgnevalt sotsiaalriigi põhimõtte kahte 
alternatiivset tunnetusviisi, millest esimest võib tinglikult nimetada neoliberalistlikuks (see on 
põhiseaduse tõlgendamisel valdav tunnetus). Teiseks on üksikute autorite poolt esindatav 
vähemusarvamus, mis pakub välja ühiskondlike väärtustega arvestava liberaalse kommunitaristliku 
tõlgenduse.191  

Mõlema suuna aluseks on inimväärikuse ja vabaduse põhimõtted. Sotsiaalõiguse ja vabaduse vahel 
valitseb ambivalentne suhe: sotsiaalõigus ühelt poolt võimaldab, kuid teisalt piirab vabadust, kuna 

                                                 
188 Eesti iseseisvuse areng, Õigus 1935, lk. 49 [72] viidatud: Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni 

lõpparuanne. Arvutivõrgus: http://www.just.ee/10719. Viidatud formuleering sisaldus juba ka 1920., 1933. ja 1938. 
aasta põhiseaduse preambulis. 

189 Sotsiaalriigi põhimõtte elemente on käsitlenud Katrin Saaremäel-Stoilov. How to Handle a Double-edged Sword 
Safely: Protection of the Elements of the Principle of the Social State in the Constitutional Jurisprudence of the 
Supreme Court of Estonia. Juridica International  2007 I, p 84. Sotsiaalriigi põhimõte leiab täpsemat käsitlemist ka 
seoses sotsiaalõiguse põhimõtetega  3. teema raames.  

190 R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse. Tallinn 2004, lk 87. 
191 Põhiseaduse kommunitaristliku tõlgenduse kohta vt R. Narits. Ühest tänapäevasest põhiseaduse mõttest arusaamise 

viisist. Juridica 1999/10, p 466. 
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sotsiaalsete õiguste realiseerimine on võimalik üksnes siis, kui ühiskonna liikmed on selle eesmärgi 
saavutamiseks valmis omalt poolt panustama. Vabaduse mõiste konkreetsemal sisustamisel ning 
individuaalsele vabadusele piirangute seadmise lubamisel ilmnevad kahe lähtekoha vahel 
erinevused. Elav debatt lähtekohtade vahel ilmneb ka solidaarsuse kui sotsiaalriigi põhimõtte 
elemendi sisustamisel ning sellega seoses erineb arusaam sotsiaalse õigluse põhimõtte rollist  ja 
sisust.192 

1.4.1. Individualistlik tõlgendus 

Tänapäeva inimõiguste kontseptsioonis on keskne koht üksikisikul, kelle väärikus ja vabadus 
domineerivad grupi ning riigi huvide üle.193 Sotsiaalpoliitika ja seega ka selle peamise õigusliku 
vormi – sotsiaalõiguse – lõppeesmärgiks on individuaalne vabadus ning inimväärika elu 
võimaldamine. See vastab poliitilises filosoofias liberalistlikule suunale. 

Eestis taasiseseisvumise järel valitsenud neoliberalistliku poliitika vabadusekäsitlus on positiivne. 
Selle kohaselt on riik õigustatud ja kohustatud kindlustama praktilised võimalused vabaduse 
praktiliseks realiseerimiseks. Sest kuna igaüks on kohustatud oma materiaalse ja vaimse heaolu 
eest hoolt kandma, ei oma kõik võrdseid eeldusi, et oma vabadust üksnes vabadusõiguste kaudu 
realiseerida.194 Liberalistliku sotsiaalpoliitika ülesandeks on nende kahjude heastamine, mis 
liberaalsete põhimõtete austamata jätmisel tekivad. 

Liberalismi individualistlikkusest tulenevalt püütakse vabadust kui põhiõiguskorras kõige 
kõrgemini hinnatud väärtust piirata minimaalselt ning peetakse teravalt silmas, et sotsiaalse kaitse 
taseme kasvuga ei kaasneks kaasinimeste majanduslike õiguste ning ettevõtjate ettevõtlusvabaduse 
eesmärgi saavutamiseks vajalikust intensiivsemat piirangut.195 Teisisõnu on tarvis ümberjagamisel 
arvestada ka nende isikutega, kelle majanduslikke õigusi ümberjagamise käigus piiratakse: ka neid 
isikuid tuleb kohelda võrdselt ning piirangud ei tohi olla suuremad, kui vältimatult vajalik.196  

Riikliku sekkumise ja tööjõuturu vajaduste ees prevaleerivad liberalistlikus maailmavaates 
ettevõtlusvabadus ja –huvid. Seetõttu leiab poolehoidu enam turu- kui riigipõhine jaotuskorraldus, 
vastavalt toetatakse ka erakindlustussüsteemi ideed ja sotsiaalhüvitiste ulatuslikku delegeerimist 
(õhukese riigi põhimõte). 

Klassikaliste liberalistide jaoks tähendab sotsiaalne õiglus turumajandust, võrdsust seaduse ees 
ning võrdseid võimalusi eduks ja ebaeduks ning riigi roll on nende eesmärkide tagamiseks valvata 
korra ja turvalisuse üle. Õiglase jaotuskorralduse seisukohast domineerib teenituspõhimõte ehk 
arusaam, inimeste sissetulekud peaksid olema proportsioonis nende töötulemuse kvaliteediga. Eesti 
põhiseadus ei luba üliliberaalsel turumajandusel valitseda.197 Pigem järgitakse liberalismi 

                                                 
192 K. Saaremäel-Stoilov. How to Handle a Double-edged Sword Safely: Protection of the Elements of the Principle of 

the Social State in the Constitutional Jurisprudence of the Supreme Court of Estonia. Juridica International  2007 I, 
p 86. 

193 Eesti põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 2008, lk 33. 
194 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 5. 
195 Vrdl K. Saaremäel-Stoilov. How to Handle a Double-edged Sword Safely: Protection of the Elements of the 

Principle of the Social State in the Constitutional Jurisprudence of the Supreme Court of Estonia. Juridica 
International  2007 I, p 87, 88. 

196 Samas, lk 87. 
197 T. Annus. Riigiõigus. Juura 2006, lk 116. 
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mõõdukamat suunda, mille esindaja J. Rawls’i kohaselt tuleb vahendeid ümber jagada kõige vähem 
kindlustatute huvides, kuna nende  abistamisega realiseeritakse võimaluste võrdsustamist, mis 
omakorda teenib inimese eelduste vaba väljaarenemist.  

Sotsiaalriigi põhimõtet on Riigikohtu praktikas seni sisustatud esmajoones inimväärikuse 
põhimõtte kaudu. Riigikohus on väljendanud, et sotsiaalriigi ja inimväärikuse põhimõtted tagatud, 
kui riik tagab puudustkannatavate inimeste esmavajaduste rahuldamise.198 Siiski leiab töögrupp, et 
nii minimalistliku tõlgendusega inimväärikusest ei saa nõustuda (vt inimväärikuse põhimõte, II 
osa, 2. teema). Sotsiaalseid õigusi käsitlevates asjades toetub Riigikohus täiendavalt ka 
põhiseaduse §-st 12 tulenevale võrdse kohtlemise (sh õigusloome võrdsuse) põhimõttele.199  

Sotsiaalse õigluseni viib liberalistliku arusaama kohaselt kõigi ühiskonnaliikmete võrdne 
kohtlemine võrdsete võimaluste loomise kaudu.200 Jaotava õigluse põhimõtte väljenduseks Eesti 
põhiseaduses leitakse olevat PS § 28 lg 2, mille alusel on Eesti kodanikul õigus riigi abile 
vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral.201 Võrdsustava õigluse ideed teenib PS § 
12 lg 1, mis sätestab võrdsuse seaduse ees ning keelab diskrimineerimise, samuti PS § 27 lg 2, mis 
sätestab abikaasade võrdõiguslikkuse.202 Kas konkreetse sotsiaalse hüvitisega taotletakse õiglast 
jaotamist või võrdsustamist, sõltub seadusandja vastavast taotlusest konkreetne hüvitise 
kujundamisel.  

Põhiseaduse kommentaare, Riigikohtu praktikat ning sellele antud hinnanguid kokku võttes saab 
väita, et sotsiaalset õiglust sisustatakse kehtivas õiguses individuaalsete väärtuste - inimväärikuse 
ning võrdsuse põhimõtete kaudu.  

Vabaduse esikohale seadmisega väärtusskaalal kaasneb loogiliselt, et esmane vastutus toimetuleku 
eest lasub isikul endal. Sellega on jällegi kooskõlas arusaam, et riik abistab isikut tema iseseisva 
toimetuleku säilitamisel ja taastamisel, sekkudes vaid vajadusel ja jättes isiku vabale 
eneseteostusele maksimaalse võimaluse. Iseseisva toimetuleku soodustamise esikohale seadmine 
vastab liberalistliku arusaama kohaselt ka riigi majanduslikele huvidele.203   

Vabadust ja eraomandit hinnatakse kõrgemalt ühiskondlikust solidaarsusest.204 Solidaarsust ei 
rõhutata eetilise printsiibina, kuid sellel on õiguslik sisu eelkõige seoses riiklikult korraldatud 
kohustusega panustada sotsiaalse kaitse süsteemi või seoses perekonna abistamiskohustusega. 
Vastavalt räägitakse kas solidaarsuse horisontaalsest tasandist, kui vastutus sotsiaalse riski 
realiseerumisel lasub perekonnal, või vertikaalsest tasandist, kuid vastutuse riski realiseerumise 

                                                 
198 RKPJKo 21.01.2004, nr 3-4-1-7-03. Vrd K. Saaremäel-Stoilov, How to Handle a Double-edged Sword Safely: 

Protection of the Elements of the Principle of the Social State in the Constitutional Jurisprudence of the Supreme 
Court of Estonia, Juridica International  2007 I, p 89. 

199 Võrdsuse põhimõtet on põhjalikult analüüsitud II osa 2. teema raames. 
200 J. Rawls. Õiglus kui ausameelsus. Kaasaegne poliitiline filosoofia. Koost. J. Lipping. Tartu 2002, lk 163 jj. 
201 Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne,  2008, lk 34. 
202 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne. Arvutivõrgus: http://www.just.ee/10719  
203 Vrdl. A. Albi, Eesti õigusteadus, globaliseeruv maailm ja äärmusliberaalne majandusideoloogia, Juridica VII 2008, 

lk-d 443-461.  Autor annab hinnangu turu isereguleeruvuse võimele majanduslike raskuste tingimustes.   
 Nihe sotsiaalse turumajanduse suunas on juba toimunud seoses liitumisega Euroopa Liiduga ning liidu 

majandusmudeli rakendamisega. Lissaboni lepingu jõustumisel fikseeritakse Euroopa majandusmudeliks sotsiaalne 
turumajandus. ELT 2007/C 306/01, lk 10 (lepingu art 2).  

204 Samas, lk 90. 
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osas võtab selleks loodud organisatsioon (vt täpsemalt 2. teema, Sotsiaalõiguse põhimõtted, ptk 3 
ja 4).  

1.4.2. Ühiskondlike väärtustega arvestav tõlgendus  

K. Saaremäel-Stoilov ja R. Narits on tutvustanud eestikeelses õiguskirjanduses sotsiaalriigi 
põhimõtte alternatiivset tunnetusmeetodit, mis lisaks individualistlikele väärtustele rõhutab ka 
ühiskondlike väärtuste olulisust. Kommunitarismiks nimetatav suund omab mõõdet nii 
põhiseadusest arusaamisel205 kui „euroopalikke väärtusi“ rõhutava eetilise suunana.206 See ei ole 
ühtne koolkond, vaid poliitilise teooria suund, mis tunnistab ühiskondlike väärtuste, huvide ja 
taotluste paljusust ja avaldab kriitikat ülemäärasele individualismile.207 Seega ei vastandu see 
tunnetusmeetod mitte liberalistlikule maailmapildile, vaid individualismi ületähtsustamisele 
liberalistlikus maailmapildis.208 Käsitluse keskmes ei ole õiglase jaotuskorralduse küsimused, kuid 
idee poolest vastandutakse Rawls’i liberalistliku õiglusteooria lähtekohtadele.209 

Kui rääkida riigi rollist vabaduse tagamisel, siis see on nii neoliberalistliku kui kommunitaristliku 
käsitluse puhul positiivne, kuid see „vabadus millekski” kommunitaristliku käsitluse kohaselt 
hõlmab ka kollektiivseid väärtusi nagu näiteks sotsiaalsed sidemed (perekond), solidaarsus, 
individuaalne ja sotsiaalne vastutus, hoolivus ja soov panustada ühistegevusse. Alles sotsiaalses 
keskkonnas saab inimene kujuneda individuaalseks endaks ning seetõttu seisneb vabadus 
vältimatult ka oma seotuse tunnetamises.210 Kommunitaristlikes käsitlustes on ka inimväärikuse 
kontseptsioon individualistlikust lähenemisest avaram, hõlmates juba olemuslikult inimeste 
vastastikuse austuse ja hoole elementi.211  

Sarnaselt liberalistliku arusaamaga on olulisel kohal indiviidi vastutuse küsimus. Vastutus on 
suurem lähiringis (perekonnas).  

Teadvustades, et ühiskond koosneb erinevate arusaamade, väärtuste ja taotlustega üksikisikutest ja 
(huvi)gruppidest, rõhutatakse vajadust saavutada tasakaal vastandlike huvide vahel.212  Poliitiliste 
valikute tegemisel tuleb silmas pidada viidatud ühiseid eesmärke, ning nendega individualistlikke 
eesmärke tasakaalustada.213 R. Narits väljendab põhiseaduse kommentaarides, et tegutsemine 
                                                 
205 K. Saaremäel-Stoilov. Liberal communitarian interpretation of social and equality rights: A balanced approach? 

Juridica International 2006, nr 1, p 85. 
206 M. Sutrop. Kas Eesti jagab euroopalikke väärtusi? Riigikogu Toimetised, 2005, nr 11. Arvutivõrgus: 

http://www.riigikogu.ee/rito/index.php?id=11145  
207 R. Gröschner, C. Dierksmeier, M. Henkel, A. Wiehart. Rechts- und Staatsphilosophie. Springer Verlag 2000. S 

260. 
208 Samas. 
209 Samas, lk 260-261. 
210 Samas, lk 261. 
211 U. Volkmann. Solidarität – Programm und Prinzip der Verfassung. Mohr Siebeck 1998, S 223 viidatud K. 

Saaremäel-Stoilov. How to Handle a Double-edged Sword Safely. Juridica International, 2007, nr 13, p 85. 
212 R. Maruste, Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse, lk 35. 
213 K. Saaremäel-Stoilov, Liberal Communitarian Interpretation of Social and Equality Rights: a Balanced Approach? 

Juridica International I 2006, p 88. K. Saaremäel-Stoilov on julgustanud ka kohtuid kombineerima oma 
tõlgendusmeetodeid liberaalse kommunitarismi  lähenemisega, kuna see võiks pakkuda sotsiaalsete õiguste 
tasakaalustatumat kaitset. Samas, lk 92. Liberalistliku vs kommunitaarse eetika kohta vt ka M. Sutrop, Kas Eesti 
jagab Euroopa väärtusi? Riigikogu Toimetised, nr 11, 2005. T. Anton on rõhutanud põhiseaduse funktsiooni 
individuaalsete ja kollektiivsete huvide tasakaalustamisel. T. Anton. Põhiseadus kui ühiskonna tasakaalustaja. 
Riigikogu Toimetised, nr 6, 2002. 
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ühiskondliku edu ja üldise kasu nimel nõuab riigi arvukate kollektiivsete kohustuste ja liberaalsete 
individualistlike taotluste tasakaalustatud lahendamist.214 Enam poolehoidjaid võitnud 
kommunitarismi liberaalse suuna kohaselt ei või tasakaalustamine aga viia kollektiivsete huvide 
eelistamiseni.215  

Põhiseaduse preambuli kohaselt on riik pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende 
ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Selles formuleeringus võib ära tunda kollektiivse lähtekoha, 
mis vastab kommunitaristlikule arusaamale üldisest hüvest (common good). See riigi ühe 
põhiülesande järjepidevusele viitav formuleering eeldab õiglase õiguskorra loomist ja 
arendamist.216  

Nii saksa sotsiaalseadustikust kui liberaalse kommunitarismi tähapäevastest käsitlustest ilmneb, et 
sotsiaalriigi ülesanded ei piirdu seega indiviidi inimväärikuse tagamisega, vaid omavad ka 
ühiskondlikku mõõdet. Sellest tulenevalt jaotatakse sotsiaalriigi ülesanded kõige laiemalt 
inimväärikuse kaitseks ja sotsiaalse õigluseks.217 Eesti kohtupraktikale hinnangu andmisel leiab 
K. Saaremäel-Stoilov, et üksnes inimväärikuse põhimõtte kaudu sisustatud sotsiaalriigi põhimõtet 
võib pidada ettevaatlikuks ja minimalistlikuks tõlgenduseks, kust on täiendavalt puudu sotsiaalse 
õigluse element.218  

Sotsiaalset õiglust defineeritakse seejuures primaarsena läbi solidaarsuse ning selle 
lõppeesmärgiks on sarnaselt liberalistlikule käsitlusele ühiskonnas indiviidi vabaduse 
realiseerimise võimaldamiseks võrdsete võimaluste loomine.219 Ühtne õiglusekäsitlus 
(ümberjaotamise printsiibi mõttes) puudub, kuna igal inimest ümbritseval ühendusel (lähiringist 
üldisemate ühendusteni välja) on oma arusaam õiglusest ning oma õiguste ja kohustuste 
ümberjaotamise standardid.220 

Solidaarsuse kõrval on ühiskondlikest väärtustest rääkides sagedalt kasutatud märksõnadeks 
inimeste ja sotsiaalsete gruppide vaheliste sidemete tihedus ja tugevus, sotsiaalsete erisuste, 
ebavõrdsuse ja sotsiaalse tõrjutuse vältimine, sotsiaalne sidusus, üldise turvalisus, usaldus, 
hoolimine ja kaasinimeste abistamine. Nimetatud kollektiivseid väärtusi peetakse ühiskonna 
kvaliteedi näitajateks, millest oleneb lõppastmes just individuaalne elukvaliteet.221  Need 
märksõnad võib tinglikult ühendada ühiskondliku solidaarsuse kui laiemalt mõistetud eetilise 
printsiibi alla, mida tuleb eristada solidaarsusest õiguslikus tähenduses (solidaarsus kui 

                                                 
214 R. Narits, Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, 2008, lk 35. 
215 K. Saaremäel-Stoilov, Liberal Communitarian Interpretation of Social and Equality Rights: a Balanced Approach? 

Juridica International I 2006, p 87. 
216 Põhiseaduse kommenteeritud väljaanne,  2008, lk 35. 
217 K. Saaremäel-Stoilov. How to Handle a Double-edged Sword Safely, Juridica International, 2007, nr 13, p 87. Vrd 

saksa sotsiaalseadustik SGB I, § 1. 
218 K. Saaremäel-Stoilov. How to Handle a Double-edged Sword Safely, Juridica International, 2007, nr 13, p 90. 
219 T. Kingreen, Das Sozialstaatsprinzip im eurpäischen Verfassungsverbund, Mohr Siebeck 2003, S 129 viidatud K. 

Saaremäel-Stoilov. How to Handle a Double-edged Sword Safely, Juridica International, 2007, nr 13, p 86. 
220 K. Saaremäel-Stoilov, Liberal Communitarian Interpretation of Social and Equality Rights: a Balanced Approach? 

Juridica International I 2006, p 87. 
221 Vt ka Eesti Koostöö Kogu. Eesti Inimarengu aruanne. Tallinn 2008, lk 78. Arvutivõrgus: 

http://www.kogu.ee/public/EIA08_est.pdf. Ühiskondliku elukvaliteedi poolest on Eesti Läti järel kõige madalama 
elukvaliteediga riik Euroopas. Samas, lk 79. Inimarengu aruandes rõhutatakse vajadust toetada ja kasvatada 
ühiskondlikku solidaarsust, et tugevdada ühiskondlikke sidemeid. Samas, lk 80. 
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ümberjagamise aluseks olev ja sotsiaalõiguslikes regulatsioonides fikseeritud kohustus nt 
solidaarse kindlustusmakse kaudu). 

Kokkuvõttes tähendaks ühiskondliku mõõtme lisamine sotsiaalriigi põhimõtte tõlgendamisse seda, 
et sotsiaalseadustiku eesmärgi määratlemisel võiks nimetada individuaalse lähtekoha kõrval ka 
sotsiaalset õiglust või alternatiivina solidaarsust, mille kaudu sotsiaalset õiglust sisustada. 
Kommunitaristlikust vaatenurgast võiks sotsiaalset ühtekuuluvust taotleva eesmärgina kaaluda 
seadustikus ka sotsiaalse sidususe nimetamist.  

1.5. Euroopa Liidu õigus 

Eesti rakendab valdavas osas Euroopa Liidu otseselt või kaudselt kohaldatavat majanduspoliitikat 
ning Lissaboni lepinguga laiendatakse Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika alast pädevust. Seetõttu on 
sotsiaalseadustiku eesmärkide määratlemisel kasvava tähtsusega ka Euroopa majandus- ja 
sotsiaalmudel ning Euroopa Liidu sotsiaalse kaitse regulatsioonid. 

Lissaboni lepingu jõustumisel muudetakse EL lepingu artiklit 2, sätestades Liidu eesmärgina mh 
võitlemise sotsiaalse tõrjutuse ja diskrimineerimise vastu ning sotsiaalse õigluse ja kaitse, naiste ja 
meeste võrdõiguslikkuse, põlvkondade solidaarsuse ja lapse õiguste kaitse edendamise.222 Tegu 
poliitikaeesmärkidega, mille realiseerimist Euroopa Liit jõuliselt mh pehmete meetmete kaudu ellu 
rakendab ja mis omavad ühise sotsiaalmudeli alusväärtustena tähtsust ka siseriikliku 
sotsiaalpoliitika kujundamisel. 

Kehtiva EÜ asutamislepingu artiklist 13 tuleneb diskrimineerimiskeeld, millest sotsiaalõiguse jaoks 
on relevantne eelkõige keeld diskrimineerida puude või vanuse alusel. Euroopa Ühenduse lepingu 
muudatuste kohaselt lisandub lepingusse artikkel 5a, mille kohaselt võtab liit oma poliitika ja 
meetmete määratlemisel ja rakendamisel arvesse kõrge tööhõive taseme edendamise, piisava 
sotsiaalse kaitse tagamise, sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning hariduse, koolituse ja inimeste 
tervise kaitse kõrge tasemega seotud nõudeid. Selles väljendub ka EL sotsiaalpoliitika alaste 
pädevuste laiendamine 

EÜ asutamislepingu artiklist 42 tuleneb sotsiaalseadustikule koordineerimise ülesanne, mille 
eesmärgiks on võrdne kohtlemine ning liikumisvabaduse tagamine. Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika 
eesmärgid on defineeritud EÜ asutamislepingu artiklis 136, mis omakorda võtab aluseks Euroopa 
sotsiaalharta ning ühenduse 1989. aasta hartas töötajate sotsiaalsete põhiõiguste kohta.  

Kokkuvõttes võib öelda, et Euroopa Liidu siduvast õigusest tuleb peamise suunisena esile võrdne 
kohtlemine. Võrdse kohtlemise põhimõtet (ning teisi asjakohaseid sotsiaalõiguses kaalu andvaid 
põhimõtteid) rahvusvahelise ja EL õiguse allikates käsitletakse põhjalikkusega 3. teema raames, 
mistõttu nende täpsem avamine siinkohal ei ole vajalik. 

                                                 
222 Euroopa Liidu Teataja 17.12.2007,  2007/C 306/01 jj. 
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1.5.1. Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu pehme õigus 

Euroopa Liidu põhiõiguste harta,223 millega kodifitseeritakse Euroopa Liidus olemasolevad 
põhiõigused ja põhivabadused on tinglikult liigitatud pehme õiguse hulka, kuna see ei ole praegusel 
ajahetkel veel Eesti õiguskorra suhtes siduvaks. Siiski omab EL põhiõiguste harta rahvusvahelise ja 
Euroopa õiguse väärtuskorra edastamisel juba praegu Eesti seadusandjale olulist tähtsust, kuna 
selles leiavad kinnitamist õigused, mis tulenevad liikmesriikide ühistest põhiseaduslikest tavadest 
ja rahvusvahelistest kohustustest, Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, 
liidu ja Euroopa Nõukogu poolt vastuvõetud sotsiaalhartadest ning Euroopa Kohtu ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu kohtupraktikast. EL põhiõiguste harta preambul edastab olulist ideed, et 
õigustega kaasnevad indiviidi vastutus ning kohustused teiste inimeste, inimühiskonna ja tulevaste 
põlvkondade ees. Hartas sisalduvad sotsiaalõiguse jaoks oluliste eesmärkidena väärikus, vabadus, 
võrdsus, solidaarsus ja kodanike õigused.224  

Sotsiaalse mõtte liikumisele Euroopas viitab suur hulk tegevuskavasid, ühisaruandeid, soovitusi ja 
sotsiaalmeetmete kavasid, millest ei teki sotsiaalseadustikule õiguslikus mõttes ülesandeid, kuid 
mis edastavad samuti olulisi Euroopa ühisväärtusi ja –eesmärke.  Näiteks võib tuua Komisjoni 
teatise „21. sajandi Euroopa ühtne turg”, milles on loetletud sotsiaalteenuste eesmärkidena:  

− tagada eluliste vajaduste täitmine, eriti nõrgemas positsioonis olevate tarbijate puhul; 
− pakkuda kaitset nii üldiste kui ka spetsiifiliste eluriskide puhul ja toetust eluraskuste või 

kriiside korral; 
− aidata muutuvate peremudelite kontekstis täita perekonnal oma kohustust hoolitseda noorte, 

eakate ja ka puuetega pereliikmete eest ning vähendada võimalikku puudust;   
− inimõiguste ja inimväärikuse tagamine (ennetav roll); 
− ühiskonna sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamine; 
− diskrimineerimise vältimine sõltumata inimese tervislikust või majanduslikust seisundist;  

elatustaseme ja elukvaliteedi parandamine; 
− kõigile võrdsete võimaluste loomine, andes seega kodanikele parema võimaluse osaleda 

täies ulatuses ühiskondlikus elus. 

Lisaks sotsiaalse kindlustatuse eesmärgile, mida teatis väljendab, ning võrdse kohtlemise ning 
inimväärikuse põhimõtetele, sisaldavad eesmärgid ka ühiskondlikku mõõdet. Sotsiaalne sidusus 
(social cohesion) on Euroopa sotsiaalpoliitika keskmesse tõusnud alates Lissaboni strateegia 
rakendamisest.225 Euroopa Nõukogu on arendanud jõuliselt sotsiaalse sidususe kontseptsiooni 
suhtlusplatvormi loomise ning vastavate indikaatorite väljatöötamise kaudu. Sotsiaalne 
ühtekuuluvus ühiskonna tasandil seondub sotsiaalse kaasamisega (social inclusion) organisatsiooni 
tasandil.226 Erinevates käsitlustes loetakse sotsiaalse sidususe mõistega kaetuks ka usaldust, jagatud 

                                                 
223 Euroopa Liidu Teataja 14.12.2007, C 303/1jj. Vt ka selgitused põhiõiguste harta kohta, Euroopa Liidu Teataja 

14.12.2007, C  303/17jj.  
224 Vt ka J. Laffranque. Euroopa Liidu põhiõiguste harta - ühineva Euroopa (sh Eesti) loomulik areng? RiTo 3, 2001, 

lk 221-231. 
225 Council of Europe, Concerted Development of Social Cohesion Indicators, Methodological Guide, Council of 

Europe, August 2005, p 23-26. Arvutivõrgus: 
http://www.coe.int/t/dg3/socialpolicies/socialcohesiondev/source/GUIDE_EN.pdf 

226 Vt skeemi samas, lk 36. 
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väärtusi, kontaktide tihedust, aktiivset osalemist; ühtlasi on osundatud raskustele, mis kaasnevad 
mõistete eristamisega solidaarsusest.227 

Kokkuvõttes peegeldavad pehme õiguse dokumendid olulisi kommunitaarseid väärtusi, mille 
elluviimist taotletakse ja tagatakse siiski esmajoones poliitiliste, mitte õiguslike meetmete abil. 
Euroopa Liit arendab sotsiaalset kaasamist ja sotsiaalse tõrjutusega võitlemist esmajoones avatud 
koordinatsiooni meetodi abil.228  Euroopa Liidu põhiõiguste harta sisaldab küll nii õiguslikke kui 
poliitilisi eesmärke (nt art 34 lg 3 kohaselt tunnustab ja austab liit õigust sotsiaalabile ja 
eluasemetoetusele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise eesmärgil), kuid tegu ei ole siiski 
õiguslikult läbitöötatud iseseisvate kontseptsioonidega ning nende normatiivne tähendus näiteks 
sotsiaalseadustikku toomisel jääks ilmselt ebaselgeks.  

1.6. Regionaalsed ja rahvusvahelised suunised   

Regionaalsetes ja rahvusvahelistes sotsiaalõigusalastes kokkulepetes peegeldub neile alla 
kirjutanud riikide seadusandjate tahe sotsiaalõiguse kujundamisel. Liitumisel allpool toodud 
kokkulepetega on Eesti deklareerinud valmisolekut neid eesmärke jagada. Osas, milles neis 
kokkulepetes püstitatud eesmärgid kuuluvad siseriiklikult sotsiaalõiguse reguleerimisalasse, 
tulevad neist eesmärgid vahetult ka kavandatavale sotsiaalseadustikule.  

Fundamentaalse põhimõttena tuleneb Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonist (EIÕK) ja ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonist inimõiguste austamise 
eesmärk. ÜRO inimõiguste deklaratsiooni artiklist 22 tuleneb igaühe õigus sotsiaalsele 
kindlustatusele ja tema väärikuse säilitamiseks ning tema isiksuse vabaks arenemiseks vajalike 
õiguste teostamisele majanduslikul, sotsiaalsel ja kultuuri alal rahvuslike jõupingutustega ja 
rahvusvahelise koostöö kaudu ning vastavalt iga riigi struktuurile ja vahenditele.  

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti preambulis on kirjas, 
et vastavalt ÜRO põhikirjas väljakuulutatud printsiipidele on võrdsete ja võõrandamatute õiguste 
(sh sotsiaalsete õiguste) tunnustamine vabaduse, õigluse ja üleüldise rahu aluseks. Pakti art 2 p 1 
kohaselt tuleb riikidel paktis sisalduvate õiguste teostamiseks rakendada maksimaalseid abinõusid 
olemasolevate ressursside piires. Pakti artikkel 4 rõhutab, et piirangud on lubatud vaid 
demokraatliku ühiskonna üldise heaolu soodustamise eesmärgil.  

Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta sätestab riigile õiguslikult siduvatena 
sotsiaalsed õigused, mis on siseriiklikult sotsiaalse kindlustatuse väljundiks ning nõuavad riigilt 
õiguste säilitamist kindlal tasemel. Hartas sätestatud õigusi on sisuliselt käsitletud täpsemalt 
sotsiaalõiguse printsiipide ning sotsiaalsete riskide peatükis ( 2. ja 3. teema).   

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksis ei kirjutata üksnes printsiipide tasandil, vaid sellest 
tulenevad konkreetsed sotsiaalkindlustussüsteemi miinimumstandardid, mis loovad kohustuse 
käsitletud hüvitiste (arstiabi, haigushüvitis, vanadushüvitis, töövigastushüvitis, perehüvitis, 
                                                 
227 Vt nt K. Kasearu. Sotsiaalne sidusus ja rahvusel põhinev tajutud diskrimineerimine Eestis, Eesti sotsiaalteaduste VII 

aastakonverents,  lk 2. Arvutivõrgus: http://www.sotsioloogia.ee/esso4/30202.pdf 
228 Vt nt Sotsiaalse kaitse ja kaasatuse riiklik aruanne 2006-2008 Euroopa Liidu avatud koordinatsiooni meetodi 

raames,Sotsiaalministeerium 2006. Arvutivõrgus: 
http://www2.sm.ee/kaasatus/failid%2FSotsiaalse%20kaitse%20ja%20kaasatuse%20riiklik%20aruanne%202006-
2008.pdf  
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emadushüvitis, invaliidsushüvitis, toitjakaotushüvitis) osas säilitada teatud miinimumtase. 
Sotsiaalkindlustuskoodeksi standarditega on Eesti seotud ka parandatud ja täiendatud Sotsiaalharta 
artikli 12 kaudu.  

Seega rahvuvaheliste lepingute põhjal võib sotsiaalseadustiku eesmärgina välja tuua kaitse 
konkreetsete sotsiaalsete riskide vastu.  

1.7. Eesti kehtiv õigus 

Kehtivas õiguses puudub sotsiaalõiguse raamseadus ning eesmärgid on püstitatud 
valdkonnaspetsiifiliselt. Ühtsus ei valitse ka regulatsioonitehnilises mõttes, kuna kord sisaldavad 
eesmärke seaduse reguleerimisala (nt RaKS § 1), kord ülesanne (nt SHS § 3); valdavalt ei ole 
eesmärke expressis verbis regulatsioonis üldse nimetatud.   

Seadustiku eesmärk ei saa moodustuda pelgalt sellesse hõlmatud üksikseaduste eesmärkide 
summast, kuna eesmärgi määratlus peab olema üldistamisvõimeline ja jätma võimaluse uute 
sotsiaalsete riskide hõlmamiseks sotsiaalseadustikuga. Sellest tulenevalt ei ole kõigi seadustiku  
reguleerimisalasse arvatud seaduste eesmärkide väljatoomine siinkohal otstarbekas ning lähtuda 
tuleb sellest, et eesmärgi saab püstitada, liikudes üldiselt üksikule.  

1.8. Välisriikide õigus 

1.8.1. Üldiselt  

Võrdleva meetodi kasutamine sotsiaalseadustiku eesmärgi puhul on problemaatiline, kuna 1) 
sotsiaalõigus on kodifitseeritud vaid mõnedes võrdlusalustest riikidest 2) kodifitseerimise eesmärk 
ja ulatus erinevad riigiti olulisel määral 3) sotsiaalõiguse eesmärke tuleb vaadelda tihedas seoses 
koos konkreetse põhiseadusliku taustaga. 

Regulatsioonide vaatlemisel ilmnes, et mõistete „purpose”, „ objective” või „ Aufgabe” taga leidub 
nii seaduse vahetu ülesande, õiguslike printsiipide kui ka enam poliitilise kui õigusliku sisuga 
eesmärkide sõnastusi.  

Enamik võrreldavaid riike on eesmärgi asemel piirdunud regulatsiooni ülesande sätestamisega. 
Need on vältimatus seoses konkreetse seaduse reguleerimisalaga. Välisriikide regulatsioonid, mille 
esmase eesmärgina nähakse sotsiaalhüvitiste koordineerimist, on keskendunud kas EL 
koordineerimist nõudvatele sotsiaalkindlustuse harudele (Rootsi) või omavad siseriiklikult keerukat 
kindlustusasutuste süsteemi, kus kindlustusasutuste omavahelised suhted koordineerimist nõuavad 
(Šveits). Sotsiaalseks kaitseks kohustatud asutuste omavahelistes suhetes on Eesti kehtivas õiguses 
küll mõningaid lünki, kuid nende süsteem ei ole nii keerukas, et nõuaks sotsiaalseadustiku 
raskuspunkti asetamist suhete koordineerimisele. Töögrupp on arvamusel, et sotsiaalseadustikus 
peaks ennekõike sõnastama seadustiku eesmärgi, mitte aga ülesanded, mille kaudu eesmärkide 
saavutamist kavandatakse.   

Õigusvõrdlusest on peale riikide sotsiaalpoliitiliste prioriteetide võimalik ära tunda, kui killustunud 
on sotsiaalse kaitse süsteem siseriiklikult või millises arenguetapis ühe või teise riigi sotsiaalõigus 
parasjagu on (nt on Rootsi sotsiaalkindlustusõiguse kodifitseerimise prioriteetseks eesmärgiks EL-i 
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kindlustusskeemide koordineerimise siseriiklik korrastamine; Taani ja Soome on rõhku pannud 
isiku õiguste parandamisele ja kaasatuse suurendamisele sotsiaalhaldusmenetluses, mis on ühtlasi 
EL-i prioriteetseks suunaks; Šveitsi sotsiaalkindlustuse üldosast ilmneb peamise eesmärgina 
killustatud korralduse siseriiklik koordineerimine).  

Kuna Soome, Rootsi ja Taani sotsiaalõiguses puuduvad raamseadused, mis hõlmaksid kogu 
sotsiaalõigust või püstitaks vähemalt sotsiaalkindlustusele ühised eesmärgid, siis ei ole nende 
esiletõstmine siinkohal otstarbekas. Rootsis on pooleli sotsiaalkindlustusõiguse kodifitseerimine, 
kuid eelnõu keskendub oma eesmärgilt sotsiaalhüvitiste koordineerimisele. Tuleb arvestada, et 
kavandatava sotsiaalseadustiku kehteala on oluliselt laiem kui vaid sotsiaalkindlustus, ning 
sotsiaalkindlustusspetsiifilisi küsimusi nagu EL sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimine, peaks 
tulevikus üksikasjalikumalt reguleerima hakkama sotsiaalkindlustuse üldosa seadus. 

Huvitavaid näiteid pakuvad skandinaavia riikide hoolekanderegulatsioonid, kuid nende 
esiletõstmisel kujuneks olukord, kus alljärgnevalt tuleks kõrvutada hoolekande ja 
sotsiaalkindlustuse eesmärke, mida ei saa aga eesmärgipäraseks pidada.  

Austrias ja Luksemburgis on kodifitseeritud sotsiaalkindlustusõigus, kuid regulatsiooni eesmärki ei 
ole sõnastatud. Samuti puudub kogu regulatsiooni hõlmav eesmärgisõnastus Iiri konsolideeritud 
sotsiaalõiguse regulatsioonis.   

Prantsuse õiguses võib sotsiaalõiguse eesmärke leida sotsiaalkindlustuse koodeksist, sotsiaal- ja 
peretoetuste koodeksist ning (rahva)tervise koodeksist. Seetõttu saab ka neid eesmärke uurida 
pigem sotsiaalseadustiku eriosade analüüsimisel.  

Järgnevalt tuuakse välja Saksamaa, Šveitsi ja Läti õiguslikult fikseeritud sotsiaalsed eesmärgid. 
Seda põhjusel, et saksa sotsiaalseadustik vastab ainsana võrreldavatest riikidest  ulatuselt käesoleva 
kodifitseerimisprojekti ulatusele (taotlus hõlmata nii sotsiaalkindlustus kui sotsiaalhoolekanne), 
šveitsi õiguse puhul väärivad tähelepanu põhiseaduses kokku võetud sotsiaalsed eesmärgid. Läti 
sotsiaalkindlustuse regulatsioon on saksa regulatsiooni taustal näiteks mehaanilisest 
õigusvõrdlusest ning printsiipide deklareerimisest. 

Üksnes saksa sotsiaalseadustiku eesmärkide loogikal ja tähendusel on materjali põhjaliku 
teoreetilise läbitöötatuse tõttu võimalik pikemalt peatuda. 

1.8.2. Saksamaa 

Saksa SGB-s on seadustiku eesmärk229 ulatuslikult määratletud SGB I §-s 1:  

(1) Sotsiaalseadustik peab looma sotsiaalsed hüvitised, sealhulgas sotsiaal- ja kasvatusliku 
abi, eesmärgiga tagada sotsiaalne õiglus ning sotsiaalne kindlustatus. 

Sotsiaalseadustik peab kaasa aitama 

inimväärse elu kindlustamisele, 

võrdsete eelduste loomisele isiksuse vabaks eneseteostuseks, eriti noortele, 
                                                 
229 Sks.k „Aufgaben”. Kommentaarides on täheldatud, et saksa seadusandja on siin ekslikult kasutanud mõistest 

„ülesanne”, sätestades sisuliselt aga „eesmärgid”. Vt Seewald, Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht , § 1 
Rn 3. 
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perekonna kaitsmisele ja toetamisele, 

vabalt valitud tegevusega sissetuleku teenimise võimaldamisele ning  

elus ette tulevate eriliste raskuste kõrvaldamisele või kompenseerimisele, muu 
hulgas eneseabi toetamisele (Hilfe zur Selbsthilfe). 

(2) Sotsiaalseadustiku ülesandeks on kaasa aidata samuti sellele, et lõikes 1 nimetatud 
ülesannete täitmiseks oleksid õigeaegselt ning piisavalt olemas nõutud sotsiaalteenistused 
ja –asutused. 

Viidatud säte jõustus 1. Jaanuaril 1976 ning seda pole seni muudetud. Sätte õiguslik tähendus 
avaldub seadustiku tõlgendamisel, lünkade täitmisel ning diskretsiooni teostamisel.230  SGB I § 1 
esimeses lauses nimetatud kaks juhtideed – sotsiaalne õiglus (equity, soziale Gerechtigkeit) ja 
sotsiaalne kindlustatus (social security,231 soziale Sicherheit) nähakse kui  sotsiaalriigi põhimõtte 
esimest konkretiseerimisastet. 

Teiseks konkretiseerimisastmeks on  kõige olulisemad sotsiaalriigi põhimõtte väljendused, mille 
funktsiooniks on esile tõsta, et inimväärikus, kehaline puutumatus, võrdsus- ja vabaduspõhimõte 
ning perekonna kaitse pole mitte üksnes põhiseaduslikud tõrjeõigused, vaid nõuavad sotsiaalriigilt 
positiivse tegevusega (sotsiaalhüvitiste kaudu) inimesele oma põhiõiguste realiseerimise 
võimaldamist.232 

Sotsiaalne õiglus on tuletatud põhiseaduslikest sotsiaalriigi ja õigusriigi põhimõtetest (art 20 lg 1, 
art 28 lg 1 ls 1 GG) ning selles nähakse ennekõike ümberjagamisprintsiipi, mis peaks 
ühiskondlikku ebavõrdsust tasandama olukordades, kus inimene ei suuda iseseisvalt inimväärikust 
säilitada ega talle ette nähtud vabadust teostada.233  Ühiskonnas mõistetakse sotsiaalse õigluse all 
ka lihtsalt sotsiaalse kompromissi poole püüdlemist.234  Teoorias on väljendatud, et õigluse 
eesmärgile vastab kõige paremini see, kui sotsiaalsed nõudmised rahuldatakse nende pakilisuse 
järjekorras. Püüelda tuleks nõudmiste pakilisuse ja ohvri, mis tuuakse nende nõudmiste 
rahuldamiseks (nt kindlustusmaksed), raskuse vahelise tasakaalu poole.235  

Teoorias tuuakse sotsiaalse õigluse erinevate vormidena välja soodustuste, koormiste ning 
ümberjagamise õiglus.236 Õigluse soodustavateks vormideks (gewährende Gerechtigkeit) on 
vajaduste, võimaluste, hüvitiste ja omandatud õiguste õiglane käsitlemine. Näiteks vajadusõiglust 

                                                 
230 Seewald, Kasseler Kommentar, Sozialversicherungsrecht,  § 1 Rn 7. 
231 Inglisekeelset mõistet social security kasutatakse tegelikult ka rahvusvahelisel tasandil erinevas tähenduses. ILO 

konventsiooni nr 102 tulemusena hakati selle terminiga tähistama üheksat klassikalist sotsiaalset riski. Käesolevas 
kontekstis tuleb seda mõista aga laiemalt, et mõiste hõlmaks kõiki sotsiaalõigusega hõlmatavaid riske sh nt puudus 
ja vägivallakuriteo ohvriks langemine. Taavi Annus ja Berit Aaviksoo on välja pakkunud emakeelse mõiste 
„sotsiaalkaitse”, mis aga kipub samas liialt laiaks jääma, sest sellele vastab juba ingliskeelne termin „social 
protection”. Leili Zaglmayer pakub välja mõiste „sotsiaalne turvalisus”. Vt L. Zaglmayer, Euroopa Liidu 
sotsiaalkindlustuse koordinatsiooniõigus ja erandid hüvitiste eksportimisel. Magistritöö. Tallinn 2009, lk-d 26-27. 

232 U. Krahmer, Sozialgesetzbuch 1. Allgmeiner Teil. Lehr und Praxiskommentar, S 34-35. 
233 Samas, lk 34. 
234 Hauck/Noftz, SGB I, § 1 Rn 12. 
235 V. G. Berthusy-Huc, Die Leistungsfälle im gegliederten System der sozialen Sicherung: Grundprinzipien der 

sozialen Sicherung in: Vierteljahresschrift für Sozialrecht, Bd. 8, 1980, S 3. 
236 B. Schulin, Leitgedanken der Risiko- und Lastenzuweisung, in: Gutachten zum 59. Deutschen Juristentag, 

Hannover 1992, S E 37. 
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on riivatud, kui sotsiaalseid hüvitisi saavad isikud, kes neid tegelikkuses ei vaja. Õigluse teiseks 
oluliseks vormiks on koormiste õiglus (Belastungsgerechtigkeit).237 Koormiste õigluse aspekt on 
riivatud ka hüvitiste maksmisega isikutele, kes neid ei vaja või seadusega sätestatud nõudeid ei 
täida, kui teisi isikuid kohustatakse sellesse süsteemi finantseerima. Sotsiaalõiguse üheks oluliseks 
ülesandeks on ka sotsiaalse kaitse süsteemi kuritarvitamise vältimine. Teooria kohaselt omandab 
sotsiaalne õiglus kõige praktilisema tähenduse ümberjagamise (Verteilungsgerechtigkeit) kaudu, 
mille printsiipideks on õiglane jagamine ja võrdsustamine.238  

Sotsiaalse kindlustatuse eesmärk tähendab üksikule kaitset sotsiaalsete riskide eest ning sisaldab ka 
õigusriigi põhimõttest tulenevat usalduse kaitset kehtivasse sotsiaalõigusesse. 239 Ennekõike 
mõistetakse kindlustatuse all majanduslikku kindlustamist ennetavate, taastavate ja 
kompenseerivate meetmete kaudu. Sotsiaalsel kindlustatusel on nii inimväärset eksistentsi tagav 
kui ka staatustsäilitav osa.240  

Sotsiaalse õigluse ja kindlustatuse omavahelist suhet kirjeldatakse nii, et sotsiaalne õiglus ei saa 
lõplikult realiseeruda enne, kui ka üksiku põhiõigused kaitstud on ning igaühel on võimalus 
ühiskonnas saavutada ja säilitada oma individuaalsetele võimetele vastav positsioon.241 Seega ei 
ole sotsiaalne õiglus mõeldav ilma sotsiaalse kindlustatuseta.  

Inimväärikus sotsiaalseadustiku mõttes tähistab elutingimuste loomist ja säilitamist, mis säilitavad 
ning toetavad isiksust ning tema tegutsemis- ja eneseteostusvõimalusi.242 Seejuures lähtutakse 
kommunitaristlikule tõlgendusviisile omaselt vastutustundlikust ja sotsiaalselt kaasatud 
üksikisikust. Inimväärikusel selles kontekstis on seega nii tõrjeõiguse iseloom kui ka 
eksistentsimiinimumi tagamisel riigi positiivset tegevust nõudev iseloom.243 

Võrdsete eelduste loomine konkretiseerib sotsiaalse õigluse juhtmõtet ning ühtlasi 
võrdsuspõhimõtet (art 3 GG). Selle aluseks on arusaam, et sotsiaalhüvitised avavad sotsiaalselt või 
majanduslikult kehvemas olukorras olevatele isikutele võimaluse oma isiksust vabalt teostada 
(viide artiklile 2 lg 1 GG).244 Seejuures rõhutatakse, et eesmärgiks ei ole vaba eneseteostust 
riiklikult kuidagi suunata, vaid üksnes taandada isikust endast sõltumatud ebavõrdsused.245  

Perekonna kaitse ja toetamine eesmärgina tuleneb põhiseaduse artiklist 6. Vabalt valitud tööga 
sissetuleku teenimise võimaldamine seondub art 2 lg-ga 1 ning art 12 lg-ga 1 põhiseadusest ning 
viitab selle vabadusõiguse materiaalsete eelduste loomise vajadusele sotsiaalõiguse regulatsioonide 
abil. Eriliste raskuste kõrvaldamises sotsiaalseadustiku eesmärgina nähakse ennekõike sotsiaalse 
õigluse põhimõtte väljendust.  

                                                 
237 Samas. 
238 B. Schulin, Leitgedanken der Risiko- und Lastenzuweisung, in: Gutachten zum 59. Deutschen Juristentag, 

Hannover 1992, S E 38. 
239 Seewald, Kasseler Kommentar,  Sozialversicherungsrecht, § 1 Rn 2. 
240 U. Krahmer, Sozialgesetzbuch 1. Allgmeiner Teil. Lehr und Praxiskommentar, S 34. 
241 Hauck/Noftz, SGB I, K § 1 Rn 12. 
242 Hauck/Noftz, SGB I,  K § 1 Rn 18. 
243 Hauck/Noftz, SGB I,  K § 1, Rn 18. 
244 U. Krahmer, Sozialgesetzbuch 1. Allgmeiner Teil. Lehr und Praxiskommentar, S 35. 
245 Samas. 
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Raskuste kõrvaldamisel rõhutatakse aga isiku enda abistamise primaarsust, mille sisuks on 
inimese enda kaasaaitamine ja initsiatiiv sotsiaalse riski vältimiseks, leevendamiseks või sellega 
toimetulekuks. Eneseabi võib olla individuaalne või grupis organiseeritud.246 Eneseabi õiguslikuks 
väljenduseks sotsiaalseadustikus on isiku enda kaasaaitamiskohustused.247 Eneseabi oli algselt vaid 
sotsiaaltöö instrument, kuid on kasvanud välja SGB  määrava tähtsusega põhimõtteks. Eneseabi 
potentsiaali aktiveerimine on eriti oluline krooniliste haiguste,  rehabilitatsiooni, tööhõive ja 
sotsiaalabi valdkonnas. Printsiibil on SGB-s ka reaalsed õiguslikud tagajärjed, kuna hüvitiste 
saamist võib piirata või sootuks välistada, kui inimesel on eneseabi võimalus.248  

SGB I § 1 lg 2 sätestab materiaalsete, organisatoorsete ning personaalsete eelduste olemasolu 
lõikes 1 sätestatud eesmärkide teostamiseks.249 „Nõutud” teenistusi ja asutusi mõistetakse 
kvantitatiivses tähenduses vastava haldustehnilise aparaadi olemasolu tähenduses ehk institutsiooni 
eksisteerimise mõttes. Praktikas omab see tähendust aga ennekõike kvalitatiivses tähenduses 
hüvitise kvaliteedi ja ületaolisuse tagamisel.250 Lõiget 2 tõlgendatakse ka kui kohustatud subjekte 
kohustavat ning eraõiguslikke pakkujaid innustavat sätet ühiselt public-private-partnership 
süsteeme arendama.251 

Teisalt peetakse lõike 2 otsest õiguslikku tähendust väheseks, kuna sättest ei saa (Saksa 
kohtupraktika kohaselt) tuletada objektiivset sotsiaalõiguslikku kohustust, mistõttu on selle 
tähendus kohustatud institutsioonide kvaliteedi tegelikul parandamisel vaieldav.252 

Hinnang: Saksa sotsiaalseadustiku eesmärgi  puhul tuleb arvestada, et kogu sotsiaalõigus ning 
seda kujundav sotsiaalpoliitika on Saksamaal vormitud sotsiaalse turumajanduse mudeli poolt, mis 
lubab liberalistlikust ideoloogiast suuremat riikliku sekkumist majandus- ja sotsiaalprobleemide 
lahendamisse.  Saksa põhiseaduses ei ole erinevalt Eesti põhiseadusest expressis verbis sätestatud 
ka sotsiaalseid põhiõigusi, mistõttu on SGB I § 1 oluliseks lüliks põhiseaduses sätestatud 
sotsiaalriigi põhimõtte ja sotsiaalseadustiku ülejäänud normide vahel.   

Mis puutub sotsiaalse õigluse põhimõtte sõnastamisse, siis õiguskirjanduses hinnatakse seda 
mõistest kohati kriitiliselt, põhjusel, et seda on päevapoliitikas nii poliitiliselt kui ideoloogiliselt 
liialt sageli tarvitatud ning ka kuritarvitatud.253  Teisalt ollakse kirjanduses üksmeelel, et sotsiaalne 
õiglus on siiski mainimist väärivaks põhipostulaadiks, mille kohaselt on nõutav, et igal inimesel 
oleks riigis ja ühiskonnas võimalus saavutada oma individuaalsetele võimetele ja jõule vastav 
sotsiaalne positsioon.254  

                                                 
246 Vt NAKOS, Die Verankerung des Selbsthilfegedankens in den 
 Sozialgesetzbüchern. Arvutivõrgus: http://www.nakos.de/site/data/NAKOS/NAKOS-Studien-1-2007-4.1.pdf  
247 Isiku enda kaasaaitamiskohustusi nii erinevates õiguskordades on käsitletud täpsemalt haldusmenetluse peatükis 

(ptk 6). 
248 NAKOS, Die Verankerung des Selbsthilfegedankens in den Sozialgesetzbüchern. Arvutivõrgus: 

http://www.nakos.de/site/data/NAKOS/NAKOS-Studien-1-2007-4.1.pdf  
249 Hauck/Noftz, K § 1 Rn 24. 
250 Seewald, Kasseler Kommentar Sozialversicherungsrecht, § 1 Rn 3. 
251 Samas. 
252 Hauck/Noftz, K § 1 Rn 24a. 
253 Bochumer Kommentar zum Sozialgesetzbuch. Allgemeiner Teil. § 1, Rn 16. 
254 Hauck/Noftz, K § 1 Rn 12. 
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Sotsiaalse kindlustatuse eesmärk väärib eeskuju, kuna see võimaldab hõlmata sotsiaalkindlustust, 
sotsiaalhoolekannet kui ka teisi sotsiaalseadustikuga liidetavaid sotsiaalseid riske, järgimata 
(mitmete rahvusvaheliste kokkulepete poolt tekitatud) lõhet erinevate meetmete vahel. Samas on 
sotsiaalse kindlustatuse eesmärki siiski täpsustatud nt inimväärikuse jt loetletud põhiväärtuste 
kaudu.  

Eeskuju väärivaks on ka eneseabi põhimõtte sätestamine eesmärgi tasandil, mis viitab sellele, et 
saksa õiguses lähtutakse vastutustundlikust kodanikust, kelle on nii moraalne kui õiguslik kohustus 
oma iseseisva hakkamasaamise eest hea seista. Vastutuse seisukohast piirdub saksa SGB 
eesmärgilt vaid individuaalse vastutusega, ega maini erinevalt nt prantsuse sotsiaalõiguse 
regulatsioonidest expressis verbis solidaarsusprintsiipi ega sotsiaalset vastutust ühiskonna ees.  

1.8.3. Šveits  

Šveitsi õiguses on kodifitseeritud sotsiaalkindlustus ATSG ehk sotsiaalkindlustuse üldosa seaduse 
kaudu. Regulatsioonis sätestatakse vaid selle ülesanded, mitte eesmärk. 

Sotsiaalsed eesmärgid on sätestatud põhiseaduse (BV) artiklis 41 on sätestatud sotsiaalsed 
eesmärgid: 

„Liit ja kantonid tagavad lisaks igaühe isiklikule vastutusele ja omainitsiatiivile, et 

- igaüks oleks sotsiaalselt kindlustatud; 

- igaüks saaks tema tervisele hädavajalikku hooldust (Pflege); 

- perekond kui täiskasvanute ja laste ühendus oleks kaitstud ja toetatud; 

- töövõimelised isikud teeniksid piisavates töötingimustes elatist; 

- elukoha otsijad leiaksid endale ja oma perekonnale talutavatel (tragbare) tingimustel 
piisava elukoha; 

- lapsed ja noored, samuti töövõimelises eas isikud võiksid saada haridust, kutse-, ja 
täiendõpet; 

- et toetataks laste ja noorte iseseisvateks ja sotsiaalset vastutustundlikeks isikuteks 
arenemist ning nende sotsiaalset, kultuurilist ning poliitilist lõimumist.“ 

Hinnang: Šveitsi põhiseadusest tasub eeskujuks võtta individuaalse ja sotsiaalse vastutuse ning 
omainitsiatiivi idee, mis on kogu ülejäänud sotsiaalse kaitse süsteemi esmaseks eelduseks. 
Sotsiaalse, kultuurilise ning poliitilise lõimumise eesmärgis väljendub nii sotsiaalse vastutustunde 
kui ka ühiskonna sisususe idee. Tuleb tähele panna, et ülejäänud punktides on tegemist 
konkreetseid sotsiaalseid riske puudutavate sotsiaalpoliitiliste eesmärkidega, mitte sotsiaalsete 
põhiõigustega.   
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1.8.4. Läti  

Läti seaduses sotsiaalkindlustuse kohta (Likums par sociālo drošību)255 on praktiliselt sõna-sõnalt 
ümber kirjutatud Saksa sotsiaalseadustiku üldosa eesmärgipüstitus: 

„ § 1 (1) Seadus  

kirjeldab sotsiaalkindlustussüsteemi ülesehituse ja toimimise põhimõtteid, isikute põhilisi 
sotsiaalseid õigusi  ja kohustusi, nende rakendamise tingimusi,  

reguleerib sotsiaalhüvitiste liike, sh sotsiaalabi ja kasvatuslik abi ja 

edendab sotsiaalset õiglust ja sotsiaalset kindlustatust. Seadus edendab 

- võimalust vabalt töökohta valida ja teenida iseseisva tööga vajalik sissetulek; 

- võrdseid eeldusi iga isiku vabaks arenguks; 

- perekonna kaitset, toetamist ja arengut; 

- elus ettetulevate raskuste ületamist või vähendamist, pakkudes abi ja võimalusi eneseabiks. 

(2) Seaduse eesmärgiks on kindlustada sotsiaalhüvitiste nõuetekohane osutamine ja lihtne ligipääs  
nende osutamiseks kohustatud asutustele. 

(3) Käesoleva seaduse kohaldamisel ja praktiliste meetmete ellurakendamisel tuleb sotsiaalseid 
õigusi rakendada suurimas võimalikus ulatuses.  

(4) Käesoleva seaduse peatükis II sätestatud sotsiaalseid õigusi tuleb rakendada koos 
eriseadustega, mis kirjeldavad nende õiguste ulatust ja rakendamise menetlust.” 

Eraldi on seaduses nimetatud sotsiaalkindlustussüsteemi põhimõtted:  

§ 2 „Sotsiaalkindlustussüsteem toimib kooskõlas järgmiste põhimõtetega: 
1. ebavõrdse kohtlemise keeld; 
2. solidaarsus; 
3. sotsiaalkindlustus ja sotsiaalabi; 
4. ennetamine; 
5. autonoomia; 
6. individuaalne lähenemine.”  

Hinnang: Sotsiaalkindlustussüsteemi eesmärgid, põhimõtted ja sotsiaalsed õigused sätestav seadus 
võeti vastu aastal 1995, kui modernse sotsiaalkindlustussüsteemi ülesehitamine alles pooleli oli. 
See annab alust arvata, et tegu ei ole Läti enda õigussüsteemi eripärasid ja põhiseaduslikke aluseid 
arvestava läbikaalutud lahendusega, vaid õigusvõrdleva meetodi mehaanilise rakendamisega Läti 
seadusandja poolt, mis on pigem hoiatavaks kui eeskuju väärivaks näiteks.  

                                                 
255 Arvutivõrgus: http://www.ttc.lv/index.php?&id=10&tid=50&l=EN&seid=down&itid=15902  



99 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
1.TEEMA. SOTSIAALSEADUSTIKU EESMÄRK   

Eesti seadusandja on seisukohal, et printsiibinormid on õigustatud, kui need omavad normatiivset 
tähendust ning on õiguse realiseerijale praktiliseks toeks. Kahjuks ei ole õnnestunud viidatud sätete 
rakenduspraktika ja tõlgendusliku väärtuse kohta täpsemat teavet saada. Pigem tuleks asuda 
seisukohale, et deklaratiivne loetelu printsiipidest ei ole mõistlik lahendus ning tõlgendusalust 
pakkuvad printsiibid peaks sõnastama sisukamalt seadustiku eesmärgi koosseisus.  

1.8.5. Õigusvõrdlev hinnang  

Arvestades ülalpool toodud selgitusega õigusvõrdleva meetodi kasutusraskuste osas, antakse 
üksnes põgus hinnang käsitletud riikide sotsiaalõiguse regulatsioonides sätestatud eesmärkidele. 

Et mõista eesmärgipüstituste tähendust võrreldavate riikide sotsiaalõiguse regulatsioonides, olgu 
välja toodud, et W. Wertenbruch omistab sotsiaalõigusele kolm ulatuslikku funktsiooni: 
individuaal-, kollektiiv- ja majandusliku funktsiooni.256 

Kõik vaadeldud riigid seavad sotsiaalõiguse puhul esikohale individuaalfunktsiooni, mis on 
orienteeritud üksikisiku sotsiaalsele kaitsele erinevate riskide eest, pöörates seejuures primaarselt 
tähelepanu isiku majanduslikule olukorrale. Sotsiaalõigus selles tähenduses edendab individuaalset 
vabadust sotsiaalse kindlustatuse tagamise kaudu sotsiaalsete riskide vastu.  

Saksa ja Läti vaadeldud regulatsioonide eesmärgisõnastustes sisaldub lisaks ka viide õiglusele. 
Riigi huvid sotsiaalse õigluse saavutamisel on sotsiaalõiguse kollektiivfunktsiooni väljenduseks. 
Sotsiaalse õigluse idee taga on riigi huvi reguleerida ühiskonnas ebaõiglasena vaadeldavaid 
suhteid, välistamaks sotsiaalseid pingeid. Püüdlemist ühiskondlike pingete ning sellega seotud 
ebakindluse ennetamise suunas tähistatakse ka rahulolu või ühiskondliku heaolu funktsioonina.257 
Ükski võrdlusalustest riikidest, toetudes õigusriigi põhimõttele, ei sea sotsiaalõiguse 
kollektiivfunktsiooni esikohale. Eriti saksa õiguses rõhutatakse aga vajadust sotsiaalõiguse 
individuaalfunktsiooni tasakaalustamise järele kollektiivfunktsiooniga. Niisugust tõlgendust on 
sotsiaalriigi põhimõtte avamisel on välja pakutud ka Eesti õiguskirjanduses (vt p 1.4.2), kuid 
ühiskondliku mõõtme eraldi esiletõstmine ei peaks töögrupi arvates laiemalt toetust leidma. 

Enamike vaadeldud riikide sotsiaalõiguse regulatsioonide eesmärkide sõnastustest võib leida 
järgmisi eesmärke: vastutus enda ja teiste sotsiaalse olukorra eest, aktiivne osalemine 
kogukondlikus elus258 ning sotsiaalne vastutustunne, sotsiaalne, kultuuriline ja poliitiline 
lõimumine.259 Kuigi prantsuse regulatsioone siinkohal täpsemalt välja ei toodud, olgu viidatud, et 
                                                 
256 W. Wertenbruch, Sozialverwaltungsrecht, S 348. Kuna käesoleva analüüsi lähtekohaks on indiviid ja tema õigused, 

siis majanduslikul funktsioonil pikemalt ei peatuta. Funktsiooni sisuks on lühidaklt see, et ennetava ja abistava 
iseloomuga sotsiaalhüvitised tõstavad rahvamajanduse produktiivsust ning rahalised toetused ergutavad tarbimist. 
Majanduslikust vaatenurgast leitakse, et lõppeks on kogu sotsiaalõigus suunatud ühiskondliku tootlikkuse 
elementide tugevdamisele. F. Schmid, Sozialrecht und Recht der sozialen Sicherheit. Die Begriffsbildung in 
Deutschland, Frankreich und Schweiz, 1981, S 161. 

257 Samas. 
258 Rootsi Sotsiaalteenuste seaduses 2001:453 (Socialtjänstlag) sätestatakse sotsiaalteenuste eesmärk: 
 „Avalikud sotsiaalteenused, põhinedes demokraatial ja solidaarsusel, peavad edendama inimeste majanduslikku ja 

sotsiaalset kindlustatust,  elutingimuste võrdsust ja aktiivset osalemist kogukondlikus elus. 
 Võttes arvesse inimese enda vastutust enda ja teiste sotsiaalse olukorra eest, peavad sotsiaalteenused olema 

suunatud üksikisikule ja grupile omaste võimete vabastamisele ja arendamisele. Tegevused peavad põhinema isiku 
enesemääramisõiguse ja privaatsuse austamisel.” 

259 Tegu on Šveitsi põhiseaduse BV art-s 41 nimetatud sotsiaalsete eesmärkidega. 
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just Prantsusmaa näib olevat evolutsiooniliselt arenenud rohkem solidaarsuse ideed rõhutavamaks, 
kui ükski teine võrreldav õiguskord. Sotsiaalkindlustusseaduse art-s L111-1 sätestatakse, et 
sotsiaalkindlustus rajaneb rahvuslikul solidaarsuspõhimõttel; sotsiaal- ja peretoetuste koodeksis 
solidaarsust otse ei nimetata,  kuid seaduse eesmärgi tasandil sätestatud, et võitlus sotsiaalse 
tõrjutusega on rahvuslik kohustus, mille täitmisele aitab kaasa kogu ühiskond.260 Sotsiaalse 
solidaarsuse ideed peetaksegi pärinevat esmajoones Prantsusmaa ning samuti Belgia ja Saksamaa 
sotsiaalse kaitse süsteemidest.261 

Nii vaadeldud välisriikide kui Euroopa Liidu õiguse pinnalt tuleb osata eristada solidaarsuse 
õiguslikku ja poliitilist mõõdet. Õiguslikku tähendust omava printsiibina saab solidaarsusele 
suhteliselt kindlapiirilise sisu anda vertikaalse ja horisontaalse vastutuse määratlemisel (vt 
sotsiaalõiguse põhimõtted, 2. teema). Arvukates Euroopa Liidu dokumentides ning mitmetes 
võrreldavate riikide regulatsioonides käsitletakse solidaarsust aga hoopis laiema, ühiskondlikke 
väärtusi edastava poliitikaeesmärgina, mida sisustatakse nt aktiivse osalemise kaudu ühiskonnas, 
sotsiaalsete sidemete tiheduse ja tugevuse, usalduse ning sotsiaalse tõrjutusega võitlemise kaudu. 
Poliitikaeesmärkide ellurakendamine toimub valdavalt samuti poliitiliste meetmete kaudu. 

Vaadeldud õiguskordadest sarnaneb kõige ulatuslikumalt kavandatava seadustikuga Saksa 
sotsiaalseadustik. SGB eesmärkide spekter hõlmab nii sotsiaalkindlustust ja sotsiaalhoolekannet 
kui ka sotsiaalse kahjuhüvitamist ja sotsiaalse edendamise meetmeid, rõhutades nii isiku 
vabadusõigustele suunatud sotsiaalse kindlustatuse, kuid samuti  inimväärikuse ja isiku enda 
vastutuse aspekti. Eesti põhiseaduse tausta arvestades tuleb SGB rohkesõnalise eesmärgimääratluse 
puhul erinevusena silmas pidada selle otsest funktsiooni „põhiseaduse pikendusena” viimasest 
puuduva sotsiaalsete õiguste kataloogi tõttu. Teiseks erinevuseks on individuaalsete ja 
kollektiivsete huvide tasakaalustamist rõhutav sotsiaalse õigluse aspekt, mille nimetamist töögrupp 
vajalikuks ei pea, arvestades, et põhiseaduse keskmesse on asetatud indiviid.  

Šveitsi õiguse eeskujul tuleb rõhutada lisaks riigi kohustustele ka individuaalse ja sotsiaalse 
vastutuse ning isiku enda initsiatiivi (omavastutuse) olulisust. Läti regulatsiooni 
eesmärgipüstitusele on raske ilma praktikat tundmata iseseisvat hinnangut anda, kuna jääb üles 
küsimus, kas saksa sotsiaalseadustikuga osalt äravahetamiseni sarnase sõnastuse puhul on tegu Läti 
põhiseaduse väärtuskorra põhjal läbikaalutud sõnastusega. 

2. HINNANG, JÄRELDUSED JA ETTEPANEK  

Sotsiaalseadustiku eesmärgi määratlemisel tuleb võtta aluseks esmajoones põhiseaduse 
väärtuskord. Sotsiaalseadustiku eesmärke kujundab põhiseaduse ühe aluspõhimõttena PS §-st 10 
tulenev sotsiaalriigi põhimõte, mis hõlmab endasse erinevates käsitlustes  inimväärikuse, võrdsuse, 
sõltumatuse, solidaarsuse ja õigluse põhimõtted. Sotsiaalriigi ülesandeid tõlgendatakse teoorias 
ning võrreldavates õiguskordades kas üksnes individualistlike väärtuste kaudu või ka 
ühiskondlikke väärtusi (nt sotsiaalne õiglus) arvestavalt. Eesti põhiõiguskorras tuleb töögrupi 
enamuse hinnangul seada sotsiaalriigi põhimõtte sisustamisel keskpunkti isiku individuaalsed 
õigused, mitte järgida vähemuse poolt teoorias esindatud (ja mh saksa sotsiaalõiguses 
valitsevat) ideed individuaalsete huvide tasakaalustamisest ühiskondlike väärtustega. N-ö 

                                                 
260 Prantsuse sotsiaal- ja peretoetuste koodeksi Code de l'action sociale et des familles art L-115 lg 1-5. 
261 C. Barnard (Ed). The Fundamentals of EU Law Revisited. Asessing the Impact of the Constitutional Debate. Oxford 

University Press 2007, p 121. 
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pehmete, kommunitaarsete väärtuste (nt sotsiaalne sidusus) üle on oluline arutada ühiskondlikul ja 
poliitilisel tasandil, kuid need ei oma rakendajale selgeid tõlgenduslikke suuniseid andvat 
õiguslikku sisu. 

Edasi arutas töögrupp kolme võimaluse üle:  

1) kujundada sotsiaalseadustiku kandvat ideed edastav tõlgendusnorm nii, et see sisaldab 
suunistena nii sotsiaalõiguse eesmärke kui põhimõtteid. 

2) nimetada sotsiaalseadustiku üks ja selge eesmärk – kaitse sotsiaalsete riskide vastu - , tehes 
selge viite põhimõtetele, millele tuginedes eesmärki saavutada.  

3) siduda SotS eesmärk reguleerimisala määratlusega ning seda iseseisva sättena mitte 
reguleerida. 

Järgnevalt neist võimalustest täpsemalt.  

1. Uuenduslik võimalus on kujundada SotS eesmärk nii, et see annab edasi SotS kandva idee, 
sidudes ühte sättesse tõlgendusalusena nii eesmärgid kui põhimõtted. Selliselt on kujundatud nt 
saksa sotsiaalseadustiku § 1 (vt eespool p 1.8.2.)  

a) Sel juhul võiks kogu seadustikku hõlmavaks indiviidist lähtuvaks eesmärgiks pidada 
sotsiaalse kindlustatuse eesmärki, mille sisuks on inimese kaitse sotsiaalsete riskide eest 
(erinevates sõnastustes on see esmane kõigis vaadeldud õiguskordades). Sotsiaalse 
kindlustatuse puhul tuleb omakorda eristada veel kahte aspekti:  

- koosseis ehk küsimus sellest, millised sotsiaalsed riskid paigutuvad selle eesmärgi alla 
(täpsemalt vt Sotsiaalsed riskid, 3. teema); 

- ulatus ehk küsimus sellest, milline peab olema kaitse tase, et inimest võiks pidada sotsiaalse 
riski eest kindlustatuks. Sotsiaalse kindlustatuse eesmärki tuleb sisustada seoses konkreetse 
sotsiaalse hüvitisega. Sõltuvalt hüvitise eesmärgist on erinevatel printsiipidel (inimväärikus, 
võrdne kohtlemine, õiguskindlus, omandi kaitse, samuti   omavastutus ja solidaarsus) 
erinevad standardid ning omavaheline suhe. Sotsiaalse kindlustatuse eesmärgi alla saab 
hõlmata nii minimaalset inimväärikust säilitavaid kui kõrgemat kaitse taset taotlevaid 
(staatustsäilitavaid) meetmeid.262  

Sotsiaalse kindlustatuse ulatusega seondub ka küsimus hüvitiste piisavusest, õigeaegsusest, 
kättesaadavusest ja kvaliteedist. Töögrupp arutas nende põhimõtete eraldi rõhutamise 
vajadust sotsiaalseadustiku üldosas ning leidis, et tegu on oluliste eeldustega sotsiaalse 
kindlustatuse realiseerumisel. Lõpuks taandub kõik sellele, kas hüvitise eesmärk 
saavutatakse: kui nt lasteaiajärjekord on nii pikk, et laps jõuab enne kooli minna või kui 
arstiabi on kaugel linnas küll kättesaadav, kuid reaalne võimalus sinna pääseda puudub, siis 
pole vastavat meedet inimese jaoks sisuliselt olemas. Seega hõlmab idee sotsiaalsest 
kindlustatusest olemuslikult ka menetluslikku poolt - minimaalseid nõudeid 

                                                 
262 Hauck/Noftz, SGB I, K § 1 Rn 11. 
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piisavusele, õigeaegsusele, kättesaadavusele ja kvaliteedile, mida tuleb mõõta vastavalt 
konkreetse sotsiaalse hüvitise eesmärgile. 

b) Teiseks tuleks sotsiaalseadustiku eesmärgis nimetada solidaarsust. Solidaarsust võib 
mõista ühelt poolt avarasisulise poliitikaeesmärgina, millega seondub aktiivne osalemine 
ühiskonnas, usaldus ja sotsiaalne ühtekuuluvus. Eesmärgina on solidaarsust laialdaselt 
käsitletud Euroopa Liidu sotsiaalse kaitse poliitika elluviimisel ning sellele viidatud võrreldud 
välisriikide sotsiaalõiguse regulatsioonides. Sotsiaalseadustiku eesmärgi koosseisus omab 
solidaarsus tõlgenduslikku väärtust ennekõike põhimõttena, mis juhib seadusandja ja 
õiguse realiseerija tähelepanu sellele, et sotsiaalse kaitse süsteem on õiguslikus mõttes 
solidaarselt korraldatud (solidaarsuspõhimõtte kohta täpsemalt vt Sotsiaalõiguse põhimõtted, 
2. teema, ptk 3.5).  

c) Kolmandaks peaks sotsiaalseadustik sisaldama isiku omavastutuse eesmärki. 
Sotsiaalseadustiku regulatsiooni esemeks on ühelt poolt riigi kohustused sotsiaalse kaitse 
tagamisel (sotsiaalriigi objektiivne dimensioon), kuid teisalt ka isiku enda (kaasaaitamis-
)kohustused, mis on vabadusel põhinevas sotsiaalses õigusriigis riigi kohustusi 
tasakaalustavaks elemendiks. Omavastutuse eesmärki rõhutatakse ka võrreldavates 
õiguskordades (nt Šveitsi põhiseaduses tõstetakse omavastutus ja omainitsiatiiv avalik-
õiguslikku sekkumist eeldavate sotsiaalsete eesmärkide ees lausa esimesele kohale).  

Eesmärgi sisuks on ühelt poolt igaühe individuaalne vastutus selle eest, et sotsiaalseid riske 
ennetada, leevendada või nendega paremini toime tulla (nt tervisliku eluviisi kujundamine). 
Teisalt tuleks omavastutuse all mõista isiku kaasaaitamiskohustusi ka teda puudutavas 
menetluses (muutunud asjaoludest teatamine, uuringutes osalemine, vt täpsemalt 
haldusmenetluse ptk 6.7). Mh on isik ka solidaarsuspõhimõttest tulenevalt kohustatud toimima 
nii, et tema tõttu sotsiaalse kaitse süsteemile põhjendamatuid kulutusi ei tekiks.263 
Kodifitseerimise käigus on kavas neid kohustusi täpsustada ning inimese enda vastutus 
selgemalt esile tõsta. 

SotS-s tuleks lähtuda põhimõttest, et riik toetab niisuguseid tegevusi, mis soodustavad inimese 
iseseisvat toimetulekut sotsiaalsete riskidega (nt eakate aktiveerimine vs hoolekandekulud).  

d) Töögrupp leiab, et niisuguse avarama eesmärgipüstituse korral peaks SotS eesmärgis 
nimetama ka inimväärikuse ja võrdse kohtlemise põhimõtet, et eesmärk edastaks 
kompaktselt kogu seadustiku kandvat ideed, mitte vaid seda osa, mis põhiseadusest 
tulenevalt piisavalt selgelt ei nähtu.  

2. Teiseks võimaluseks on jätta loomata Eesti õigusloome praktikas tavatu säte, milles juhtiv 
eesmärk oleks ühendatud valitsevate printsiipidega ning mitte võtta kasutusele kehtivas õiguses 
võõrast sotsiaalse kindlustatuse mõistet.  

Töögrupp toetab eesmärkide ja printsiipide selge eristuse juurde jäämist ning pakub välja, et 
sotsiaalseadustiku eesmärgina tuleks käsitleda kaitse tagamist sotsiaalsete riskide vastu, 

                                                 
263 Hauck/Noftz. SGB I. K § 1, Rn 23b. 
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arvestades sotsiaalõiguse põhimõtetega (inimväärikuse, võrdse kohtlemise, solidaarsuse, 
perekonna abistamiskohustuse, territoriaalsuse ja õiguskindluse põhimõtteid analüüsitakse allpool). 

3. Kolmandaks, kõige kompaktsemaks võimaluseks on ühendada sotsiaalseadustiku eesmärk 
reguleerimisala määratlusega ning viimase koosseisus viidata sotsiaalseadustiku eesmärgile 
(vastavalt punktile 2), nimetades ühtlasi need sotsiaalõiguse põhimõtted, mis on võimelised kas 
üldise tõlgendusnormina või diskretsiooni teostamisel regulatiivset tähendust omama.  

Ettepanek: Töögrupp, olles kaalunud erinevaid võimalusi sotsiaalseadustiku eesmärgi 
määratlemiseks, toetab kolmandat lahendusvarianti. Sellest tulenevalt tuleks sätestada, et 
sotsiaalseadustikuga reguleeritakse suhteid, mis tekivad individualiseeritud sotsiaalsete 
hüvitiste tagamisel avaliku võimu poolt, eesmärgiga kaitsta inimest sotsiaalsete riskide eest. 
Seejärel saab viidata regulatiivset tähendust omavatele põhimõtetele (vt allpool). 
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2. TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED 

Sissejuhatus 

Sotsiaalõiguses oluliste põhimõtete, inimväärikuse, võrdse kohtlemise, solidaarsuse, perekonna 
abistamiskohustuse, territoriaalsuse ja õiguskindluse põhimõtete analüüsi eesmärgiks on kajastada 
lühidalt olulisemate sotsiaalõiguse põhimõtete sisu ning teha kindlaks, mis oleks väärtus, kui need 
põhimõtted avada üldosas. Analüüsi lõpptulemuseks on hinnang, kas ja millises vormis tuleks neid 
printsiipe sotsiaalseadustiku üldosas avada. Lisaks on käesoleva peatüki eesmärgiks kaardistada, 
mida tuleks sotsiaalseadustiku eriosa koostamisel lähtuvalt sotsiaalõiguse põhimõtetest analüüsida.  

Analüüsis leiavad kõnealused põhimõtted käsitlemist järgnevas järjekorras: inimväärikus, võrdne 
kohtlemine, solidaarsus, perekonna abistamiskohustus, territoriaalsus, õiguskindlus. Vastavas 
järjekorras põhimõtete käsitlemist õigustab lähtekoht, et sotsiaalõiguse keskmes on inimene, s.t 
sotsiaalõigus on loodud selleks, et tagada inimesele inimväärne elu. Seepärast on alustatud 
inimväärikuse põhimõttest kui kõige põhilisemast sotsiaalõiguse põhimõttest ning edasi mindud 
selle põhimõttega otseselt seotud võrdse kohtlemise põhimõttega. Järgnevalt on käsitletud 
solidaarsuse põhimõtet, perekonna abistamiskohustust ja territoriaalsuse põhimõtet, mis teenivad n-
ö isiku ees kohustatud subjekti tuvastamist. Analüüsi viimases osas on käsitletud õiguskindluse 
põhimõtet, mille ülesandeks on tagada, et inimesel oleksid elatusvahendid stabiilselt. 

Kasutatud on kirjeldavat, võrdlevat ja analüüsivat meetodit. Riikide võrdlemisel on peamine rõhk 
pööratud sellele, et välja oleks toodud võrreldes Eestiga konkreetse riigi eripära. Seepärast ei saa 
analüüsi võrdlevat osa võtta klassikalise võrdleva analüüsina. Pigem on tegemist näidetega, kas ja 
kuidas on konkreetne küsimus mõnes riigis lahendatud. 

Põhimõtete analüüsimisel on kasutatud nii eesti- kui ka võõrkeelset kirjandust. Palju on analüüsi 
kirjutamisel tuginetud kohtulahenditele ja rahvusvaheliste järelevalveorganite seisukohtadele.  

1. Inimväärikuse põhimõte 

1.1. Põhiseaduse suunised 

Põhiseaduse § 10 sätestab neli Eesti põhiseaduse põhiprintsiipi: inimväärikuse, demokraatia, 
õigusriigi ja sotsiaalriigi. Põhiprintsiibid on veel: vabadus (PS § 19), võrdsus (PS § 12) ning 
rahvusriik (PS § 1 lg 2).264  

Inimväärikust rõhutati juba varasemates põhiseadustes ja ka n.ö eelkonstitutsioonis, 04.06.1919. a 
Eesti Vabariigi valitsemise ajutises korras. Ajutise korra § 7 sätestas, et „Eesti wabariigis tuleb 
kindlustada igale kodanikule inimväärilise ülalpidamise õigus.“ 1920. a põhiseaduse § 25 järgi oli 
majandusliku elu korraldamise sihiks inimestele inimväärilise ülespidamise kindlustamine. 1938. a 
põhiseaduse § 24 seadis samuti eesmärgiks inimväärse ülalpidamise kindlustamise inimestele.  

Inimväärikuse põhimõttest tulenevalt on iga inimene väärtus iseenesest. Inimene peab selle 
põhimõtte kohaselt saama vabalt areneda ning ennast teostada, talle peab olema tagatud 

                                                 
264 Vt ka. M. Ernits. Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 10 komm 3.  
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enesemääramisõigus.265 Inimest ei või inimväärikuse põhimõttest tulenevalt muuta riigivõimu 
objektiks. 

Põhiseaduse kommentaarides, toetudes Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 26.08.1997. a lahendile, 
tuuakse välja inimväärikuse põhimõtte kuus elementi: esimese elemendina käsitatakse kehalise 
puutumatuse austust ja kaitset, teise inimväärikuse põhimõtte osisena tuuakse õigust inimväärsetele 
elamistingimustele, kolmas inimväärikuse element on inimeste õiguslik võrdsus, neljas element on 
isiku identiteedi säilitamine, viies inimväärikuse element on igaühe õigus ise vabalt otsustada, 
kuues inimväärikuse põhimõtte osis on menetlus, mis tagab inimese kohtlemise subjektina.266  

Inimväärikuse põhimõtte elemendid teenivad eesmärki, et inimest lihtsalt inimeseks olemise pärast 
väärtustataks, et inimene saaks olla vaba igasugusest väärkohtlemisest, vabalt ennast teostades 
elada, sealjuures tundes ennast ühiskonna täieõigusliku ja väärtusliku liikmena. Kõik teised 
põhiseaduses toodud põhiõigused ja –vabadused teenivad inimväärikuse kindlustamise eesmärki. 
Nii tagavad nt PS §-des 18 ja 20 sätestatud õigused seda, et inimene oleks vaba igasugusest vääriti 
kohtlemisest, erinevad vabadusõigused (nt PS § 19, 26, 31) ja sotsiaalsed põhiõigused (nt PS § 28 
lg 2) teenivad eesmärki, et inimene saaks vabalt ennast teostada ja areneda.  

Riigikohtu halduskolleegium on tabavalt öelnud, et inimväärikus on isiku kõigi põhiõiguste alus 
ning põhiõiguste ja vabaduste kaitse eesmärk.267 Osades põhiõigustes on inimväärikuse dimensioon 
eriti tugevalt esindatud, nt õiguses mitte olla piinamise, julma ja väärikust alandava kohtlemise 
ohver. Selliste õiguste riive õigustamine on väga keeruline, kuna sellisel juhul satuks ohtu kõigi 
põhiõiguste tuum – inimväärikus.268  

Inimesele tuleb inimväärne elu alati tagada.269 Vabadusele baseeruvas ühiskonnas, mida Eesti 
ühiskond on,270 võib eeldada, et vabadusõiguste ja teiste klassikaliste põhiõiguste garanteerimisel 
on inimese inimväärikus tagatud. Sageli aga see siiski nii ei ole. Inimese võime ennast teostada, 
end väärtuslikuna tunda ning inimväärsetes tingimustes elada võib sattuda ohtu mõne sotsiaalse 
riski, näiteks töökaotuse või haiguse, realiseerumise korral. Sellisteks juhtudeks tuleb inimesele 
ette näha võimalused saada abi ja toetust. Sotsiaalriigis, mida Eesti samuti PS § 10 järgi on, tuleb 
enamasti võtta kasutusele meetmeid, et ennetada inimese inimväärikuse võimalikku riivet, st 
pakkuda inimesele erinevaid toetusi ja teenuseid, et inimene ei satukski olukorda, kus tema 
väärikus on riivatud.  

                                                 
265 P van Aerschot. Oikeusturvasta sosiaalihuollossa. – Lakimies, nr 4, 2003, lk 628. 
266 M. Ernits. Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 10 komm 3.1. Vt ka RKKKo 26.08.1997 nr 3-

1-1-80-97: „[…] inimkeskses ühiskonnas tohib põhiõiguste konfliktolukordades kõige vähem piirata inimväärikust 
- kompleksset põhiõigust, mille elementideks on eeskätt õigus heale nimele, õigus mitte olla hirmul enese ja oma 
lähedaste eksistentsi pärast, õigus õiguslikule võrdsusele kõigi teiste inimestega, õigus inimlikule identiteedile, 
informatsioonilise enesemääramise õigus, õigus kehalisele puutumatusele.“ 

267 RKHKo 22.03.2006 nr 3-3-1-2-06, p 10.  
268 Vt C. Schwöbel. „Inviolability of Human Dignity – Means of Resolving the Conflict between Fundamental Rights? 

Modelling International Law on German Jurisdiction“. Abstracts. Human Rights Centre, Universiteit Ghent, 2006.  
269 Riigikohus on nimelt öelnud, et: „Põhiseadus annab põhiseaduslikkuse järelevalve kohtule pädevuse hoida ära 

inimväärikuse rikkumist.“ Vt RKPJKo 21.01.2004 nr 3-4-1-7-03, p 16. 
270 Vt nt M. Ernits. Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 19 komm 2; § 10 komm 3.2.1. 
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Sotsiaalsed põhiõigused (PS § 28, 27 lg 4, 29 lg 3) teenivad kõik eesmärki aidata kaasa inimese 
inimväärse äraelamise kindlustamisele.271 Siinjuures on osad sotsiaalsed põhiõigused (nt õigus riigi 
abile puuduse korral) sellised, mis toetavad inimest, kelle inimväärikus on juba ohus, ning teised 
sotsiaalsed põhiõigused sellised, mis aitavad ennetada inimväärikuse riivet (nt perekonna õigus 
saada toetust, eaka õigus saada toetust). Abi andmine peab igal juhul olema suunatud inimese 
inimväärikuse ja sealhulgas vaba eneseteostuse austamisele ning inimese iseseisva 
hakkamasaamisvõime soodustamisele.  

Mõned näited. Töökaotuse korral võivad kaduda kõik inimese sissetulekud ning inimene ei ole 
võimeline ennast enam ise ülal pidama. Alati ei ole kerge uut tööd leida või ei pruugi inimene nt 
haiguse tõttu olla ka võimeline kohe uuesti tööle asuma. Sellises olukorras on selge, et inimene 
vajab abi, sest elatusvahendite puudumisel on tema inimväärikus ohus. Põhiseadus näeb ette, et 
avalik võim peab isikut sellises olukorras abistama. See tuleneb PS § 29 lg 3 ning PS § 28 lg 2 
koostoimest. Ka Eestile siduvad rahvusvahelised lepingud nõuavad, et avalik võim abistaks isikuid 
töökaotuse korral (vt nt parandatud ja täiendtud Euroopa Sotsiaalharta artikkel 12,272 Euroopa 
sotsiaalkindlustuskoodeksi IV osa). Lugedes põhiseadust koos rahvusvaheliste lepingutega, saab 
järeldada, et avalikul võimul tuleb luua sotsiaalkindlustussüsteem, mis kataks töökaotuse riski. 
Abistamine töötuse korral asendussissetuleku garanteerimisega ning tööotsingute toetamisega 
teenib selgelt töö kaotanud inimese inimväärikuse tagamise eesmärki.  

Kui töökaotuse korral on inimese inimväärse äraelamise võime enamasti riivatud ning avaliku 
võimu toetuseta ei oleks inimese inimväärikus kindlustatud, siis nt lastega pere inimväärikus ei ole 
tavaliselt ilma riigi poolse toeta ohus. Ometigi tuleneb PS § 27 lg 4 ja § 28 lg 4 koostoimest riigi 
kohustus toetada ka lastega perekondi, ja seda ilma, et oleks realiseerunud mõni muu sotsiaalne 
risk (nt ühe vanema haigus, töökaotus). Ka Eestile siduvad rahvusvahelised lepped näevad ette riigi 
kohustuse toetada perekonda (vt nt parandatud ja täiendtud Euroopa Sotsiaalharta artikkel 16, 
Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi VII osa). Lastega pere toetamise eesmärk on aidata 
kindlustada, et pere erinevate liikmete heaolu ja inimväärikus oleks alati tagatud, st riik ei oota, et 
pere satuks raskustesse ja peaks paluma abi, vaid ennetab pere hättasattumist pere pidevalt 
toetades.  

Sotsiaalsete põhiõiguste tagamisega toetataksegi isikut sotsiaalse riski olukorras. Nagu ülal 
kirjeldatud, on vahel sotsiaalsest riskist tulenevalt inimese inimväärikus avaliku võimu toetuseta 
riivatud (nt töökaotuse korral), vahel pole inimväärikus ilma avaliku võimu abita riivatud, kuid 
avalik võim toetab isikut ikka, et ennetada isiku hättasattumist. Erinevate sotsiaalsete põhiõiguste 
kindlustamisega inimesele peaks olema tagatud, et inimesel on alati võimalik inimväärselt ära 
elada.  

Et otsustada, mil moel (nt kas kindlustussüsteemi või hoolekandesüsteemi kaudu) ja ulatuses 
erinevad sotsiaalsed põhiõigused tagada, on vaja paljus arvestada ka Eestile siduva rahvusvahelise 

                                                 
271 Inimest aitab inimväärikuse tagamisel perekond (PS § 27 lg 3 ja PS § 27 lg 5) ning avalik võim (nt PS § 28, 27 lg 4, 

29 lg 3). Arvestades, et perekonna abistamiskohustusest ning perekonna ja riigi abistamiskohustuse suhtest on juttu 
asjakohases allpool esitatud peatükis, peatun siinkohal sellele, kuidas aitab avaliku võimu poolt sotsiaalsete 
põhiõiguste tagamine kaasa inimese inimväärikuse kindlustamisele.  

272 ESH artikli 12 tõlgenduste kohta vt: Euroopa Nõukogu. Digest of the case law of the European Committee of 
Social Rights (01.09.2008). Kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf, p 89. 



107 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

õigusega.273 Kõige enam on vaja aga õiguste tagamise üle otsustamisel arvestada seda, et nende 
õiguste tagamise eesmärk on kindlustada inimestele võimalused inimväärseks eluks. Seega tuleb 
õigused tagada ulatuses, et inimväärikus oleks tagatud.  

See, mida inimväärse elu all silmas pidada, sõltub palju konkreetse ühiskonna väärtusest ja 
arengutasemest. Samuti sõltub inimväärse elu mõiste sisustamine konkreetse sotsiaalse põhiõiguse 
kitsamast eesmärgist (nt kas selle eesmärk on aidata juba hättasattunud isikut, või ennetada isiku 
inimväärikuse riivet).  

Järgnevalt vaadatakse lähemalt üht sotsiaalset põhiõigust, mis on n-ö viimasena rakenduv 
sotsiaalne põhiõigus: õigus riigi abile puuduse korral (PS § 28 lg 2). Tavaliselt eeldatakse, et isik 
suudab töötades või erinevate klassikaliste sotsiaalsete riskide, nagu töökaotus, haigus, vanadus 
katmiseks loodud sotsiaalkindlustushüvitiste abil ning perekonna toel tagada endale inimväärse 
äraelamise. Ometigi võib esineda olukordi, kus isik on langenud välja nii tööturult kui ka 
sotsiaalkindlustussüsteemist ning tal pole ka perekonda, kes on võimeline teda toetama.  

PS § 28 lg 2 järgi tuleb talle tagada inimväärne äraelamine. Ent kuidas otsustada, mis ulatuses ja 
mil viisil abi puuduse korral tagada? Riigikohus on seda küsimust käsitlenud toimetulekutoetuse 
määramist ja maksmist puudutavas lahendis. Riigikohus leidis, et:  

„Põhiseadus ei määra kindlaks sotsiaalabi suurust ega selle saamise tingimusi. Põhiseaduse § 28 
teise lõike teine lause, mille kohaselt sätestab abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra 
seadus, jätab seadusandja otsustada, mil määral riik puudust kannatavatele isikutele sotsiaalabi 
osutab. Seadusandjale ulatusliku otsustusõiguse andmine on tingitud asjaolust, et majandus- ja 
sotsiaalpoliitika ning eelarve kujundamine kuulub tema pädevusse. Maksukoormuse tõstmine ja 
vahendite ümberjaotamine võib aga põhjustada sotsiaalsete põhiõiguste kollisiooni teiste 
põhiõigustega. Ometi ei tähenda Riigikogu ulatuslik otsustamisvabadus sotsiaalsete põhiõiguste 
valdkonnas, et seadusandja riigi majandus- ja sotsiaalpoliitika kujundajana on vahendite piiratuse 
argumenti kasutades täiesti vaba otsustama, millises ulatuses ja kellele tagada põhiseaduse §-s 28 
sätestatud sotsiaalsed õigused. Sotsiaalpoliitiliste valikute tegemisel on seadusandja seotud 
põhiseaduse printsiipide ja põhiõiguste olemusega. Õigus saada riigilt puuduse korral abi on 
subjektiivne õigus, mille riive korral on isikul õigus võtta ette kohtutee ja kohtul kohustus 
kontrollida sotsiaalseid õigusi andva seaduse vastavust põhiseadusele. Põhiseaduslikkuse 
järelevalve kohus peab aga vältima olukorda, kus eelarvepoliitika kujundamine läheb suures osas 
kohtu kätte. Seetõttu ei saa kohus sotsiaalpoliitika teostamisel asuda seadusandliku või täitevvõimu 
asemele.  

Põhiseadus näeb ette inimese õiguse saada puuduse korral riigilt abi (töögrupi rõhutus). Sellest 
tulenevalt on kohtu ülesanne sekkuda siis, kui abi langeb minimaalsest tasemest allapoole. 
Põhiseadus annab põhiseaduslikkuse järelevalve kohtule pädevuse hoida ära inimväärikuse 
rikkumist.  Erinevate võimuharude pädevust aitab piiritleda ja nendevahelist tasakaalu 
säilitada arusaam, et sotsiaalriigi ja inimväärikuse põhimõtted on tagatud, kui riik tagab 
puudustkannatavate inimeste esmavajaduste rahuldamise (töögrupi rõhutus).“  

                                                 
273 Vt rahvusvahelise õigusega arvestamise kohustuse kohta: A. Henberg. Põhiseaduse, rahvusvahelise õiguse ja 

Euroopa Liidu õiguse üldsuunised sotsiaalkoodeksile. Justiitsministeerium 2008, lk 17-32.  
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Edasi vaatas Riigikohus, mis ulatuses nõuavad rahvusvahelised lepingud isikutele abi tagamist. 
Kuna kõnealuses kaasuses polnud vaidlustatud toimetulekutoetuse suurust, ei võtnud Riigikohus 
lõplikku seisukohta Eesti vaesusabi piisavuse osas.  

Riigikohtu lahendist saab järeldada, et kohtu hinnangul on seadusandjal vaesusabi tagamise üle 
otsustamisel ulatuslik otsustusõigus. Kohus leidis muu hulgas, et abi on kooskõlas inimväärikuse 
põhimõttega, kui abiga tagatakse inimese esmavajaduste rahuldamine. Kohus ei täpsustanud, 
milliste esmavajaduste rahuldamist ta silmas pidas. Riigikohus viitas vaid SHS § 22 lõikele 1, mille 
kohaselt peaks toimetulekutoetus tagama inimese või perekonna minimaalsed tarbimiskulud 
toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste 
rahuldamiseks.  

Nagu ka Riigikohus ütles, peab puuduse korral eraldatav abi võimaldama inimesele inimväärse 
äraelamise. On selge, et riigipoolne vaesusabi ei pea olema samal tasemel kui inimene teenib tööga 
või saab sotsiaalkindlustussüsteemi läbi. Kui vaesusabi oleks samal tasemel, hakkaksid paljud 
inimesed üksnes sellele toetuma ning ei panustaks ise enam enda ülalpidamisele.274 Samas, nagu 
korduvalt öeldud, on ka puuduses olevale inimesele vaja inimväärne äraelamine kindlustada.  

Inimväärne äraelamine tähendab inimese võimet ennast vabalt teostada, sealjuures tunda ennast 
ühiskonna täieõigusliku ja väärtusliku liikmena. Inimesel ei tohi olla häbi ühiskonnas elada, samuti 
ei tohi inimesel olla ebamõistlikke takistusi ühiskonnas elamisele.275 Seepärast peab vaesusabi 
olema ulatuslikum kui vaid abi, mis katab inimese bioloogilised miinimumvajadused 
hädavajalikule toidule, riietusele ja eluasemele. Viimast seepärast, et inimesele ei ole tarvis tagada 
mitte üksnes elu (vt PS § 16), vaid inimväärne äraelamine. Kui tagada oleks vaja vaid eksistents, 
piisaks bioloogiliste esmavajaduste rahuldamisest. Inimväärse äraelamise tagamine tähendab aga 
enamat: tagada tuleb inimese bioloogilised esmavajadused, aga ka kulud, mis kaasnevad 
igapäevaelus osalemisega (transpordi, kultuuri jne). Sealjuures peab toetuse suurus sõltuma sellest, 
kui palju riigis reaalselt sellisteks kuludeks inimesel minimaalselt igas kuus läheb. Seetõttu 
sõltubki vaesusabi suurus konkreetse ühiskonna majanduslikust olukorrast ja ühiskonnast 
kehtivatest väärtustest. Lisaks tuleb vaesusabi tagades arvestada, et see peab olema suunatud 
inimese iseseisva hakkamasaamisvõime soodustamisele ja abi osutamisega ei või sildistada abi 
saajat. Vastasel juhul ei oleks inimväärikuse põhimõte järgitud.  

Käesoleva alajaotuse kokkuvõtteks tuleb öelda, et põhiseadus nõuab, et inimese inimväärikus oleks 
tagatud. Inimväärikuse põhimõtte üheks elemendiks on inimväärse äraelamise võimalus. 
Sotsiaalsete põhiõiguste tagamine teenib eesmärki tagada inimese inimväärse äraelamise võimalus. 
Seepärast tulebki sotsiaalsete põhiõiguste täpsemal sisustamisel arvestada, et nende kaudu peab 
saama tagatud inimese võimalus inimväärsele äraelamisele.  

Arvestades töö eesmärki keskendus see analüüsi alapeatükk inimväärikuse inimväärse äraelamise 
elemendile. Inimväärikuse menetlusõiguslik element leiab lühidat käsitlemist allpool.  

                                                 
274 Vt täpsemalt ka perekonna abistamiskohustuse osa.  
275 Vt ka A. Eide. The Right to an Adequate Standard of Living, Including the Right to Food. In Eide, A. Economic, 

Social and Cultural Rights. Kluwer Law International, 2001, p 133.  
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1.2. Euroopa Liidu õigus 

Vaatamata sellele, et Euroopa Liit ei ole ammu enam pelgalt majandusühendus, ei ole Euroopa 
Liidul käesoleval ajal veel siduvat põhiõiguste kataloogi. Samas sai juba 1960ndate lõpus selgeks, 
et Euroopa Liit peab austama isikute põhiõigusi ja –vabadusi, muu hulgas õigusloomes, sest 
vastasel juhul ei aktsepteeritaks Liidu õigusaktide ülimuslikkust liikmesriikides.276 Nii ütleski 
Euroopa Kohus juba aastal 1970 Internationale Handelsgesellschaft otsuses, et põhiõiguste 
austamine on Euroopa õiguse üldpõhimõte, mida Euroopa Kohus kaitseb.277 Põhiõigused, mida 
Euroopa Kohus kaitseb, tulenevad liikmesriikide ühistest konstitutsioonilistest traditsioonidest, 
rahvusvahelistest inimõiguskokkulepetest, eriti Euroopa Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsioonist.278,279  

Vaatamata sellele, et inimväärikuse põhimõte leiab kajastamist paljudes konstitutsioonides (vt nt 
Saksamaa põhiseaduse artikkel 1, Soome põhiseaduse artikkel 1, Hispaania põhiseaduse artikkel 
10), ei tunnustanud Euroopa Kohus seda sõnaselgelt veel väga hiljuti kui Euroopa Liidus 
tunnustatavat põhiõigust. Euroopa Kohus tunnustas inimväärikust, kui ühte Euroopa Liidus 
tunnustatud põhiõigust sõnaselgelt otsuses Holland vs Parlament ja Nõukogu, kus Holland 
vaidlustas biotehnoloogiliste leiutiste kaitse direktiivi, mis määras, millised looma või inimese 
organeid sisaldavad leiutised on patenteeritavad. Holland leidis, et inimese elavate organite 
patenteerimine on vastuolus inimväärikusega, kuna see muudab inimkeha lihtsalt objektiks. Selles 
lahendis tunnustas Euroopa Kohus, et: „kui kohus hindab Liidu õigusaktide vastavust õiguse 
üldpõhimõtetele, on kohtu kohustus kindlustada, et põhiõigus inimväärikusele oleks järgitud.“280 
Seega tunnustas Euroopa Kohus selgelt, et üks Euroopa Liidus tunnustatud põhiõigus on õigus 
inimväärikus.  

See, et inimväärikuse kindlustamine on oluline, sai kinnituse ka Omega lahendis. Nimelt oli Bonni 
linnavalitsus keelanud tapmist imiteeriva mängu pakkumise. Seda põhjusel, et see rikub 
inimväärikuse põhimõtet. Arvestades, et mängu seadmete pakkuja oli Briti ettevõtja, riivas selline 
keeld ühte Euroopa Liidu neljast põhivabadusest, teenuste liikumise vabadust. Euroopa Kohus 
nõustus Saksamaa argumentidega, et teenuste liikumise vabaduse riivamine oli põhjendatud 
inimväärikuse kaitse vajadusega.281 Nelja põhivabaduse riive õigustamine on Euroopa Kohtu 
praktika kohaselt reeglina väga keeruline.282 Arvestades, et Euroopa Kohus aktsepteeris Omega 
otsuses inimväärikuse kaitse vajadust kui teenuste vaba liikumise õiguse õiguspärast piirangut, 
annab tunnistust inimväärikuse kaitse olulisusest.  

Inimväärikuse põhimõte leiab selge tunnustuse ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. Harta artikkel 
1 ütleb, et inimväärikus on puutumatu. Seda tuleb austada ja kaitsta.  

                                                 
276 S. Douglas-Scott. A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights 

Aqeus. Common Market Law Review 43, 2006, p 633. 
277 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-11/70, Internationale Handelsgesellschaft (1970), p 4.  
278 Viimasel ajal on Euroopa Kohus hakanud arvesse võtma ka Euroopa põhiõiguste harta eelnõud. Kohtujuristid 

viitasid hartale juba 2001. a, vt nt : Kohtujurist Tizzano arvamus asjas C-173/99 BECTU (2001), paras 26- 27. 
279 Vt põhiõiguste arengu kohta Euroopa Liidus põhjalikumalt nt: X. Groussot. General Principles of Community Law. 

Europa Law Publishing, 2006. A. Bogdandy. The European Union as a Human Rights Organization? Human 
Rights and the Core of the European Union. Common Market Law Review. 37, 2000, pp. 1307-1338. 

280 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-377/98, Netherlands vs Parliament and Council (2001), p 70.  
281 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-36/02, Omega (2004), p 32-41.  
282 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-49/89, Corsica Ferries France (1989), p 8. 
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Põhiõiguste harta selgitustes öeldaks, et: „Inimväärikus ei ole mitte ainult põhiõigus iseenesest, 
vaid moodustab põhiõiguste tegeliku aluse. 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsioon sätestas 
inimväärikuse oma preambulis: „Pidades silmas, et inimkonna kõigi liikmete väärikuse, nende 
võrdsuse ning võõrandamatute õiguste tunnustamine on vabaduse, õigluse ja üldise rahu alus.“ 
Oma 9. oktoobri 2001. aasta otsusega kohtuasjas C377/98: Madalmaad v. Euroopa Parlament ja 
nõukogu, […], kinnitas Euroopa Kohus, et põhiõigus inimväärikusele moodustab osa liidu 
õigusest. Sellest tuleneb, et mitte ühtegi hartas sätestatud õigust ei tohi kasutada teise inimese 
väärikuse riivamiseks ning et inimese väärikus on osa käesolevas hartas sätestatud õiguste 
põhiolemusest. Seega tuleb inimväärikust austada, isegi kui seda tehes piiratakse mingit muud 
õigust.“283 

Põhiõiguste harta jõustumisel saab inimväärikuse tagamise vajadus selge tunnustuse ka Euroopa 
Liidu kirjutatud õiguses. Samas on tegelikkuses ka täna paljud Euroopa Liidu õigusaktid ja 
meetmed suunatud sellele, et inimestel oleks võimalik elada inimväärset elu.  

Nii teenivad inimväärikuse tagamise eesmärki kõik õigusaktid, mis nõuavad võrdse kohtlemise 
põhimõtte järgimist. Samuti teenib inimväärikuse eesmärki näiteks direktiiv 2004/38/EÜ, mis 
käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide 
territooriumil. Nimetatud direktiivi preambulis on ka nimetatud inimväärikuse teenimise eesmärk: 
„et kõikide liidu kodanike õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil saaks kasutada 
vabaduse ja väärikuse objektiivseid tingimusi täites, tuleks see õigus anda ka nende pereliikmetele, 
sõltumata nende kodakondsusest.“ Euroopa Liidu kodanike inimväärikuse kindlustamise eesmärki 
teenib ka sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimine: inimene saab vabalt erinevates 
liikmesriikides ennast teostada ilma, et ta kaotaks väljateenitud hüvitisi. Erinevate hüvitiste 
koordineerimine aitab tagada seda, et inimesel oleks piisavalt elatusvahendeid, olenemata, kus ta 
täpselt elab.  

1.3. Rahvusvaheline õigus 

Inimväärikuse põhimõte on rahvusvahelises õiguses senini kajastamist leidnud reeglina mitte 
iseseisva õigusena, vaid rahvusvaheliste lepingute preambulites sätestatud eesmärgina, mille poole 
vastava lepinguga püüeldakse.  

Juba inimõiguste ülddeklaratsioonis, mis võeti ÜRO Peaassamblee poolt vastu 10.12.1948, on 
sätestatud, et inimkonna kõigi liikmete väärikuse, nende võrdsuse ning võõrandamatute õiguste 
tunnustamine on vabaduse, õigluse ja üldise rahu alus. Inimõiguste ülddeklaratsioon sisaldab palju 
õigusi, mis aitavad kaasa inimväärikuse erinevate aspektide tagamisele:284 nii sätestab artikkel 5 
õiguse olla vaba julmast, ebainimlikust ja väärikust alandavast kohtlemisest, artikkel 7 üldise 
võrdsuspõhiõiguse, artikkel 12 õiguse era- ja perekonnaelu puutumatusele, artikkel 18 mõtte-, 
südametunnistuse- ja usuvabaduse. Käesoleva töö kontekstis on asjakohane eriti välja tuua veel 
artikkel 22, mis sätestab, et igal inimesel on õigus sotsiaalsele kindlustatusele ja tema väärikuse 
säilitamiseks ning tema isiksuse vabaks arenemiseks vajalike õiguste teostamisele majanduslikul, 
sotsiaalsel ja kultuuri alal rahvuslike jõupingutustega ja rahvusvahelise koostöö kaudu ning 
vastavalt iga riigi struktuurile ja vahenditele. Artikkel 25 näeb ette iga inimese õiguse sellisele 

                                                 
283 Selgitused põhiõiguste harta kohta (14.12.2007). Arvutivõrgus. Kättesaadav: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:ET:PDF  
284 Vt inimväärikuse erinevate elementide kohta käesoleva peatüki esimene alajaotus.  
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elatustasemele, […], mis on nõutav tema enda ja perekonna tervise ja heaolu hoidmiseks, ja õigus 
kindlustatusele tööpuuduse, haiguse, invaliidsuse, lesestumise ja vanaduse saabumise korral või 
mõnel muul elatusvahenditest ilmajäämise juhul inimestest endast olenemata põhjustel. 

Seega oli juba 1948. a inimõiguste ülddeklaratsioonis rõhutatud, et lisaks kodaniku- ja poliitiliste 
õiguste tagamisele, on inimese inimväärikuse kindlustamiseks vajalik tagada ka sotsiaalsed 
õigused. 1966. a võeti vastu majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline 
pakt, mis sätestas mitmed sotsiaalsed õigused. Asjakohase eraldiseisva rahvusvahelise lepingu 
väljatöötamine näitab, et sotsiaalsete õiguste tagamist peetakse inimväärikuse kindlustamiseks väga 
oluliseks.  

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakti (edaspidi MSKÕP) preambul sätestabki, 
et inimestele on väärikuse kindlustamiseks vaja tagada nii kodaniku- ja poliitilised õigused, kui ka 
majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised õigused. Nii ütleb MSKÕP preambul, et silmas tuleb 
pidada, et vastavalt ÜRO põhikirjas väljakuulutatud printsiipidele on vabaduse, õigluse ja üleüldise 
rahu aluseks inimühiskonna iga liikme väärikuse ning võrdsete ja võõrandamatute õiguste 
tunnustamine. On tarvis tunnustada, et need õigused tulenevad inimesele omasest väärikusest ja et 
vastavalt inimõiguste ülddeklaratsioonile võib vaba inimese ideaal, kes ei tunne hirmu ega puudust, 
teoks saada ainult siis, kui luuakse tingimused, kus igaüks võib kasutada oma majanduslikke, 
sotsiaalseid ja kultuurialaseid õigusi samuti kui oma kodaniku- ja poliitilisi õigusi. 

Nagu öeldud sätestab MSKÕP mitmeid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi, mille 
kindlustamine on inimese inimväärikuse tagamiseks oluline. Nii sätestab MSKÕP artikkel 6 õiguse 
tööle; artikkel 9 õiguse sotsiaalkindlustusele, artikkel 12 õiguse vaimse ja füüsilise tervise kaitsele; 
artikkel 11, et igaühe õigus tema ja ta perekonna küllaldasele elatustasemele, sealhulgas piisavale 
toitumisele, riietusele ja elamule, ja õigust elutingimuste pidevale paranemisele. Artiklist 11 
tuleneb sisuliselt, et kõigi isikute, ka nende, kes ei suuda endale töö, kindlustushüvitiste ja/või 
perekonna toel inimväärset äraelamist kindlustada, inimväärikus on vaja tagada.  

Kitsamalt Euroopa tasandil on samuti kokku lepitud, millised õigused on vaja isikutele tagada 
inimväärikuse kindlustamiseks. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon 
(edaspidi: EIÕK) sätestab peamiselt klassikalised kodanikuõigused ja vabadusõigused. Sotsiaalsed 
õigused, mis on inimväärika elu kindlustamiseks tarvis isikutele tagada, on selge väljenduse 
leidnud näiteks parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalhartas (edaspidi: ESH). Täpsemalt 
sätestab ESH mitmed tööga seotud õigused (õigus tööle (art 1), õigus õiglastele töötingimustele (art 
2-4), õigus kaitsele töösuhte lõpetamise korral (art 24-25), õigus saada tööhõiveteenuseid (art 1)), 
samuti on ESHs toodud õigus tervise kaitsele (art 11), sotsiaalkindlustusele (art 12), sotsiaal- ja 
meditsiiniabile (art 13), õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest (art 30), õigus eluasemele 
(art 31). Eraldi on toodud välja ka mõnede sotsiaalse riski gruppide õigus avaliku võimu poolsele 
abile: nendeks on vanurid (art 23), võõrtöötajad ja nende perekonnad (art 19), lapsed ja noored (art 
7 ja 17), perekonnad (art 16).  

Euroopa kontekstis ei saa jätta tähelepanuta ka Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksit, mis nõuab, et 
riigid looks sotsiaalkindlustussüsteemi, mille kaudu isikud saaksid klassikaliste sotsiaalsete riskide 
realiseerumisel tuge. Sotsiaalkindlustuskoodeks seab ka nõuded hüvitiste adekvaatsusele. Avaliku 
võimu poolt loodud süsteem, mis toetab isikuid sotsiaalse riski realiseerumisel, aitab kaasa 
inimväärikuse tagamisele.  
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Nagu ülal öeldud, aitab sotsiaalsete õiguste tagamine kaasa inimväärikuse kindlustamisele.285 
Tekib küsimus, mis ulatuses ja viisil tuleb sotsiaalsed õigused inimväärikuse kindlustamiseks 
inimestele tagada. Sellele on keeruline vastata, arvestades esmalt, et rahvusvahelise õiguse aktides, 
aga ka konstitutsioonides sätestatud sotsiaalsed õigused oma sõnastuselt väga abstraktsed ning 
teisalt, et nimetatud õiguste tagamine eeldab sageli riigi aktiivset tegutsemist ja palju rahalisi 
vahendeid.  

Vaatamata sotsiaalseid õigusi sisaldavate normide abstraktsusele ja olemusele, saab sotsiaalsete 
õiguste tagamise eesmärki – kindlustada inimesele võimalus inimväärikaks eluks – arvestades 
järeldada, et sotsiaalsed õigused tuleb tagada määral, mis võimaldab inimesel elada inimväärselt. 
Sotsiaalsete õiguste tagamise ulatuse, viisi ja põhimõtete kohta annavad konkreetsemaid juhiseid 
asjakohaste rahvusvaheliste lepingute järelevalveorganid. Järgnevalt leiavad käsitlemist MSKÕP ja 
ESH järelevalveorganite asjakohased seisukohad.  

MSKÕP järelevalveorgan, ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuuriliste Õiguste Komitee 
(edaspidi komitee), on öelnud, et riikidel on minimaalne põhikohustus tagada inimestele kõik 
konventsioonis sätestatud õigused vähemasti minimaalselt vajalikul tasemel. Nii on komitee 
leidnud, et kui riigis ei ole tagatud inimeste põhilised vajadused toidule, elementaarsele arstiabile ja 
elamispinnale, siis on riik rikkunud oma konventsioonijärgseid kohustusi.286 Konventsioonijärgsete 
õiguste miinimumtuuma tagamise nõudmine riikidelt on arusaadav, sest vastasel juhul ei oleks 
kindlasti tagatud inimese inimväärikus: kui inimene on näljas, peavarjuta ja ei saa elementaarset 
arstiabi, siis on keeruline rääkida inimese võimest teostada ennast vabalt ühiskonnas, tunda ennast 
väärtuslikuna.  

Samas on oluline märkida, et arenenud riikide puhul reeglina ei piisa üksnes õiguste 
miinimumtuuma tagamisest. MSKÕP artikkel 2 sätestab, et riigid peavad olemasolevate ressursside 
piires võtma maksimaalseid abinõusid selleks, et tagada igal vajalikul viisil, kaasa arvatud 
seadusandlikud abinõud, järk-järgult täielik konventsioonis tunnustatud õiguste teostamine. Seega 
peavad riigid püüdlema ka suunas, et tagada inimestele maksimaalses võimalikus ulatuses 
MSKÕPis nimetatud sotsiaalsed õigused.287 See omakorda võimaldab kindlustada inimestele 
võimalikult ulatuslikult õiguse inimväärsele elule.  

MSKÕP järelevalveorgan on oma üldkommentaarides andnud paljude õiguste kohta täpsemaid 
suuniseid, mis viisil ja ulatuses tuleb need õigused tagada, muu hulgas, mida nõuab nimetatud 
õiguste miinimumtuum.288 Nii on komitee oma viimases üldkommentaaris (nr 19) andnud juhiseid, 
kuidas riigid peavad tagama isikute õigust sotsiaalkindlustusele. Komitee alustas oma 
üldkommentaari sellega, et rõhutas, et õigus sotsiaalkindlustusele on inimese inimväärikuse 
tagamise seisukohalt ülioluline. Komitee rõhutas edasi, et tarvis on luua avaliku võimu poolt 
administreeritav või selle järelevalve all olev sotsiaalkindlustussüsteem, millega on kaetud 

                                                 
285 Arvestades töö iseloomu, ei leia pikemalt analüüsimist kuidas aitab kodaniku- ja poliitiliste õiguste tagamine kaasa 

inimväärikale elule. Arvestades, et inimväärikusel on mitmeid elemente, on selge, et ka need õigused on tarvis 
isikutele tagada.  

286 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 3 (1990): riikide kohustuste 
olemus. http://www2.ohchr.org, p 10.  

287 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 3 (1990): riikide kohustuste 
olemus. http://www2.ohchr.org, p 9. 

288 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaarid on kättesaadavad: 
http://www2.ohchr.org 
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vähemasti 9 tüüpilist sotsiaalset riski. Komitee märkis ka, et sotsiaalkindlustussüsteemi 
kättesaadavus, st sellega liitumise võimalus, hüvitiste saamise eeldused jne, peab olema mõistlikul 
viisil tagatud. Komitee osundas, et sotsiaalkindlustussüsteemi hüvitised peavad olema adekvaatsed 
ja aitama tagada teisi konventsioonis sätestatud õigusi (õigust adekvaatsele elatustasemele, õigus 
tervishoiuteenustele jne). Komitee rõhutas ka sotsiaalkindlustussüsteemi jätkusuutlikkuse olulisust 
ning selle valguses pidas väga raskelt õigustatavaks sotsiaalkindlustushüvitiste vähendamise 
võimalikkust või nende saamise tingimuste karmistamist.289,290  

Komitee poolt antud juhised õiguse sotsiaalkindlustusele tagamiseks teenivad selgelt eesmärki, et 
sotsiaalkindlustuse kaudu aidataks tagada inimväärse elu võimalikkust. Komitee rõhutab seda ka 
mitmel pool üldkommentaaris. Riigid peavad seega võtma abinõusid, et tagada järk-järgult õigus 
sotsiaalkindlustusele täies ulatuses. Sarnaselt tuleb käituda iga konventsioonis nimetatud õiguse 
puhul.  

ESH järelevalveorgan, Sotsiaalsete Õiguste Komitee, on andnud suuniseid, kuidas riigid peavad 
tagama ESH sätestatud õigusi: seda nii riikide hartajärgseid raporteid hinnates, kui ka 
kollektiivseid kaebusi lahendades. Analüüsides ESH järelevalveorgani poolt antud suuniseid saab 
öelda, et ESH nõuab, et sotsialased õigused oleks tagatud kõrgel tasemel. Järgnevalt leiavad 
näitlikku käsitlemist ESH järelevalveorgani juhised harta artiklis 13 sätestatud õiguse sotsiaalabile 
kontekstis.  

ESH artikkel 13 sätestab: „Et rakendada tulemuslikult õigust saada sotsiaal- ja meditsiiniabi, 
kohustuvad lepingupooled: 1. tagama, et iga piisavate elatusvahenditeta isik, kes pole suuteline 
oma tööga või muude allikate, eelkõige sotsiaalkindlustussüsteemi hüvitiste kaudu selliseid 
vahendeid hankima, saab küllaldast abi ning haigestumise korral oma seisundile vastavat hooldust; 
2. tagama, et selline abi ei ahendaks selle saaja poliitilisi või sotsiaalseid õigusi; 3. sätestama, et 
igaüks võib saada asjaomaste avalik-õiguslike või eraõiguslike talituste kaudu niisugust nõustamist 
või isiklikku abi, mis on vajalik vältimaks, kõrvaldamaks või leevendamaks tema või tema 
perekonna elamist puuduses.“ Artiklis 13 sätestatud riikide kohustus tagada isikutele sotsiaalabi 
teenib omakorda harta artiklis 30 sätestatud õiguse – õigust kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
eest - tagamise eesmärki.291 See kõik omakorda aitab tagada inimese õigust inimväärsele elule.  

ESH järelevalveorgan on öelnud, et õigus sotsiaalabile tähendab õigust saada inimese vajadusest 
sõltuvat abi,292 üldjuhul toetuste või teenuste vormis. Komitee eristab õigust sotsiaalabile õigusest 
sotsiaalkindlustusele: viimase puhul ei mängi isiku abivajadus rolli. ESH järelevalveorgan on 
analüüsinud ka millises ulatuses ja tingimustel tuleb sotsiaalabi isikutele osutada. Komitee 
seisukohtade järgi tekib isikul õigus abile siis, kui tal ei ole adekvaatseid vahendeid, et ära elada. 
Komitee on öelnud, et sotsiaalabi saamise eelduseks võib seada võimatuse saada äraelamiseks 
vahendeid töö kaudu või muudest vahenditest, muu hulgas sotsiaalkindlustushüvitistest.293 

                                                 
289 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 19 (2008): õigus 

sotsiaalkaitsele, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org., eriti p 1-4, 9-27, 29, 40-42.  
290 Vt täpsemalt õiguskindluse peatükk. 
291 Euroopa Nõukogu. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). Kättesaadav 

arvutivõrgus: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf, p 97. 
292 Euroopa Nõukogu. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). Kättesaadav 

arvutivõrgus: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf, p 97. 
293 Euroopa Nõukogu. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). Kättesaadav 

arvutivõrgus: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf, lk 98 
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Sotsiaalabi saamise tingimuseks ei saa aga seada seda, et isik oleks elanud teatud perioodi vastavas 
riigis või mõnes selle osas.294  

Sotsiaalsete Õiguste Komitee on andnud ka juhiseid, mis ulatuses tuleb sotsiaalabi isikutele tagada. 
Abi peab olema asjakohane: st et see peab võimaldama inimesel elada väärikat elu ja katma 
inimese individuaalsed vajadused. Hindamaks abi piisavust võtab komitee arvesse põhilised 
toetused, täiendavad toetused ja vaesuspiiri riigis. Vaesuspiiriks on 50% keskmisest 
mediaansissetulekust (median equivalised income),295 mis arvutatakse Eurostati seatud vaesusriski 
piiri järgi. Komitee hinnangul on sotsiaalabi piisav kui ühes kuus makstavate (põhiliste ja 
täiendavate) hüvitiste tase ei lange oluliselt allapoole eelnimetatud vaesuspiiri.296  

Sotsiaalsete Õiguste Komitee on 2006. a Eesti ESH järgset aruannet hinnates leidnud, et Eestis 
vaesuses olevatele isikutele osutatav sotsiaalabi, st toimetulekutoetus koos kohalike omavalitsuste 
poolt osutatava sotsiaalabiga, ei vasta harta nõuetele, sest on ilmselgelt ebapiisav.297  

MSKÕP ja ESH järelevalveorganid on andnud juhiseid riikidele, kuidas peavad olema tagatud 
nimetatud rahvusvahelistes lepingutes ette nähtud õigused. Kuigi siinkohal leidisid lühidalt 
käsitlemist üksnes eelnimetatud järelevalveorganite seisukohad kahe sotsiaalse õiguse osas, saab 
öelda, et need organid nõuavad ka teiste sotsiaalsete õiguste tagamist kõrgel tasemel. Kuidas 
täpselt, tuleb sotsiaalseadustiku eriosa tehes analüüsida iga õiguse puhul eraldi.  

Üldistatult võib öelda, et rahvusvahelised lepingud nõuavad Eesti arengutasemega riigilt 
rohkem, kui üksnes igast õigusest miinimumi tagamist. See on ka arusaadav, sest vastasel 
juhul ei ole inimesele tagatud inimväärikas elu. Inimväärikas elu nõuab muu hulgas, et 
inimesel oleks võimalik ilma häbi ja ebamõistlike takistusteta olla ühiskonna täieõiguslik 
liige.298 Kui tagatakse üksnes elus püsimiseks vajalik absoluutne miinimum, siis on tagatud 
küll eksistents, kuid mitte inimväärikas elu. Samas sotsiaalsete põhiõiguste tagamine teenibki 
just eesmärki tagada mitte pelgalt eksistents, vaid inimväärikas elu. Sotsiaalsete õiguste tagamise 
ulatus sõltub ühtlasi paljus konkreetse riigi olukorrast: õigused tuleb tagada ulatuses, et konkreetses 
ühiskonnas oleks inimesel võimalik inimväärselt ära elada.  

                                                 
294 Euroopa Nõukogu. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). Kättesaadav 

arvutivõrgus: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf, lk 98 
295 Median equivalised income (Eurostat): the income of a household is established by summing all monetary income 

received from any source by each member of the household. In order to reflect differences in household size and 
composition, this total is divided by the number of "equivalent adults" using a standard scale (the so-called 
modified OECD equivalence scale). The resulting figure is attributed to each member of the household.) 

296 Euroopa Nõukogu. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). Kättesaadav 
arvutivõrgus: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestSept2008_en.pdf, lk 99.  

297 Euroopa Nõukogu. European Committee of Social Rights. Conclusions 2006 (Estonia). Articles 1, 5, 6, 7, 12, 13, 
16, 19 and 20 of the Revised Charter, p 20.  

298 A. Eide. The Right to Adequate Standard of Living Including the Right to Food. In A. Eide. C. Krause. A. Rosas. 
Economic, Social and Cultural Rights. Kluwer Law International, 2001, p 33.  
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1.4. Välisriikide õigus 299 

Inimväärikuse põhimõte on leidnud kajastust nii Soome, Saksamaa kui ka Šveitsi põhiseadustes. 
Prantsusmaa põhiseaduses sõnaselgelt inimväärikusest ei räägita, kuid Prantsuse 
konstitutsioonikohus on hiljuti tuletanud õiguse inimväärikusele. Kui Soomes on põhiseaduses 
sätestatud ka sotsiaalsed põhiõigused inimväärikuse tagamiseks, siis germaani õigusperekonnas 
põhiseadus selle koha pealt väga detailne ei ole. Seevastu on Saksamaal sotsiaalsete õiguste 
süsteem välja arendatud sotsiaalseadustikus. Järgnevalt leiab lühidat käsitlemist inimväärikuse 
põhimõte Soome, Saksamaa, Šveitsi, Prantsusmaa, aga ka Luksemburgi ja Läti õiguses.  

Soome põhiseaduse § 1 lg 2 sätestab, et konstitutsioon tagab inimväärikuse puutumatuse, 
põhiõigused ja vabadused ning edendab õiglust ühiskonnas. Seega on inimväärikus Soome 
põhiseaduses sarnaselt Saksamaa põhiseadusele seatud kesksele kohale.  

Soome põhiseadus tagab inimväärikuse kindlustamiseks erinevad põhiõigused. Muu hulgas tagab 
põhiseaduse § 19 õiguse sotsiaalsele turvalisusele. Paragrahv 19 lg 1 järgi on kõigil, kes pole 
iseseisvalt võimelised tagama endale inimväärset elatustaset, õigus hädavajalikule toimetulekule ja 
hoolekandele. Paragrahv 19 lg 2 järgi tagab seadus igaühele õiguse minimaalsele toimetulekule 
töötuse, haiguse, töövõimetuse ja vanaduse ajal ning lapse sünni ja toitjakaotuse korral. Paragrahv 
19 lg 3 kohaselt on riigivõim kohustatud vastavalt seaduses sätestatud korrale tagama igaühele 
piisavad sotsiaal- ja meditsiiniteenused ning edendama rahva tervist. Samuti peab riigivõim 
toetama perekonna ja teiste lapse hoolekande eest vastutavate isikute võimalusi tagada lapsele 
heaolu ning individuaalne areng. Riigivõimu ülesanne on edendada igaühe õigust eluasemele ning 
toetada iseseisva elu korraldamist. 

Soome põhiseaduse kommetaarides öeldakse, et põhiseaduse § 19 lg 1 sätestatud õiguse sisuks on 
"inimväärse elatustaseme seisukohalt vältimatu toimetulek ja hoolekanne". Valitsuse põhiõiguste 
parandusettepaneku (HE 309/1993, lk 69) kohaselt nõuab õiguse rakendamine tervise ja eluvõime 
säilitamiseks vajaliku piisava toidu ja eluaseme olemasolu. Õiguse sisu täpsustamine, näiteks 
õigust tagava rahalise toetuse sätestamine, on keeruline.300  

Põhiseaduse § 19 lg 1 kommentaarides öeldakse, et põhiõiguste parandamise eeltööd annavad 
põhjust kaheks, teineteisest erinevaks tõlgenduseks. Valitsuse ettepaneku põhjendustes kirjeldati 
õiguse sisu mõistega "eksistentsimiinimum". Valitsuse väitel oli õiguse eesmärgiks tagada 
inimväärse elatustaseme eelduste miinimumtase ehk eksistentsimiinimum. Samas rõhutati sätte 
tihedat seotust sättega, mis puudutab õigust elule (kehtiva põhiseaduse § 7 punkt 1). Viimati 
mainitud sätte üksikasjalikus põhjenduses tõdeti, et vältimatut toimetulekut ja hoolekannet 
puudutavat sätet tuleb tõlgendada elu miinimumeelduste ehk eksistentsimiinimumi tagava sättena. 
(HE 309/1993, lk 19 ja 49). Väljenditele "eksistentsimiinimum" ja "elu miinimumeeldused" võib 
rajada kitsapiirilise tõlgenduse, mis taandab põhiseaduse § 19 lg-s 1 määratletud õiguse pelgalt elu 

                                                 
299 Saksa- ja prantsusekeelsete riikide võrdlev osa põhineb vastavalt Mari-Liis Aasametsalt ja Kristiina Rebaselt 

saadud teabel. Läti osa põhineb tõlkebüroost tellitud eestikeelsetel tõlgetel. Soome kirjeldus põhineb soomekeelsel 
materjalil.  

300 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §) kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet, Werner Söderström Lakitieto OY, 
1999, s 609 (tõlge).  
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bioloogilise kestuse miinimumtingimustele, nagu hädavajaliku toidu, riietuse ja eluaseme 
olemasolule.301 

Sätet on võimalik tõlgendada ka laiemalt. Esiteks peab viitama sätte tekkeloole. Põhiõiguste 
komitee ettepanekus (KM 1992:3) oli vältimatu toimetuleku ja hoolekande õiguse säte teine punkt 
paragrahvis, mille esimene punkt reguleeris muuhulgas õigust elule. Valitsuse ettepanekus kuulus 
vastav säte seevastu juba algusest peale sotsiaalseid õigusi reguleerivasse § 15a. Põhiseaduse 
komisjon märkis oma otsuses (PeVM 25/1994, lk 10), et valitsuse poolt tehtud ettepanek rakendada 
seadussüstemaatilist valikut ilmselt tugevdaks õiguse sisu. Samas lükkas Põhiseaduse Komisjon 
tagasi parlamendi rahanduskomisjoni ettepaneku, mille kohaselt säte oleks seotud õigust elule 
reguleeriva sättega.302  

Laiema tõlgenduse kasuks räägib ka sätte sõnastus, milles õigus vältimatule toimetulekule ja 
hoolekandele pole seotud üksnes elu tagamise, vaid ka inimväärse elu tagamisega. Inimväärse 
elu tagamise all võib mõista muudki, kui vaid bioloogilise olemasolu seisukohalt hädavajalike 
eelduste tagamist. Inimväärne elu sisaldab ka kultuurist ja ajaloost lähtuvaid elemente. See, mida 
inimväärse elu all tegelikult silmas peetakse, sõltub inimese kultuurilistest väärtustest ja 
tõekspidamistest.303,304 

Soome põhiseaduse § 19 lg 2 kommentaarides öeldakse, et isikut ei saa jätta lootma 
põhiseaduse § 19 lõikes 1 nimetatud sotsiaalabile. Seda siis olenemata sellest, kuidas antud sätet 
(19 lg 1) tõlgendada. Isiku põhitoimetuleku tüüpiliste sotsiaalsete riskide realiseerumisel peab 
tagama sotsiaalkindlustus. Põhiseaduse § 19 lg 2 kohustab seadusandjat looma kindlustussüsteemid 
selliste riskide nagu töötus, haigus, töövõimetus, lapse sünd ning toitjakaotus puhuks.305,306  

Järgmiseks leiab käsitlemist inimväärikuse põhimõte Saksamaa õiguses. Saksamaa põhiseaduse 
artikkel 1 lg 1 sätestab, et inimväärikus on puutumatu. Inimväärikuse austamine ja kaitse on kogu 
riigivõimu ülesanne. Artikkel 1 lg 2 kohaselt tunnustavad saksa inimesed seetõttu puutumatuid ja 

                                                 
301 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §) kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet, Werner Söderström Lakitieto OY, 

1999, s 610 (tõlge). 
302 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §) kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet, Werner Söderström Lakitieto OY, 

1999, s 610 (tõlge). 
303 Samas. 
304 Soome eelmise põhiseaduse alusel võttis Põhiseaduse Komisjon oma otsuses (peVL 31/1997) valitsuse 

toimetulekutoetuse seaduse eelnõu kohta omaks sätte kitsama tõlgenduse. Komisjon tõdes valitsuse põhiõiguste 
parandamist puudutavale eelnõule viidates, et põhiseaduse § 15a lg 1 eesmärgiks oli inimväärse elatustaseme 
miinimumeelduste ehk eksistentsimiinimumi tagamine. Toimetulekutoetuste süsteemi abil püütakse aga tagada 
sotsiaalselt tunnustatud elatustaset, mis komisjoni arvates enamikel juhtudel ületab põhiseaduse § 15 lg-s 1 tagatud 
õiguse. Komisjon leidis, et ettepanekus nimetatud toimetulekutoetuse põhiosa küündib kaugemale kui vaid 
inimväärse elu tagamiseks vajaliku vältimatu toimetulekuni. Toetuse lisaosaga kaetud väljaminekud ei kuulunud 
komisjoni arvates põhiseaduse §15a lg-s 1 sätestatud õiguse piiresse. Viidatud: K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 
19 §) kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet, Werner Söderström Lakitieto OY, 1999, s 610-611 (tõlge). 

305 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §) kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet, Werner Söderström Lakitieto OY, 
1999, lk 613 (tõlge). 

306 Lisaks toon välja Soome põhiseaduse kommentaarides tudengite toimetulekutoetuse kohta öeldu: Säte (põhiseaduse 
§ 19 lg 2) ei hõlma kõiki neid olukordi, mille puhul sotsiaalkindlustussüsteem tagab isikule subjektiivsete õigustena 
antavad hüvitised. Õpingute aegne toimetulekutoetus ei kuulu sätte piiresse ega ole tagatud ka muude põhiseaduse 
§ 19 sätetega. Õpingute aegset toimetulekut tuleb vaadelda hoopis põhiseaduse § 16-ga reguleeritud kultuurilistest 
õigustest lähtudes. K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §) kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet, Werner 
Söderström Lakitieto OY, 1999, lk 614 (tõlge).  



117 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

võõrandamatuid põhiõigusi ühiskonna alusena kui rahu ja õigluse aluseid maailmas. Artikkel 1 lg 3 
järgi on seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim seotud järgnevates põhiseaduse sätetes toodud 
põhiõigustega.  

Inimväärikus on Saksa sotsiaalseadustikus (SGB) mainitud seadustiku eesmärgi koosseisus. SGB I 
§ 1 kohaselt peab sotsiaalseadustik looma sotsiaalsed hüvitised, sealhulgas sotsiaal- ja 
kasvatusliku abi, eesmärgiga tagada sotsiaalne õiglus ning sotsiaalne kindlustatus. 
Sotsiaalseadustik peab kaasa aitama inimväärse elu kindlustamisele, võrdsete eelduste loomisele 
isiksuse vabaks eneseteostuseks, eriti noortele, perekonna kaitsmisele ja toetamisele, vabalt valitud 
tegevusega sissetuleku teenimise võimaldamisele ning elus ette tulevate eriliste raskuste 
kõrvaldamisele või kompenseerimisele, muu hulgas isiku enda abistamise toetamisele (Hilfe zur 
Selbsthilfe). 

Inimväärikus on seadustiku esimeses paragrahvis esimeseks nimetatud eesmärkidest. 
Sotsiaalõiguse valdkonnas on saksa kohtupraktika ja õigusteadlaste enamus seisukohal, et kohustus 
tagada inimväärikus on täidetud selle õiguse tuuma tagamisega (Grundsicherung).307 Seega 
leitakse näiteks, et küsimust vanaduspensioni suurusest pärast aastakümneid kestnud osamaksete 
tasumist ei saa reeglina lahendada inimväärikuse, vaid tuleks lahendada õiguskindluse põhimõtte 
toel. Leitakse, et kuigi ka sotsiaalkindlustus teenib inimväärikuse tagamise eesmärki, tuleb 
põhiseadusliku õiguse inimväärsele elule riivet tunnistada siiski vaid juhul, kui isik muidu 
inimväärikust ohustavasse hädaolukorda satuks.308  

Inimväärikusel on oluline koht ka SGB XII raamatus (sotsiaalabi). SGB XII § 1 lg-s 1 sätestatakse, 
et sotsiaalabi ülesanne on õigustatud isikutele inimväärika toimetulemise võimaldamine. 
Sotsiaalabiõiguses on inimväärikus keskseks struktuuriprintsiibiks, millel on suunav roll ülejäänud 
sätete tõlgendamisel ning diskretsiooni teostamisel.309 Saksa kohtupraktikas on inimväärikuse 
põhimõttest tuletatud sotsiaalabihüvitiste osutamise kohustusele vastav subjektiivne avalik 
õigus.310 Inimväärikuse põhimõtte väljenduseks peetakse ka õigustatud isiku kohustust ennast 
esmajoones ise aidata (Selbsthilfeverpflichtung). 

Šveitsi põhiseaduse põhiõiguste peatüki art. 7 kohaselt tuleb inimväärikust austada ja kaitsta. 
Põhiseaduse artikkel 12 kohaselt on igaühel, kes on viletsuses ega suuda iseendaga toime 
tulla, õigus abile ja vahenditele, mis on hädavajalikud inimväärseks äraelamiseks. 
Toimetulekupiir ei tulene konstitutsioonist, see määratletakse individuaalselt ja konkreetselt igal 
üksikjuhul.311 Sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalabi liigid sätestatakse põhiseaduse artiklites 110 ja 
järgnevad. Art. 115 kohaselt on sotsiaalhoolekanne liidumaade ülesanne. See selgitab täpsema 
föderatiivse hoolekande regulatsiooni puudumise ning sotsiaalhoolekandele omaste printsiipide 
käsitluste vähesuse.  

Šveitsi põhiseaduse artikkel 41 on huvitav, sest sätestab ka riigi sotsiaalsed eesmärgid laiemalt. 
Muu hulgas on sätestatud, et föderatsioon ja liidumaad lisaks isiku enda ja erainitsiatiivile aitavad 
kaasa, et iga inimene panustab sotsiaalkindlustussüsteemi, et igaüks saab piisavat meditsiinilist abi, 

                                                 
307 BVerfGE 40, 121 (133); 45, 187 (228); 78, 104 (118); 82, 60 (85); 89, 346 (353). 
308 Hauck/Noftz, SGB I, § 1, Rn 18. 
309 Grube/Wahrendorf, SGB XII, § 1 Rn 36. 
310 BeVerwGE 1, 159. 
311 Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 2008, S 5. 
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et perekonnad saavad toetust.312 Artikkel 41 lg 2 kohaselt aitavad föderatsioon ja liidumaad kaasa, 
et iga inimene oleks kindlustatud vanadusest, puudest, haigusest, õnnetustest, tööpuudusest, 
emadusest, lesetusest, toitjakaotusest tulenevate majanduslike riskide vastu. Artikli 41 lg 4 ütleb, et 
nimetatud artiklis loetletud sotsiaalsetest eesmärkidest ei tulene isikutele subjektiivseid õigusi.  

Kui Soome, Saksamaa ja Šveitsi põhiseadused sisaldavad selget viidet inimväärikusele, siis 
Prantsuse erinevad põhiseadused ei sätesta otseselt õigust inimväärikusele. Prantsuse 
konstitutsioonikohus on tuletanud aga siiski kohtupraktikas igaühe õiguse inimväärikusele. 
Muu hulgas on Conseil Constitutionnel 19.01.1995. a otsuses inimväärikuse põhimõttele ja 
1946. a põhiseaduse preambula 10 ja 11 (solidaarsuskohustus) toetudes leidnud, et igaühel on 
õigus elamisväärsele elamispinnale. 1946. a põhiseaduse preambula punktid 10 ja 11 
sätestavad vastavalt, et rahvas tagab indiviidile ja perekonnale nende arenguks vajalikud 
tingimused (p 10); Rahvas tagab kõigile, eelkõige lastele, emadele ja eakatele töötajatele 
tervisekindlustuse, materiaalse kindlustatuse, õiguse puhkeajale ja puhkusele. Igaühel, kes oma 
vanuse, füüsilise, vaimse või majandusliku olukorra tõttu ei saa töötada, on õigus saada 
kogukonnalt äraelamiseks vajalikke vahendeid (p 11).  

Luksemburgi põhiseaduse artikkel 11 esimene lõige sätestab, et riik tagab inimesele ja perekonnale 
loomuomased õigused. Vastavalt põhiseaduse tekstis välja toodud ja viidatud 
kohtupraktikale piirneb mõiste "loomuomane" inimese ja perekonna eksistentsiaalsete 
küsimustega, inimväärikuse ja vabaduse teematikaga.313  

Läti põhiseaduse artikkel 95 lause 1 sätestab, et riik kaitseb inimese au ja väärikust. Sama sätte 
teine lause räägib, et piinamine ja muu julm ning alandav kohtlemine on keelatud. Laiemalt Läti 
põhiseaduses inimväärikust kajastatud ei ole. Samas on Läti põhiseaduses sätestatud mitmed 
sotsiaalsed põhiõigused (nt artikkel 109, mis sätestab igaühe õiguse sotsiaalkindlustusele vanaduse, 
töövõimetuse, tööpuuduse ja teiste seadusega nimetatud riskide puhuks; artikkel 111, mis sätestab 
et riik peab kaitsma inimeste tervis ja garanteerima põhilisel tasemel õiguse meditsiiniabile).  

Läti seadus sotsiaalkindlustuse kohta ei sätesta sotsiaalkindlustussüsteemi toimimise ühe 
põhiprintsiibina inimväärikuse printsiipi. Küll on aga LpSD artiklis 2 toodud näiteks võrdse 
kohtlemise, solidaarsuse, sotsiaalse kindlustatuse ja -abi, ennetamise, individuaalse lähenemise 
printsiibid. Lisaks on LpSD artiklis 1 sätestatud, et sotsiaalsed õigused tuleb tagada maksimaalses 
võimalikus ulatuses.  

1.5. Eesti kehtiv õigus 

Inimväärikuse põhimõte koosneb erinevatest elementidest. Üheks inimväärikuse elemendiks oli 
inimväärse äraelamise tagamine. Riigikohus on leidnud, et inimestele tuleb tagada inimväärse 
äraelamise võimalus. Täpsemalt on Riigikohus sedastanud, et: „Sotsiaalriik ja sotsiaalsete õiguste 
kaitse sisaldavad ideed abist ja hoolest neile, kes ei ole suutelised iseseisvalt end piisavas ulatuses 

                                                 
312 Näitlik loetelu. 
313 Luksemburgi põhiseadus. Arvutivõrgus. Kättesaadav: 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_1/CONST_DROITS_HO
MMES.pdf  
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kindlustama. […] Põhiseadus annab põhiseaduslikkuse järelevalve kohtule pädevuse hoida ära 
inimväärikuse rikkumist.“314 

Enamik SÜS-i lähteülesandes nimetatud seadusi teenivad inimeste inimväärse äraelamise 
kindlustamise eesmärki. Samal ajal lähteülesandes nimetatud seadused (ravikindlustuse seadus, 
psühhiaatrilise abi seadus, haigekassa seadus, riikliku pensionikindlustuse seadus, 
töötuskindlustuse seadus, tööturuteenuste ja -toetuste seadus, riiklike peretoetuste seadus, 
vanemahüvitise seadus, elatisabi seadus, riikliku matusetoetuse seadus, ohvriabi seadus, puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste seadus, sotsiaalhoolekande seadus, tervishoiuteenuste korraldamise 
seadus) sõnaselgelt inimväärikuse tagamise vajadusest ei räägi.  

Välja võib siiski tuua, et SHS § 3 lõikes 1 on sätestatud, et sotsiaalhoolekande põhimõteteks on 
inimõiguste järgimine ja isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine. Samas on see sätestus väga 
üldine ning kohustus järgida inimõigusi ei pruugi seaduse tavalugejat panna mõtlema, et sotsiaalabi 
osutamise eesmärgiks on eelkõige inimestele inimväärse elu võimaldamine.  

Kokkuvõttes tuleb märkida, et põhiseaduse järelevalve kohus on rõhutanud, et sotsiaalsete õiguste 
tagamine on oluline inimväärse äraelamise kindlustamiseks, kuid teisese õiguse aktid, mille 
regulatsiooni abil sotsiaalsed põhiõigused reaalselt inimestele tagatakse, inimväärikuse 
kindlustamise vajadust eraldi ei rõhuta.  

Eespool käsitletud inimväärikuse põhimõttes sisalduva inimväärse äraelamise elemendi kõrval 
eksisteerib ka isiku inimväärse kohtlemise element. Inimväärse kohtlemise element väljendub 
haldusmenetluses, mis peab tagama, et isikut koheldakse subjekti, mitte objektina. Järgnevalt ongi 
asjaomasele elemendile tähelepanu pööratud. 

Kuigi sotsiaalseid põhiõigusi rakendavad seadused ega ka haldusmenetluse seadus ei räägi sellest, 
et (sotsiaal)haldusmenetluses on vaja tagada inimese inimväärne kohtlemine, see siiski nii on. 
Riigikohus on oma lahendites tunnustanud inimväärikuse põhimõtte järgimise vajadust 
haldusmenetluses. Sealjuures on Riigikohus öelnud, et inimest ei tohi haldusmenetluses käsitada 
kui objekti, vaid kui õigusvõimelist kodanikku.315  

Haldusmenetluse seaduses, samuti sotsiaalhoolekande seaduses on inimesele garanteeritud mitmed 
menetluslikud õigused, mis aitavad tagada inimese väärikust austava kohtlemise haldusmenetluses. 
Nendeks õigusteks on eelkõige õigus kaasamisele ja ärakuulamisele (HMS § 40, SHS § 31), õigus, 
et haldusorgan selgitaks isikule tema õigusi ja kohustusi, abistaks isikut (HMS § 6, HMS § 36, 
SHS § 29), õigus, et haldusorgan arvestaks inimese tahet (SHS § 32), õigus, et haldusorgan 
põhjendaks oma otsuseid (HMS § 56, SHS § 33).  

Ülalnimetatud menetluslikud õigused on tarvis tagada ka sotsiaalhaldusmenetluses, sealjuures 
sotsiaalabi üle otsustamisel. Ka vaesuses olev isik ja vaimupuudega inimene tuleb menetlusse 
kaasata, ta ära kuulata, abistada teda erinevate menetlustoimingute tegemisel, selgitada erinevaid 
võimalusi abi saamiseks. Eriti oluline on rõhutada, et haldusorgan peab haldusmenetlust läbi viies 
ja haldusotsustust tehes arvestama inimese tahtega: haldusorgan ei saa diskretsioonilist otsust ilma 
isiku tahet arvestamata teha.  

                                                 
314 RKPJKo 21.01.2004 nr 3-4-1-7-03, p 14 ja 16.  
315 RKHKo 08.10.2002 nr 3-3-1-56-02, p 9.  
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Laiemalt tuleb haldusorganile jäetud kaalumisruumi teostada järgides õiguse üldpõhimõtteid, muu 
hulgas inimväärikuse põhimõtet. Riigikohtu halduskolleegium on leidnud, et haldusorganile antud 
kaalumisruum teenib inimväärikuse kindlustamise eesmärki: „Kolleegium on seisukohal, et 
kaalumisruum seaduste kohaldamisel on vajalik inimväärikuse tagamiseks ning vabadusõiguste 
kaitseks.“316 Nii tuleb ka näiteks sotsiaalabi osutamise üle otsustamisel alati kaaluda, et abi antakse 
ulatuses ja viisil, et inimese inimväärikus oleks kindlustatud.  

1.6.  Järeldused ja ettepanekud 

Inimväärikus tuleb tagada igaühele. Inimväärikust, mis on tarvis inimesele tagada, on keeruline 
üheselt defineerida, kuid välja saab tuua inimväärikuse põhimõtte erinevaid elemente: esimese 
elemendina käsitatakse kehalise puutumatuse austust ja kaitset, teise inimväärikuse põhimõtte 
osisena tuuakse õigust inimväärsetele elamistingimustele, kolmas inimväärikuse element on 
inimeste õiguslik võrdsus, neljas element on isiku identiteedi säilitamine, viies inimväärikuse 
element on igaühe õigus ise vabalt otsustada, kuues inimväärikuse põhimõtte osis on menetlus, mis 
tagab inimese kohtlemise subjektina.317  

Inimväärikuse põhimõtte elemendid teenivad eesmärki, et inimest lihtsalt inimeseks olemise pärast 
väärtustataks, et inimene saaks olla vaba igasugusest väärkohtlemisest, vabalt ennast teostades 
elada, sealjuures tundes ennast ühiskonna täieõigusliku ja väärtusliku liikmena. 

Inimväärikuse tagamine eeldab muu hulgas inimväärse äraelamise tagamist ja inimese 
inimväärikuse austamist sotsiaalhaldusmenetluses.  

Sotsiaalsete põhiõiguste tagamine aitab kindlustada inimese võimalusi inimväärsele äraelamisele. 
Täpsemini öeldes on sotsiaalsete põhiõiguste eesmärgiks inimesele inimväärika elu kindlustamine. 
Arvestades kui tihedalt on seotud õigus inimväärikusele ja sotsiaalsed põhiõigused, tuleks 
inimväärikuse põhimõte SÜS-is eraldi välja tuua. See võimaldab seaduse rakendajal kogu aeg 
meeles pidada, mis on sotsiaalsete õiguste tagamise eesmärk ning vastavaid sotsiaalseid õigusi 
sisustada inimväärikuse põhimõtte kaudu. Inimväärikuse põhimõte on eraldi välja toodud 
Saksamaa sotsiaalseadustiku §-s 1 ning inimväärikuse olulisust sotsiaalsete õiguste kontekstis 
rõhutavad Soome ja Šveitsi põhiseadused.  

Lisaks võiks sotsiaalseadustikus kajastada ka inimväärikuse põhimõtte menetlusõigusliku aspekti. 
Norm tuleks sõnastada nii, et oleks arusaadav, et inimesel on sotsiaalhaldusmenetluses, sealjuures 
sotsiaalabi osutamise menetluses õigus väärikust austavale kohtlemisele: inimene tuleb kaasata 
menetlusse, teda peab ära kuulama, tema tahtega peab arvestama ja inimest ei tohi sildistada.  

                                                 
316 RKHKo 20.10.2008 nr 3-3-1-42-08, p 32.  
317 M. Ernits. Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 10 komm 3.1. Vt ka RKKKo 26.08.1997 nr 3-

1-1-80-97: „[…] inimkeskses ühiskonnas tohib põhiõiguste konfliktolukordades kõige vähem piirata inimväärikust 
- kompleksset põhiõigust, mille elementideks on eeskätt õigus heale nimele, õigus mitte olla hirmul enese ja oma 
lähedaste eksistentsi pärast, õigus õiguslikule võrdsusele kõigi teiste inimestega, õigus inimlikule identiteedile, 
informatsioonilise enesemääramise õigus, õigus kehalisele puutumatusele.“ 
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2. Võrdsuse põhimõte 

2.1. Põhiseaduse suunised 

Võrdsuspõhiõigusest üldiselt 

PS § 12 lg 1 on sätestatud võrdsuspõhiõigused. Täpsemalt ütleb PS § 12 lg 1 lause 1, et kõik on 
seaduse ees võrdsed. Sama lõike lause 2 kohaselt ei tohi kedagi diskrimineerida rahvuse, rassi, 
nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti 
varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.  

PS § 12 lg 1 lause 1 sätestab üldise võrdsuspõhiõiguse, mille kaitseala hõlmab kõik 
eluvaldkonnad.318 Põhiseaduse § 12 lg 1 lauset 1 avades on Riigikohus leidnud, et PS § 12 lg 1 
lausest 1 tuleneb: “isiku õigus mitte saada ebavõrdse kohtlemise osaliseks. Esimese lause sõnastus 
väljendab eelkõige võrdsust seaduse kohaldamisel ning selle mõte seisneb nõudes rakendada 
kehtivaid seadusi kõigile isikutele erapooletult ja ühtemoodi. […] Kolleegium jagab arvamust, et 
põhiseaduse § 12 lg 1 esimest lauset tuleb tõlgendada ka õigusloome võrdsuse tähenduses. 
Õigusloome võrdsus nõuab üldjuhul, et seadused ka sisuliselt kohtleks kõiki sarnases 
olukorras olevaid isikuid ühtemoodi. Selles põhimõttes väljendub sisulise võrdsuse idee: 
võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt.”319  

Erilised võrdsuspõhiõigused tulenevad PS § 12 lg 1 teises lauses sätestatud diskrimineerimis-
keeldudest ning PS § 9 lg-st 1, § 27 lg-st 2, § 30 lg 1 lausest 1, § 60 lg 1 lausest 3 ja § 156 lg 1 
lausest 3. Omandi võrdset kaitstust rõhutab PS § 32 lg 1, mida võib samuti tõlgendada kui erilist 
võrdsuspõhiõigust. Kui kohaldada saab mõnda erilist võrdsuspõhiõigust, siis üldine 
võrdsuspõhiõigus ei kohaldu - kehtib põhimõte lex specialis derogat legi generali.  

Iga eriline võrdsuspõhiõigus keelab erinevalt üldisest võrdsuspõhiõigusest diskrimineerida 
teatud kindla tunnuse alusel.320 PS § 12 lg 1 lause 2, mis sätestab enamiku põhiseaduses 
nimetatud erilistest võrdsuspõhiõigustest, ütleb, et isikuid ei või erinevalt kohelda rahvuse, rassi, 
nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti 
varalise ja sotsiaalse seisundi tõttu. Lisaks keelab PS § 12 lg 1 lause 2 diskrimineerida muude 
tunnuste alusel.  

Arvestades, et eriliste võrdsuspõhiõiguste riive õigustamine peab olema põhjalikum kui üldise 
võrdsuspõhiõiguse oma,321 siis tekib küsimus, kuidas tõlgendada PS § 12 lg 1 lause 2 osa „või 
muude asjaolude tõttu:“ kas PS § 12 lg 1 lause 2 selline sätestus loob avatud eriliste 
võrdsuspõhiõiguste loetelu? Analüüsin eelnevat järgnevalt. 

PS § 12 lg 1 lauses 2 sätestatud „muude asjaolude" klausel kujutas endast põhiseaduse teksti 
koostajate kava kohaselt diskrimineerimiskeeldude kataloogi täiendamisklauslit. PS § 12 lg 1 

                                                 
318 RKPJKo 06.03.2002, 3-4-1-1-02, p 13. 
319 RKPJKo 03.04.2002, 3-4-1-2-02, p 16-17; vt ka nt RKÜKo 10.12.2003, 3-3-1-47-03, p 24; 03.01.2008, 3-3-1-101-

06, p 20.  
320 M. Ernits. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 12 komm 1.2.2.  
321 Vt ka M. Ernits. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 12 komm 2.2.3, 3.2.1, 

3.2.3. 
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lauses 2 sätestatud muu asjaoluna tõi Liia Hänni oma sõnavõtus Põhiseaduse Assambleel välja 
näiteks vanust.322  

Riigikohus ei ole selgesõnaliselt võtnud seisukohta PS § 12 lg 1 lause 2 osa „või muude asjaolude 
tõttu“ kohta. Samas on Riigikohus ühes lahendis leidnud, et kui isikut on ebavõrdselt koheldud 
kuulmispuude tõttu, siis tuleks sellist ebavõrdset kohtlemist hinnata PS § 12 lg 1 lause 1 alusel. 
Arvestades, et puue ei ole PS § 12 lg 1 lauses 2 välja toodud erilise alusena, otsustas Riigikohus 
seega selle subsumeerida PS § 12 lg 1 lausest 1 tuleneva üldise võrdsuspõhiõiguse alla.323 
Lahendis, kus Riigikohus arutles, kas ametnike ebavõrdne kohtlemine vanuse alusel on 
põhjendatud, paigutas Riigikohus vanuselise ebavõrdse kohtlemise üldise võrdsuspõhiõiguse 
alla.324 Seega on Riigikohus üldjuhul paigutanud PS § 12 lg 1 lauses 2 loetlemata tunnused PS § 12 
lg 1 lause 1 alla.  

Põhiseaduse kommentaarides leitakse, et PS § 12 lg 1 lauses 2 loetletud tunnustel on eriline kaal. 
Kui asuda diskrimineerimiskeeldude kataloogi täiendama suvaliste asjaoludega, siis väheneb 
kataloogis sisalduvate tunnuste erilisus. Seetõttu leitakse põhiseaduse kommentaarides, et PS § 12 
lg 1 lauses 2 sätestatud kataloogi tuleb käsitleda ammendavana. Kui ebavõrdset kohtlemist ei ole 
võimalik subsumeerida ühegi erilise diskrimineerimiskeelu alla, siis tuleb tema hinnangul 
kohaldada PS § 12 lg 1 esimeses lauses sätestatud üldist võrdsuspõhiõigust.325  

Töögrupi hinnangul võib olla vajalik tõlgendada PS § 12 lg 1 lauses 2 sätestatud eriliste 
võrdsuspõhiõiguste loetelu mitteammendavana.326 Sealjuures nõustub töögrupp põhiseaduse 
kommentaaridega, et enamik PS § 12 lg 1 lauses 2 nimetamata tunnuseid tuleks subsumeerida PS § 
12 lg 1 lausest 1 tuleneva üldise võrdsuspõhiõiguse alla. Samuti sellega, et PS § 12 lg 1 lause 2 
loetelu ei saa täiendada suvaliste tunnustega. Samas, arvestades, et eriliste võrdsuspõhiõiguste 
riivamise korral on õigustamiskohustus põhjalikum, peaks olema võimalik PS § 12 lg 1 lauses 2 
sätestatud loetelu täiendada tunnustega, millel on samuti eriline kaal, kuid mida ei ole loetud PS § 
12 lg 1 lause 2 tekstis.  

Millised on erilised tunnused, millega võiks täiendada PS § 12 lg 1 lause 2 loetelu? Need tunnused 
võivad tuleneda põhiseaduse üldisest mõttest ja põhiseaduses kajastatud väärtushinnangutest.327 
Lisaks, kui Euroopa Liidu õigus või rahvusvaheline õigus keelab teatud erilise tunnuse alusel 
diskrimineerimise, siis võib ka sellest tuleneda, et nimetatud tunnusel on Euroopa ühtses 
õigusruumis eriline kaal, mis õigustab selle tunnuse subsumeerimise eriliste võrdsuspõhiõiguste 
kataloogi.  

Näiteks. PS § 12 lg 1 lauses 2 ei ole toodud erilise võrdsuspõhiõigusena õigust mitte olla 
ebavõrdselt koheldud puude tõttu. „Puue“ peaks kajastuma PS § 12 lg 1 lause 2 kataloogis, sest 

                                                 
322 L. Hänni. Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee, lk 978. 
323 Vt RKÜKo 10.12.2003 nr 3-3-1-47-03, p 24 jj.  
324 RKPJKo 01.10.2007 nr 3-4-1-14-07, p 14.  
325 Vt M. Ernits. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 12 komm 3.1.8 
326 Samal seisukohal: K. Lõhmus. Võrdsusõiguse kontroll Riigikohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus. Juridica 

II/2003, lk 107 jj.  
327 Katri Lõhmus toob oma artiklis välja kriteeriumid, mille järgi USA Ülemkohus otsustab, kas 

diskrimineerimistunnus kuulub kataloogi või mitte. Sellisteks kriteeriumideks on: 1) grupp on kannatanud 
ajaloolise ebavõrdsuse käes; 2) kuulumine eraldatud ja spetsiifilisse vähemusgruppi; 3) vahetegu põhineb mitte 
isiku individuaalsetel omadustel või väärtustel, vaid kuuluvusel teatud gruppi või 4) vahetegu põhineb isiku tahtest 
sõltumatutel tunnustel (S. Fredman. Discrimination Law. Oxford University Press, 2002, lk 117.  
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sellel on eriline kaal. Sellele, et puude alusel negatiivset ebavõrdset kohtlemist peaks eriliselt 
taunima, saab tuge juba põhiseadusest. PS § 28 lg 4 sätestab, et puuetega inimesed on riigi ja 
kohalike omavalitsuste erilise hoole all. Euroopa Liidu põhiõiguste harta märgib artiklis 21, et 
keelatud on […] diskrimineerimine […] puuete […] tõttu. Põhiõiguste harta artikkel 26 sedastab, et 
Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada 
nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus. Euroopa Liidu 
direktiiv 2000/78 keelab puude alusel diskrimineerimise töö saamisel ja kutsealale pääsemisel.328  

PS § 12 lg 1 sätestatud võrdsuspõhiõiguste kaitseala hõlmab kõik eluvaldkonnad.329 Nii 
seadusandlik-, täidesaatev- kui ka kohtuvõim ja kohalikud omavalistused on ulatuslikult seotud 
võrdsuspõhiõigustega: tuleb tagada nii õiguse kohaldamise võrdsus kui ka õigusloome võrdsus ja 
seda igas eluvaldkonnas.330 Nii tuleb arvestada võrdsusõiguse nõuetega näiteks toimetulekutoetust 
määrates kui ka kohalikke sotsiaaltoetusi välja töötades. 

Isikuliselt kaitsealalt on võrdsuspõhiõigused kõigi ja igaühe õigused. Tuleb eraldi märkida, et 
PS § 9 lg 2 kohaselt laienevad õigused, vabadused ja kohustused juriidilistele isikutele niivõrd, kui 
see on kooskõlas juriidiliste isikute üldiste eesmärkide ja selliste õiguste, vabaduste ja kohustuste 
olemusega. Riigikohus on leidnud, et üldine võrdsuspõhiõigus laieneb PS § 9 lg 2 alusel ka 
juriidilistele isikutele.331  

Üldise ja erilise võrdsuspõhiõiguse rikkumise tuvastamine 

PS § 12 lg 1 nõuab, et võrdseid koheldakse võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt.332 Kui PS § 12 lg 1 
lause 1 sätestab üldise võrdsuspõhiõiguse, siis PS § 12 lg 1 lause 2 keelab võrdsete ebavõrdse ja 
ebavõrdsete võrdse kohtlemise teatud kindla tunnuse, muu hulgas näiteks soo ja rahvuse alusel. 
Samas ei ole igasugune võrdsete ebavõrdne ja ebavõrdsete võrdne kohtlemine keelatud: see on 
lubatud siis, kui see on õigustatud.333  

Järgnevalt leiab analüüsimist, mis tingimustel võib võrdse kohtlemise nõudest teha erandeid. 
Samal ajal avaneb rohkem ka võrdse kohtlemise põhimõtte sisu.  

Arvestades võrdsuspõhiõiguse sisu tuleb olukorras, kus me soovime hinnata võrdsuspõhiõiguse 
võimaliku rikkumise küsimust, seega: 

a) esimesel astmel selgitada, kas esineb võrdsete ebavõrdne kohtlemine või ebavõrdsete võrdne 
kohtlemine (ehk tuvastada võrdsuspõhiõiguse riive) ning 

b) teisel astmel tuleb nimetatud ebavõrdset kohtlemist õigustada (ehk õigustada riivet).  

Üksnes siis, kui meil ei ole võimalik õigustada võrdsete ebavõrdset või ebavõrdsete võrdset 
kohtlemist, saab rääkida võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest.  

                                                 
328 Lisaks nõuab parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalharta artikkel 15, et puuetega isikutele tagataks õigus elada 

iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust. 
329 Vt RKPJKo 06.03.2002, 3-4-1-1-02, p 13; 01.10.2007, 3-4-1-14-07, p 13.  
330 Põhiõiguste adressaatide kohta vt PS § 14. Arvestades töö laiemat iseloomu, ei leia käsitlemist võrdse kohtlemise 

põhimõtte kohaldumine horisontaalses suhtes.  
331 RKPJKo 06.03.2002, 3-4-1-1-02, p 13. 
332 Vt nt RKPJKo 01.10.2007, 3-4-1-14-07, p 13.  
333 RKPJKo 02.05.2005 nr 3-4-1-3-05, p 20.  
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Üldise võrdsuspõhiõiguse ning eriliste võrdsuspõhiõiguste kontrolliskeemid erinevad ebavõrdse 
kohtlemise õigustamise etapis (eriliste võrdsuspõhiõiguste õigustamisele on rangemad reeglid, vt 
all).334 Seepärast leiab esmalt kirjeldamist üldise võrdsuspõhiõiguse kontrolliskeem ning seejärel 
on asjakohane välja tuua eriliste võrdsuspõhiõiguste kontrollskeemi erisused. Oluline on märkida, 
et võrdsuspõhiõiguse kontrolliskeemide puhul on tarvilik igakordselt arvestada ka Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktika ning ka Euroopa Liidu õigusega ning seda eriti võrdse kohtlemise 
õigustamise etapis. Nimelt seab Euroopa Liidu teisene õigus osadel alustel diskrimineerimise 
õigustamisele rangemad reeglid kui Eesti põhiseadus.335  

Järgnevalt leiab võrdsuspõhiõiguse kontrollskeem põhjalikumat käsitlemist. Esmalt leiab avamist, 
kuidas tuvastada võrdsuspõhiõiguse riivet ning seejärel, kuidas õigustada seda riivet.  

Riigikohus on öelnud, et üldine võrdsuspõhiõigus nõuab, et võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja 
ebavõrdseid ebavõrdselt.336 Võrdsusõiguse olemuses on üksnes võrdsete võrdse ja ebavõrdsete 
ebavõrdse kohtlemise nõue. Võrdsuspõhiõiguse riive tuvastamise raskus seisnebki selles, et 
hinnata, kas isikuid üldse peab võrdselt (ebavõrdselt) kohtlema.  

Riigikohus on öelnud, et üldise võrdsuspõhiõiguse kaitseala riive tuvastamisel tuleb leida, kas 
sarnaseid isikuid või isikute gruppe on ebavõrdselt koheldud. Juhul kui koheldakse ebavõrdselt, on 
üldine võrdsuspõhiõigus riivatud. Kindlaks tuleb seega määrata võrreldavad isikute grupid, kelle 
suhtes oletatakse ebavõrdset kohtlemist, ning kirjeldada mainitud isikute gruppide ebavõrdset 
kohtlemist.337 

Järgmiseks tuleb püstitada küsimus, kuidas moodustada võrreldavaid gruppe? Millistest 
kriteeriumidest lähtuvalt? Riigikohtu praktika võrdluse lähtekohtade (võrreldavate gruppide) 
moodustamisel ei ole selge.  

Riigikohus, seal hulgas Riigikohtu üldkogu, on mitmes oma lahendis öelnud, et küsimus kahe 
isiku, isikute grupi või olukorra ebavõrdse kohtlemise põhjendatusest või põhjendamatusest 
saab tekkida üksnes juhul, kui erinevalt koheldavad grupid on omavahel võrreldavad, s.t 
konkreetse diferentseerimise aspektist analoogilises olukorras.338 Nimetatud seisukoht välistab 
võrdsuspõhiõiguse riive (ja erineva kohtlemise õigustamise vajaduse) olukorras, kus erinevalt 
koheldakse gruppe, kes ei ole analoogilises olukorras. Riigikohtu praktikas on nii kaasuseid, kus 
Riigikohus on moodustanud grupid, kelle erineva kohtlemise põhjendatust on kohus seejärel 
analüüsinud,339 kui ka kaasuseid, kus Riigikohus on eitanud gruppide võrreldavust ja sellega 
erineva kohtlemise õigustamise vajadust.  

                                                 
334 Vt ka M. Ernits. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 2008. § 12 komm 2.2.3, 3.2.1, 3.2.3. 
335 Siinjuures on Euroopa Liidu teisese õiguse puhul tarvis tähele panna, et direktiivid kohalduvad tavaliselt teatud 

kindlas eluvaldkonnas (nt tööelus, teenuste valdkonnas jne). Õigus võrdsele kohtlemisele on samal ajal ka Euroopa 
õiguse üldprintsiip, mis kohaldub alati, kui tegemist on Euroopa Liidu õiguse või seda rakendava siseriikliku 
õigusega.  

336 Vt nt RKÜKo 3-3-1-101-06, võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt.  
337 RKPJKo 30.09.2008 nr 3-4-1-8-08, p 20-21. 
338 RKÜKo 03.01.2008 nr 3-3-1-101-06, p 23; RKÜKo 27.06.2005 nr 3-4-1-2-05, p 40; RKPJKo 30.09.2008 nr 3-4-1-

8-08, p 20-21.  
339 Riigikohtu üldkogu ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium ei ole oma lahendites põhjalikult selgitanud, mis 

kriteeriumidest lähtuvalt hinnata, kas erinevalt koheldud grupid on diferentseerimise aspektist analoogilises 
olukorras.  
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Nii analüüsis Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium 2007. a, kas 
käibemaksuseaduse norm, mille kohaselt pidid riigi-, valla- või linnaeelarvest või Eesti 
Kultuurkapitalilt saadavad vahendid moodustama 10% käibemaksusoodustuse saamiseks etenduse 
või kontserdi korraldaja kalendriaasta eelarvetulust vähemalt 10 protsenti, on kooskõlas PS § 12 
lõikega 1. Nimetatud lahendis leidis Riigikohus, et käibemaksusoodustuste põhiseaduspärasuse 
hindamiseks tuleks omavahel võrrelda eraetendusasutusi, kelle kalendriaasta eelarvetulust 
moodustasid riigi-, valla- või linnaeelarvest või Eesti Kultuurkapitalilt saadavad vahendid vähemalt 
10 protsenti, ja neid eraetendusasutusi, kelle kalendriaasta eelarvetulust moodustasid nimetatud 
vahendid vähem kui 10%.340 Seega tunnistas Riigikohus omavahel võrreldavaks eelnimetatud 
isikute grupid ning seejärel hakkas kohus hindama, kas nende erinev kohtlemine 
käibemaksusoodustuse osas on põhjendatud.  

Hiljutises kodakondsuse seaduse põhiseaduspärasust puudutavas lahendis pidi Riigikohtu üldkogu 
hindama, kas Eesti kodakondsuse andmisel koheldakse põhjendamatult ebavõrdselt isikuid, kes 
täitsid NSVL ajal luure- või julgeolekuteenistuses abistavaid ülesandeid ning isikuid, kes täitsid 
abistavaid ülesandeid luure- ja julgeolekuteenistuse väliselt. Riigikohus leidis, et isikud, kes on 
täitnud luure- või julgeolekuteenistuses abistavaid ülesandeid, ja isikud, kes on täitnud abistavaid 
ülesandeid väljaspool luure- või julgeolekuteenistust, ei ole omavahel võrreldavad. Need isikute 
grupid ei olnud analoogilises olukorras, kuna luure- või julgeolekuteenistuses abistavaid ülesandeid 
täitnud töötajad olid tahes-tahtmata puutumuses selle asutuse põhifunktsioonide täitmisega ja lõid 
oma tööga vähemalt tingimused vastava asutuse põhifunktsioonide täitmiseks. Ühtlasi puudub 
võimalus tõsikindlalt tuvastada, missuguseid ülesandeid keegi välisriigi julgeolekuteenistuses 
töötades tegelikult täitis, ja sellest lähtuvalt võrreldavaid gruppe moodustada.341 Ülaltoodud 
tõdemuse tõttu leidis Riigikohus, et: „Kuna üldine võrdsuspõhiõigus nõuab, et sarnases olukorras 
olevaid isikuid tuleb ühtemoodi kohelda, seisneb üldise võrdsuspõhiõiguse riive sarnases olukorras 
olevate isikute ebavõrdses (erinevas) kohtlemises. Praegusel juhul on aga tõstatatud küsimus 
sellest, kas erinevas olukorras olevate isikute erinev kohtlemine kodakondsuse andmisel on 
põhiseaduspärane, mistõttu üldise võrdsuspõhiõiguse riive puudub.“342,343  

Eelviidatud Riigikohtu kodakondsuse seadust puudutavale lahendile kirjutas eriarvamuse 
Jüri Põld ja temaga ühinesid Tõnu Anton, Jüri Ilvest, Indrek Koolmeister, Julia Laffranque ja 
Harri Salmann. Jüri Põld leidis oma eriarvamuses, et: „Ma ei saa aga kuidagi nõustuda selle 
arutluskäiguga, mida mööda üldkogu enamus jõudis järeldusele, et KodS § 21 lg 1 p 5 pole 
vastuolus üldise võrdsuspõhiõigusega […].Ma ei pea õigeks isikut kogu elu saatva negatiivse 
õigusliku tagajärje õiguspärasuse põhistamist põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluses 
üksnes sellega, et teatud gruppi kuuluvad isikud "olid tahes-tahtmata puutumuses selle asutuse 
põhifunktsioonide täitmisega ja lõid oma tööga vähemalt tingimused vastava asutuse 
põhifunktsioonide täitmiseks". Eesti lähiajaloost on teada, et riigipoolseid mehaanilisi, ilma 
kaalumata kohaldatavaid negatiivseid tagajärgi põhjendati sellega, et isikul oli puutumus kuriteoga. 
Minu arvates tuleb isiku suhtes kohaldatavate negatiivsete tagajärgede põhjendamiseks välja 
selgitada isiku enese tegevus. […] Arvan, et ringkonnakohtu tuvastatud asjaolude pinnalt olnuks 
üldkogul võimalik moodustada võrreldavaid gruppe. Kui ei peetud võrreldavateks selliseid gruppe, 

                                                 
340 RKPJKo 26.12.2007, nr 3-4-1-12-07 
341 RKÜKo 03.01.2008 nr 3-3-1-101-06, p 23 
342 RKÜKo 03.01.2008 nr 3-3-1-101-06, p 24 
343 Lisaks on Riigikohus eitanud ebavõrdse kohtlemise õigustamise vajadust gruppide võrreldamatuse põhjendusel 

järgmistes otsustes: RKÜKo 27.06.2005 3-4-1-2-05, p 50, 54; RKÜKo 12.06.2008 nr 3-1-1-37-07, p 24.  
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mida on märgitud Riigikohtu halduskolleegiumi määruses ja Tallinna Ringkonnakohtu otsuses, siis 
olnuks võimalik moodustada ka muid võrreldavaid gruppe. On mõeldamatu, et teatav grupp on 
nii iseäralik, et teda ei saagi kellegagi võrrelda.“ 344 

Riigikohtunik Jüri Põllu eriarvamus väljendab ideed, et kõiki saab kõigiga võrrelda ehk et 
alati on võimalik leida võrdluspaar ning sellest lähtuvalt tuleb isikute erinevat kohtlemist alati 
õigustada. Kui võtta eelduseks, et kõiki saab kõigiga võrrelda, siis tuleb leida kahe võrreldava 
grupi lähim ühine soomõiste (raskus seisneb seega gruppidele ühistunnuse leidmises) ning 
seejärel tuleb kirjeldada nimetatud gruppide ebavõrdset kohtlemist ja seda õigustada.  

Järgmiseks on küsimus selles, kas Riigikohus on muutmas või peaks muutma enda senist 
praktikat, mille kohaselt tekib küsimus kahe isiku, isikute grupi või olukorra ebavõrdse 
kohtlemise põhjendatusest või põhjendamatusest üksnes juhul, kui erinevalt koheldavad grupid on 
omavahel võrreldavad, s.t konkreetse diferentseerimise aspektist analoogilises olukorras (ehk 
praktikat, kus on teatud kaasustes võimalik väita, et isikute erinevat kohtlemist ei pea 
õigustama, kuna erinevalt koheldud inimesed olid erinevas olukorras). Teisisõnu, kas 
Riigikohus peaks üle võtma Jüri Põllu eriarvamuses esitatud väite, et isikut/ olukorda saab alati 
kellegagi võrrelda, mistõttu vajab igasugune erinev kohtlemine õigustamist, ning raskus on üksnes 
isikutele vähima ühise soomõiste leidmises.345  

Vastamaks eelnevalt püstitatud küsimusele, analüüsitakse järgnevalt esmalt Riigikohtu 
põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 30.09.2008 otsust pensioniõigusliku staaži 
regulatsiooni põhiseaduslikkuse osas. Nimetatud kaasuses vaagis Riigikohus küsimust, kas 
riikliku pensionikindlustuse seaduse säte, mille kohaselt arvestati pensioniõigusliku staaži hulka 
kohustusliku sõjaväeteenistuse ja asendusteenistuse aeg üksnes siis, kui isik suunati teenistusse 
Eestist, on vastuolus PS § 12 lõikega 1, kuna see ei võimalda lugeda pensioniõigusliku staaži hulka 
sõjaväe- ja asendusteenistuse aega, kui isik suunati teenistusse mujalt kui Eesti territooriumilt.  

Riigikohus alustas PS § 12 lg 1 võimaliku rikkumise analüüsi sellest, et ütles, et tarvis on leida, kas 
sarnaseid isikuid või isikute gruppe on ebavõrdselt koheldud. Seejärel kordas Riigikohus eelmistes 
lahendites võetud seisukohta, et PS § 12 lg 1 esimese lause kohase riivega saab tegu olla siis, kui 
ebavõrdselt koheldakse konkreetse diferentseerimise aspektist analoogilises olukorras olevaid 
isikuid. Peale seda analüüsis Riigikohus, millised on need võimalikud sarnased isikute grupid, keda 
riikliku pensionikindlustuse seaduse säte erinevalt kohtleb. Menetlusse kaasatud isikud, sealhulgas 
Sotsiaalkindlustusamet, õiguskantsler, Justiitsministeerium, Riigikogu põhiseaduskomisjon, olid 
välja toonud palju erinevaid võrdluspaare.346 

                                                 
344 Riigikohtunik Jüri Põllu eriarvamus Riigikohtu üldkogu otsusele kohtuasjas nr 3-3-1-101-06, millega on ühinenud 

riigikohtunikud Tõnu Anton, Jüri Ilvest, Indrek Koolmeister, Julia Laffranque ja Harri Salmann. Vt eriarvamuse p 
8.   

345 Jüri Põlluga samal seisukohal on ka M. Ernits. vt Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. 2008, lk 
135-136.  

346 Vt võimalike võrdluspaaride osas otsuse p 22-24. „Võrreldavad isikute grupid on seejuures isikud, kes suunati 
kohustuslikku sõjaväeteenistusse Eestist, ja isikud, kes suunati teenistusse mujalt kui Eestist. Ühisteks tunnusteks 
on neil gruppidel see, et neil on täidetud pensioni saamise tingimused (RPKS § 4 lg 1, § 7 lg 1, § 27 lg 1 ja § 28 
lg 4) ning isikud on kutsutud kohustuslikku sõjaväe- või asendusteenistusse endise NSV Liidu territooriumil ja 
mitte hiljem kui 1. jaanuarini 1991.“ […] „Lisaks moodustas Tallinna Halduskohus ka kitsamad võrreldavate 
isikute grupid, lisades ühise tunnusena õppima asumise väljaspoole koduvabariiki, nimelt: isikud, kes Eestist 
suundusid õppima mujale ja sealt teenistusse suunati, ning isikud, kes asusid mujalt õppima Eestisse ja suunati siit 
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Olles analüüsinud erinevaid menetlusse kaasatud isikute poolt välja pakutud võrdluspaare leidis 
Riigikohus, et: „Nagu enne sedastatud, saab võrdsuspõhiõiguse riivega olla tegu siis, kui 
ebavõrdselt koheldakse konkreetse diferentseerimise aspektist analoogilises olukorras olevaid 
isikuid. Seejuures saab vähima ühise soomõiste leidmisel lähtuda asjaolust, et see erineb 
sõltuvalt sellest, kellega võrreldakse. See tähendab, et põhimõtteliselt on kõik kõigiga 
võrreldavad (vt J. Põllu eriarvamus otsusele asjas 3-3-1-101-06 , p 8.4). Seega on võimalik 
moodustada eelnevalt p-s 22 leitud võrreldavate isikute gruppidele alternatiivsed kitsamad 
võrdlusgrupid, lisades riikliku pensionikindlustuse seadusest tuletatavatele ühistele tunnustele 
(isikutel on täidetud Eestis pensioni saamise tingimused ning isikud on kutsutud kohustuslikku 
sõjaväe- või asendusteenistusse endise NSV Liidu territooriumil ja mitte hiljem kui 1. jaanuarini 
1991) ühise kriteeriumi: kes eelnevalt ja järgnevalt elasid Eestis. Seega riivab RPKS § 28 lg 2 p 3 
osas, milles see kehtestab piirangu kohustusliku sõjaväeteenistuse aja pensioniõigusliku staaži 
hulka arvamiseks, sätestades tingimuse "kui isik suunati teenistusse Eestist", PS § 12 lg 1 esimese 
lauses sätestatud võrdsuspõhiõigust. Samuti riivab võrdsuspõhiõigust RPKS § 28 lg 2 p 3 osas, 
milles see kehtestab piirangu kohustusliku sõjaväeteenistuse aja pensioniõigusliku staaži hulka 
arvamiseks, sätestades tingimuse "kui isik suunati teenistusse Eestist" ja seda isikute osas, kes 
elasid Eestis enne ja pärast väljaspool Eestit toimunud sõjaväe- või asendusteenistusse 
suunamist.“347 

Ühelt poolt kordas Riigikohus eelnevalt tsiteeritud lahendis üle eelnevates kaasustes öeldut, et 
võrdsuspõhiõiguse riivega saab tegu olla üksnes siis, kui koheldakse ebavõrdselt konkreetse 
diferentseerimise aspektist analoogilises olukorras olevaid isikuid. Teisalt ütles Riigikohus, et 
põhimõtteliselt on kõik kõigiga võrreldavad. Riigikohtu eelnevast otsusest on keeruline midagi 
ühest järeldada ja jääb loota, et Riigikohus järgmistes võrdset kohtlemist puudutavates kaasustes 
annab selgema juhise, kuidas ning mis alustel luua võrdluspaare. 

Arvestades samas, et Riigikohus kordas eelnevas lahendis siiski üle, et võrdsusõiguse riivega saab 
tegu olla üksnes siis, kui ebavõrdselt koheldakse konkreetses aspektis analoogilises olukorras 
olevaid inimesi, samuti võrdsuspõhiõiguse olemust ja ka allpoolanalüüsitavat Euroopa Inimõiguste 
Kohtu ja Euroopa Kohtu praktikat leiab töögrupp, et võrdsuspõhiõiguse riivega saab tegu olla 
ikkagi vaid siis, kui erinevalt koheldakse inimesi, kes on konkreetse eristamise aspekti osas 
õiguslikult ja faktiliselt oluliselt sarnases olukorras.  

Kui väita, et kõiki saab kõigiga võrrelda ning konkreetsel juhul on tarvis leida üksnes sobiv 
võrreldav isik/ asjaolu, ükskõik kui kaugele selleks minna, siis ei saaks sisuliselt tekkida 
ebavõrdsete võrdse kohtlemise keelu juhtumit, sest me alati leiaks kellegi võrdse kellega 
võrrelda. Samas on ebavõrdsete võrdse kohtlemise keeld vaja tagada näiteks selleks, et puuetega 
inimesed saaksid teistega faktiliselt võrdsetel alustel nautida õigusi ja vabadusi. Kui puuetega 
inimesi kohelda näiteks haridusõiguse osas sarnaselt teiste isikutega, võiks tekkida olukord, et neil 
jääb haridus omandamata, kuna nad ei saa nt koolile füüsiliselt ligi.  

See, et on vaja tagada erinevate erinev kohtlemine, on leidnud kinnitust ka Riigikohtu 
praktikas.  Nimelt on Riigikohus leidnud, et kuulmispuudega isikuid ning kuulmispuudeta isikuid 

                                                                                                                                                                 
teenistusse.“ […] „Justiitsminister moodustas oma arvamuses lisaks uued, veel kitsamad võrreldavate isikute 
grupid, nimelt: isikud, kes suunati sõjaväe- või asendusteenistusse mujalt ning kes eelnevalt ja järgnevalt elasid 
Eestis, ja isikud, kes suunati sõjaväe- või asendusteenistusse Eestist ning kes eelnevalt ja järgnevalt elasid Eestis.“ 

347 RKPJKo 30.09.2008 nr 3-4-1-8-08, p 24-25. 
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tuleb kodakondsuse eksami osas kohelda erinevalt, sest nad on erinevas positsioonis. Seega on 
Riigikohus tunnustanud, et võrdsuspõhiõigus nõuab, et ebavõrdseid tuleb kohelda ebavõrdselt.348 
Ka Euroopa Inimõiguste Kohus on leidnud selgelt, et võrdsusõiguse rikkumisega saab tegu olla ka 
olukorras, kus riik jätab kasutusele võtmata meetmed, mis on vajalikud ebavõrdsete erinevaks 
kohtlemiseks.349  

Mitte igasugune võrdsete ebavõrdne ja ebavõrdsete võrdne kohtlemine ei ole keelatud. Keelatud on 
selline kohtlemine üksnes siis, kui selleks ei ole õigustust. Alljärgnevalt leiab esmalt käsitlemist 
see, kuidas õigustada üldise võrdsuspõhiõiguse riivet ja seejärel, kuidas õigustada eriliste 
võrdsuspõhiõiguste riivet.  

Riigikohus on öelnud, et üldise võrdsuspõhiõiguse riive on õigustatud, kui selleks on mõistlik 
ja asjakohane põhjus.350  

Arvestades, et üldine võrdsuspõhiõigus on lihtsa seadusreservatsiooniga põhiõigus, võib seda 
põhimõtteliselt piirata igal eesmärgil, mis ei ole põhiseadusega vastuolus. Kui on olemas legitiimne 
eesmärk, miks piirata üldist võrdsuspõhiõigust, siis tuleb järgnevalt hinnata, kas see põhjus on 
mõistlik ja asjakohane. Mõistlik ja asjakohane on põhjus juhul, kui see on mõõdukas. 
Ebavõrdse kohtlemise mõõdukuse väljaselgitamiseks tuleb kaaluda ebavõrdse kohtlemise 
eesmärki ja tekitatud ebavõrdse olukorra raskust. Siinjuures on Riigikohus öelnud, et kui 
tegemist on õigusloome võrdsuse küsimusega, siis on seadusandjal suur otsustusulatus ebavõrdse 
kohtlemise õigustamise küsimustes.351 

Mõned näited Riigikohtu praktikast , kuidas Riigikohus on analüüsinud üldise võrdsuspõhiõiguse 
riive õigustatust.  

Toimetulekutoetuse kaasuses, kus koheldi inimesi toimetulekutoetuse määramisel erinevalt 
sõltuvalt nende elukohast, analüüsis Riigikohus, kas põhjendamatute toimetulekutoetuse taotluste 
(nt taotlus kompenseerida kulutused hotellitoale) vältimine, toimetulekutoetuse taotluste 
administreerimisel tekkivate tehniliste probleemide ärahoidmine ja riigi finantsmajandusliku 
tasakaalu säilitamine on mõistlikud põhjused isikute erinevaks kohtlemiseks elukoha alusel 
toimetulekutoetuse määramisel. Riigikohus leidis, et „põhjendamatud taotlused suurte 
eluasemekulude hüvitamiseks on välditavad, kui seadusandja annab kohaliku omavalitsuse 
volikogule õiguse kehtestada eluasemekulude piirmäära. Ebavõrdset kohtlemist ei saa õigustada 
pelgalt administratiivsete ja tehnilist laadi raskustega. Ülemäärane koormus riigieelarvele on 
argument, mis on arvestatav sotsiaalabi ulatuse üle otsustamisel, kuid sellega ei saa õigustada 
puudustkannatavate inimeste ja perekondade ebavõrdset kohtlemist. Eeltoodust tulenevalt 
jõuab kolleegium järeldusele, et puudustkannatavate inimeste ja perekondade ebavõrdseks 
kohtlemiseks polnud mõistlikku põhjust ning võrdsusõiguse rikkumine ja õiguse saada riigilt 
puuduse korral abi eiramine oli ilmselgelt asjakohatu.“352 

Eelnev kaasus näitab, kui olulist mõju avaldab võrdsuspõhiõigus sotsiaalsetele õigustele. Kui 
seadusandja on mõne toetuse või teenuse välja arendanud, siis tuleb see tagada kõigile 

                                                 
348 RKÜKo 10.12.2003 nr 3-3-1-47-03, p 26.  
349 Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohus, D.H and others v the Czech Republic (2007).  
350 RKPJKo 02.05.2005 nr 3-4-1-3-05, p 20; RKÜKo 27.06.2005 nr 3-4-1-2-05, p 39; RKPJKo 3-4-1-8-08, p 27.  
351 RKPJKo 3-4-1-8-08, p 32. 
352 RKPJKo 3-4-1-7-03, p 38-39. 
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võrreldavatele isikutele samadel alustel. Riigikohus ei olnud valmis aktsepteerima 
administratiivseid ja finantsilisi argumente ebavõrdse kohtlemise õigustustena.  

Ka kaasuses, kus Riigikohus analüüsis, kas ametnike vanuseline ebavõrdne kohtlemine 
vallandamiskaitse osas on põhjendatud, leidis kohus lõpuks, et isikute erinevaks kohtlemiseks ei 
ole mõistlikku ja asjakohast põhjust. Nimelt analüüsis kohus, mis põhjus on regulatsioonil, mis 
võimaldab ühe 65-aastaseks saanud ametniku jätta teenistusse ja teise vabastada, põhjendades 
vabastamist üksnes isiku vanusega. Kohus leidis, et sellele pole võimalik leida mõistlikku 
põhjendust. Täpsemalt ütles kohus, et: “65-aastaste teenistusest vabastatud ja teenistuses jätkavate 
ametnike ebavõrdse kohtlemise põhjust ei ole võimalik leida 1. jaanuaril 1996. a jõustunud avaliku 
teenistuse seaduse seletuskirjas. Samuti ei saa mõistliku põhjendusena aktsepteerida Riigikogu 
põhiseaduskomisjoni ja justiitsministri seisukohta, et eakal inimesel, kes ei suuda 
teenistusülesandeid enam nõuetekohaselt täita, on vanuse tõttu teenistusest vabastamist kergem 
taluda kui ATS § 117 alusel teenistusest vabastamist ametikohale mittevastavuse tõttu. 
Meelevaldse erineva kohtlemise vältimiseks peavad teenistusest vabastamise motiivid olema 
läbipaistvad ja kirjeldama tegelikku olukorda. Seega pole üldise võrdsuspõhiõiguse riive 
mõistlikult ega asjakohaselt põhjendatud ja tegemist on meelevaldse ebavõrdse kohtlemisega, 
mistõttu on ATS § 120 lg 1 ja sellega seotud normid vastuolus PS § 12 lg-ga 1.”353  

Riigikohtu praktika pinnal võibki öelda, et kui Rii gikohus juba leiab, et võrreldavaid isikuid 
on ebavõrdselt koheldud ehk on olemas üldise võrdsuspõhiõiguse riive, siis ebavõrdse 
kohtlemise õigustamise etapis on kohus küllalt range.354 Seda vaatamata sellele, et mitmes 
kaasuses on Riigikohus samal ajal öelnud, et kui tegemist on õigusloome võrdsusega, siis on 
seadusandja otsustusruum erineva kohtlemise õigustamise juures avar.355 Riigikohtu range 
suhtumisega ebavõrdse kohtlemise õigustamise etapis on tarvis arvestada nii sotsiaalõigusnormide 
väljatöötajal kui rakendajal.  

Eelnevast on näha, et Riigikohus on väga range olnud juba üldise võrdsuspõhiõiguse riive 
õigustamise etapis. Riigikohtus ei ole praktikat eriliste võrdsuspõhiõiguste kohaldamise vallas. 
Samas on tarvis lühidalt osundada, millised erisused on eriliste võrdsuspõhiõiguste 
kontrolliskeemis.  

PS § 12 lg 1 lauses 2 sätestatud diskrimineerimiskeelud keelavad isikuid ebavõrdselt kohelda 
teatud kindla tunnuse alusel (nt sugu, rass, rahvus). Nendel põhjustel diskrimineerimine on 
eriti taunitav.  Põhiseaduses erilise diskrimineerimistunnuse esiletõstmise järelmiks on, et 
ebavõrdne kohtlemine sellel alusel peab olema raskendatud. Tuleb nõustuda põhiseaduse 
kommentaaridega, et erilisi võrdsuspõhiõigusi võib piirata ainult siis, kui eksisteerib mõni 
põhiseaduslik väärtus, mida piiranguga kaitstakse. Kui on olemas selline põhjus, siis tuleb 
järgmiseks kaaluda, kas nimetatud põhjus kaalub üles erilise võrdsuspõhiõiguse riive.356 
Meenutuseks, et üldise võrdsuspõhiõiguse riiveks piisab, kui on olemas põhjus, mis ei ole 
vastuolus põhiseaduse mõtte ja sättega ning see põhjus kaalub üles üldise võrdsusõiguse riive. 
Erilise võrdsusõiguse riive põhjus võib olla üksnes väga oluline põhiseaduslikku järku 
õigusväärtus, mis omakorda kaalub üles erilise võrdsuspõhiõiguse riive.  
                                                 
353 RKPJKo 01.10.2007 nr 3-4-1-14-07, p 15-16.  
354 Nt ka vanemahüvitise otsuses ütles Riigikohus, et vanemahüvitise saajate erinevat kohtlemist ei saa õigustada riigi 

administratiivsete raskustega. Vt 3-4-1-33-05, p 30. Vt ka RKÜKo 10.12.2003 nr 3-3-1-47-03, p 22-29.  
355 Vt ka nt RKPJKo 3-4-1-33-05, p 26; RKPJKo 3-4-1-8-08, p 32. 
356 Ernits. M. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 12 komm 3, 3.2.1, 3.2.3. 
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Ka eriliste võrdsuspõhiõiguste riivete puhul tuleb arvestada Euroopa Liidu õigusest ja Euroopa 
Inimõiguste Kohtu praktikast tulenevaga (vt all). 

Nagu eelnevalt öeldud, on Eesti Riigikohus juba range üldise võrdsuspõhiõiguse riive õigustamise 
etapis. Riigikohtus ei ole olnud kaasusi, kus Riigikohus oleks põhjalikult arutanud erilise 
võrdsuspõhiõiguse riive õigustamist. Samas, arvestades, et nendel tunnustel on eriline kaal, peab 
PS § 12 lg 1 lauses 2 nimetatud tunnuste alusel ebavõrdne kohtlemine olema eriti taunitav.  

2.2. Euroopa Liidu õigus 

Üldiselt 

Võrdsusõiguse temaatika on kajastatud Euroopa Liidu õiguses väga mitmes kohas. Nii 
asutamislepingus, teiseses õiguses kui ka kohtupraktikas. Järgmiseks leiab lühidalt kaardistamist 
asjakohane Euroopa Liidu õiguse regulatsioon. Sealjuures leiab käsitlemist ka veel jõustumata 
õigus Euroopa Liidu põhiõiguste harta näol ning võrdsusõiguse kohaldamise praktika Euroopa 
Liidu tasemel.  

Arvestades, et Euroopa Liidus ei ole tänaseni siduvat põhiõiguste kataloogi, on põhiõiguste areng 
Euroopa Liidus toimunud peamiselt Euroopa Kohtu praktika kaudu. Tänaseks on selge, et üldine 
võrdsusõigus on üks Euroopa Liidus tunnustatud põhiõigus. See on käsitletav kui Euroopa Liidu 
õiguse üldprintsiip.357 Nii on Euroopa Kohus öelnud Karlsson kaasuses, et võrdsusõigus on 
Euroopa õiguse üldprintsiip, mis nõuab, et võrreldavaid olukordi ei koheldaks erinevalt ja erinevaid 
olukordi sarnaselt, kui selleks ei ole objektiivset õigustust.358 Kohus on Mangoldi kaasuses eraldi 
välja toonud, et vanuse alusel diskrimineerimiskeeld on Euroopa õiguse üldprintsiip.359 Lisaks on 
Euroopa Kohus andnud tõlgendusjuhiseid võrdsusõiguse spetsiifilisi aspekte puudutavate 
direktiivide rakendamiseks (vt direktiivide kohta all).  

Euroopa Ühenduste asutamislepingust on olulised käesoleva töö kontekstis eelkõige järgmised 
sätted. 360  

Asutamislepingu artikkel 12 sätestab, et ilma, et see piiraks asutamislepingus sisalduvate erisätete 
kohaldamist, on lepingus käsitletud valdkondades keelatud igasugune diskrimineerimine 
kodakondsuse alusel. Tehes otsuse vastavalt artiklis 251 sätestatud menetlusele, võib nõukogu 
võtta vastu eeskirju, mis on kavandatud niisuguse diskrimineerimise keelamiseks. 

Asutamislepingu artikli 13 lg 1 kohaselt ilma, et see piiraks asutamislepingu teiste sätete 
kohaldamist ja talle ühenduse poolt antud volituste piires võib nõukogu komisjoni ettepaneku 
põhjal ühehäälselt ja pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga astuda vajalikke samme, et 
võidelda diskrimineerimisega soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, 
puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel.  

                                                 
357 Euroopa Liidu õiguse üldprintsiipide kohta üldisemalt vt nt: P. Craig, G. de Burca. EU Law. Text, Cases and 

Materials. Oxford University Press 2003, pp 317-397.  
358 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-292/97 Karlsson and others (2000), p 39.  
359 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-144/04 Mangold (2005), p 75 
360 Võrdset kohtlemist kodakondsuse alusel käsitlevad olemuslikult ka teised vaba liikumist puudutavad sätted: 

vastavalt asutamislepingu artiklid 25, 28, 50. Lisaks on see kajastatud artikkel 34 (2), artiklis 90. Nimetatud sätete 
analüüsi kohta vt nt: X: Groussot. General Principles of Community Law. Europa Law Publishing, 2006. lk 160 jj.  
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Asjakohased on ka asutamislepingu vaba liikumist puudutavad sätted, mis keelavad erineva 
kohtlemise kodakondsuse alusel. Oluline on asutamislepingu artikkel 39, mille kohaselt tagatakse 
töötajate liikumisvabadus ühenduse piires. Selline liikumisvabadus nõuab igasuguse 
kodakondsusel põhineva liikmesriikide töötajate diskrimineerimise kaotamist nii töölevõtmisel, töö 
tasustamisel kui ka muude töötingimuste puhul. Samuti on asjakohane asutamislepingu artikkel 43, 
mille kohaselt keelatakse piirangud, mis kitsendavad liikmesriigi kodaniku asutamisvabadust teise 
liikmesriigi territooriumil. Niiviisi keelatakse ka piirangud, mis takistavad mis tahes liikmesriigi 
territooriumile asunud liikmesriigi kodanikel rajada esindusi, filiaale ja tütarettevõtjaid. Artikkel 49 
sätestab, et ühenduse piires keelatakse teenuste osutamise vabaduse piirangud liikmesriikide 
kodanike suhtes, kes asuvad mõnes teises ühenduse riigis kui see isik, kellele teenuseid pakutakse.  

Asutamislepingu artikkel 141 lg 1 kohaselt tagab iga liikmesriik meestele ja naistele võrdse või 
võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte rakendamise. 

Euroopa Liidu tasemel on mitmeid direktiive, mis keelavad teatud kindlal alusel ebavõrdse 
kohtlemise ja millel on piiratud kohaldamisala. Toon siinkohal välja olulisemad nendest 
direktiividest. 

Teisese õiguse vanimad direktiivid puudutavad meeste ja naiste võrdse kohtlemise aspekte361:  

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv nr 2002/73/EÜ, 23. september 2002, millega 
muudetakse nõukogu direktiivi nr 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte 
rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega. 

- Nõukogu direktiiv nr 2004/113/EÜ, 13. detsember 2004, meeste ja naiste võrdse kohtlemise 
põhimõtte rakendamise kohta seoses kaupade ja teenuste kättesaadavuse ja pakkumisega. 

- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv nr 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes 
(uuestisõnastamine). 

Aastal 2000 võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu kaks üldisema iseloomuga võrdse kohtlemise 
direktiivi:  

- Nõukogu direktiiv nr 2000/43/EÜ, 29. juuni 2000, millega rakendatakse võrdse kohtlemise 
põhimõtet sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust 

- Nõukogu direktiiv nr 2000/78/EÜ, 27. november 2000, millega kehtestatakse üldine raamistik 
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel. Nimetatud direktiivi eesmärk on 
kehtestada üldine raamistik, et võidelda usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või 
seksuaalse sättumuse alusel diskrimineerimise vastu töö saamisel ja kutsealale pääsemisel ning 
tagada liikmesriikides võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine. 

Ülalkirjeldatud direktiivid keelavad ebavõrdse kohtlemise teatud kindla tunnuse alusel (nt sugu, 
rass, vanus). Lisaks on nimetatud direktiividel enamasti piiratud rakendusala (nt kohaldamine 

                                                 
361 Meeste ja naiste võrdset kohtlemist puudutavate õigusaktide loetelu on täies ulatuses kättesaadav Euroopa 

Komisjoni kodulehel. Arvutivõrgus. Kättesaadav: 
http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/legislation/legalacts_en.html  
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seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega). Nimetatud direktiivides on 
sätestatud detailsed reeglid ka ebavõrdse kohtlemise õigustamise osas ning otsene ebavõrdne 
kohtlemine on reeglina nende järgi väga raskelt õigustatav.362  

Lisaks eelkirjeldatud direktiividele on asjakohane välja tuua ka määrus nr 1612/68, töötajate 
liikumisvabaduse kohta ühenduse piires. Selle artikkel 7 kohaselt, töötajat, kes on liikmesriigi 
kodanik, ei tohi teise liikmesriigi territooriumil tema kodakondsuse tõttu kohelda ükskõik milliste 
tööhõive- ja töötingimuste suhtes teisiti kui selle riigi kodanikest töötajaid, eelkõige seoses töötasu, 
vallandamise ja töötuks jäämise puhul tööle ennistamise või uue töökoha leidmisega. Tal on samad 
sotsiaalsed ja maksusoodustused kui selle riigi kodanikest töötajatel.363 

Peale eelneva on asjakohane välja tuua ka sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimisõiguse 
asjakohased sätted. Sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimine teenib samuti isikute vaba 
liikumise soodustamise eesmärki. Sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimist reguleerib hetkel 
peaosas määrus nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes364. Nimetatud määruse artikkel 3 lg 1 ütleb, et 
„Isikutel, kelle suhtes on kohaldatav käesolev määrus, on liikmesriigi õigusaktide alusel 
samasugused kohustused ja õigus saada samasuguseid hüvesid kui kõnealuse liikmesriigi 
kodanikul, arvestades käesoleva määruse erisätteid“. Vastu on võetud uus 
sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimismäärus nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
kooskõlastamise kohta, mis jõustub peale asjakohase rakendusmääruse vastuvõtmist. Nimetatud 
määruse artikkel 4 sätestab, et kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti, võimaldatakse 
isikutele, kelle suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, iga liikmesriiki õigusaktide alusel 
samasuguseid soodustusi ja nende suhtes kehtivad samasugused kohustused kui nimetatud riigi 
kodanike suhtes. 

                                                 
362 Võrdse kohtlemise direktiivide osas on tarvis veel välja tuua, et paljud nimetatutest näevad muu hulgas ette 

meetmeid tagamaks mitte üksnes õiguslik, vaid ka faktiline võrdsus. Nii sätestab direktiivi 2000/78/EÜ artikkel 5, 
et tagamaks puuetega inimeste võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine, nähakse ette mõistlikud abinõud. See 
tähendab seda, et tööandjad võtavad asjakohaseid, konkreetsel juhul vajalikke meetmeid, et võimaldada puuetega 
inimesel tööle pääseda, töös osaleda või edeneda või saada koolitust, kui sellised meetmed ei põhjusta tööandjale 
ebaproportsionaalselt suurt koormust. Kui asjaomase liikmesriigi invaliidsuspoliitika raames kohaldatavad 
meetmed on piisavalt heastavad, ei ole see koormus ebaproportsionaalselt suur. Direktiivi 2000/78/EÜ artikkel 7 
ütleb, et silmas pidades täieliku võrdõiguslikkuse tegelikku tagamist, ei takista võrdse kohtlemise põhimõte ühtki 
liikmesriiki säilitamast või kehtestamast erimeetmeid ükskõik millise artiklis 1 nimetatud põhjusega (usutunnistuse 
või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumusega) seotud halvemuse ärahoidmiseks või heastamiseks. 
Puuetega inimeste osas ei piira võrdse kohtlemise põhimõte liikmesriikide õigust säilitada või vastu võtta tööl 
tervisekaitset ja ohutust käsitlevaid sätteid või kohaldada meetmeid, mille eesmärk on luua või säilitada norme või 
soodustusi, mis kaitsevad või edendavad puuetega inimeste töökeskkonda integreerimist. 

363 Asjakohane on märkida ka direktiivi 2004/38/EÜ, 29.04.2004, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende 
pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 
1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 
75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ  

364 Asjakohane on ka määrus 574/72 millega määratakse kindlaks määruse 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide 
kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes rakendamise kord. Nimetatud 
määruste ja asjakohase süstematiseeritud rakenduspraktika kohta vt: http://www.tress-
network.org/TRESSNEW/DB/homeDB.jsp# 
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Euroopa Liidu põhiõiguste harta365 

Euroopa Liidu põhiõiguste hartas (edaspidi harta) on eraldi III alajaotus pealkirjaga võrdsus. See 
peatükk toob kõigepealt välja üldise võrdsusõiguse ning seejärel erilised võrdsusõigused.  

Üldise võrdsusõiguse sätestab artikkel 20, mis ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed.  

Artikkel 21 lg 1 sätestab, et keelatud on igasugune diskrimineerimine, sealhulgas 
diskrimineerimine soo, rassi, nahavärvuse, etnilise või sotsiaalse päritolu, geneetiliste omaduste, 
keele, usutunnistuse või veendumuste, poliitiliste või muude arvamuste, rahvusvähemusse 
kuulumise, varalise seisundi, sünnipära, puuete, vanuse või seksuaalse sättumuse tõttu. Sama artikli 
lg 2 kohaselt on igasugune kodakondsuse alusel diskrimineerimine aluslepingute reguleerimisalas 
keelatud, ilma et eelöeldu piiraks nende erisätete kohaldamist. 

Artikkel 23 sätestab, et naiste ja meeste võrdõiguslikkus tuleb tagada kõikides valdkondades, kaasa 
arvatud tööhõive, töö ja palk. Võrdõiguslikkuse põhimõte ei takista säilitamast või võtmast 
meetmeid, mis annavad alaesindatud soole erilisi eeliseid. Artikkel 24 sätestab, et lastel on õigus 
heaoluks vajalikule kaitsele ja hoolitsusele. […] Kõikides lastega seotud toimingutes, mida teevad 
avalik-õiguslikud asutused või eraõiguslikud institutsioonid, tuleb esikohale seada lapse huvid. 
Artikkel 25 kohaselt Liit tunnustab ja austab eakate õigust elada inimväärset ja iseseisvat elu ning 
osaleda sotsiaal- ja kultuurielus. Artikkel 26 sätestab, et Liit tunnustab ja austab puuetega inimeste 
õigust saada kasu meetmetest, mille eesmärk on tagada nende iseseisvus, sotsiaalne ja tööalane 
integratsioon ning osalemine ühiskonnaelus. 

Artikkel 21 lg 1 on eelkõige negatiivse iseloomuga, see keelab artiklis loetletud alustel isikuid 
ebavõrdselt kohelda. Artiklid 23-26 osundavad eelkõige, et tarvis on võtta kasutusele aktiivseid 
meetmeid, et tagada nimetatud isikute gruppidele teistega võrdne kaasatus ja teistega võrdsetel 
alustel hüved ja õigused.  

Asjakohane on välja tuua ka harta artikkel 52, mis reguleerib hartas sätestatud õiguste ja 
põhimõtete tõlgendamist ja ulatust. Nimetatud sätte kohaselt tohib hartaga tunnustatud õiguste ja 
vabaduste teostamist piirata ainult seadusega ning arvestades nimetatud õiguste ja vabaduste 
olemust. Proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt võib piiranguid seada üksnes juhul, kui need on 
vajalikud ning vastavad tegelikult liidu poolt tunnustatud üldist huvi pakkuvatele eesmärkidele või 
kui on vaja kaitsta teiste isikute õigusi ja vabadusi. 

Võrdsusõiguse kontrollskeem Euroopa Liidu õiguse järgi  

Euroopa Liidu võrdse kohtlemise alane regulatsioon on kirju. Eristada saab selgelt Euroopa Kohtu 
poolt välja töötatud õigust võrdsele kohtlemisele, kui Euroopa õiguse üldprintsiipi, ja direktiivides 
detailselt avatud spetsiifilisi võrdsusõigusi, millest osad on käsitletavad samuti Euroopa õiguse 
üldprintsiipidena.366 Kui jõustub ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta, siis muutub olukord veel 

                                                 
365 Harta artikkel 51 defineerib harta reguleerimisala: Harta sätted on subsidiaarsuse põhimõtet arvesse võttes ette 

nähtud liidu institutsioonidele, organitele ja asutustele ning liikmesriikidele üksnes liidu õiguse kohaldamise korral. 
Seepärast austavad nad õigusi, järgivad põhimõtteid ning edendavad nende kohaldamist oma asjaomase pädevuse 
kohaselt, võttes arvesse liidule aluslepingute muudes osades antud volituste piire. 

366 Nt vanuse alusel ebavõrdne kohtlemine on ka Euroopa õiguse üldprintsiip. Case C-144/04 Mangold para 75 
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kirjumaks. Samas on selge juba täna, et põhiõiguste harta sätestab üldised võrdsusõigused, mida 
võib konkretiseerida ja rangemaks muuta teisese õigusega.  

Arvestades töö eesmärki, ei hakata alljärgnevalt detailselt avama võrdsusõigust reguleerivate 
Euroopa Liidu normide sisu. Järgnevalt leiab lühidalt avamist üksnes Euroopa Kohtu poolt 
rakendatava võrdsusõiguse üldise kontrollskeemi. Nimetatud kontrollskeemi rakendamisel on iga 
kord vaja analüüsida, millised täpsed nõudmised seab teisene õigus ebavõrdse kohtlemise 
õigustamisele. Tuleb osundada, et kui ebavõrdne kohtlemine toimub mõnel direktiivis sätestatud 
alusel ja selles hõlmatud valdkonnas, siis on alati tarvilik vaadata, millistel kriteeriumidel on 
ebavõrdne kohtlemine üldse õigustatav. Direktiivid kehtestavad ebavõrdse kohtlemise 
õigustamisele väga ranged reeglid. Muu hulgas on osade direktiivide järgi peaaegu täielikult 
keelatud otsene ebavõrdne kohtlemine.  

Paljud Euroopa Kohtus arutusel olevad võrdse kohtlemise kaasused puudutavad isikute ja kaupade 
vaba liikumist ning teenistusvaidlusi. Arvestades, et raamdirektiivid nr 2000/78/EÜ ja 2000/43/EÜ 
laiendavad teiseses õiguses võrdse kohtlemise printsiibi kohaldamisala, on järjest rohkem 
tõusetunud võrdse kohtlemise kaasusi ka sotsiaalvaldkonnas.367  

Euroopa Kohus, sarnaselt Euroopa Inimõiguste Kohtule, kontrollib võrdsusõiguse võimalikku 
rikkumist kahel tasandil. Esimesel tasandil hindab kohus, kas toimunud on võrdsete ebavõrdne või 
ebavõrdsete võrdne kohtlemine. Kui ei ole toimunud võrreldavate ebavõrdset või ebavõrdsete 
võrdset kohtlemist, siis ei lähe kohus teisele, ehk erineva kohtlemise õigustamise tasemele.  

Chetcuti teenistusvaidluse kaasuses oli olukord, kus Euroopa Liidu abiteenistujaid koheldi sisesel 
töökonkursil erinevalt teenistujatest ja ajutistest teenistujatest. Kohus pidi vastama küsimusele, kas 
abiteenistujaid peab karjäärivõimaluste osas kohtlema sarnaselt teenistujatele ja ajutistele 
teenistujatele. Euroopa Kohus, asudes hindama, kas võrdse kohtlemise põhimõtet on rikutud, ütles 
alguses, et võrdse kohtlemise printsiip nõuab, et võrreldavaid olukordi ei tohi kohelda ebavõrdselt 
ja ebavõrdseid olukordi võrdselt. Seejärel asus kohus hindama, kas abiteenistujad on võrreldavad 
teenistujate ja ajutiste teenistujatega. Kohus leidis, et abiteenistujad on administratiivse staatuse, 
teenistusse võtmise tingimuste, samuti teenistustingimuste osas teenistujatest ning ajutiste 
teenistujatest sedavõrd erinevas olukorras, et nimetatud isikute gruppe ei pea karjäärivõimaluste 
osas sarnaselt kohtlema. Seetõttu ei olnud kohtu hinnangul võrdse kohtlemise põhimõtet rikutud.368  

Küsimus, kas isikud on võrreldavad, tekkis ka Maruko kaasuses. Nimetatud kaasuses ei saanud 
samasoolise kooselu partner peale oma kaaslase surma toitjakaotushüvitist. Samal ajal üleelanud 
abikaasale oli selline hüvitis ette nähtud. Euroopa Kohus analüüsis, et samasooliste registreeritud 
partnerlus on järjest rohkem abielu tunnustega. Kohus ütles, et siseriikliku kohtu ülesanne on 
lõplikult defineerida, kas samasoolise kooselu partner ja abikaasad on omavahel võrreldavad 
toitjakaotushüvitise aspektist. Kui nimetatud grupid on võrreldavad, on toitjakaotushüvitise 
mittemaksmine üleelanud samasoolise kooselu partnerile otsene diskrimineerimine seksuaalse 
sättumuse alusel.369  

                                                 
367 Vt nt Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-267/06 Maruko (2008), mis puudutas küsimust, kas samasoolistel 

partneritel peaks olema toitjakaotustoetuse osas samad õigused kui abikaasadel.  
368 Euroopa Ühenduste I astme Kohtu otsus C-16/07-P Chetcuti vs Commission of the European Communities (2008) 

p-d 40-51.  
369 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-267/06 Maruko (2008) p-d 65-73. 
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Euroopa Kohus ei ole põhjalikult andnud üldiseid juhiseid, millal tuleb isikuid pidada omavahel 
võrreldavaks ning millal mitte. Chetcuti asjas arvamuse andnud kohtujurist Bot ütles viidetega 
Euroopa Ühenduste I astme Kohtu praktikale, et võrdse kohtlemise printsiibi rikkumisest saab 
rääkida, kui kahte inimest, kelle õiguslikus ja faktilises olukorras ei ole olulisi erinevusi, 
koheldakse erinevalt.370 Töögrupi hinnangul on eelnev asjakohane kriteerium, mille kaudu hinnata, 
kas tegemist on üldse õigustamist vajava erineva kohtlemise juhtumiga. Täpsustada ehk tuleks, et 
õiguslikus ja faktilises mõttes peab sarnases olukorras olema konkreetse eristamise aspekti osas.  

Kui siiski on toimunud võrreldavate isikute gruppide erinev kohtlemine, siis teisel tasandil hindab 
kohus, kas selline kohtlemine on õigustatud. Siinjuures on vaja eristada, kas ebavõrdne kohtlemine 
toimub mõnel teiseses õiguses reguleeritud alusel või mitte. Euroopa Kohtu poolt öeldud üldreegel 
ebavõrdse kohtlemise õigustamise kohta ütleb, et ebavõrdne kohtlemine on õigustatud kui sellel on 
objektiivne põhjus.371 Siinjuures on kirjanduses kritiseeritud, et Euroopa Kohtu praktikast ei 
joonistu üheselt välja, kas Euroopa õiguse üldprintsiibina käsitletava ebavõrdse kohtlemise 
õigustamise etapis tuleb läbi viia ka proportsionaalsuse test. Kohtu praktika ses osas on 
eklektiline.372  

Samas, nagu ülal öeldud, on tarvis ebavõrdse kohtlemise õigustamise tasemel kindlasti vaadata, 
mis alusel toimub ebavõrdne kohtlemine ja kas teisene õigus seab ebavõrdse kohtlemise 
õigustamisele eraldi rangemad reeglid. Ebavõrdne kohtlemine direktiivides toodud alustel on 
reeglina väga raskelt õigustatav. Samas tuleb öelda, et vanuse tõttu ebavõrdne kohtlemine on 
leebemalt õigustatav.  

Palacios de la Villa kaasuses on Euroopa Kohus analüüsinud eelotsustusmenetluse raames 
Hispaania õiguse regulatsiooni, mis lubas sõlmida kollektiivlepinguid, milles võib kokku leppida, 
et tööandja võib vabastada töötaja automaatselt 65-aastaseks saamisel. Euroopa Kohus leidis, et 
sellega koheldakse 65-aastaseid ja vanemaid inimesi vanuse alusel ebavõrdselt võrreldes 
nooremate tööturul osalejatega, kuna nende töölt vabastamine on lihtsam. Seejärel viitas kohus 
direktiivi nr 2000/78/EÜ artiklile 6, mille lõike 1 kohaselt olenemata artikli 2 lõikest 2373 võivad 
liikmesriigid ette näha, et erinevat kohtlemist vanuse alusel ei peeta diskrimineerimiseks, kui sellel 
on siseriikliku õigusega objektiivselt ja mõistlikult põhjendatud, tööhõivepoliitikat, tööturgu ja 
kutseõpet hõlmav õigustatud eesmärk ning kui selle eesmärgi saavutamise vahendid on 
asjakohased ja vajalikud. Analüüsides vaidlustatud Hispaania regulatsiooni artikli 6 lg 1 valguses 
leidis kohus, et Hispaania regulatsioonil on tööhõivepoliitiline eesmärk soodustada inimeste 
üleüldist tööhõivet. Kohus leidis, et see eesmärk on iseenesest objektiivne ja mõistlik. Hindamaks 

                                                 
370 Euroopa Ühenduste Kohtu kohtujurist Bot arvamus asjas 16/07-P Chetcuti p-d 81-83.  
371 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-292/97 Karlsson (2000) p 39.  
372 Vt kriitika kohta koos edasiste viidetega: T. Kingreen. Basic Rights of Equality and Social Rights. In D. Ehlers 

(Ed). European Fundamental Rights and Freedoms. Berlin, 2007, pp 470-471. 
373 Artikkel 2 lg 2 sätestab, et: lõike 1 kohaldamisel: a) peetakse otseseks diskrimineerimiseks seda, kui ükskõik 

millisel artiklis 1 nimetatud põhjusel koheldakse ühte inimest halvemini, kui on koheldud, koheldakse või võidakse 
kohelda teist inimest samalaadses olukorras; b) peetakse kaudseks diskrimineerimiseks seda, kui väliselt neutraalne 
säte, kriteerium või tava seab konkreetse usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumusega 
isikud teistega võrreldes ebasoodsamasse olukorda, välja arvatud juhul, kui: i) kõnealusel sättel, kriteeriumil või 
taval on objektiivselt põhjendatav õigustatud eesmärk ja selle eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja 
vajalikud, või kui ii) teatava puudega inimeste puhul tööandja või iga isik või organisatsioon, kelle suhtes käesolev 
direktiiv kehtib, on vastavalt siseriiklikele õigusaktidele kohustatud võtma artiklis 5 sisalduvate põhimõtetega 
kooskõlas olevaid asjakohaseid meetmeid, et kõrvaldada sellisest sättest, kriteeriumist või tavast tulenevat 
halvemust. 
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kas eesmärgi saavutamise vahendid on asjakohased ja vajalikud, leidis kohus, et riikidel on suur 
diskretsiooniõigus otsustamaks milliste vahenditega soovitud sotsiaalpoliitilist eesmärki saavutada. 
Kokkuvõtteks leidis kohus, et Hispaania regulatsioon ei ole vastuolus direktiiviga nr 
2000/78/EÜ.374  

Euroopa Liidu õiguse regulatsiooni analüüsi kokkuvõtteks tuleb järeldada, et võrdsusõiguse 
regulatsioon on kirju nii õigusallikate kui praktika osas. Euroopa Kohus on õigust võrdsele 
kohtlemisele pidanud üheks Euroopa Liidus tunnustatud põhiõiguseks, mis on käsitletav Euroopa 
õiguse üldprintsiibina. Kui jõustub Euroopa Liidu põhiõiguste harta, siis saab põhiõigus võrdsele 
kohtlemisele väljenduse ka seal. Lisaks on õigus võrdsele kohtlemisele leidnud kajastamist 
asutamislepingus ja teiseses õiguses. Teisese õiguse regulatsioon on keskendunud spetsiifilistele 
diskrimineerimisalustele ning selle kohaldamisala on sagedasti piiratud konkreetse valdkonnaga (nt 
töösuhetega).  

Euroopa Kohus rakendab võrdsusõiguse rikkumist kontrollides kaheastmelist testi: esimesel astmel 
kontrollib kohus, kas üldse on võrreldavaid ebavõrdselt või ebavõrdseid võrdselt koheldud. Teisel 
astmel hakkab kohus ebavõrdset kohtlemist õigustama. Euroopa õiguse kontekstis on alati oluline 
eristada, millisel alusel toimub ebavõrdne kohtlemine. Viimast seepärast, et paljud teisese õiguse 
regulatsioonid seavad teatud konkreetsel alusel toimuvale ebavõrdsele kohtlemisele rangemad 
õigustamisnõuded.  

2.3. Rahvusvaheline õigus 

Võrdse kohtlemise põhimõte on Eestile siduvas rahvusvahelises õiguses kajastamist leidnud muu 
hulgas Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonis, parandatud ja täiendatud 
Euroopa Sotsiaalhartas, ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelises 
paktis, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelises paktis. Järgnevalt analüüsitakse 
võrdsusõiguse käsitlust ülalnimetatud aktides.  

Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon 

EIÕKis sisalduvad järgmised võrdsusõigust reguleerivad normid.  

EIÕK artikkel 14, mis ütleb, et käesolevas konventsioonis sätestatud õiguste ja vabaduste 
kasutamine tagatakse ilma mingi diskrimineerimiseta selliste tunnuste alusel nagu sugu, rass, 
nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne 
päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- või muu seisund. 

Lisaks on koostatud EIÕK 12. protokoll, mille artikkel 1 sätestab, et seaduses sätestatud õiguste 
kasutamine tagatakse ilma diskrimineerimiseta mistahes tunnuste alusel nagu sugu, rass, 
nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik või sotsiaalne 
päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünni- või muu seisund. Riigivõimu esindaja ei 
tohi kedagi diskrimineerida esimeses lõikes nimetatud alustel. EIÕK 12. protokoll jõustus 
rahvusvaheliselt 01.04.2005, Eesti on sellele alla kirjutanud, kuid Riigikogu ei ole seda 
ratifitseerinud (seisuga 21.12.2008).  

                                                 
374 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-411/05 Felix Palacios de la Villa vs Cortefiel Servicios SA (2007) p-d 45-77.  
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EIÕK artiklis 14 sätestatud õigus võrdsele kohtlemisele ei oma iseseisvat tähendust ehk teisisõnu ei 
ole autonoomne õigus. Nimetatud sättes toodud ebavõrdse kohtlemise keeld kohaldub üksnes siis, 
kui hõlmatud on ka mõni EIÕK nö põhiline õigus (nt õigus perekonnaelu kaitsele, õigus 
omandile).375 Seega keelab EIÕK artikkel 14 diskrimineerimise nende õiguste ja vabaduste osas, 
mis on konventsiooni põhitekstis või lisaprotokollides kajastatud ehk teisisõnu on EIÕK artiklis 14 
sätestatud võrdsusõigusel komplementaarne iseloom. Samas ei ole vaja EIÕK artikli 14 
kohaldamiseks näidata, et mõnda teist konventsioonis sätestatud õigust on rikutud. Piisab vaid selle 
näitamisest, et ebavõrdne kohtlemine toimub selle teise õiguse (nt õiguse perekonnaelu kaitsele) 
mõjualas.376  

EIÕK artikli 14 komplementaarne iseloom vähendab Euroopa Inimõiguste Kohtu rolli 
võrdsusõiguse tagamisel Euroopas. Tagamaks tõhusamat võrdsusõiguse kaitset Euroopas, töötati 
välja EIÕK 12. protokoll, milles sätestatud võrdsusõigusel on autonoomne iseloom. Tänaseks ei 
ole EIÕK 12. protokolli ratifitseerinud aga Eesti ega ka näiteks Ühendkuningriigid, Türgi, Rootsi, 
Poola.377 Kui EIÕK 12. protokoll jõustub enamike Euroopa riikide suhtes, on tänasega võrreldes 
oluliselt efektiivsemalt kaitstud inimeste õigus võrdsele kohtlemisele. Nii saaks edaspidi pöörduda 
Euroopa Inimõiguste Kohtusse ka juhul, kui ebavõrdne kohtlemine toimub sotsiaalsete õiguste 
kohaldamisel (arvestades, et konventsioon ei sisalda otseselt sotsiaalseid õigusi, on nimetatud 
valdkonnas hetkel pöördumine keeruline).  

Arvestades, et lähitulevikus on Euroopa Inimõiguste Kohtu roll võrdsusõiguse rakendamise 
valdkonnas tänasega võrreldes märksa suurem ning tõdedes, et oma struktuurilt on EIÕK 12. 
protokolli artiklis 1 sisalduv võrdsusõigus analoogne EIÕK artiklis 14 sätestatud õigusele, leiab 
alljärgnevalt lühidat käsitlemist Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika võrdsusõiguse rikkumise 
tuvastamisel.  

EIÕK artikkel 14, sarnaselt EIÕK 12. protokolli artiklile 1, keelab põhjendamatu ebavõrdse 
kohtlemise. EIÕK artiklis 14 on toodud loetelu, mis alusel ebavõrdset kohtlemist peetakse reeglina 
keelatuks (sugu, rass, nahavärvus, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, rahvuslik 
või sotsiaalne päritolu, rahvusvähemusse kuuluvus, varanduslik, sünniseisund). Siinjuures tuleb 
rõhutada, et EIÕK artiklis 14 sisalduv loetelu on avatud loetelu, st keelatud on igasugune 
põhjendamatu ebavõrdne kohtlemine. Selles osas sarnaneb EIÕK artikkel 14 ka Eesti põhiseaduse 
§ 12 lg 1 lauses 1 sätestatud üldise võrdsuspõhiõigusega.  

Euroopa Inimõiguste Kohus on öelnud, et diskrimineerimine tähendab ilma objektiivse ja mõistliku 
põhjuseta olulises osas sarnaste situatsioonide erinevat kohtlemist. Samas, mitte igasugune erinev 
kohtlemine ei ole kohtu hinnangul artikkel 14 rikkumine, vaid üksnes selline, kus on 
tuvastatud, et inimesed, kes on analoogses või olulises osas sarnases situatsioonis, on erinevalt 
                                                 
375 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Odievre v. France (2004), p 54: „The Court reiterates that, according to the 

established case-law of the Convention institutions, Article 14 only complements the other substantive provisions 
of the Convention and its Protocols. It has no independent existence since it has effect solely in relation to “the 
enjoyment of the rights and freedoms” safeguarded by those provisions.“ 

376 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Rasmussen vs Denmark (1984) para 29: „Article 14 .[…] has no independent 
existence since it has effect solely in relation to "the enjoyment of the rights and freedoms" safeguarded by those 
provisions. Although the application of Article 14 (art. 14) does not necessarily presuppose a breach of those 
provisions - and to this extent it has an autonomous meaning -, there can be no room for its application unless the 
facts at issue fall within the ambit of one or more of the latter.“  

377 Andmed kättesaadavad Euroopa Nõukogu kodulehel: 
http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=177&CM=8&DF=&CL=ENG  
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koheldud ja selline eristamine on ilma objektiivse ja mõistliku põhjuseta.378 Siinjuures tuleb 
kohe rõhutada, et Euroopa Inimõiguste Kohus on märkinud, et artikkel 14 ei keela kohelda riikidel 
isikuid erinevalt, et korrigeerida faktilist ebavõrdsust, ning vahel kui riik jätab võtmata kasutusele 
faktilist ebavõrdsust kõrvaldavad meetmed, rikub riik artiklit 14.379 Nii on kohus öelnud 
Thlimmenos vs Greece otsuses selgelt, et võrdsusõigust on rikutud ka siis, kui riigid ei kohtle 
ilma mõistliku ja objektiivse põhjuseta erinevalt oluliselt erinevas situatsioonis olevaid 
isikuid.380  

Seega ka Euroopa Inimõiguste Kohus kontrollib võrdsusõiguse rikkumise esinemist reeglina 
kahel tasandil: esimesel tasandil hindab kohus, kas üldse toimub ebavõrdne kohtlemine ehk 
hindab, kas analoogses olukorras olevaid isikuid koheldakse erinevalt (või kas erinevas 
olukorras olevaid isikuid koheldakse võrdselt) ja kui, siis mis alusel, ning teisel tasandil 
hindab kohus, kas ebavõrdne kohtlemine on õigustatud.  

Nagu öeldud, võrdsusõiguse kontrolli esimesel astmel kohus kontrollibki reeglina, kas on toimunud 
analoogses või olulises osas sarnases olukorras olevate isikute erinev kohtlemine.  

Nii oli see ka kaasuses Ünal Tekeli vs Turkey. Nimetatud kaasuses vaidlustas üks Türgi naine selle, 
et peale abiellumist ei või Türgi naised kanda enda neiupõlvenime, samas kui Türgi meestele sellist 
piirangut ei ole. Avaldaja leidis, et see rikub EIÕK artiklit 14 koostoimes EIÕK artikliga 8. Kohus 
hindas võrdsusõiguse kontrolli esimesel astmel, kas toimub analoogses või olulises osas sarnases 
olukorras olevate isikute erinev kohtlemine. Kohus leidis, et toimub analoogses olukorras olevate 
isikute (abielus meeste ja naiste) ebavõrdne kohtlemine soo alusel. Seejärel asus kohus analüüsima, 
kas selline ebavõrdne kohtlemine on õigustatud (vt all).381  

Euroopa Inimõiguste Kohus on leidnud Hoffmann vs Austria otsuses, et laste hooldusõiguse 
määramisel on usulise veendumuse tõttu erinevalt koheldud Jehoova tunnistajast ema ja Rooma 
katoliku usku isa. Nimelt olid Austria võimud määranud lapse hooldusõiguse isale, ja teinud seda 
põhjusel, et ema oli Jehoova tunnistaja. Euroopa Inimõiguste Kohus leidis, et tegemist on 
ebavõrdse kohtlemisega usu alusel, mis vajab õigustamist.382  

Otsuses Zarb Adami vs Malta oli küsimuseks meeste ja naiste erinev kohtlemine Malta 
vandemeeste teenistusse (jury service) võtmise osas. Nimelt oli meessoost kabeaja vandemeeste 
teenistuses ja ta ei saanud üks kord täita oma vandemeeste teenistuse kohustusi ning ta sai selle 
tõttu trahvi. Nimetatud isik vaidlustas trahvi ja väitis muu hulgas, et toimub naiste ja meeste 
ebavõrdne kohtlemine vandemeeste teenistuse osas. Nimelt võetakse enamikus vandemeeste 

                                                 
378 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus D.H and others v the Czech Republic (2007), p 175. Euroopa Inimõiguste Kohtu 

otsus Zarv Adami v Malta (2006) p-d 71-72; Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Ünal Tekeli v Turkey (2004) p-d 
49-50.  

379 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus D.H and others v the Czech Republic (2007), p 175 
380 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Thlimennos v Greece (2000) p 44: „The Court has so far considered that the right 

under Article 14 not to be discriminated against in the enjoyment of the rights guaranteed under the Convention is 
violated when States treat differently persons in analogous situations without providing an objective and reasonable 
justification (see the Inze judgment cited above, p. 18, § 41). However, the Court considers that this is not the only 
facet of the prohibition of discrimination in Article 14. The right not to be discriminated against in the enjoyment of 
the rights guaranteed under the Convention is also violated when States without an objective and reasonable 
justification fail to treat differently persons whose situations are significantly different.“ 

381 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Ünal Tekeli v Turkey (2004) p-d 49-56. 
382 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Hoffmann v Austria (1993) p-d 32-36 
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teenistusse mehi ja seda vaatamata sellele, et õigusnorm, mis reguleerib vandemeeste teenistusse 
võtmist, ei erista naisi ja mehi. Samas tõi avaldaja välja statistika, mille kohaselt on vandemeeste 
teenistuses suures ülekaalus mehed. Euroopa Inimõiguste Kohus analüüsis kõigepealt, kas toimub 
sarnases olukorras olevate isikute erinev kohtlemine. Kohus järeldas, et mehed ja naised olid 
vandemeeste teenistusse võtmise osas sarnases situatsioonis ja et neid koheldi teenistusse võtmisel 
faktiliselt ebavõrdselt: erinevate faktorite tõttu võeti faktiliselt mehi oluliselt rohkem teenistusse 
kui naisi. Kohus järeldas, et toimub soo alusel erinev kohtlemine vandemeeste teenistusse võtmise 
osas. Seejärel hakkas kohus analüüsima, kas selline ebavõrdne kohtlemine on millegagi 
õigustatav.383  

Euroopa Inimõiguste Kohtus on olnud ka kaasusi, kus kohus on leidnud, et isikute erinev 
kohtlemine ei vaja õigustamist, kuna isikud ei ole olnud sarnases olukorras ehk puudub vajadus 
nende võrdseks kohtlemiseks.  

Nii oli see kaasuses Van der Mussele vs Belgium. Nimetatud kaasuses kaebas üks advokaadi 
kandidaaditeenistuses olnud Belgia advokaat selle peale, et ta peab kohustuslikus korras tasuta 
osutama kandidaaditeenistuse alguses õigusabi majanduslikus raskes olukorras olevatele 
inimestele. Nimetatud advokaadikandidaat tõi välja, et samal ajal teiste elukutsete esindajad ei ole 
kohustatud tasuta teenuseid osutama. Nii tõi ta välja, et tõlgid ja eksperdid kohtus saavad alati 
osutatud teenuste eest tasu, samuti ei pea tasuta teenuseid vähekindlustatud isikutele osutama 
veterinaarid, arstid, hambaarstid, kohtueksperdid. Vastuseks kaebusele ütles Euroopa Inimõiguste 
Kohus, et artikkel 14 kaitseb analoogilises olukorras olevaid isikuid diskrimineerimise eest. Kohtu 
hinnangul on advokaaditeenistuse ning teiste kaebaja poolt viidatud elukutsete, sealhulgas 
juriidiliste elukutsete esindajate vahel fundamentaalsed erinevused. Erinevused õiguslikus 
staatuses, ametisse sisenemise tingimustes, funktsioonides, funktsioonide teostamise viisides jne. 
Kohtu hinnangul olid viidatud elukutsed sedavõrd erinevad, et nende esindajaid ei pidanudki 
võrdselt kohtlema. Seetõttu kohus ei hakanud ka õigustama selliste ametite pidajate erinevat 
kohtlemist.384  

Kui Euroopa Inimõiguste Kohus on siiski tuvastanud, et on toimunud sarnases olukorras olevate 
isikute erinev kohtlemine või erinevas olukorras olevate isikute sarnane kohtlemine, siis analüüsib 
kohus edasi, kas selline kohtlemine on põhjendatud või mitte.  

Kohtu praktika järgi on ebavõrdne kohtlemine diskri mineeriv ja keelatud, kui sellel ei ole 
objektiivset ja mõistlikku põhjendust, mis tähendab teisisõnu, et see ei kanna legitiimset eesmärki 
või et puudub mõistlik proportsionaalsus kasutusele võetud vahendite ja taotletud legitiimse 
eesmärgi vahel. Teisisõnu, diskrimineerimise eesmärk, isegi kui see on legitiimne, ei kaalu üles 
diskrimineerimise tagajärgi.385  

Oluline on märkida, et riikidel on EIÕK järgi küllalt suur otsustusulatus otsustamaks, kas 
sarnaste situatsioonide erinev kohtlemine on vajalik ja õigustatud. Selle otsustusulatuse suurus 
sõltub kaasuse taustast ja spetsiifilistest asjaoludest, muu hulgas sellest, mis alusel ebavõrdne 
kohtlemine toimub.386  

                                                 
383 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Zarb Adami v Malta (2006) p-d 71-79.  
384 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Van der Mussele vs Belgium (1983) p-d 42-46. 
385 Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus D.H and others v the Czech Republic (2007), p 196. 
386 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Ünal Tekeli v Turkey (2004) p 52. 
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Nimelt teatud alustel ebavõrdset kohtlemist peab Euroopa Inimõiguste Kohus eriti 
taunitavaks ning seetõttu eriti kaalukaid õigustavaid põhjusi nõudvaks. Sellistel alustel 
ebavõrdse kohtlemise korral on riikide otsustusulatus ka oluliselt väiksem. Sellisteks alusteks on 
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika järgi muu hulgas ebavõrdne kohtlemine rassi, nahavärvi, 
etnilise päritolu alusel,387 samuti ebavõrdne kohtlemine soo tõttu.388 Uerpmann-Wittzack on 
Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat analüüsides leidnud, et erilist õigustamist vajavad sellised 
ebavõrdse kohtlemise juhud, kus ebavõrdne kohtlemine toimub EIÕK artiklis 14 otse nimetatud 
alusel või kui ebavõrdne kohtlemine toimub inimesega olemuslikult seotud individuaalse tunnuse 
(nt rass, sugu, seksuaalne sättumus) alusel.389  

Näiteks ülalkirjeldatud Türgi abielunime kaasuses analüüsis kohus, kas on õigustatud, et abielus 
naised ei saa jätta endale enda neiupõlvenime aga abielus mehed saavad. Kohus alustas analüüsi 
sellest, et ütles, et üksnes väga kaalukad põhjused õigustavad soo alusel ebavõrdset kohtlemist. 
Türgi valitsus oli toonud naiste ja meeste erineva kohtlemise põhjuseks selle, et traditsiooniliselt 
võtavad abikaasad ühiselt mehe perekonnanime ning see aitab kindlustada perekonna ühtsust ja on 
seega avalikes huvides. Kohus viitas seejärel, et meeste ja naiste võrdse kohtlemise tagamine on 
Euroopa tasemel väga oluline eesmärk. Lisaks viitas kohus ÜRO tasemel arengutele, milles 
väljendatakse, et mõlemal abielupoolel peab olema õigus säilitada enda perenimi. Kohus viitas ka 
sellele, et ka Türgi peremudelites on toimunud arengud, nii et naine ei ole enam alati peres teisese 
tähtsusega. Lõpuks järeldas kohus, et see, kui naine peab võtma mehe perekonnanime näitab naise 
teisest rolli perekonnas ning see ei lähe kokku sugude võrdsuse põhimõttega. Lisaks leidis kohus, 
et ka erineva perekonnanimega on võimalik näidata perekonna ühtsust. Kohus järeldas, et isegi kui 
abielunime süsteemi muutus põhjustab Türgis ebamugavusi, kaalub inimese õigus kasutada nime, 
mida ta soovib, üles need ebamugavused. Kokkuvõttes leidis kohus, et naiste ja meeste erinev 
kohtlemine abielunime osas ei ole õigustatud.390  

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 

Järgmiseks on asjakohane lühidalt vaadata ka parandatud ja täiendatud Euroopa Sotsiaalhartat. 
ESH garanteerib inimeste sotsiaalsed ja majanduslikud, eriti tööga seotud õigused. Nii on ESHs 
sätestatud näiteks õigus tööle ja õiglastele töötingimustele. Eraldi on välja toodud, et tööalaselt 
peab tagama võrdsed võimalused soost sõltumata ja tagada tuleb ka perekondlike kohustustega 
töötajatele võrdsed võimalused. ESH sätestab ka näiteks õiguse sotsiaal- ja meditsiiniabile, laste ja 
noorte õiguse saada sotsiaalset, õiguslikku ja majanduslikku kaitset. Eraldi on välja toodud 
puuetega isikute õigus elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa ühiskonna elust.  

ESH artikkel E ütleb, et hartas sätestatud õiguste kasutamine tagatakse, diskrimineerimata kedagi 
sellistel alustel nagu rass, nahavärvus, sugu, keel, usutunnistus, poliitilised või muud veendumused, 
rahvuslik või sotsiaalne päritolu, tervis, kuulumine rahvusvähemusse, sünnipära või muu selline 
tegur. Ülalöeldust tuleneb, et ka ESH üldine võrdsusõiguse säte ei ole autonoomse iseloomuga, 
vaid on seotud teiste hartas nimetatud õigustega. Artikkel E eesmärk on tagada, et kõik hartas 
sisalduvad õigused tagatakse isikutele võrdsetel alustel.  

                                                 
387 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus D.H and others v the Czech Republic (2007), p-d 196, 204 
388 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Zarb Adami v Malta (2006) p 80, 
389 R. Uerpmann-Wittzack. Personal Rights and the Prohibition of Discrimination. In D. Ehlers (Ed). European 

Fundamental Rights and Freedoms. Berlin, 2007, p 94. 
390 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Ünal Tekeli v Turkey (2004) p-d 57-68.  
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ESH järelevalveorgan, Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee, on käsitlenud artikkel E kohaldamist 
muu hulgas Autisme-Europe ning European Roma Rights Centre vs Italy kollektiivse kaebuse 
kaasuses.  

Nendest esimeses kaasuses kaebas ühing Autism-Europe, et Prantsusmaa ei täida oma hartajärgseid 
kohustusi, sest autistlikele lastele ja täiskasvanutele ei ole tagatud teistega võrdselt õigust 
haridusele (artikkel 15, 17 ja E rikkumine). Täpsemalt leidis ühing Autism-Europe, et Prantsusmaa 
ei võta kasutusele piisavalt meetmeid, et tagada autistlikele lastele ja täiskasvanutele teistega 
võrdsetel alustel õigust haridust.  

Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee ütles kaebust analüüsides, et see, et artiklis E on eraldi välja 
toodud kohustus mitte diskrimineerida isikuid hartajärgsete õiguste tagamisel, näitab kui oluline on 
kindlustada kõigile isikutele hartajärgsed õigused võrdsetel alustel. Seejärel ütles komitee, et kuigi 
puue ei ole ESH artiklis E välja toodud kui eraldi alus, mis põhjusel ei või diskrimineerida, on 
nimetatud alus kindlasti artikliga E hõlmatud. Edasi ütles komitee, et artikkel E, sarnaselt EIÕK 
artiklile 14 nõuab, et võrdseid koheldakse võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt. Komitee 
hinnangul tuleneb sellest, et inimeste erinevusi tuleb vaadata positiivselt ja tuleb võtta 
kasutusele meetmeid tagamaks kõigile erinevatele inimesetele võimalused kasutada võrdsetel 
alustel hartas sisalduvaid õigusi. Lõpuks leidis komitee eelneva pinnalt, et keelatud on nii otsene 
kui kaudne ebavõrdne kohtlemine hartajärgsete õiguste tagamisel. Kaudne ebavõrdne kohtlemine 
võib ilmneda muu hulgas siis, kui riik ei võta arvesse isikute erinevusi või kui riik ei võta piisavalt 
meetmeid kasutusele tagamaks, et õigused ja kollektiivsed hüved, mis on avatud kõigile, on ka 
kättesaadavad kõigile. Kaasuse kokkuvõttes leidis komitee, et Prantsusmaa ei ole võtnud piisavaid 
meetmeid, et tagada autistlike laste õigus haridusele.391  

Kaasuses European Roma Rights Centre vs Italy kaebas romasid esindav ühing, et Itaalias ei ole 
romadele tagatud õigust adekvaatsele eluasemele. Ühing leidis, et Itaalia eluasemepoliitika tulemus 
on see, et romadele ei ole tagatud teistega võrdsetel alustel õigust eluasemele ja see kujutab endast 
rassilist diskrimineerimist. Nimetatud kaasuses ütles komitee, et artikkel E nõuab, et kõigile 
isikutele, sealhulgas neile, kes on teatud tunnuste poolest teistest erinevad, nagu näiteks romad, 
tuleb reaalselt tagada konventsioonis sätestatud õigused. Üksnes objektiivsel ja mõistlikul põhjusel 
on lubatud teha sellest erandeid. Nimetatud kaasuses leidis komitee, et Itaalia riik ei ole võtnud 
kasutusele piisavalt meetmeid, et tagada romadele piisavalt ja adekvaatselt õigust eluasemele.392  

ESH võrdsusõiguse regulatsiooni analüüsi kokkuvõtteks võib öelda, et ESH artikkel E on sarnane 
EIÕK artiklile 14. Sarnaselt Euroopa Inimõiguste Kohtule rõhutab ka ESH järelevalveorgan, 
et tarvis on kohelda võrdseid võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt. Eelnev tähendab seda, et 
riigil on tarvis vahel võtta kasutusele ka aktiivseid meetmeid, tagamaks, et kõik isikute grupid 
saavad kasutada ESHs sätestatud õigusi võrdselt efektiivselt. Teisisõnu rõhutab ESH 
järelevalveorgan faktilise võrdsuse saavutamise olulisust. Võrdsete ebavõrdne ja ebavõrdsete 
võrdne kohtlemine on lubatud üksnes objektiivse ja mõistliku põhjuse olemasolul. 

                                                 
391 Euroopa Nõukogu. European Commitee of Social Rights. Autism Europe vs France. (2003). Arvutivõrgus. 

Kättesaadav: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC13Merits_en.pdf  
392 Euroopa Nõukogu. European Commitee of Social Rights. European Roma Rights Centre vs Italy (2005). 

Arvutivõrgus. Kättesaadav: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Complaints/CC27Merits_en.pdf  
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ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt 

Võrdsusõiguse seisukohast on asjakohane lühidalt vaadata ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja 
kultuurialaste õiguste rahvusvahelist pakti.  

MSKÕP artikkel 2 lg 2 kohaselt kohustuvad paktist osavõtvad riigid garanteerima, et paktis 
väljakuulutatud õigusi teostatakse ilma igasuguse diskrimineerimiseta rassi, nahavärvuse, soo, 
keele, religiooni, poliitiliste või muude tõekspidamiste, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, 
varandusliku seisundi, sünni või mõne muu asjaolu põhjal. Artikkel 3 kohaselt kohustuvad paktist 
osavõtvad riigid tagama meestele ja naistele võrdse õiguse kasutada kõiki paktis ettenähtud 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurialaseid õigusi. 

Ülalöeldust järeldub, et MSKÕPis ei ole autonoomset võrdsusõiguse normi. Sarnaselt EIÕK 
artikkel 14 regulatsioonile, on MSKÕP võrdsusõiguse regulatsioon kohalduv koostoimes teiste 
MSKÕPis tagatud õigustega. 

ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuuriliste Õiguste Komitee ei ole andnud välja eraldi 
üldkommentaari üldise võrdsusõiguse kohta, kuid kommitee rõhutab alati, et riigid peavad võtma 
meetmeid, et kõik õigused oleks tagatud isikutele ilma igasuguse diskrimineerimiseta.393 Samas on 
komitee välja andnud 2005. a üldkommentaari, mis käsitleb artiklit 3, ehk liikmesriikide kohustust 
tagada kõik konventsiooni õigused meestele ja naistele võrdsetel alustel. Sealjuures rõhutab 
komitee, et tarvis on tagada nii naiste ja meeste õiguslik kui ka faktiline võrdsus (eeldab teatud 
olukordades positiivsete meetmete kasutusele võttu, tagamaks et naistel on ka tegelikkuses 
võimalik meestega samadel alustel pakti õigusi kasutada).394  

ÜRO Kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt 

Võrdsusõiguse seisukohast on asjakohane lühidalt vaadata ÜRO kodaniku ja poliitiliste õiguste 
rahvusvahelist pakti (KPÕP).  

KPÕP artikkel 2 kohaselt on iga paktist osavõttev riik kohustatud austama ja tagama kõikidele 
tema territooriumil asuvatele ja tema jurisdiktsioonile alluvatele isikutele õigused, mida tunnustab 
käesolev pakt, tegemata mingit vahet rassi, nahavärvuse, soo, keele, usutunnistuse, poliitiliste või 
muude tõekspidamiste, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, varandusliku seisundi, sünni või mõne 
muu asjaolu põhjal. KPÕP artikkel 3 kohaselt kohustuvad paktist osavõtvad riigid kohustuvad 
tagama meestele ja naistele võrdse õiguse kasutada kõiki käesolevas paktis ettenähtud kodaniku- ja 
poliitilisi õigusi.395 

KPÕP artikkel 26 sätestab, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed ja neil on ilma igasuguse 
diskrimineerimiseta õigus seaduse võrdsele kaitsele. Selles suhtes tuleb igasugune 
diskrimineerimine keelata seadusega ja seadus peab kõikidele isikutele garanteerima võrdse ja 
efektiivse kaitse igasuguse diskrimineerimise vastu, olgu see siis rassi, nahavärvuse, soo, keele, 

                                                 
393 Vt nt ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 13 (1999): õigus 

haridusele, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org  
394 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 16 (1999): meeste ja naiste 

võrdne õigus majanduslikele, sotsiaalsetele ja kultuurialastele õigustele, kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www2.ohchr.org  

395 vt ka KPÕP artikkel 14, 23, 24.  
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usutunnistuse, poliitiliste või muude tõekspidamiste, rahvusliku või sotsiaalse päritolu, 
varandusliku seisundi, sünni või muu asjaolu põhjal. 

ÜRO Inimõiguste Komitee, mis on KPÕP järelevalveorgan, on andnud mitu üldkommentaari 
KPÕPis sätestatud võrdsusõiguse normide kohta. Nii andis komitee 1981. a üldkommentaari nr 4 
artikli 3 ehk sugudevahelise võrdsuse kohta; 1989. a andis komitee üldkommentaari nr 18 
mittediskrimineerimise kohta; 2000. a andis komitee üldkommentaari nr 28 meeste ja naiste 
võrdõiguslikkuse osas.396 

Üldkommentaaris nr 18 on komitee öelnud, et diskrimineerimine on iga eristamine, väljaarvamine, 
piiramine või eelis mida tehakse artiklis 2 ja 26 nimetatud alusel või muul alusel ja mille eesmärk 
või mõju on selline et ta riivab isikute õigusi ja võimalusi nautida ja teostada võrdsetel alustel enda 
õigusi ja vabadusi. Üldkommentaaris nr 18 on komitee leidnud, et KPÕP artikkel 26 sätestab 
iseseisva võrdsusõiguse, mis on rakendatav sõltumata sellest, kas mõnda teist konventsiooni õigust 
on ka rikutud. Artikkel 26 nõuab, et isikuid koheldakse avaliku võimu poolt võrdselt, sealjuures on 
vaja tagada ka faktiline võrdsus. Komitee leiab, et võrdsusõiguse riive on lubatud siis, kui sellel on 
legitiimne eesmärk ning selliste eristamine on mõistlik ja objektiivne.397  

Kokkuvõte rahvusvahelise õiguse kohta 

Rahvusvahelise õiguse peatüki kokkuvõtteks tuleb märkida, et analüüsitud rahvusvahelise õiguse 
aktid üldjuhul ei sisalda autonoomset võrdsusõigust. See tähendab, et reeglina kohaldub 
võrdsusõigus koostoimes teiste konventsioonides sätestatud õigustega. Põhimõte on, et kõik 
rahvusvahelise õiguse aktides sätestatud õigused (nt õigus sotsiaalkindlustusele, eluasemele) tuleb 
tagada kõigile isikutele ilma igasuguse diskrimineerimiseta. Autonoomne võrdsusõigus on 
sätestatud üksnes kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklis 26 ning EIÕK 12. 
protokolli artiklis 1.398  

Samas on oluline mõista, kuidas rahvusvaheliste lepete järelevalveorganid käsitlevad võrdsusõigust 
ja kuidas nad teostavad kontrolli, kas võrdsusõigust on rikutud. Seda põhjusel, et kuigi 
võrdsusõigus ei ole reeglina autonoomne õigus nendes aktides, sätestavad ülalanalüüsitud 
rahvusvahelised lepingud mitmeid sotsiaalseid õigusi, mis tuleb tagada isikutele võrdsetel alustel. 
Seega on ka võrdsusõiguse mõistmine oluline.  

Kuigi EIÕK ei sätesta otseselt sotsiaalseid õigusi, on EIÕK võrdsusõiguse praktika eriti oluline, 
arvestades, et teised järelevalveorganid lähtuvad paljus EIÕK võrdsusõiguse käsitlusest ning 
pidades ka silmas, et EIÕK 12. protokolli artikkel 1 võib Eesti suhtes jõustuda peatselt.  

Minnes võrdsusõiguse sisu juurde, saab ülaltoodud analüüsi kokku võttes öelda, et võrdsusõigust 
käsitletakse kõigis analüüsitud õigusaktides enam vähem sarnaselt. Nii EIÕK, ESH kui ka ÜRO 
paktid nõuavad, et võrdseid tuleb kohelda võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt.  

                                                 
396 Kõik inimõiguste komitee üldkommentaarid on kättesaadavad arvutivõrgus: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/comments.htm  
397 ÜRO Inimõiguste Komitee kommentaar 18: ebavõrdne kohtlemine: Arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/3888b0541f8501c9c12563ed004b8d0e?Opendocument 
398 Eesti ei ole ratifitseerinud 12. protokolli veel.  
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Võrdsusõiguse kontrollskeem koosneb kahest osast. Selleks, et saaks teada, kas isikuid tuleb 
kohelda võrdselt või ebavõrdselt, on tarvis esmalt analüüsida, kas isikud on olulises osas sarnases 
situatsioonis, mis nõuaks nende võrdset kohtlemist või on isikud olulises osas erinevas olukorras, 
mis nõuab nende erinevat kohtlemist. Kui on näiteks tuvastatud, et isikud on olulises osas sarnases 
situatsioonis, siis on nende ebavõrdne kohtlemine õigustatud üksnes siis, kui sellisel eristamisel on 
legitiimne eesmärk ja tarvitusele võetud vahendid on proportsionaalsed eesmärgi suhtes. Sealjuures 
sõltub ebavõrdse kohtlemise õigustamise põhjalikkus sellest, mis alusel ebavõrdne kohtlemine 
toimub. Kui inimesi koheldakse ebavõrdselt nt soo või rassi alusel, siis selline ebavõrdne 
kohtlemine nõuab väga intensiivset õigustamist. Reeglina nõuab õigusaktides otse toodud alustel 
sarnases olukorras olevate isikute eristamine väga ranget õigustamist. Samas täieneb erilist 
õigustamist vajavate aluste kataloog ka kohtupraktika läbi. Nii võib öelda, et tänaseks vajab erilist 
õigustamist ka puude alusel ebavõrdne kohtlemine.  

2.4. Välisriikide õigus 399 

Nii Soome, Saksamaa, Šveitsi, Austria, Luksemburgi, Läti kui Iirimaa põhiseadustes on sarnaselt 
Eesti põhiseadusele leidnud sätestamist võrdse kohtlemise põhimõte. Järgnevalt leiabki 
eelnimetatud riikide näitel lühidalt käsitlemist see, kuidas on võrdsuse põhimõte leidnud 
kajastamist teiste riikide õiguses. Arvestades, et võrdsuse põhimõtte sisu on suuresti mõjutatud 
Euroopa Liidu õigusest ja ka Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonist, ei leia 
käsitlemist see, kuidas teised riigid sisustavad võrdsuse põhimõtet.  

Soome põhiseaduse § 6 lg 1 sätestab, et kõik on seaduse ees võrdsed. Paragrahv 6 lg 2 ütleb, et 
kedagi ei tohi võrreldes teistega ilma aktsepteeritava põhjuseta kohelda erinevalt soo, vanuse, 
päritolu, keele, religiooni, veendumuste, arvamuste, tervise, puude või mõne muu isikut puudutava 
põhjuse alusel. Paragrahv 6 lg 3 sätestab, et lapsi tuleb kohelda võrdselt ja kui indiviide ja neil peab 
lubama mõjutada neid puudutavaid otsuseid nende arengutasemele vastavas ulatuses. Paragrahv 6 
viimane lõige sätestab, et sugude võrdsust edenetakse ühiskonnas ja tööelus, eriti mis puudutab 
palka ja teisi töötingimusi, mis sätestatakse detailsemalt eraldi seadusega.  

Saksa õiguses on üldine võrdsusõigus (allgemeine Gleichheitssatz) sätestatud põhiseaduse (GG) 
art 3 lg-s 1. Artikkel 3 lg 2 sätestab naiste ja meeste võrdõiguslikkuse. Selle sätte lause 2 kohaselt 
edendab riik naiste ja meeste võrdse kohtlemise tegelikku (faktilist) teostamist ja aitab kaasa 
olemasoleva ebavõrdsuse kõrvaldamisel. Samas peetakse seda normi võrdse kohtlemise faktilisel 
teostamisel vaieldavaks, tegu polevat subjektiivse kohtulikult kaitstava õigusega.400 Artikkel 3 lg 3 
sätestab erilised võrdsuspõhiõigused ja selle kohaselt ei tohi ühtegi inimest diskrimineerida soo, 
vanemlike kohustuste, rassi, keele, kodumaa, päritolu, usutunnistuse või religioossete või 
poliitiliste vaadete tõttu. Artikkel 3 lg 3 viimane lause ütleb, et kedagi ei tohi halvemini kohelda 
puude tõttu. Puude tõttu diskrimineerimiskeeld lisati põhiseadusesse aastal 1994 ja selle uuenduse 
pooldajad leidsid, et üldine võrdsusõigus ei ole piisav, vältimaks puuetega inimeste ebavõrdset 
kohtlemist, mistõttu on vajalik expressis verbis sätestada puuetega inimeste kaitse põhiseaduses. 
Kuigi olevat selge, seadusemuudatuse tulemusel ei kao märgistamine, kontakti vältimine ja 
eelarvamused igapäevaelus üleöö, olevat diskrimineerimiskeelu sätestamise puhul ometi tegu 

                                                 
399 Saksa- ja prantsusekeelsete riikide võrdlev osa põhineb vastavalt Mari-Liis Aasametsalt ja Kristiina Rebaselt 

saadud teabele. Läti osa põhineb tõlkebüroost tellitud eestikeelsetel tõlgetel. Soome kirjeldus põhineb eestikeelsel 
tõlkematerjalil. Iiri kirjeldus põhineb inglisekeelsel materjalil. 

400 Hauck/Noftz. SGB I, § 1, Rn 12b. 
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seadusandja autoriteetse signaaliga avalikkusele, et puuetega inimeste halvemini kohtlemist ei tohi 
mingil juhul tolereerida.401 

Ebavõrdse kohtlemise keeld toodi SGB-sse võrdse kohtlemise direktiivide nr 2000/43/EÜ, 
2000/78/EÜ, 2002/73/EÜ ja 2004/113/EÜ ülevõtmise tulemusena. SGB I § 33c kohaselt ei tohi 
sotsiaalsete õiguste teostamisel kedagi tema rassi, etnilise päritolu või puude tõttu kehvemasse 
olukorda seada. Sättest saab nõudeid tuletada üksnes niivõrd, kui nende eeldused ja sisu on 
seadustiku eriosade sätetes täpsemalt määratletud. Sätte tõlgendamisel lähtutakse põhiseaduse 
artiklist 3 ning kaitse taseme määratlemisel arvestatakse ühenduse õiguse arusaamadega.402 

Eraldiseisev ebavõrdse kohtlemise keeld sisaldub ka SGB kitsamas, sotsiaalkindlustuse üldosas 
SGB IV §-s 19a. Säte sarnaneb ebavõrdse keelu aluste osas SGB §-ga 33c, kuid selle esmaseks 
eesmärgiks on takistada ebavõrdset kohtlemist tööelus – välja- ja ümberõppes, tööpraktikal ning 
kutsenõustamisel. Selle sättega võeti üle Euroopa Ühenduse direktiiv nr 2006/54/EÜ meeste ja 
naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse 
küsimustes. 

Võrdse kohtlemise printsiibist on kantud ka SGB XII § 20, mis sätestab, et abielusarnaselt 
(eheähnlich) või kooselupartnerite (Lebenspartnerschaft)403 sarnaselt koos elavaid isikuid ei tohi 
sotsiaalabi eelduste või ulatuse osas õiguslikult paremasse olukorda seada kui abikaasasid 
(Ehegatten).  

Šveitsi põhiseaduse artikkel 8 lg 1 sätestab üldise võrdsuspõhiõiguse. Artikkel 8 lg 2 sätestab 
erilised võrdsuspõhiõigused ja keelab diskrimineerimise muu hulgas päritolu, rassi, soo, vanuse, 
keele, sotsiaalse positsiooni, eluviiside, religioossete, filosoofiliste või poliitiliste vaadete, vaimse 
või füüsilise puude tõttu. Põhiseaduse artikkel 8 lg 3 järgi on meestel ja naistel võrdsed õigused. 
Seadus näeb ette õigusliku ja faktilise võrdsuse, eriti perekonnas, haridustee jooksul ja töösuhetes. 
Meestel ja naistel on õigus võrdsele tasule võrdse töö puhul. Artikkel 8 lg 4 ütleb, et seadused 
sätestavad meetmed, mis kõrvaldavad puuetega inimeste ebasoodsama olukorra.  

Šveitsi sotsiaalkindlustuse üldosa seaduse (ATSG) artiklis 13a sätestatakse registreeritud 
kooselupartnerite ja abikaasade võrdse kohtlemise põhimõte. Aastal 2002 jõustus Šveitsis puuetega 
inimeste võrdse kohtlemise seadus (Behindertengleichstellungsgesetz),404 milles on reguleeritud 
raamtingimused, et aidata puuetega inimestel ühiskondlikust elust osa võtta, sh iseseisvalt 
sotsiaalseid kontakte arendada, haridusest ning täiendharidusest osa saada ning tööd teha. 

Võrdne kohtlemine on Šveitsis praktikas problemaatiline, sest föderaalse riigina on Šveitsi 
kantonitel maksuautoomia ning ulatuslikud õigused sotsiaalhüvitiste kujundamisel, mistõttu tuleb 
vältimatult ette erinevate kantonite elanike ebavõrdset kohtlemist. 

                                                 
401 Hauck/Noftz. SGB I, § 1, Rn 12a. 
402 Seewald. Kasseler Kommentar, Sozialversicherungsrecht, § 33c Rn 21. 
403 „Abielusarnase kooselu” puhul on tegu määratlemata õigusmõistega, mis on jäetud täies ulatuses kohtupraktika 

kujundada, kooselupartneritele on antud õiguslik tähendus spetsiaalses kooselupartnerite seaduses 
(Lebenspartnerschaftsgesetz). 

404 Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html 
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Austria  põhiseaduse artikkel 7 kohaselt on kõik isikud seaduse ees võrdsed. Eelised, mis 
põhinevad päritolul, sool, varalisel seisul, klassil või usutunnistusel on keelatud. Austria 
sotsiaalkindlustuse seaduses otsest viidet võrdsuse põhimõttele ei leidu.  

Prantsusmaa 1958. a põhiseaduse artikkel 1 sätestab, et Prantsusmaa on jagamatu, usu suhtes 
neutraalne, demokraatlik ja sotsiaalne vabariik. Riik tagab kõigi kodanike võrdsuse seaduse ees 
tegemata vahet päritolu, rassi või usutunnistuse järgi. Riik sallib kõiki uskumusi. Riigikorraldus on 
detsentraliseeritud. Seadus soodustab naiste ja meeste ligipääsu valitavatele ametikohtadele ning 
tööalastele ja sotsiaalsetele kohustustele. Code de l´action sociale et des familles (CASF) artikkel 
L115-2 lõige 1 ütleb, et tõrjutuse vastu võitlemine on rahvuslik imperatiiv (kohustus), mis on 
rajatud kõigi inimeste võrdsele väärikusele ning on kõigi rahva ametlike poliitikate prioriteet. 

Luksemburgi põhiseaduse artikkel 10 bis sätestab kõigi luksemburglaste võrdsuse seaduse ees. 
Artikkel 11 teine lõige sätestab, et mehed ja naised on õigustes ja kohustustes võrdsed. 

Läti  põhiseaduse artikkel 91 sätestab, et kõik inimesed Lätis on võrdsed seaduse ja kohtute ees. 
Põhiõigused tuleb tagada ilma igasuguse diskrimineerimiseta.  

Läti seaduse sotsiaalkindlustuse kohta § 1 lg 1 p 2 sätestab, et selle seaduse eesmärk on luua 
võrdsed eeldused inimeste vabaks arenguks. LpSD § 2 sätestab põhiprintsiibid, mida 
sotsiaalkindlustussüsteem peab järgima, üheks põhiprintsiibiks on ka keeld inimesi ebavõrdselt 
kohelda. LpSD § 21 avab detailselt ebavõrdse kohtlemise keelu sisu. Sätte lõige 1 ütleb, et 
sotsiaalteenuste osutamisel on keelatud erinev kohtlemine inimese rassi, nahavärvi, soo, vanuse, 
puude, terviseseisundi, religioossete, poliitiliste või muude veendumuste, rahvusliku või sotsiaalse 
päritolu, varandusliku või perekondliku staatuse või muude asjaolude tõttu. LpSD § 21 järgmised 
lõiked sätestavad, et keelatud on nii otsene kui ka kaudne võrreldavate isikute ebavõrdne 
kohtlemine lõikes 1 toodud alusel. LpSD § 21 lg 6 sätestab ebavõrdse kohtlemise õigustamise 
nõuded ja ütleb, et ebavõrdne kohtlemine on lubatud kui see on objektiivselt põhjendatud 
legitiimse eesmärgiga ja kui eesmärgi saavutamise vahendid on proportsionaalsed.  

Iirimaa  põhiseaduse artikkel 40 sätestab isikute isiklikud õigused. Artikkel 40 lg 1 kohaselt on 
kõik inimesed võrdsed seaduse ees. See ei tähenda, et riik ei või enda meetmetes võtta arvesse 
inimeste suutlikkuse (capacity), füüsilise ja moraalse ja sotsiaalse funktsiooni erinevusi. Iirimaa 
sotsiaalse heaolu seadusest (konsolideeritud 2005) ei leidnud viidet võrdsele kohtlemisele.  

Iirimaa on Euroopa Liidu võrdse kohtlemise alaseid direktiive üle võtnud võrdse kohtlemise 
seadusega (Equality Act) 2004. aastast. Lisaks on Iirimaal välja töötatud puuetega isikute seadus 
(Disability Act, 2005), kus on ette nähtud positiivsed meetmed puuetega inimeste paremaks 
integreerimiseks ühiskonda.  

2.5. Eesti kehtiv õigus 

Põhiseaduse § 12 lg 1 sätestab üldise võrdsuspõhiõiguse ja erilised võrdsuspõhiõigused. Nimetatud 
leidsid analüüsimist käesoleva peatüki I alaosas. Siin osas leiab käsitlemist, kuidas on võrdsusõigus 
leidnud kajastamise lihtõiguses.  

2004. a võttis Riigikogu vastu soolise võrdõiguslikkuse seaduse (edaspidi SVS). SVS § 1 kohaselt 
on selle seaduse eesmärgiks tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev sooline võrdne 
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kohtlemine ning edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist 
hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Eesmärgi saavutamiseks sätestab seadus: 1) soolise 
kuuluvuse alusel diskrimineerimise keelu era- ja avalikus sektoris; 2) riigi- ja kohalike 
omavalitsusüksuste asutuste, haridus- ja teadusinstitutsioonide ning tööandjate kohustuse edendada 
naiste ja meeste võrdõiguslikkust; 3) kahju hüvitamise nõudeõiguse tekkimise. SVS § 2 järgi 
kohaldatakse seda seadust kõigis ühiskonnaelu valdkondades välja arvatud registrisse kantud 
usuühendustes usu tunnistamisele ja viljelemisele või vaimulikuna töötamisele ning perekonna- või 
eraelu suhetes. 

2008. a sügisel võttis Riigikogu vastu võrdse kohtlemise seaduse (edaspidi: VKS), mille eesmärk 
on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, 
usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel. Nimetatud seadus 
rakendab Euroopa Liidu võrdse kohtlemise raamdirektiive 2000/43/EÜ ja 2000/78/EÜ.  

Nimetatud seadus keelab kohtlemise ülaltoodud alustel. VKS § 2 reguleerib seaduse 
kohaldamisala. VKS § 2 lg 1 kohaselt on isikute diskrimineerimine nende rahvuse (etnilise 
kuuluvuse), rassi või nahavärvuse tõttu on keelatud: 
1) töö saamise, füüsilisest isikust ettevõtjaks saamise ja kutsealale pääsemise tingimuste 
kehtestamisel, sealhulgas värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel, samuti edutamisel; 

2) töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel või ametisse nimetamisel või valimisel, 
töötingimuste kehtestamisel, korralduste andmisel, töötasustamisel, töö- või teenuste osutamise 
lepingu lõpetamisel või ülesütlemisel, ametist vabastamisel; 

3) kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- või täiendusõppe võimaldamisel, praktiliste 
töökogemuste omandamisel; 

4) töötajate või tööandjate ühingusse, sealhulgas kutseühendusse kuulumisel ning nende 
organisatsioonide poolt soodustuste andmisel; 

5) sotsiaalhoolekande-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustusteenuse, sealhulgas sotsiaaltoetuste 
saamisel; 
6) hariduses; 

7) avalikkusele pakutavate kaupade ja teenuste, sealhulgas eluaseme kättesaadavuses.  

VKS § 2 lg 2 kohaselt on isikute diskrimineerimine nende usutunnistuse või veendumuste, vanuse, 
puude või seksuaalse sättumuse tõttu on keelatud: 
1) töö saamise, füüsilisest isikust ettevõtjaks saamise ja kutsealale pääsemise tingimuste 
kehtestamisel, sealhulgas värbamis- ja valikukriteeriumide kehtestamisel, samuti edutamisel; 

2) töö- või teenuste osutamise lepingu sõlmimisel või ametisse nimetamisel või valimisel, 
töötingimuste kehtestamisel, korralduste andmisel, töötasustamisel, töö- või teenuste osutamise 
lepingu lõpetamisel või ülesütlemisel, ametist vabastamisel; 

3) kutseõppes, karjäärinõustamisel, ümber- või täiendusõppe võimaldamisel, praktiliste 
töökogemuste omandamisel; 
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4) töötajate või tööandjate ühingusse, sealhulgas kutseühendusse kuulumisel ning nende 
organisatsioonide poolt soodustuste andmisel.  

Võrdsusõiguse seisukohalt on asjakohane vaadata ka haldusmenetluse seadust (edaspidi HMS). 
HMS § 3 lg 1 sätestab, et haldusmenetluses võib piirata isiku põhiõigusi ja -vabadusi ning tema 
muid subjektiivseid õigusi ainult seaduse alusel. HMS § 3 lg 2 kohaselt peab halduse õigusakt ja 
toiming olema kohane, vajalik ning proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes. HMS § 4 lg 2 
kohaselt tuleb kaalutlusõigust teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning 
õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. 

Kuigi HMSis ei ole sõnaselgelt öeldud võrdse kohtlemise põhimõttega arvestamise kohustust, on 
avaliku võimu organitel kohustus sellega arvestada. See tuleneb muu hulgas HMS § 3 lõikest 1 ja § 
4 lõikest 2. Võrdse kohtlemise põhimõte piirab oluliselt asutuste tegevust kaalutlusõiguse 
teostamisel.405 Mida võrdse kohtlemise põhimõte konkreetsemalt nõuab, see on tulenev 
põhiseadusest, võrdse kohtlemise seadusest ja soolise võrdõiguslikkuse seadusest. 

Sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) § 3 loetleb sotsiaalhoolekande põhimõtted. Üheks 
hoolekande põhimõtteks on ka inimõiguste järgimine (SHS § 3 lg 1 p 1). SHS §-d 26 ja 27 
sätestavad kohaliku omavalitsuse kohustuse võtta kasutusele positiivseid meetmeid tagamaks 
puuetega inimestele ja vanuritele teistega võrdväärsed võimalused eluks.  

Ravikindlustuse seadus (edaspidi RaKS) sätestab kindlustusega hõlmatud isikutele võrdsed õigused 
ravikindlustushüvitistele. RaKS § 2 lg 2 kohaselt põhineb ravikindlustus kindlustatud isikute 
solidaarsusel ja piiratud omaosalusel ning lähtub kindlustatud isikute vajadustele vastavate teenuste 
osutamise, ravi piirkondliku võrdse kättesaadavuse ja ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise 
põhimõttest. RaKS § 3 lg 2 järgi on Haigekassa piirkondlike struktuuriüksuste kindlustatud isikute 
nimekirja kantud isikutel võrdsed õigused ja võimalused ravikindlustushüvitiste saamiseks, kui 
käesolevas seaduses ei sätestata teisiti. 

Psühhiaatrilise abi seaduse § 1 lg 3 järgi osutatakse psühhiaatrilist abi, lähtudes seaduslikkuse ja 
humaansuse printsiibist ning järgides inim- ja kodanikuõigusi. Psühhiaatrilise abi seaduse § 4 p 1 
järgi on isikul psühhiaatrilise abi saamisel õigus saada ravi ja põetust võrdsel alusel muude 
haigetega.  

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (edaspidi PISTS) § 1 lg 2 järgi on selle seaduse eesmärk 
puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine 
ning õppimise ja töötamise soodustamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu. 

Lähteülesande kehtealas nimetatud haigekassa seaduses, riikliku pensionikindlustuse seaduses, 
töötuskindlustuse seaduses, tööturuteenuste ja –toetuste seaduses, riiklike peretoetuste seaduses, 
vanemahüvitise seaduses, elatisabi seaduses, riikliku matusetoetuse seaduses, ohvriabi seaduses ja 
tervishoiuteenuste korraldamise seaduses ei ole võrdse kohtlemise põhimõtet käsitletud.  

Eesti lihtõiguse analüüsi kokkuvõtteks tuleb öelda, et kui jätta kõrvale soolise võrdõiguslikkuse 
seadus ning võrdse kohtlemise seadus, siis teiseses õiguses võrdse kohtlemise põhimõte Eestis 
selget kajastamist ei leia. Samas tuleb arvestada, et PS § 12 lg 1 lausest 1 tulenev õigusloome 

                                                 
405 A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat. Tallinn, 2004, lk 288-289. 
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võrdsuse põhimõte nõuab, et seadused ja teised õigusaktid kohtleks isikuid lähtuvalt võrdse 
kohtlemise põhimõttest. See tähendab, et ka näiteks peretoetused peavad olema välja töötatud ja 
peretoetuste seaduses kajastatud arvestades võrdse kohtlemise põhimõtet. Ülalöeldust lähtuvalt ei 
ole mõtet kindlustushüvitisi sätestatavatesse seadustesse deklaratiivselt võrdse kohtlemise 
põhimõtet sisse kirjutada.  

Lisaks on oluline märkida, et tulenevalt haldusmenetluse seadusest ja laiemalt hea halduse 
põhimõttest, peavad avaliku võimu organid haldusmenetluse raames kohtlema isikuid lähtuvalt 
võrdse kohtlemise põhimõttest. Võrdse kohtlemise põhimõtte järgimine tuleb tagada nii menetluse 
läbiviimisel, kui ka kaalutlusõiguse alusel tehtava lõppotsuse tegemisel. Kuna ka 
sotsiaalvaldkonnas tehtavate otsuste puhul tuleb järgida haldusmenetluse seadust, siis ei ole see, 
kui eriseaduses ei ole eraldi välja toodud vajadust järgida võrdse kohtlemise põhimõtet, 
probleemne.  

Võrdsusõiguse mõju sotsiaalõigusele Eestis  

Põhiseadus nõuab, et võrdsusõigust arvestataks nii õiguse kohaldamisel kui ka õigusloomes.406 
Arvestades et võrdsusõigusel on oluline mõju sotsiaalõigusele, leiab allpool täpsemat käsitlemist, 
milline on võrdsusõiguse mõju õigusloomele ja õiguse kohaldamisele. See aitab veel rohkem 
näidata, kui oluline on võrdsuse põhimõte sotsiaalõiguse valdkonnas.  

Võrdsusõigus ja õigusloome 

Nagu öeldud, tuleb PS § 12 lõiget 1 tõlgendada muu hulgas õigusloome võrdsuse tähenduses. 
Riigikohus on öelnud, et õigusloome võrdsus nõuab üldjuhul, et seadused ka sisuliselt kohtleks 
kõiki sarnases olukorras olevaid isikuid ühtemoodi.407 Lisaks seadustele peavad sarnases olukorras 
olevaid isikuid arusaadavalt ühtemoodi kohtlema ka seadusest alamal seisvad õigustloovad aktid 
ning kohaliku omavalistuse vastavad aktid.  

Eelnev toob kaasa selle, et kui normilooja (nt Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu) 
töötab välja nt sotsiaalteenuseid või -toetusi, tuleb arvestada, et need teenused ja toetused tuleb 
tagada kõigile sarnastele isikutele ja seda võrdsetel alustel. Kui normilooja töötab välja mõne 
toetuse, kuid ei mõtle põhjalikult läbi, et see oleks tagatud kõigile sarnases olukorras olevatele 
isikutele võrdsetel alustel, siis läheb see õigustloov akt suure tõenäosusega põhiseadusega vastuollu 
(akt oleks põhiseadusega kooskõlas, kui ebavõrdne kohtlemine oleks õigustatav). Kui normilooja 
teadlikult kohtleb isikuid ebavõrdselt, siis tuleb õigustloova akti seletuskirjas avada kindlasti 
ebavõrdse kohtlemise põhjused ning analüüsida kohtupraktika valguses läbi, kas need õigustused 
on põhiseadusega kooskõlas.  

Näide. Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna 
sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna 
sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” lisa 2 punktide 3.1 ja 
3.2 järgi lubati lapse sünnitoetust maksta vaid lapse sünnitanud emale. Linnavolikogu esimees 
ütles, et regulatsioon on kehtestatud sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1 alusel, mille kohaselt 

                                                 
406 RKPJKo 03.04.2002, 3-4-1-2-02, p 16-17; vt ka nt RKÜKo 10.12.2003, 3-3-1-47-03, p 24; 03.01.2008, 3-3-1-101-

06, p 20. 
407 Samas.  
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võib valla- või linnavalitsus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse 
eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras. Kuna sünnitoetuse näol 
ongi tegemist kohaliku omavalitsuse poolt makstava täiendava toetusega, mille saamine ei sõltu ka 
perekonna sissetulekust, on Tallinna linn pidanud vajalikuks sätestada toetuse saamiseks 
eritingimused. Lapse ema ja isa ebavõrdne kohtlemine oli linnavolikogu esimehe sõnul 
põhjendatav sellega, et laps on eelkõige seotud emaga ning Eesti Vabariigi seadused tunnustavad ja 
tähtsustavad seda suhet. Sünnitoetuse maksmise eesmärgiks on eelkõige lapsele vajalike esemete 
ostmise võimaldamine ning seda eesmärki toetab toetuse maksmine vanemale, kellel on lapsega 
otsene kontakt. Samuti asus volikogu esimees seisukohale, et valitud vahend - toetuse maksmine 
vaid emale - on proportsionaalne soovitud eesmärgi saavutamiseks, kuna eeldatavasti elab laps 
koos emaga ja toetuse eesmärgipärane kasutamine on tõenäoline. Linnavolikogu esimees tunnistas, 
et määruse lisa 2 punktid 3.1 ja 3.2 ei pruugi järgida PS §-s 12 ning PKS §-s 49 toodud 
põhimõtteid, kuid siin tuleb arvestada asjaolu, et üha enam lapsi sünnib väljaspool abielu, lapse 
ema ja ise ei ela koos ning et lapse sünniakti võib kande isa nime kohta teha ema ütluse kohaselt. 
Tallinna linn on lapse sünnitoetuste kehtestamisel soovinud luua olukorra, kus lapse huvid oleks 
kõige paremini kaitstud ning välistada olukorra, kus isad saaksid rahuldada vaid oma õigusi lapse 
suhtes, kuid jätaksid täitmata oma kohustused laste ees. Õiguskantsler, kes hindas nimetatud 
olukorra põhjendatust, asus seisukohale, et regulatsiooni ei saa pidada põhiseaduspäraseks, sest 
emade ja isade erinev kohtlemine lapse sünnitoetuse osas ei ole põhjendatud. Õiguskantsler märkis, 
et ebakohane on eeldada, et lapse huve esindab tegelikkuses vaid ema, kui isa peamiseks huviks on 
vaid lapsega seotud õiguste (nagu õigus vanemapuhkusele, toetustele jne) omandamine. Isikute 
pahausksuse eeldamine ning sellise kriteeriumiga ebavõrdsuse loomise põhjendamine ei ole 
demokraatlikus riigikorralduses mõeldav. Kohaseks ei saa pidada eeldust, et lapsele vajalike 
esemete ostmise võimaldamise eesmärgil makstavat sünnitoetust kasutavad eesmärgipäraselt vaid 
lapse emad, kuid mitte isad408. Õiguskantsleri seisukoha tulemusel muutis Tallinna Linnavolikogu 
määrust ning tagas õiguse sünnitoetusele mõlemale vanemale.  

Ka Riigikohtu praktikas on olnud kaasusi, kus sotsiaalsete õiguste tagamisel on normilooja läinud 
vastuollu võrdse kohtlemise põhimõttega: nn toimetulekutoetuse kaasus, vanemahüvitise kaasus, 
vanaduspensioni kaasus.409 Kõigil öeldud juhtudel leidis Riigikohus, et ebavõrdse kohtlemise 
keeldu oli rikutud ja vaidlustatud normid olid põhiseadusega vastuolus.  

Seega omab võrdsusõigus tugevat praktilist mõju see kaudu, et normilooja peab alati uusi 
sotsiaalteenuseid ja -toetusi välja töötades või olemasolevaid muutes või muid sotsiaalsete 
õigustega seotud norme luues või muutes arvestama, et ta ei läheks vastuollu võrdse kohtlemise 
põhimõttega. Lisaks tuleb arvestada sellega, et kui kohus tuvastab mõne õigusakti vastuolu PS §-ga 
12, kohustab ta normiloojat kaasama nt toetussüsteemi isikuid, kes olid sealt võrdse kohtlemise 
põhimõtet rikkudes välja jäetud. See tähendab omakorda koormust riigi- või kohaliku omavalitsuse 
eelarvele. 

Ekskurss. Võrdsusõiguse ja õigusloomega seondub kaugemalt veel üks küsimus: nimelt kas 
kohalike omavalitsuste poolt kohalike sotsiaaltoetuste saamiseks seatud elukohanõuded on alati 
kooskõlas põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega. Nt Ülenurme valla täiendavate sotsiaaltoetuste 
maksmise kord, millega kehtestatakse nii sotsiaalkindlustusliku iseloomuga toetused (nt 
sünnitoetus, ravimitoetus) kui ka abivajadusest sõltuvad toetused (nt koolilõuna toetus), määrab, et 

                                                 
408 Õiguskantsleri lõppvastus nr 6-4/060026/0604722 avaldajale.  
409 RKPJKo 21.01.2004 nr 3-4-1-7-03; RKPJKo 20.03.2006 nr 3-4-1-33-05; RKPJKo 30.09.2008 nr 3-4-1-8-08.  
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toetusi makstakse inimesele, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Ülenurme 
vald ja kelle tegelik elukoht on Ülenurme vald, või vältimatut sotsiaalabi vajavale inimesele 
(määruse § 2 lg 1). Analoogseid regulatsioone on ka teistes kohalikes omavalitsustes.410  

Nimetatud kohalike omavalitsuse regulatsioone on vaja sotsiaalseadustiku eriosa välja töötades 
hinnata Euroopa Kohtu hiljutise praktika valguses. Nii analüüsis Euroopa Kohus Government of 
the French Community, and Walloon Government v Flemish Government vaidluses olukorda, kus 
Flaami valitsus oli kehtestanud regulatsiooni, mille kohaselt Flaami piirkonna 
hoolduskindlustussüsteemiga (sealt makstavat hüvitist pidas Euroopa Kohus hüvitiseks haiguse 
korral määruse nr 1408/71 tähenduses) ei lubatud liituda isikutel (sealhulgas teiste liikmesriikide 
kodanikel ning vaba liikumisõigust teostanud Belgia kodanikel), kes küll töötasid Flaami poolel, 
kuid elasid Valloonia poolel. Euroopa Kohus leidis, et „EÜ artikleid 39 ja 43 tuleb tõlgendada nii, 
et nendega on vastuolus selline liikmesriigi alamüksuse õigusakt, millega tagatakse juurdepääs 
sotsiaalkindlustusskeemile ja selles ette nähtud hüvitiste saamisele üksnes isikutele, kelle elukoht 
on selle üksuse territooriumil, kuna niisugune piirang kahjustab teiste liikmesriikide kodanikke, kes 
tegutsevad kutsealaselt selle üksuse territooriumil, ja riigi enda kodanikke, kes on kasutanud õigust 
vabale liikumisele Euroopa Ühenduses.“ Teisisõnu käskis Euroopa Kohus Flaami valitsusel anda 
hoolduskindlustussüsteemile juurdepääs ka neile teiste liikmesriikide kodanikele ning Euroopa 
Liidu piires vaba liikumisõigust kasutanud Belgia kodanikele, kes töötasid Flaami poolel, kuid 
elasid Valloonia ehk teise omavalitsusüksuse poolel. Kuigi Euroopa Kohtu nimetatud lahend ei 
puuduta otseselt inimesi, kes ei ole teostanud oma asutamislepingust tulenevat vaba liikumise 
õigust, märkis kohus siiski lahendis ka seda, et: „Euroopa Kohus on palju kordi väljendanud 
seisukohta, et liidu kodakondsuse eesmärk ei ole laiendada asutamislepingu kohaldamisala 
riigisisestele olukordadele, mis ei ole kuidagi seotud ühenduse õigusega. Sellegipoolest tuleb 
märkida, et ühenduse õiguse tõlgendamine võib olla eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarvilik 
muu hulgas ka juhtudel, mis on puhtalt riigisisesed, eelkõige juhtudel kui asjassepuutuva 
liikmesriigi õigus nõuab, et kõik riigi kodanikud peavad saama kasutada samu õigusi, mis on 
mõne teise liikmesriigi kodanikul ühenduse õiguse kohaselt olukorras, mida kõnealune riik 
peab võrreldavaks.“411 

Võrdsusõigus ja õiguse kohaldamine 

Lisaks kohustusele arvestada võrdsusõigusega õigusloomes, on avalikul võimul kohustus 
sellega arvestada ka õigust kohaldades. Esiteks tuleb see kohustus PS § 12 lg 1 ning § 14 
koostoimest, teisalt on see tulenev ka HMS § 4 lõikest 2, mis ütleb, et kaalutlusõigust tuleb 
teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, 
arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Riigikohus on juba oma varases 
praktikas öelnud, et üks õiguse üldpõhimõte on võrdse kohtlemise põhimõte, mida tuleb 
haldusmenetluses arvestada. Nii ütles Riigikohtu halduskolleegium 1997. a, et „[…] õiguse 
rakendamisel, […] juhindutakse demokraatlikes riikides seadustest ja ajalooliselt kujunenud õiguse 
üldpõhimõtetest, et Eesti õiguse üldpõhimõtete kujundamisel tuleb Põhiseaduse kõrval arvestada 
ka Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu asutuste poolt kujundatud õiguse üldpõhimõtteid, mis on 
tuletatud arenenud õiguskultuuriga liikmesriikide õiguse üldpõhimõtetest. […] Euroopa Liidu 

                                                 
410 Vt nt Tartu lapsetoetuse maksmise kord ja Tartu täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord. Arvutivõrgus. 

Kättesaadav: www.tartu.ee  
411 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus C-212/06 Government of the French Community, and Walloon Government v 

Flemish Government (2008), p 39 jj. 
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õiguse üheks üldpõhimõtteks võrdse kohtlemise põhimõtet. Seda põhimõtet tuleb tunnustada ka 
Eesti õiguse ühe üldpõhimõttena. Võrdse kohtlemise põhimõtte kohaselt tuleb samasuguseid 
olukordi käsitada ühte moodi.“ 412  

Võrdsusõigusega on õiguse kohaldamisel tarvis arvestada nii menetluse faasis, kui ka 
kaalutlusõiguse teostamisel.  

Esiteks on vaja võrdsusõigusega arvestada haldusmenetluse läbiviimisel. Haldusorganil on 
HMS § 5 kohaselt kohustus viia haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti 
võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele. HMS § 6 järgi 
on haldusorgan kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja 
vajaduse korral koguma selleks tõendeid oma algatusel. Haldusorgan peab haldusmenetluse käigus 
selgitama menetlusosalisele tema õiguseid ja kohustusi, samuti milliseid toiminguid peab 
menetlusosaline tegema. Haldusorgan peab reeglina tagama ka isiku ärakuulamise. HMS kohustab 
haldusorganit kirjalikku haldusakti ja soodustava haldusakti andmisest keeldumist kirjalikult 
põhjendama. Kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb märkida kaalutlused, 
millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. 

PS § 12 lg 1 ja § 14 koostoimest tuleneb muu hulgas, et haldusorgan peab menetluslikud õigused 
tagama isikule arvestades võrdse kohtlemise põhimõtet. Haldusorgan rikub võrdse kohtlemise 
põhimõtet, kui abistab menetluses samavõrd abi vajavaid inimesi erinevas mahus. Nt ühele isikule 
selgitatakse kohaliku ravimitoetuse saamise menetluses täpselt, milliseid dokumente isik peab 
esitama ja kust neid hankida, et toetust saada, samas teisele isikule seda ei tehta. Samamoodi tuleb 
võrreldavaid haldusakte motiveerida võrdselt põhjalikult. Nii on Riigikohus leidnud, et „Ebavõrdne 
kohtlemine kodakondsuse andmisest keeldumisel on, kui ühtedel juhtudel on naturalisatsiooni 
korras kodakondsuse andmisest keeldumist motiveeritud ja teistel juhtudel pole seda motiveeritud. 
Ebavõrdne kohtlemine seisneb selles, et isikud, kellele on teatatud kodakondsuse andmisest 
keeldumise põhjused, saavad põhjenduste seaduslikkust kohtus vaidlustada; isikud, kellele 
kodakondsuse mitteandmise põhjusi ei teatatud, ei saa põhjenduste seaduslikkust ka kohtus 
vaidlustada.“413 

Teiseks on tarvis võrdsusõigusega arvestada haldusaktide vastuvõtmisel ja kaalutlusõiguse 
teostamisel. Võrdsusõigus piirab haldusorgani tegevust väga suures ulatuses kaalutlusõiguse 
teostamisel. Nii ei või soodustuste andmisest keelduda teatud, isegi mõistlikul põhjusel, kui teiste 
soodustuse taotlejate puhul seda põhjust ei ole keeldumise alusena toodud.414 Seega nõuab 
võrdsusõigus, et haldusorganitel oleks ühtne praktika erinevate kaalutlusõiguse alusel tehtavate 
haldusotsuste vastuvõtmisel. Nii peab haldusorgan isikutele määrama ühtsest praktikast lähtuvalt 
ka kohalikke sotsiaaltoetusi ehk ka toetuse andmisest keeldumisel tuleb järgida võrdsusõigust.  

2.6. Järeldused ja ettepanekud 

PS § 12 lõikest 1 tuleneb nii üldine võrdsuspõhiõigus kui ka enamik erilisi võrdsuspõhiõiguseid. 
Võrdsusõiguste sisu on lühidalt kokku võttes nõue, et võrdseid koheldaks võrdselt ja ebavõrdseid 
ebavõrdselt. Erilised võrdsuspõhiõigused keelavad sarnaseid kohelda erinevalt ja erinevaid 

                                                 
412 RKHKo 24.03.1997 nr 3-3-1-5-97, p 4. 
413 RKHKo 24.03.1997 nr 3-3-1-5-97, p 4. 
414 A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat. Tallinn, 2004, lk 288. 



153 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

sarnaselt teatud kindla tunnuse alusel. PS § 12 lg 1 sätestatud võrdsuspõhiõigused kohalduvad igas 
eluvaldkonnas ja seovad nii seadusandjat õigusloomes kui ka õiguse rakendajat. Seepärast on nii 
normiloojale kui ka normi rakendajale väga oluline teada, kuidas kontrollida, kas võrdsusõigust on 
rikutud.  

Selleks, et hinnata, kas on toimunud võrdsusõiguse riive, on tarvis esmalt analüüsida, kas üldse 
peab isikuid ühtemoodi kohtlema või kas on kohustus isikuid erinevalt kohelda. Selleks on mõistlik 
hinnata, kas erinevalt koheldakse konkreetse eristamise aspekti osas õiguslikult ja faktiliselt 
sarnases olukorras olevaid inimesi, või kas sarnaselt koheldakse analüüsitava eristamise aspekti 
osas õiguslikult ja faktiliselt erinevas olukorras olevaid isikuid. Kui on tuvastatud, et on aset on 
leidnud võrdsuspõhiõiguse riive, siis tuleb asuda seda riivet õigustama, sest kuigi PS § 12 lg 1 
sätestab võrdsusõigused, ei ole sarnaste erinev ja erinevate sarnane kohtlemine siiski alati keelatud. 
See on lubatud siis, kui see on õigustatav.  

Õigustamise osas on tarvis eristada, kas tegemist on üldise võrdsuspõhiõiguse riivega või on 
tegemist mõne erilise võrdsuspõhiõiguse riivega. Kui tegemist on üldise võrdsuspõhiõiguse riivega, 
on vaja analüüsida, kas ebavõrdseks kohtlemiseks on mõni mõistlik ja asjakohane põhjus. Selliseks 
põhjuseks võib olla iga põhjus, mis ei ole põhiseadusega vastuolus ja mis kaalub üles üldise 
võrdsuspõhiõiguse riive. Riigikohtu praktika kohaselt on aga üldise võrdsuspõhiõiguse riive 
õigustamine väga range: nt ei ole Riigikohus aktsepteerinud ebavõrdse kohtlemise põhjusena riigi 
administratiivseid või fiskaalseid raskusi. Kui tegemist on mõne erilise võrdsuspõhiõiguse riivega, 
siis on selle õigustamisele veel rangemad nõuded. Erilise võrdsuspõhiõiguse riive õigustamisest 
saab rääkida üksnes siis, kui riive põhjuseks on mõni põhiseadusejärku oluline väärtus ja selle 
väärtuse kaitseks ette võetud sammud on võrdsusõiguse riive suhtes mõõdukad.  

Arvestades, et erilise võrdsusõiguse riive õigustamine on veel raskem kui üldise võrdsuspõhiõiguse 
riive õigustamine, siis tuleb tõlgendada PS § 12 lg 1 lauset 2 avatud sättena: eriliste 
võrdsuspõhiõiguste loetelu on võimalik aja jooksul täiendada. Nimetatud loetelu täiendamine peaks 
aset leidma siis, kui on selge, et loetelus ei ole kajastatud mõni tänapäeva ühiskonnas eriti taunitav 
diskrimineerimisalus. Selliseks eriliseks tunnuseks, mis ei ole PS § 12 lg 1 lauses 2 kajastust 
leidnud, on nt puude alusel ebavõrdne kohtlemine.  

Võrdse kohtlemise põhimõte avaldab sotsiaalvaldkonnale väga suurt mõju. Nagu ülal öeldud, tuleb 
sellega arvestada nii normi loojal kui rakendajal. Õigusloome võrdsus nõuab muu hulgas, et 
erinevad õigusaktides garanteeritud sotsiaaltoetused ja –teenused oleks tagatud kõigile sarnastele 
isikutele võrdsetel alustel. See nõue eeldab sageli väga põhjalikku analüüsi normiloojalt, et 
selgitada, kellele oleks vaja toetus või teenus laiendada, et ei mindaks vastuollu võrdusõiguse 
nõuetega. Kui regulatsiooni väljatöötamisel sellega ei arvestata, siis hiljem, kui kohus tunnistab 
regulatsiooni PS § 12 lõikega 1 vastuolus olevaks, tuleb väljajäetud isikute grupid vastava toetuse 
või teenuse skeemiga liita, ning see võib tähendada märgatavalt suuremat ja planeerimatut koormat 
eelarvele. Teiseks on tarvis võrdsusõigusega arvestada igapäevasel õiguse rakendamisel. Nii tuleb 
selle põhimõttega arvestada isikutele menetluslikke õigusi tagades, kui ka haldusotsuseid vastu 
võttes. Võrdse kohtlemise põhimõte aitab tagada, et sotsiaalsed hüved oleks jaotatud võimalikult 
õiglaselt.  

Võrdse kohtlemise põhimõtte avamine sotsiaalseadustiku üldosas oleks juhis seadusandjale ja 
seaduse rakendajale, lisaks annaks see inimesele selge ja ühese võimaluse nõuda, et avalik võim 
sotsiaalseadustiku reguleerimisala küsimustes käituks võrdse kohtlemise põhimõtet järgides. Samas 



154 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

on võrdse kohtlemise põhimõte kajastatud tugevalt põhiseaduses ning teiseses õiguses võrdse 
kohtlemise seaduse näol, mistõttu ei ole võrdse kohtlemise põhimõtte SÜS-s avamine eraldi siiski 
vajalik. 
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3. Solidaarsuse põhimõte 

3.1. Põhiseaduse suunised 

PS §-st 10 tuleneb sotsiaalriigi põhimõte. Üheks sotsiaalriigi alapõhimõtteks inimväärikuse, 
autonoomia,415 sotsiaalsete õiguste kaitse, võrdsuse (universaalsuse) põhimõtete kõrval on ka 
solidaarsuse põhimõte.416  

Solidaarsusel põhinevad õigused annavad vastastikkusel usaldusel ja toetusel tuginevatele 
sotsiaalsetele suhetele õigusliku vormi.417 Õiguslikku vormi on solidaarsusel põhinevatele 
sotsiaalsetele suhetele vaja seepärast, et vastavate subjektiivsete õiguste olemasolu näitab vaikivat 
kohustust teatud juhtudel üksikisikut aidata.418 Seega vastab ühe isiku subjektiivne sotsiaalne õigus 
teiste isikute kohustusele neid õigusi täita ka siis, kui tegelikult mitte sugugi kõik ei tunne end 
õigust realiseerima asunud isikuga solidaarselt. Selles mõttes on õiguslikku vormi valatud 
solidaarsus fiktsioon ning õiguslikku vormi valatud solidaarsus kohustab üht gruppi isikuid nende 
tahte vastaselt toetama teist gruppi isikuid.419 Seetõttu ei peegelda solidaarsusel põhinev 
sotsiaalkaitsesüsteem isikutevahelist tegelikku n-ö südamest tulevat solidaarsust, vaid näitab ära, 
kes peab kellega sõltumata oma isiklikust veendumusest solidaarne olema. 

Solidaarsuse põhimõte on suunatud sellele, et luua võrdseid võimalusi isikutele, võimaldada neil 
kasutada oma vabadust ühiskonnas420 ning laiemalt kindlustada nende võimalusi inimväärsele 
äraelamisele. Sellest tulenevalt saab eristada kahte solidaarsusalust: 1) võrdsust, kus solidaarsus 
avaldub selles, et kõikide isikute sotsiaalset kindlustatust peetakse võrdselt oluliseks olenemata 
isikute toimetulekust; 2) faktilist ebavõrdsust, kus heal järjel olevad ühiskonna liikmed toetavad 
faktilise võrdsuse tagamiseks (et kõik saaksid vabadusi kasutada) halval järjel olevaid ühiskonna 
liikmeid. Neist esimese puhul saab näiteks tuua universaalsed sotsiaalkindlustusskeemid, kus 
avalik võim toetab ühe sotsiaalse riski avaldumisel võrdselt kõiki isikuid (Eesti kontekstis riiklikud 
peretoetused). Vastaval juhul tuleb hüvitise saamise tingimuste kujundamisel tagada 
solidaarsusprintsiibist tulenevalt isikute võrdsus.421 Teise solidaarsuse aluse puhul sobib näiteks 
hoolekanne.  

See, mis mahub solidaarsuse piiresse, on küsimus solidaarsuse ulatusest. Solidaarsuse ulatuse 
puhul on põhiküsimus, keda, mis tingimustel ja millise sotsiaalse riski realiseerumisel toetatakse. 
Asjaomased tingimused sõltuvad esiteks sellest, kas konkreetse hüvitise puhul peetakse oluliseks 

                                                 
415 K. Saaremäel-Stoilov. Liberal communitarian interpretation of social and equality rights: A balanced approach? 

Juridica International, 2006, nr 1, p 86. 
416 K. Saaremäel-Stoilov. Liberal communitarian interpretation of social and equality rights: A balanced approach? 

Juridica International, 2006, nr 1, p 86. 
417 R. M. Unger. False Necessity: Anti-necessitarian Social Theory in the Service of Radical Democracy, Cambridge 

University Press, 1987, p 537 viidatud A. Somek. Solidarity decomposed: being and time in European citizenship, 
ELR, 32, 2007, p 801. 

418 A. Somek. Solidarity decomposed: being and time in European citizenship, ELR, 32, 2007, p 801. 
419 Euroopa Ühenduste Kohtu kohtujuristi N. Fennelly arvamus asjas nr C-70/95. 
420 T. Kingreen. Das Soziaalstaatsprinzip im europäischen Verfassungsverbund, Mohr Siebeck Verlag, 2003, pp 253 – 

258 viidatud K. Saaremäel-Stoilov. How to Handle a Double-edged Sword Safely, Juridica International, 2007, nr 
13, p 86. 

421 A. Nõmper. Geenitestide õiguslikust regulatsioonist, Juridica, 2001, nr 2, lk 118. 
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solidaarsuse horisontaalset või vertikaalset tasandit. Solidaarsuse horisontaalne tasand422 avaldub 
eelkõige perekondlikes suhetes, kus vastutus sotsiaalse riski realiseerumisel lasub perekonnal. Nii 
tuleb perekonnas vastastikuse abi korras abivajajat aidata. Solidaarsuse vertikaalne tasand423 
tähendab aga seda, et vastutuse riski realiseerumise osas võtab selleks loodud organisatsioon.  

See, kas sotsiaalkaitses otsustatakse horisontaalse või vertikaalse solidaarsuse tasandi kasuks, 
sõltub sellest, kas ühiskonna liikmed on sotsiaalsete riskide vastu kaitse pakkumiseks nõus maksma 
makse või osalema järjepidevalt kohustuslikes kindlustussüsteemides.424 Viimast seepärast, et 
vastava tasandi kasuks otsustamisel tuleb arvestada, et solidaarsuse ulatusest sõltuvad ühiskonna 
sotsiaalkulud.425 

Hüvitise saamise tingimused näitavad teiseks seda, milliste isikute vahel on seadusandja 
solidaarsust loonud.426 Need, kes vastavasse solidaarsusringi ei mahu, jäävad hüvitisest ilma. 
Näiteks kui süsteem on korraldatud vastastikkuse abi põhimõttel, annab selle abisüsteemi 
liikmelisus isikule õiguse hüvitisele.427  

Vahemärkuse korras olgu öeldud, et praktikas on sageli vastav liikmelisus piiratud konkreetse riigi 
territooriumiga.428 Viimane on põhjendatav sotsiaalkaitsesüsteemi rahastamisega: kuna kodanikud 
rahastavad süsteemi, on see olemuslikult mõeldud kodanikele, ja piiratud määral mittekodanikele, 
kes selle riigi territooriumil elavad.429 Nii võib sotsiaalkaitsesüsteem kehtida: 1) kõikide kodanike, 
2) kõikide residentide, 3) kõikide kodanikest residentide, 4) kõikide sel riigis töötavate isikute 
suhtes.430 Solidaarsusel põhinevat sotsiaalkaitsesüsteemi saab aga laiendada ka konkreetse riigi 
territooriumist väljapoole.431  

PS § 28 lg 1 järgi on igaühel õigus tervise kaitsele. PS § 28 lg 2 lause 1 järgi on Eesti kodanikul 
õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. PS § 28 lg 4 järgi on 
lasterikkad pered ja puuetega inimesed riigi ja kohaliku omavalitsuse erilise hoole all. PS § 29 lg 3 
ütleb, et tööotsijale tagab abi riik. Nimetatud sotsiaalsete riskide puhul tuleb avalikul võimul tagada 
isikule sotsiaalkaitse. Sotsiaalriigi põhimõttest tulenevalt tuleb põhiseaduses nimetamata riskide 

                                                 
422 K. Tinga, E. Verbraak. Solidarity: An indispensable concept in social security in ed P. van Vugt, J. M. Peet. Social 

Security and Solidarity in the European Union, A Springer-Verlag Company, 2000, p 259. 
423 K. Tinga, E. Verbraak. Solidarity: An indispensable concept in social security in ed P. van Vugt, J. M. Peet. Social 

Security and Solidarity in the European Union, A Springer-Verlag Company, 2000, p 259. 
424 K. Saaremäel-Stoilov. Liberal communitarian interpretation of social and equality rights: A balanced approach? 

Juridica International 2006, nr 1, p 87. 
425 C.-U. Schierup, P. Hansen, S. Castles. Migration, Citizenship, and the European Welfare State. A European 

Dilemma, Oxford University Press, 2006, p 55. 
426 M. Kleinman. A European Welfare State? European Union Social Policy in Context, Palgrave, 2002, p 6. 
427 Vt ka F. Netter. Social Security for Migrant Workers, International Labour Review, 1963, 87, pp 37 – 38. 
428 M. Zuleeg. International Instruments on Equal Treatment in Social Security Matters in Commission of the 

European Communities. Social Security in Europe. Equality between Nationals and Non-nationals. European 
Conference. Oporto, 1994, p 91. 

429 M. Zuleeg. International Instruments on Equal Treatment in Social Security Matters in Commission of the 
European Communities. Social Security in Europe. Equality between Nationals and Non-nationals. European 
Conference. Oporto, 1994, p 91. 

430 D. Crevits, B. Van Buggenhout. Globalisation, Worker Mobility and Social Protection in ed D. Pieters. European 
Social Security and Global Politics: Eiss Yearbook, EISS Yearbook, 2001, p 66. 

431 M. Zuleeg. International Instruments on Equal Treatment in Social Security Matters in Commission of the 
European Communities. Social Security in Europe. Equality between Nationals and Non-nationals. European 
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puhul tagada samuti sotsiaalne kaitse, kui seda nõuab isiku inimväärikus või Eesti riik on vastavat 
õigust tunnustanud mõnes rahvusvahelises lepingus. Nende subjektiivsete õiguste puhul eeldatakse 
ühiskonnaliikmete solidaarsust ning nende õiguste kandjal on õigus nõuda vastava sotsiaalse riski 
realiseerumisel teiste ühiskonnaliikmete tuge.432 Teiste ühiskonnaliikmete toe andmine 
saavutatakse ressursside ümberjagamise teel. Selle tagajärjel toetab üks isikute grupp tahtmatult 
teist isikute gruppi. Selles aktis väljendubki solidaarsus.433 

Mis puutub sellesse, kes peab kellega solidaarne olema, siis PS § 28 lg 2 lause 1 näeb 
sotsiaalkaitsesüsteemi isikulise kehtivusena ette üldiselt kodakondsuse. PS § 28 lg 2 lausest 3 
johtuvalt võib aga sotsiaalkaitsesüsteemi isikulist kehtivust laiendada ka Eestis viibiva välisriigi 
kodaniku ning kodakondsuseta isiku suhtes. Arvestades Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikat 
asjades Gaygusuz vs Austria434 jne, siis tuleb üldjuhul sotsiaalkaitsesüsteemi isikulist kehtivust 
sisustada laiemalt kui seda võimaldab kodakondsus. Teisisõnu tuleneb ka selle küsimuse üle 
otsustamisel Eestile rahvusvahelisest õigusest piiranguid. 

Nähtuvalt PS § 28 lg 2 lausest 2 tuleb riigil tagada isikule abi. Seadusandja otsustada on jäetud abi 
liigid, ulatus ning selle saamise tingimused ja kord. See tähendab, et solidaarsuse tasandite valik on 
põhiseaduse järgi seadusandja kätes. Tulenevalt põhiseaduse printsiipidest ja põhiõiguste olemusest 
pole seadusandja aga täielikult vaba solidaarsuse tasandeid valima.435 Kuna teatud riskide osas on 
seadusandjal rahvusvahelisest õigusest tulenevalt otsustada vertikaalse solidaarsuse kasuks, tuleb 
nende puhul luua vertikaalset solidaarsust. Puuduse korral tuleb aga Riigikohtu hinnangul 
solidaarsuse horisontaalse ja vertikaalse tasandi vahel valiku tegemisel seadusandjal arvestada PS 
§-s 27 sätestatud perekonna abistamiskohustusega.436  

Põhiseaduse kommentaaride järgi tuleb solidaarsuse horisontaalset ja vertikaalset tasandit 
põhiseaduses tõlgendada põhiseaduse üldise suunitluse kaudu. Kuna põhiseadus on üldiselt 
suunatud üksikisiku vabadusele, tuleb PS § 27 lõikest 5 tuletada eelkõige vanemate kohustus 
hoolitseda oma alaealiste laste eest, s.t ülejäänud riskide maandamine on ühiskonna ülesandeks.437 
Teisisõnu nähakse põhiseaduse kommentaarides, et põhiseaduse mõtte järgi peab avalik võim 
kohustama täiskasvanuid näitama üksteise suhtes üles solidaarsust iga sotsiaalse riski osas, mida 
isik pole ise võimeline maandama.  

Küsimus PS § 27 ja § 28 vahekorrast on selles, milles nähakse ühiskonna kohustust ning milles 
perekonna. Kui esmast kohustust näha perekonnal, võib riik perekonna koormat kergendada ja selle 
kohustuse endale võtta, aga ta võib selle koorma alati perekonnale uuesti tagasi anda. Samuti 
tähendab see, et kui isik ei saa abi, on perekond jätnud oma kohustuse täitmata. Kui aga esmast 

                                                 
432 RKPJKo 21.01.2004, nr 3-4-1-7-03, p 16. 
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436 RKPJKo 21.01.2004, nr 3-4-1-7-03, p 18: ”Riigi sotsiaalabi ja selle ulatuse üle otsustamisel tuleb arvestada 
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liikmete eest. Põhiseadusest tuleneb seega, et puudustkannatava isiku nõudeõigus riigi vastu Põhiseaduse § 28 lg 2 
alusel langeb täiesti või osaliselt ära, kui tal on perekonnaliikmed, kes on võimelised oma puudustkannatava 
perekonnaliikme eest hoolitsema. Põhiseaduse § 28 teise lõike esimeses lauses sätestatud riigi sotsiaalabi kohustuse 
ulatus sõltub seega ka Põhiseaduse § 27 lg-s 5 nimetatud perekonna mõiste sisustamisest.” 

437 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 
täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.2.1. 
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kohustust näha riigil, ei saa riik oma kohustust perekonnale anda. Kui isik jääb abita, vastutab selle 
eest riik.438 Võrreldes Riigikohtu ja põhiseaduse kommentaarides esitatud seisukohti, tundub, et 
põhiseaduse kommentaaride käsitlus on ühiskonnas toimuvate arengute aspektist vaadatuna liialt 
jäik. Samuti võib Riigikohtu antud tõlgendus osutuda ühiskonnas toimunud muutuste valguses liialt 
eluvõõraks. Seepärast tuleks sotsiaalkaitse korraldamisel eelistada paindlikumat lähenemist, mis 
vastab ühiskonnas toimunud arengutele, ning rakendada pigem evolutiivset tõlgendusviisi.439 
Lähtekohaks tuleks võtta, et kohustus lasub perekonnal, sest nii saab riik vajadusel 
sotsiaalkaitsesüsteemi muuta.  

Ülejäänud solidaarsuse tasandite üle otsustamisel on riik piiratud sotsiaalriigi ja inimväärikuse 
põhimõtetega ning rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustustega. Nii tuleb põhiseaduse 
normide sisustamisel arvestada asjaoluga, et Eesti riik peab teatud riskide osas looma 
sotsiaalkindlustus-, teiste riskide puhul aga hoolekandesüsteemi. Teisisõnu on rahvusvaheliste 
lepingutega riigid kokku leppinud, milline solidaarsusalus tuleb sotsiaalse kindlustatuse 
saavutamiseks valida. Näiteks Euroopa sotsiaalkoodeksi, Euroopa parandatud ja täiendatud 
sotsiaalharta ning ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste paktist tulenevalt tuleb 
põhimõtteliselt vanaduse, toitjakaotuse, töövõimetuse, emaduse, haiguse, töötuse, pere, 
kutsehaiguse, tööõnnetuse puhul tagada kindlustussüsteem.440 Puuduse korral tuleb 
Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta järgi abi tagada hoolekandesüsteemi abil. Kuna 
sotsiaalseid õigusi sisaldavad rahvusvahelised lepingud on sageli käsitatavad miinimumnõudeid 
sätestavate õigusaktidena, võivad riigid luua süsteeme, mis pakuvad isikutele paremat kaitset, kui 
seda näeb ette rahvusvaheline leping. Sellest johtuvalt võib riik luua hoolekandesüsteemi asemel 
kindustussüsteemi tingimusel, et kõikide lepingus nimetatud isikute abivajadus oleks kaetud.  

3.2. Euroopa Liidu õigus 

Euroopa Liidu õigusega omab solidaarsuse põhimõte puutumust eelkõige konkurentsiõiguses, 
teenuste vabal liikumisel441 ja sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimisel. Konkurentsiõigusesse 
puutuvalt on sotsiaalse suunitlusega teenuste pakkumisel muutunud keskseks küsimus, kas riik või 
mõni muu organisatsioon võib sundida oma liikmeid teatud riskide maandamiseks olema omavahel 
solidaarsed. Kui solidaarsus on selliste süsteemide puhul hädavajalik, on konkurents välistatud.442 
Teenuste vaba liikumise osas on küsimuseks, kas sotsiaalvaldkonnas võib piirata teenuste vaba 
liikumist. Sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimisel on küsimus pigem aga selles, kas teatud 
hüvitised on teatud juhtudel koordineeritavad ning kui, siis millist koordineerimisreeglit tuleb 
rakendada.  

                                                 
438 Vt R. E. Goodin. Perverse Principles of Welfare Reform in ed D. Pieters. European Social Security and Global 
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social services of general interest, kättesaadav arvutivõrgus: http://ec.europa.eu. 
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Konkurentsiõiguses on solidaarsuse põhimõte vahendiks konkurentsiõiguse reeglitest erandite 
tegemise õigustamisel.443 Konkurentsireeglite kohaldumist soovivad ühelt poolt isikud, kes on 
kohustatud ühe kindla süsteemiga liituma, teisalt aga ettevõtjad, kes soovivad ise turust osa 
saada.444 Üksikisiku tasemel tähendab see, et isik tahab vabalt valida kindlustusettevõtet, teenuse 
osutajat või toote pakkujat. Ettevõtja tasemel aga on küsimus selles, et ettevõtja soovib ühel või 
teisel teenuse osutamise või toote pakkumise turul vabalt osaleda.  

Solidaarsuse põhimõttele tuginevat organisatsiooni pidas Euroopa Ühenduste Kohus kunagi 
asjades Poucet ja Pistre445 konkurentsiõiguse reeglitest vabastatuks, kui asjaomane organisatsioon 
ei tootnud kasumit.446 Kohus on sellest seisukohast, et solidaarsuspõhimõttele tuginev süsteem ei 
allu konkurentsireeglitele, aga hiljem end taandanud. Nii on Euroopa Ühenduste Kohus hilisemates 
lahendites leidnud, et mittekasumlikud konkurentsivõimetud avalikud teenused, mida osutatakse 
sotsiaalsetel eesmärkidel, pole vabastatud konkurentsist üksnes oma eesmärkide tõttu.447 Asjas 
Fédération Française des Sociétés d'Assurance448 jõudis kohus järeldusele, et olukorras, kus 
organisatsioon tugineb oma tegevuses küll solidaarsuse põhimõttele, ent sisuliselt on tema tegevus 
käsitatav majanduslikuna, kohalduvad sellele organisatsioonile konkurentsiõiguse reeglid. 
Teisisõnu ei kohaldu siseturu õigus ainult siis, kui teoreetiliselt pole teatud teenuse pakkumine 
eraisiku puhul võimalik, sest tegevus pole kasumlik.449 Viimast seisukohta kinnitas kohus asjas 
Albany,450 milles kohus märkis, et konkurentsiõiguse reeglid kohalduvad igale organisatsioonile, 
mille tegevus hõlmab majandustegevust, olenemata organisatsiooni õiguslikust staatusest ja selle 
rahastamisviisist.451  

Eespool toodust ei maksa aga teha järeldust, et konkurentsiõiguse reeglid alati solidaarsuse 
põhimõttele tugineva organisatsiooni suhtes rakenduks. Nimelt kui asjaomasele organisatsioonile 
on konkurentsiõiguse mõistes antud eriõigus ning tal on turgu valitsev seisund, tuleb õigustada talle 
eriõiguse andmist.452 Üheks õigustuseks ongi solidaarsuse põhimõtte tugev väljendumine, mis 
muudab tavalises turuolukorras selle organisatsiooni konkurentsivõimetuks.453 Kuna kohus pole 
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selgitanud, kuidas teha kindlaks, kas süsteem põhineb valdavalt solidaarsuse põhimõttel, vaid on 
nimetanud asjaolud, mille olemasolu korral konkurentsiõiguse reeglistikust pääseb (sotsiaalne 
eesmärk, kohustuslik osalemine, kulu ja hinna vahelise seose puudumine, õiguslik kontroll maksete 
ja teenuste osas jms), tuleb asuda seisukohale, et üksnes solidaarsuse põhimõttele tuginemine ei 
päästa neist reeglitest.454 

Teenuste vaba liikumist käsitleva kohtupraktika pinnalt saab nagu konkurentsiõigusegi puhul teha 
järelduse, et pelgalt solidaarsuse põhimõttele tuginemine ei anna alust teha Euroopa Ühenduste 
õigusest erandeid. Näiteks tervishoiuteenuste pakkumine on Euroopa Ühenduste õiguse kontekstis 
peaaegu täielikult käsitatav majandustegevusena.455 Asjas Kohll456 leidis kohus, et olukord, kus isik 
saab tervishoiuteenust teises riigis, tema elukohariik aga selle teenuse eest ei maksa, on käsitatav 
teenuste vaba liikumise piiranguna.457 Selliseid piiranguid tuleb õigustada.458 Õigustuseks ei sobi 
täiesti majandusliku sisuga põhjendused, v.a olukorras, kus finantstasakaal oleks oluliselt 
häiritud.459 Tervishoiuteenuste pakkumisel ongi peamiselt küsimus selles, et tervishoiusüsteem kui 
selline on solidaarsusele üles ehitatud, mistõttu teenuste vaba liikumine võib kaasa tuua 
tervishoiusüsteemi finantsilise stabiilsuse kaotuse, kuna kulutusi pole võimalik teenuste vaba 
liikumise korral võimalik adekvaatselt ette planeerida. 

Nagu öeldud, omab solidaarsuse põhimõte puutumust ka sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimisega. Ka selles valdkonnas on liikmesriigid Euroopa Ühenduse õiguse kohaldamise 
vältimiseks kasutanud solidaarsuse argumenti. Kuna Euroopa Ühenduste asutamislepingu artiklid 
17 ja 18 ning 39 ja 42 on suunatud liikmesriikide kodanike vahelise solidaarsuse tekitamisele on 
Euroopa Ühenduste Kohus vastavad liikmesriikide argumendid valdavalt ümber lükanud, sest 
Euroopa Liidu kodanikke ei või omavahel erinevalt kohelda.460 Viimast isegi juhtudel, mil Euroopa 
Ühenduste teisene õigus ei kohusta ühe liikmesriigi kodanikke teise liikmesriigi kodanike vastu 
solidaarsust üles näitama.  

Nimelt kohustab Euroopa Ühenduste asutamislepingu art 42 alusel antud Euroopa Nõukogu 
14.06.1971 määrus nr 1408/71 „Sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires 
liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes“ (edaspidi määrus nr 1408/71) riiki eksportima 
väljapoole oma territooriumi hüvitisi, mida rahastatakse üldisest maksubaasist. Euroopa Nõukogu 
15.10.1968 määrus nr 1612/68 „Töötajate liikumisvabaduse kohta ühenduse piires“ kohustab riiki 
aga võrdse kohtlemise nõudele toetudes solidaarsusringiga hõlmama tema territooriumil elavad 

                                                                                                                                                                 
displays a high level of solidarity resulting, in particular, from the fact that contributions do not reflect the risk, 
from the obligation to accept all workers without a prior medical examination, the continuing accrual of pension 
rights despite exemption from the payment of contributions in the event of incapacity for work, the discharge by the 
Fund of arrears of contributions due from an employer in the event of insolvency and the indexing of the amount of 
pensions in order to maintain their value.”, p 110: “Such constraints, which render the service provided by the Fund 
less competitive than a comparable service provided by insurance companies, go towards justifying the exclusive 
right of the Fund to manage the supplementary pension scheme.“ 
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457 Euroopa Ühenduste Kohtu 28.04.1998 otsus asjas nr C-158/96, p 35. 
458 Euroopa Ühenduste Kohtu 28.04.1998 otsus asjas nr C-158/96, p 36. 
459 Euroopa Ühenduste Kohtu 28.04.1998 otsus asjas nr C-158/96, p 41. 
460 Vt ka S. O’Leary. Solidarity and Citizenship Rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union in 

ed G. de Búrca. EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford, 2005, p 58. 
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teise liikmesriigi töötajad. Sisuliselt nõutaksegi nende määrustega isikutelt, kes vaba liikumise 
õigust ei realiseeri, üles näitama solidaarsust nende isikute suhtes, kes seda õigust kasutavad.  

Euroopa Ühenduste Kohus on aga teatud üksikjuhtumitel kohustanud liikmesriikide kodanikke 
näitama üles solidaarsust teise liikmesriigi kodaniku vastu ka siis, kui eespool nimetatud määrused 
seda otsesõnu ette ei näe. Nii loob Euroopa Ühenduste Kohus sisuliselt piiriülest solidaarsust, mille 
raames toimub ümberjagamine piiriüleselt.461 Euroopa Ühenduste Kohus toetub vastavas praktikas 
sageli otse Euroopa Ühenduste asutamislepingu artiklitele 17 ja 18 (Euroopa Liidu 
kodakondsusele). Viimane on märk liikmesriikide kodanike vahele õiguslikku vormi valatud 
solidaarsuse loomisest.462  

Õiguslikku vormi valab Euroopa Ühenduste Kohus solidaarsust (loob kohustuslikus korras 
liikmesriikide kodanike vahele solidaarsust) Euroopa Ühenduste asutamislepingu artiklitele 17 ja 
18 tuginedes selleks, et tuua vaba liikumise õigust kasutanud isikute kaasustesse õiglust. Tundub, 
et kohtu hinnangul on ebaõiglane, kui vaba liikumise õigust kasutanud isikut ei loeta enam ühegi 
ühiskonna liikmeks ja ta jääb seetõttu solidaarsuse põhjal jagatavatest sotsiaalsetest tagatistest ilma.  

Kuna Euroopa Ühenduste Kohtu ette jõuavad lahendamiseks üksikjuhud, toimub 
sotsiaalkaitsesüsteemide koordineerimine õigluse jaluleseadmiseks viidatud artiklite alusel kaasus 
kaasuse kaupa. Siin väärivad esiletõstmist lahendid asjades Martinez Sala463, Trojani464, Bidar465, 
Collins466, Tas-Hagen, Tas467, Ioannidis468, Gaumain-Cerri ja Barth469, D’Hoop470, De Cuyper471, 
Grzelczyk472, Hendrix473, Nerkowska474, Morgan ja Bucher475, aga ka lahend asjas Euroopa 
Komisjon vs Austria476.  

Kõige paremini võtab asjaomase kohtupraktika kokku kohtujurist Colomer oma arvamuses asjas 
Jörn Petersen vs Arbeitsmarktservice Niederösterreich. Selles arvamuses märkis kohtujurist, et 
Euroopa Liidu kodakondsusel põhinev kohtupraktika on püüdnud lahendada ebaõiglaseid olukordi, 
mistõttu tuleb selle kohtupraktika põhjal järeldada, et liikmesriigid peavad pöörama erilist 
tähelepanu üksikisikute erinevatele olukordadele, s.t tähelepanu tuleb suunata üksikisikule.477 See 
tähendab, et kui Euroopa Ühenduste teisene õigus jätab isiku pärast seda, kui ta on vaba liikumise 
õigust kasutanud, sotsiaalse kaitseta, tuleb Euroopa Ühenduste esmase õiguse järgi see kaitse talle 

                                                 
461 M. Ferrera. Towards an ’Open’ Social Citizenship? The New Boundaries of Welfare in the European Unionin ed G. 

de Búrca. EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford, 2005, p 36. 
462 S. O’Leary. Solidarity and Citizenship Rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union in ed G. 

de Búrca. EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford, 2005, p 75. 
463 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.05.1998 otsus asjas nr C-85/96. 
464 Euroopa Ühenduste Kohtu 07.09.2004 otsus asjas nr C-456/02. 
465 Euroopa Ühenduste Kohtu 15.03.2005 otsus asjas nr C-209/03. 
466 Euroopa Ühenduste Kohtu 23.03.2004 otsus asjas nr C-138/02. 
467 Euroopa Ühenduste Kohtu 26.10.2006 otsus asjas nr C-192/05. 
468 Euroopa Ühenduste Kohtu 15.09.2005 otsus asjas nr C-258/04.  
469 Euroopa Ühenduste Kohtu 08.07.2004 otsus ühendatud asjades C-502/01 ja C-31/02. 
470 Euroopa Ühenduste Kohtu 11.07.2002 otsus asjas nr C-224/98. 
471 Euroopa Ühenduste Kohtu 18.07.2006 otsus asjas nr C-406/04. 
472 Euroopa Ühenduste Kohtu 20.09.2001 otsus asjas nr C-184/99. 
473 Euroopa Ühenduste Kohtu 11.09.2007 otsus asjas nr C-287/05. 
474 Euroopa Ühenduste Kohtu 22.05.2008 otsus asjas nr C-499/06. 
475 Euroopa Ühenduste Kohtu 23.10.2007 otsus ühendatud asjades C-11/06 ja C-12/06. 
476 Euroopa Ühenduste Kohtu 07.07.2005 otsus asjas nr C-147/03. 
477 Euroopa Ühenduste Kohtu kohtujurist Colomer 15.05.2008 arvamus asjas nr C-228/07, p 26 – 28. 
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tagada. Kuna asjaomast kaitset saab reaalselt tagada konkreetne riik, kelle kodanikke tuleb 
solidaarsusele kohustada, tuleb üksikjuhtumi põhjal tuvastada riik, kelle kodanikud peavad isiku 
suhtes solidaarsust üles näitama. Vastasel juhul, kui ühegi riigi kodanikud isiku vastu solidaarsust 
üles ei näita, jääks isik Euroopa Ühenduste piires liikudes sotsiaalse kaitseta. See aga oleks 
vastuolus isikute vaba liikumise põhimõttega.  

Eespool viidatud lahenditest nähtub, et koordineerimisreegli kohaldamise üle otsustamisel 
rakendab Euroopa Ühenduste Kohus järgnevat skeemi: kohus defineerib kõigepealt artikli 18 
kaitseala ja seejärel selgitab välja, kas riive on proportsionaalne.478 Riive proportsionaalsuse 
hindamisel ütleb kohus sisuliselt, kas liikmesriik peab immigrandiga või emigrandiga olema 
solidaarne.479 Seda tehes tasakaalustab kohus liikmesriigi ja isiku huvisid, isiku õigust ja selle 
õiguse kasutamisele seatud piiranguid.480 Solidaarsuseks kohustab kohus liikmesriiki siis, kui isiku 
ja liikmesriigi ühiskonna vahel on moodustunud tõeline või struktuurne (structural) side.481 Selle 
sideme alusel on liikmesriigi ühiskond kohustatud näitama üles isiku vastu solidaarsust.482 Side on 
olemas siis, kui isik on liikmesriigi territooriumil mõnda aega elanud.483  

Isiku ja ühiskonna vahelise sideme tuvastamise taga on mõte, et kui isik on kohanenud 
ühiskonnaga, peab ka ühiskond temaga kohanema.484 Seega kui hüvitis on seotud sotsiaalse 
keskkonnaga, võib isikult nõuda selle hüvitise saamiseks integreerumist ühiskonda nt elukoha 
tingimuse seadmisega.485 Vastava tingimuse kehtestamisel peab aga liikmesriik jälgima, et see 
tingimus ei osutuks isiku suhtes ebaproportsionaalseks. Kohus on pidanud ebaproportsionaalseteks 
tingimusi, mis: 1) annavad liialt suure kaalutlusruumi haldusorganile, 2) ei võimalda isiklikku 
olukorda arvesse võtta, 3) ei tugine piisavalt selgetele kriteeriumidele, 4) pole kohtulikult 
kontrollitavad.486 Kohtujurist Mazák on selles kontekstis osundanud asjas Förster, et isiku piisava 
lõimumise hindamiseks loodud hüvitise saamise tingimus ei või olla nii üldine, et selle alusel on 
võimalik süstemaatiliselt keelduda hüvitise andmisest, sõltumata isiku tegelikust 
lõimumisastmest.487 Kohtujurist Trstenjaki on asjas Doris Habelt, Martha Möser, Peter Wachter vs 
Deutsche Rentenversicherung Bund avaldanud arvamust, et art 18 lõiget 1 ja artiklit 39 rikub 
selline siseriiklik õigus, mis olenemata sellest, et see edendab teatud isikute grupi oma ühiskonda 
integreerumist, on samal ajal suunatud selle vastu, et need isikud oleksid integreeritud teise 
liikmesriigi ühiskonda.488  

                                                 
478 Y. Borgmann-Prebil. The Rule of Reason in European Citizenship, European Law Journal, 2008, 3, p 330. 
479 Vt Y. Borgmann-Prebil. The Rule of Reason in European Citizenship, European Law Journal, 2008, 3, p 333. 
480 Y. Borgmann-Prebil. The Rule of Reason in European Citizenship, European Law Journal, 2008, 3, p 342. 
481 Vt Y. Borgmann-Prebil. The Rule of Reason in European Citizenship, European Law Journal, 2008, 3, p 345. 
482 Euroopa Ühenduste Kohtu 26.10.2006 otsus asjas nr C-192/05, p 39. 
483 Vrdl Euroopa Ühenduste Kohtu 12.05.1998 otsust asjas nr C-85/96 ja Euroopa Ühenduste Kohtu 23.03.2004 otsust 

asjas nr C-138/02. 
484 Y. Borgmann-Prebil. The Rule of Reason in European Citizenship, European Law Journal, 2008, 3, p 346. 
485 Euroopa Ühenduste Kohtu 18.12.2007 otsus ühendatud asjades C-396/05, C-419/05 ja C-450/05, p-d 81 ja 82. 
486 J. Shaw, S. Fries. Citizenship of the Union: First Steps in the European Court of Justice, European Public Law, 

1998, 35, p 552 viidatud S. O’Leary. Solidarity and Citizenship Rights in the Charter of Fundamental Rights of the 
European Union in ed G. de Búrca. EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford, 2005, p 75. 

487 Euroopa Ühenduste Kohtu 18.11.2008 otsus asjas nr C-158/07, p 129. 
488 Euroopa Ühenduste Kohtu kohtujurist Trstenjak 28.06.2007 arvamus ühendatud asjades nr C-396/05, C-419/05, C-

450/05, p 81. 
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Eespool toodu põhjal tuleb järeldada, et liikmesriik peab asjaomaste hüvitise saamise tingimuste 
kehtestamisel tõsiselt kaaluma, kuidas need tingimused mõjutavad vaba liikumise õigust 
kasutavaid isikuid.  

Nagu esitatud kohtuasjade loetelu põhjal võib järeldada, polegi juhtumeid, mil Euroopa Ühenduste 
teisene õigus ei lahenda üksikjuhtumit õiglaselt, vähe. Üks põhjus, miks see nii on, seisneb 
asjaolus, et määruse nr 1408/71 alusel on koordineeritavad vaid sotsiaalkindlustushüvitised. Sellest 
johtuvalt teeb Euroopa Ühenduste Kohus vahet, kas hüvitist antakse diskretsiooni või õiguslikult 
defineeritud positsiooni alusel.489 Kui tegemist on hoolekandehüvitisega, siis määrus nr 1408/71 
pole kohaldatav. Kui aga tegemist on kindlustushüvitisega, saab määrust kohaldada. Asjaomane 
vahetegu võib tunduda kummalisena, sest isikutel on subjektiivsed õigused, diskretsioonil on piirid 
ning haldusorgani otsuseid saab kohtus vaidlustada.490 Vahetegu põhjendatakse aga sellega, et 
hoolekanne on peamiselt rahastatud üldisest maksubaasist, mistõttu isikule hüvitise andmine sõltub 
tugevast solidaarsustundest.491 Siseriiklikus hoolekandesüsteemis on solidaarsus mõeldud ühe kitsa 
ringi isikute jaoks, kes loovad ja kasutavad sotsiaalseid hüvesid.492 Viimasest tulenevalt ei soovi 
riigid neid hüvitisi anda mittekodanikele.493 Euroopa Ühenduste Kohtul on tulnud seetõttu sageli 
otsustada, millise hüvitisega on tegemist. 

Teine põhjus, miks Euroopa Ühenduste Kohtul on nii mõnelgi juhul tulnud langetada otsus, mis 
teisest õigust ei järgi, seisneb asjaolus, et liikmesriigid on määruses nr 1408/71 välistanud teatud 
sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimise. Nende hinnangul ei täidaks koordineerimine nende 
hüvitiste eesmärki.  

Sotsiaalkindlustushüvitiste koordineerimise välistamisel on riigid Euroopa Ühenduste Kohtus 
sageli toetunud just solidaarsuse argumendile.494 Näiteks kaasuses Halina Nerkowska vs Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie o soovis Poola seadusandja, et hüvitise maksmine 
põhineb piiratud solidaarsusel ning hüvitist makstaks neile sõja või repressiooni tsiviilohvritele, kel 
on side Poola rahvaga. Seepärast sätestas seadusandja, et hüvitist makstakse neile, kes elavad 
Poolas. Seadusandja mõtte järgi näitas elukoha tingimus nende isikute Poola ühiskonda 
integreerumise ulatust.495 Euroopa Ühenduste Kohus leidis, et avalikes huvides võib liikmesriik 
võtta kasutusele meetmeid, et tagada hüvitiste maksmist isikutele, kel on selle liikmesriigi 
ühiskonnaga seos.496 Euroopa Ühenduste Kohtu hinnangul on liikmesriigil küll avar otsustusulatus, 
millise kriteeriumi kohaldamise abil teha kindlaks isiku seost ühiskonnaga, ent liikmesriigil tuleb 

                                                 
489 Vt täpsemalt L. Zaglmayer. Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordinatsiooniõigus ja erandid hüvitiste 

eksportimisel. Magistritöö, Tallinn, 2008. 
490 M. Ferrera. Towards an ’Open’ Social Citizenship? The New Boundaries of Welfare in the European Union ed G. 

de Búrca. EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford, 2005, p 25. 
491 Samas, lk 31. 
492 A. P. van der Mei. Free Movement of Persons Within the European Community. Cross-Border Access to Public 

Benefits, Hart Publishing, 2003, p 5. 
493 M. Ferrera. Towards an ’Open’ Social Citizenship? The New Boundaries of Welfare in the European Union ed G. 

de Búrca. EU Law and the Welfare State. In Search of Solidarity, Oxford, 2005, p 31. 
494 Euroopa Ühenduste Kohtu 26.10.2006 otsus asjas nr C-192/05, p 34; Euroopa Ühenduste Kohtu 22.05.2008 otsus 

asjas nr C-499/06, p 35; Euroopa Ühenduste Kohtu 15.02.2000 otsus asjas nr C-169/98, p 25; vt ka Euroopa 
Ühenduste Kohtu kohtujurist Geelhoed 02.02.2006 arvamust asjas nr C-406/04, p 91; Euroopa Ühenduste Kohtu 
kohtujurist Kokott 28.02.2008 arvamust asjas nr C-164/07, p 43. 

495 Euroopa Ühenduste Kohtu 22.05.2008 otsus asjas nr C-499/06, p 35. 
496 Samas, p 37. 
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kriteeriumide rakendamisel järgida neid piire, mida seab Euroopa Ühenduste õigus.497 Liikmesriik 
võib põhimõtteliselt seada sõja või repressiooni tsiviilohvritele hüvitiste maksmisele piiranguid, 
mis on seotud kodakondsuse või elukohaga, mis peaksid näitama isiku seost liikmesriigi 
ühiskonnaga.498 Konkreetses lahendis pidas aga Euroopa Ühenduste Kohus elukohapiirangut 
ebaproportsionaalseks. Nimelt nägi Poola õigus ette, et asjaomase hüvitise maksmisel peab isik 
elama Poolas. Poola kodanikust kaebaja oli elanud Poolas 20 aastat. Kohus leidis, et 20 aastat 
Poola territooriumil elamist on piisav, et näidata isiku ja liikmesriigi vahelist sidet. Seepärast leidis 
kohus, et hüvitise maksmine ainult siis, kui isik elab Poola territooriumil, kujutab endast art 18 
lõike 1 ebaproportsionaalset piirangut.499  

Kokkuvõtlikult tuleb märkida, et Euroopa Ühenduste õigus ei luba rahvusliku solidaarsuse pinnalt 
teha Euroopa Ühenduste õigusest erandeid ei konkurentsiõiguse, teenuste vaba liikumise ega 
isikute vaba liikumise osas. Küll aga võimaldab Euroopa Ühenduste õigus sellele argumendile 
toetudes nende õiguste kasutamist piirata, kui solidaarsuse põhimõte suudab asjaomaseid 
piiranguid õigustada. 

3.3. Rahvusvaheline õigus 

ILO sotsiaalkindlustuse konventsioon nr 102 

ILO sotsiaalkindlustuse konventsioon nr 102 ei sätesta solidaarsuse põhimõtet. Asjaomane printsiip 
peegeldub mitmetest konventsiooni sätetest, mis reguleerivad, milliste sotsiaalsete riskide korral on 
millistel isikutel õigus saada hüvitist (teatud juhtudel ka tingimused).  

ÜRO sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste õiguste pakt 

ÜRO sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste õiguste pakti artikkel 9 sätestab, et igaühel on 
õigus sotsiaalsele kindlustatusele (sotsiaalkaitsele), sh sotsiaalkindlustusele. Asjakohased on ka 
artiklid 10 – 12, mis sätestavad õiguse tervise kaitsele, adekvaatsele elustandardile ja näevad ette 
perekonnale kaitse ja abi andmise kohustuse. Kuigi kõnealustest artiklitest ei nähtu otsesõnu 
solidaarsuse põhimõtet, tuletatakse see põhimõte kaudselt sotsiaalsete õiguste olemusest. Nii on 
artikli 9 kommentaarides kirjeldatud, milline peab sotsiaalse kaitse süsteem välja nägema, milliste 
riskide vastu tuleb avalikul võimul kaitset pakkuda jne.500 Teisisõnu näeb ka ÜRO sotsiaalsete, 
majanduslike ja kultuurialaste õiguste pakt kaudselt ette, kes on kellega solidaarne, mil moel 
ollakse solidaarsed, mis eesmärgil on solidaarsuskohustus sätestatud, mis ulatuses on solidaarsus 
tagatud. Samuti käsitletakse solidaarsusküsimusi artikli 11,501 artikli 12502 kommentaarides, kuigi 
otsesõnu solidaarsuse põhimõttele ei viidata. 

                                                 
497 Euroopa Ühenduste Kohtu 22.05.2008 otsus asjas nr C-499/06, p 38. 
498 Euroopa Ühenduste Kohtu 22.05.2008 otsus asjas nr C-499/06, p 39. 
499 Euroopa Ühenduste Kohtu 22.05.2008 otsus asjas nr C-499/06, p-d 41–43. Asjaomase kaasuse teeb huvitavaks 

asjaolu, et kaebaja deporteeriti Valgevenest, misjärel ta asus elama Poola ja elas seal 20 aastat ning aastal 1985 
kolis Saksamaale elama. 

500 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 19 (2008): õigus 
sotsiaalkaitsele, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org. 

501 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 12 (1999): õigus 
adekvaatsele toidule, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org. 

502 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 14 (2000): õigus tervisele, 
kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org. 
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Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks 

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks ei näe otsesõnu ette solidaarsuse põhimõtet. See printsiip 
peegeldub mitmetest koodeksi sätetest, mis reguleerivad, milliste sotsiaalsete riskide korral on 
millistel isikutel õigus saada hüvitist (teatud juhtudel ka tingimused). Lisaks on märkimist vääriv, 
et Sotsiaalkindlustusekspertide Komitee hindab riigis kehtiva sotsiaalkaitsesüsteemi vastavust 
solidaarsusprintsiibile.503 

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ei sätesta solidaarsuse põhimõtet, küll aga on 
Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee oma järeldustes leidnud, et teatud riskide puhul peavad 
isikud maksete tasumisega üles näitama solidaarsust. Muu hulgas on komitee öelnud, et üheks 
väärtuseks, millel harta põhineb, on solidaarsus.504 Art 12 lg 3 ratifitseerinud riigid peavad tagama 
sotsiaalkindlustussüsteemi toimimise solidaarsusel põhinemise, et saavutada harta taotletavat 
eesmärki: anda tõhusat sotsiaalset kaitset kõikidele ühiskonnaliikmetele.505 

3.4. Välisriikide õigus506 

Võrreldavates riikides (Soome, Rootsi, Taani, Saksa, Šveits, Austria, Prantsusmaa, Luksemburg, 
Läti, Iirimaa ja Eesti) on solidaarsuse põhimõte valdavalt tuletatav vaid sotsiaalvaldkonda 
reguleerivate õigusaktide sätetest, mis puudutavad sotsiaalkaitsesüsteemi rahastamist, korraldust, 
õigustatud isikute ringi ja hüvitise saamise tingimusi. Erandiks on siin Prantsusmaa, Läti ja Eesti, 
kus lisaks sotsiaalkaitsesüsteemi rahastamist, korraldust, õigustatud isikute ringi ja hüvitise saamise 
tingimusi puudutavatele sätetele, millest saab solidaarsuse põhimõtte tuletada, on mõningates 
õigusaktides solidaarsuse põhimõte otseselt nimetatud. 

Nii on prantsuse CSS art L111-1 esimeses lauses sätestatud, et sotsiaalkindlustus rajaneb 
rahvuslikul solidaarsuspõhimõttel. Prantsuse CSS art L111-2-1 sätestab üldise kohustusliku 
solidaarse ravikindlustuse. Läti LpSD-s on solidaarsuse põhimõte leidnud sätestamist läti 
LpSD § 2 punktis 2. Eestis nimetavad solidaarsuse põhimõtet otsesõnu ainult RaKS § 1 ja § 2 lg 2 
ja RPKS § 2. Täpsemalt sätestab RaKS § 1 lg 1, et ravikindlustuse seadus reguleerib solidaarset 
ravikindlustust. RaKS § 2 lg 2 nimetab aga otsesõnu solidaarsuse põhimõtte: “Ravikindlustus 
põhineb kindlustatud isikute solidaarsusel ja piiratud omaosalusel ning lähtub kindlustatud isikute 
vajadustele vastavate teenuste osutamise, ravi piirkondliku võrdse kättesaadavuse ja 
ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise põhimõttest.“ RPKS § 2 sätestab sõnaselgelt solidaarsuse 
põhimõtte: “Käesoleva seaduse alusel makstav riiklik pension on solidaarsuspõhimõttele tuginev 

                                                 
503 Vt nt Euroopa Nõukogu resolutsiooni nr CM/ResCSS(2007)11 Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ja selle 

protokolli rakendamise kohta Hollandis perioodil 01.07.2005-30.06.2006, kättesaadav arvutivõrgus: 
https://wcd.coe.int; Euroopa Nõukogu resolutsiooni nr CM/ResCSS(2008) Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi 
rakendamise kohta Prantsusmaal perioodil 01.03.2006-30.06.2007, kättesaadav arvutivõrgus: https://wcd.coe.int. 

504 Euroopa Nõukogu. Digest Of The Case Law Of The European Committee Of Social Rights (01.09.2008), 
kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int, pp 14, 183. 

505 Euroopa Nõukogu. Digest Of The Case Law Of The European Committee Of Social Rights (01.09.2008), 
kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int, p 277. 

506 Saksa- ja prantsusekeelsete riikide võrdlev osa põhineb vastavalt Mari-Liis Aasametsalt ja Kristiina Rebaselt 
saadud teabele. Rootsi ja Läti osad põhinevad tõlkebüroost tellitud eestikeelsetel tõlgetel. Taani osa põhineb 
inglisekeelsel tõlkel. Soome kirjeldus põhineb soomekeelsele materjalile. Iiri kirjeldus põhineb inglisekeelsele 
materjalile. 
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igakuine rahaline sotsiaalkindlustushüvitis vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral, mida 
makstakse riigieelarves riikliku pensionikindlustuse kuludeks määratud vahenditest.“  

3.5. Järeldused ja ettepanekud 

Solidaarsuse põhimõtet pole üldjuhul õigustloovates aktides otsesõnu nimetatud. Solidaarsuse 
põhimõte on valdavalt tuletatav nendes seadustes sätestatud hüvitise andmise tingimusest, abi 
andmise korraldusest ja süsteemi rahastamisest. Ka rahvusvahelises õiguses pole solidaarsuse 
põhimõtet eraldi esile toodud. Lisaks selgub, et pelgalt solidaarsuse põhimõttele viitamine ei 
õigusta iseenesest erandite tegemist Euroopa Liidu õigusest: Euroopa Ühenduste Kohus vaatab 
lõppastmes konkreetset organisatsiooni-teenust-hüvitist ning hindab, kas siseriiklikus õiguses 
seatud piirang on õigustatav. Seetõttu ei saa solidaarsuse põhimõtte sõnaselget sätestamist 
sotsiaalseadustiku üldosas pidada vältimatult vajalikuks, kuid seda põhimõtet võiks nimetada 
üldosa eesmärgis. Nii oleks seadusandjal ja seaduse lugejal selgelt silme ees, et Eestis põhinevad 
sotsiaalsed õigused solidaarsusel ning isik ei saa ise valida, kellega ta solidaarne on või millal ja 
millises suuruses tuleb väljamakse talle teha..  

Solidaarsuse põhimõtte sõnaselge sätestamine sotsiaalseadustiku üldosas ei ole vältimatult 
vajalik. Kui seadustikule tekib eraldi eesmärki kajastav säte, tuleb solidaarsuse põhimõte kajastada 
seal.  
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4. Perekonna abistamiskohustus 

4.1. Põhiseaduse suunised 

Põhiseaduse järgi peab inimesel olema võimalus elada inimväärset elu. Vabadusele baseeruvas 
ühiskonnas, mida Eesti ühiskond on,507 võib eeldada, et vabadusõiguste ja teiste klassikaliste 
põhiõiguste garanteerimisel suudab inimene endale ise inimväärse äraelamise kindlustada. Inimesel 
ongi põhiseaduse järgi esmavastutus enda äraelamise kindlustamise ees. Esineb aga ka olukordi, 
kus inimene ei suuda ise enda inimväärset äraelamist tagada. Inimese võime ennast teostada, end 
väärtuslikuna tunda ning inimväärsetes tingimustes elada võib sattuda ohtu mõne sotsiaalse riski, 
näiteks töökaotuse või haiguse, realiseerumise korral. Kui inimene ei ole ise enam suuteline endale 
inimväärset elu kindlustama, siis kes peab inimesele esmalt appi tulema: on selleks perekond või 
avalik võim või keegi kolmas?508  

See, kes on inimese esmane abistaja, kui inimene enam ise toime ei tule, sõltub palju ühiskonnas 
väljakujunenud tavadest ja praktikast. Selle kohta leiab suuniseid ka põhiseadusest. Arvestades 
küsimuse seotust ka ajalooliselt välja kujunenud praktikaga, leiab alljärgnevalt esmalt käsitlemist, 
kuidas oli perekonna ja avaliku võimu abistamiskohustus reguleeritud Eesti Vabariigi eelmistes 
põhiseadustes. Seejärel käsitletakse perekondliku abistamiskohustuse regulatsiooni tänases 
põhiseaduses. 

Eesti Vabariigi algusaegadel kehtinud põhiseadused 

Eesti eelkonstitutsioonideks peetakse Eestimaa Kubermangu Ajutise Maanõukogu 15.11.1917 
otsust kõrgemast võimust, 24.02.1918 manifesti kõigile Eestimaa rahvastele, mille kuulutas välja 
Päästekomitee (edaspidi: iseseisvusmanifest) ja Asutava Kogu poolt 04.06.1919 vastu võetud Eesti 
Vabariigi valitsemise ajutist korda.509  

Just viimatinimetatud dokumendis, Eesti Vabariigi Valitsemise ajutises korras, sisaldus ka 
kodanike põhiõiguste ja –vabaduste kataloog.510 Ajutise korra § 7 järgi tuli Eesti Vabariigis 
kindlustada igale kodanikule „inimväärilise ülespidamise õigus sellekohases seaduses määratud 
korras; selle õiguse teostamiseks tuleb kindlustada kodanikkudele õigus maad saada harimiseks ja 
eluasemeks ning võimalus tööd saada, samuti ema- ja tööjõukaitse ning nooruse, vanaduse, 
töövõimetuse ja õnnetuste puhul tarviliku toetuse saamine riigilt.“ Ülaltsiteeritud sättest tuleb välja, 
et juba eelmise sajandi algul eeldati, et eelkõige tuleb luua tingimused, et inimene suudaks endale 
ise inimväärse elu kindlustada (tuleb anda maad harimiseks, võimalus saada töö ning tagada 
töötingimused). Riigipoolne toetus nähti ette teatud konkreetseteks riskideks: noorus, vanadus, 

                                                 
507 Vt nt M. Ernits. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 19 komm 2; § 10 komm 

3.2.1. 
508 Käesolevas peatükis käsitletakse peamiselt perekonna, vähemal määral avaliku võimu rolli inimese inimväärikuse 

kindlustajana. Peatükki lugedes tuleb silmas pidada, et kõige esmane vastutus enda heaolu ja hakkamasaamise 
kindlustamisel on inimesel endal. Alles siis kui isik enam ise tõesti toime ei tule, peavad sekkuma täiendavad 
isikud.  

509 R. Narits jt. Sissejuhatus. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008, lk 15.  
510 Kodanike põhiõiguste ja vabaduste kataloog sisaldus ka iseseisvusmanifestis. Manifesti § 3 sätestas, et: „Kõik 

kodanikuwabadused, sõna-, trüki-, usu-, koosolekute-, ühisuste-, liitude- ja streikidewabadused, niisama isiku ja 
kodukolde puutumatus peawad kogu Eesti riigi piirides wääramata maksma seaduste alusel, mida walitsus 
wiibimata peab wälja töötama.“ Samas ei sisaldunud iseseisvusmanifestis veel sotsiaalse suunitlusega õigused.  
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töövõimetus, õnnetus. 1919.a valitsemise ajutine kord otseseid viiteid, kuidas jaguneb isiku 
abistamine perekonna ja avaliku võimu vahel, ei teinud.  

15.06.1920 võeti Asutava Kogu poolt vastu esimene Eesti Vabariigi põhiseadus. 1920. a 
põhiseaduse preambulas on öeldud, et riik on rajatud õiglusele ja seadusele ja vabadusele. 
Nimetatud põhiseadus, sarnaselt 1919. a valitsemise ajutisele korrale, võttis eelduseks, et inimene 
peab üldjuhul ise hakkama saama. Selleks, et inimene tuleks ise endaga toime ja suudaks enda 
inimväärikuse tagada, sätestas põhiseadus õigused tööle, ettevõtlusvabadusele, eraomandile. Nii 
sätestas § 19, et Eestis on kindlustatud vabadus elukutset valida ja ettevõtteid avada ning kasutada 
põllutöös, kaubanduses, tööstuses, samuti muil majandusaladel. Paragrahv 24 sätestas õiguse 
eraomandile.  

Sotsiaalse suunitlusega õigused sätestas 1920. a põhiseaduse § 25, mis sisuliselt kordas valitsemise 
ajutise korra §-i 7. Paragrahv 25 sätestas, et: „Majandusliku elu korraldamine Eestis peab vastama 
õigluse põhimõtteile, mille sihiks on inimeseväärilise ülespidamise kindlustamine sellekohaste 
seaduste läbi, mis käivad harimiseks maasaamise, eluaseme- ja töösaamise, samuti emakaitse, 
tööjõukaitse ning nooruse, vanaduse, töövõimetuse või õnnetuste puhul tarviliku toetuse saamise 
kohta.“ 

1920. a põhiseaduse seletustes on öeldud, et § 25 andis vaid üldise sihi seadusandlikule võimule 
tegutsemiseks. Seletustes loetleti seejärel üles õigusakte, mis riik on põhiseaduse § 25 
rakendamiseks võtnud: nt maaseadus, hoolekandeseadus, tööstuslike käitiste tööaja seadus.511 
Teisisõnu andis 1920. a põhiseadus üldise suunise, et majandusliku elu korraldus tuleb 
põhiseadusest alamate aktidega korraldada nii, et inimestele oleks kindlustatud inimväärne 
elamine. Siinjuures on oluline viidata ka põhiseaduse §-ile 26, mis ütles, et kodanikkude õiguste ja 
vabaduste üleslugemine eelseisvais §§ (6-24) ei kõrvalda mitte teisi õigusi, mis järgnevad selle 
põhiseaduse mõttest ehk on temaga kokkukõlas. Teisisõnu ei käsitlenud põhiseaduse tekst 
põhiseaduse §-s 25 sätestatut sotsiaalsete põhiõigustena, vaid suunistena, mille poole riik peab 
püüdlema. Samas seesama § 26 jättis põhiõiguste ja –vabaduste loetelu avatuks, mis tähendab, et 
põhiseadus ei välistanud ka sotsiaalsete põhiõigustega arvestamise vajadust.  

Perekonnast ja perekonna abistamiskohustusest ei olnud 1920. a põhiseaduses juttu. Arvestades § 
25 sõnastust oli seadusandjal väga suur otsustusõigus korraldada õigusnormide läbi elu tagamaks, 
et inimestele oleks tagatud inimväärne äraelamine. Sealhulgas oli seadusandja vaba selle 
otsustamisel, kuidas jagada inimese toetamiskohustust perekonna, kohaliku omavalitsuse ja riigi 
vahel. Jüri Kõre, kes on analüüsinud 1918-1940 kehtinud põhiseadusest madalamal seisvaid 
sotsiaalpoliitikat korraldavaid õigusakte, on öelnud, et 1918-1940 lähtuti peamiselt konservatiivse 
sotsiaalpoliitika printsiibist, mille järgi on perekonnaliikmetel vastastikkune ülalpidamiskohustus 
ning mille järgi nähakse perekonda inimese esmase abistajana. Kui abivajaval isikul ei olnud 
lähisugulasi või ei suutnud perekond endale lisakoormust võtta, lasusu isiku ülalpidamiskohustus 
omavalitsusel ja väiksemas osas riigil.512  

                                                 
511 J. Kaiv. J. Klesment. Eesti Vabariigi põhiseadus. Seletustega ja tähestikulise sisujuhiga varustatud. Autorite 

kirjastus. Tallinn, 1934.  
512 J. Kõre. Külakogukonnast Euroopa Liitu. Eesti sotsiaalpoliitika 19. saj lõpust 20. saj lõpuni.  
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1933. a võeti rahvahääletusel vastu 1920. a põhiseaduse muutmise seadus. Nimetatud põhiseaduse 
muudatused muutsid riigivalitsemise süsteemi, kuid ei muutnud põhiõiguste ja –vabaduste 
kataloogi.  

1937.a võeti vastu täiesti uus põhiseadus, mis jõustus 01.01.1938. Sarnaselt 1920. a põhiseadusele 
oli ka 1938. a põhiseaduse preambula kohaselt Eesti Vabariik rajatud õiglusele, seadusele ja 
vabadusele. Muus käesoleva töö kontekstis asjakohases osas oli aga 1938. a põhiseadus võrreldes 
varasemate konstitutsiooniliste aktidega põhjalikum.  

Ühelt poolt, sarnaselt varasemale regulatsioonile, nägi ka 1938. a põhiseadus ette õigused, mis 
aitavad inimesel kindlustada ise enesega toimetulekut: § 22 nägi ette õiguse haridusele; § 25 
sätestas õigused elukutsevabadusele ja ettevõtlusvabadusele; § 26 sätestas omandiõiguse; § 27 nägi 
ette, et töötamine on iga töövõimelise inimese au ja kohus. Nähti ette, et riik abistab tööotsimisel. 
Sarnaselt 1920. a põhiseadusele nähti ette ka suunised, kuidas riik peaks majanduselu korraldama. 
Nimelt sätestas § 24, et majandusliku elu korraldamine peab toimuma õigluse põhimõttel, mille 
sihiks on loovate jõudude elustamine, üldise jõukuse arendamine ja selle kaudu inimväärse 
ülalpidamise kindlustamine. 

Võrreldes varasemate konstitutsiooniliste aktidega oli aga ette nähtud perekonnaga seotud õigused 
ja muu hulgas perekonna abistamiskohustus. Nii sätestas 1938. a põhiseaduse § 21, et perekond 
rahva püsimise ja kasvamise ning riigielu alusena on riigi kaitse all. Abielu korraldavad seadused 
tugenevad abikaasade üheõigusluse põhimõttele, kuivõrd see on kokkukõlastatav perekonna ühise 
hüvega, järelkasvu huvidega ja vastastikuse toetamisega. Abikaasade varavahekorrad määratakse 
seadusega, kusjuures seadusjärgne varavahekord ei või kitsendada ühe abikaasa varaõiguslikku 
teovõimet. Seadusega korraldatakse emade ja laste kaitse. Lasterikaste perekondade eest 
hoolitsetakse eriti. Käesoleva peatüki kontekstis on eriti asjakohane § 28, mis sätestas, et abivajaja 
eest hoolitsemine lasub eeskätt perekonna liikmeil. Seaduse alusel korraldatakse kodanikele 
vanuse, töövõimetuse või puuduse puhul abi sotsiaalkindlustuse või hoolekande korras. 
Vabatahtlikku hoolekannet soodustatakse. Tööpõlgajaid, perekonna liikmena hoolitsemiskohuse 
mittetäitjaid ja ühiskonnale kahjulikke abivajajaid võidakse seaduse alusel võtta sundhooldamisele. 

Ülalöeldust tuleneb, et 1938. a põhiseaduse kohaselt oli abivajava inimese esmaseks toetajaks 
perekond. Juba põhiseaduse tasemel (§ 28 viimane lause) tauniti perekondliku hoolitsuskohustuse 
täitmatajätmist. Samal ajal nägi põhiseadus ka ette, et vanuse, töövõimetuse ja vaesuse puhul 
antakse seaduses ettenähtud korras abi kas sotsiaalkindlustuse või hoolekande vormis. Seega oli 
avalikul võimul kohustus töötada välja asjakohane kindlustussüsteem või tagada abi hoolekande 
kaudu. Paragrahvist 21 võib välja lugeda, et avaliku võimu poolne toetus oli ette nähtud ka 
emadele, lastele ja lasterikastele peredele.  

Eesti Vabariigi algusaegadel kehtinud konstitutsioonilistest aktidest võib kokkuvõtteks 
järeldada, et nimetatud aktid eeldasid esmalt, et inimene saab ise enese äraelamise 
kindlustamisega hakkama. Selleks nähti ette muu hulgas põhiõigused haridusele, tööle, 
omandile, ettevõtlusele. 1938. a põhiseaduses oli selgelt sätestatud, et perekond on rahva 
püsimise, kasvamise ja riigielu alus ning hättasattunud inimese esmane toetaja on perekond. 
Samal ajal nägi 1938. a põhiseadus ette, et teatud riskide puhul (vanadus, vaesus, 
töövõimetus) tuleb kas sotsiaalkindlustuse korraldamise või hoolekande osutamise läbi appi 
avalik võim.  
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Põhiseadus 

Kehtiva põhiseaduse preambula kohaselt on Eesti riik rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele. 
Sellest, et põhiseaduse preambulas on esmalt nimetatud vabadust ning et põhiõiguste kataloog 
sisaldab väga mahukat vabaduspõhiõiguste kataloogi, tuletatakse, et tänane põhiseadus peab 
individuaalset vabadust üheks olulisimaks väärtuseks.513 Varasemates põhiseadustes oli esimeseks 
tõstetud õiglus, sellele järgnes õigus (seadus) ning alles seejärel vabadus. Seda ümbertõstmist koos 
põhjalike individuaalsete vabaduste kataloogi esitusega tuleb hinnata kui olulist rõhuasetuse 
muutumist Eesti põhiseaduslikke väärtuste jadas ja liberaalse ja inimesekeskse ühiskonnakäsitluse 
esikohale seadmist, mis on tähtis samm põhiseaduse tõlgendamise seisukohalt.514 

Individuaalsele vabadusele rajatud ühiskonnas on loomulik, et esmane inimese inimväärse elu 
kindlustaja on inimene ise. Põhiseadusega garanteeritud paljud teised õigused aitavad kindlustada, 
et inimene saaks iseendaga ise hakkama. Selleks on sarnaselt varasematele põhiseadustele nähtud 
ette õigused haridusele (PS § 37), elukutsevabadusele (PS § 29), ettevõtlusega tegelemise õigusele 
(PS § 31), omandile (PS § 32). Eraldi on kaitstud üldine tegevusvabadus (PS § 19).  

Samas ei ole põhiseadus siiski üksnes individuaalse vabaduse keskne. Põhiseaduse § 10 sätestab ka 
sotsiaalriigi printsiibi, PS § 28 kehtestab sotsiaalriigi printsiibi väljendusena mitmed sotsiaalsed 
põhiõigused, PS § 27 rõhutab perekonna olulisust. Perekond ja avalik võim tulevadki isikule appi 
siis, kui inimene ise ei suuda või eelduslikult ei suuda inimväärset äraelamist kindlustada. 
Siinjuures käsitletakse avaliku võimu appitulemisena ka seda, kui avalik võim loob 
sotsiaalkindlustussüsteemi, kuhu isik ise panustab, et ennast kaitsta tulevaste riskide eest.  

Millal aga peab põhiseaduse järgi appi tulema perekond, millal avalik võim? Solidaarsuse peatüki 
sõnastust kasutades, seisneb küsimus perekonna ja avaliku võimu abistamiskohustusest 
solidaarsuse horisontaalse ja vertikaalse tasandi üle otsustamises. Solidaarsuse horisontaalne 
tasand515 avaldub eelkõige perekondlikes suhetes, kus vastutus sotsiaalse riski realiseerumisel lasub 
perekonnal, kus tuleb siis vastastikuse abi korras abivajajat aidata. Solidaarsuse vertikaalne 
tasand516 tähendab aga seda, et vastutuse riski realiseerumise osas võtab selleks loodud 
organisatsioon.  

Perekonnaga seotu sätestab eelkõige PS § 27. Nimetatud sätte esimese lõike järgi väärtustatakse 
perekonda rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alusena kõrgelt. PS § 27 lg 2 sätestab 
abikaasade võrdõiguslikkuse (tegemist on ühe erilise võrdsuspõhiõigusega). PS § 27 järgmise lõike 
kohaselt on vanematel õigus ja kohustus kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Lõike 4 
kohaselt sätestab seadus vanemate ja laste kaitse. PS § 27 lg 5 aga ütleb, et perekond on kohustatud 
hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. 

Sarnaselt 1938. a põhiseadusele, on perekonnal oluline roll Eesti ühiskonnas ka tänase põhiseaduse 
kohaselt. Perekond on PS § 27 kohaselt ühiskonna alus, rahva püsimise ja kasvamise tagaja. On 
pikemata selge, et perekonna liikmed on üksteisega seotud, et nad toetavad üksteist.  

                                                 
513 M. Ernits. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 19 komm 2; § 10 komm 3.2.1.  
514 R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse. Tallinn, 2004. lk 83.  
515 P. van Vugt. Social Security and Solidarity in the European Union, p 259. 
516 P. van Vugt. Social Security and Solidarity in the European Union, p 259. 
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PS § 27 lg 3 sätestab üheselt vanemate kohustuse kasvatada ja ülal pidada enda lapsi ja nende eest 
hoolitseda. PS § 27 lg 3 kontekstis on eelkõige mõeldud alaealiste laste eest hoolistemise 
kohustust, kuid see laieneb ka peale täisikka jõudmist, kui laps ei saa iseseisva eluga hakkama. PS 
§ 27 lg 3 järgi on laste eest hoolitsemine ja kasvatamine esmajoones vanemate, mitte avaliku 
võimu õigus ja kohustus. Seega on PS § 27 lg 3 regulatsiooni kaudu tunnistatud laste eest 
hoolitsemine ja nende kasvatamine peamiselt eraelu sfääri kuuluvaks tegevuseks.517 Riigi toetus 
lastega peredele on täiendav.  

Põhiseaduse kommentaarides leitakse perekondlikke abistamiskohustusi analüüsides, et „kuna 
Eesti riik on rajatud preambuli järgi esmajoones vabadusele, mis tähendab individuaalset vabadust, 
ning sisaldab mahukat vabaduspõhiõiguste kataloogi, on põhiseadusel sotsiaalse dimensiooni 
kõrval ka tugev vabaduslik dimensioon. PS § 27 lg-s 5 kehtestatud perekonna kohustus on PS 
vabadusliku dimensiooniga pinevussuhtes. Et sellest üle saada, on soovitav tõlgendada PS § 27 lg-t 
5 restriktiivselt ja tuletada sellest eelkõige vanemate kohustuse hoolitseda oma alaealiste laste eest. 
Ülejäänud riskide maandamine on selle tõlgenduse järgi ühiskonna ülesanne ning oleks sotsiaalriigi 
objektiivse dimensiooni väljenduseks.“ 518 

Arvestades, et PS § 27 lg 3 sätestab juba vanemate kohustuse hoolitseda oma (alaealiste) laste 
eest, siis on selge, et PS § 27 lg 5, mis kohustab perekonda hoolitsema abivajavate liikmete 
eest, käsitleb laiemat perekonna abistamiskohustust. Arvestades põhiseaduse teksti abstraktset 
taset ei ole põhiseaduses sätestatud, kes on see abistamiskohustuslik perekond PS § 27 lg 5 mõttes 
ning mis juhtudel täpselt perekond peab appi tulema. See, keda pidada abistamiskohustuslikuks 
perekonnaks, sõltub palju ühiskonnas välja kujunenud tavadest ja praktikast. Siinjuures on 
põhiseadusnormide tõlgendamisel vaja arvestada ka, et ühiskondlik elu ja väärtused arenevad edasi 
peale põhiseaduse teksti kirjutamist. Teisisõnu on tarvis põhiseaduse norme tõlgendada muutunud 
ühiskondlikke olusid arvestades (põhiõigusnormide evolutiivne tõlgendamine).519  

Just muutunud ühiskondlike suhete tõttu tuleb järeldada, et vastastikkune abistamiskohustus on 
abikaasadel, aga ka elukaaslastel, abistamiskohustus on samuti täiskasvanud isikul oma lähimate 
abivajavate alanejate (lapselapsed), ülenejate (vanemad, vanavanemad) ja külgnevate (õed-vennad) 
sugulaste suhtes. Siinjuures tuleb eeldada, et vahendite olemasolu korral tuleb toetus alati kõige 
lähimalt pereliikmelt. See, keda peetakse Eesti kehtivas ja tulevases perekonnaõiguses 
toetamiskohustusega perekonnaks, leiab käsitlemist allpool. 

Iseküsimus on selles, kas perekond PS § 27 lg 5 tähenduses peab alati olema hättasattunud 
pereliikme peamine toetaja, nagu PS § 27 lg 3 kohaselt on vanemad laste suhtes. Teisisõnu on 
küsimus, kas ühiskond laiemalt peab võtma mõnede sotsiaalsete riskide peamise katmise enda 
peale. Siinjuures leiab ühiskonna poolse toena käsitlemist ka olukord, kus riskide katmine toimub 
                                                 
517 R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse. Tallinn, 2004, lk 445. 
518 M. Ernits. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 10 komm 3.2.1. Põhiseaduse 

kommentaarides toodu on vastuoluline: seal väidetakse, et vabadusele põhinevas ühiskonnas ei tohi perekonna 
abistamiskohustus olla intensiivne, et sotsiaalsed riskid peab katma ühiskond. Ühiskond, läbi avaliku võimu poolt 
loodud süsteemi, saab katta sotsiaalseid riske üksnes oma liikmetelt saadud maksude ja maksete kaudu. Ka 
maksude maksmine, et tagada kõigi ühiskonnaliikmete kaitse sotsiaalsete riskide vastu, on tegelikult pinevussuhtes 
individuaalse vabaduse ideega.  

519 Evolutiivset tõlgendamist kasutab ka Euroopa Inimõiguste Kohus: Vt nt Euroopa Inimõiguste Kohtu 13.12.2007 
otsus asjas, Emonet ja teised v. Šveits, p 66: „The Convention and its Protocols must be interpreted in the light of 
present-day conditions.“ Vt ka: R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse. Tallinn, 
2004. lk 133-134. 
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läbi sotsiaalkindlustusskeemi. Küsimusele, kas ühiskond peab võtma mõnede sotsiaalsete riskide 
peamise katmise enda peale, põhiseadus sõnaselgelt ei vasta, kuid põhiseaduse erinevatest 
normidest saab tuletada üldised suunised. Siinjuures tuleb ka suuniseid otsides arvestada 
evolutiivse tõlgendamise nõudega ning samuti siduva rahvusvahelise õigusega.  

Andmaks suuniseid, millal on perekond abivajava isiku esmane toetaja ning millal võtab riskide 
peamise katmise üle ühiskond (läbi avaliku võimu poolt loodud süsteemi), tuleb lühidalt alguses 
vaadata sotsiaalseid põhiõigusi sätestavaid põhiseaduse sätteid.  

PS §-st 10 tuleneva sotsiaalriigi printsiibi väljendusena on PS § 28 sätestatud mitmed sotsiaalsed 
põhiõigused. Muu hulgas sätestab osundatud põhiseaduse säte, et igaühel on õigus tervise kaitsele. 
Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral. Abi 
liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Kui seadus ei sätesta teisiti, siis on 
see õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul. 
Puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.  

PS § 28 tuleneb, et isikule tuleb tagada tugi teatud sotsiaalsete riskide puhuks. Siit tekib küsimus, 
et kas nende riskide realiseerumise korral eeldab põhiseadus, et ühiskond võtab isiku 
abistamiskohustuse üle ning perekonna abistamiskohustus on üksnes täiendav.520 Seda järeldust 
kõigutab PS § 28 lg 2 lause 2, mille kohaselt abi liigid, ulatuse ja saamise tingimused ning korra 
sätestab seadus. See tähendab, et vähemalt teatud juhtudel võib avaliku võimu poolt loodud 
süsteemist abi saamise eelduseks seada selle, et perekond ei ole võimeline isikut toetama.  

Riigikohus on eelnevat järeldust kinnitanud vaesusabi puhul. Riigikohus ütles oma lahendis, et: 
riigi sotsiaalabi ja selle ulatuse üle otsustamisel tuleb arvestada põhiseaduse §-s 27 sätestatuga. 
Mainitud paragrahvi 5. lõige kohustab perekonda hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. 
Põhiseadusest tuleneb seega, et puudustkannatava isiku nõudeõigus riigi vastu Põhiseaduse § 28 
lg 2 alusel langeb täiesti või osaliselt ära, kui tal on perekonnaliikmed, kes on võimelised oma 
puudustkannatava perekonnaliikme eest hoolitsema. Põhiseaduse § 28 teise lõike esimeses lauses 
sätestatud riigi sotsiaalabi kohustuse ulatus sõltub seega ka Põhiseaduse § 27 lg-s 5 nimetatud 
perekonna mõiste sisustamisest.521 

Seega on PS § 28 lg 2 nimetatud vaesusriski realiseerumise puhul Riigikohus aktsepteerinud 
perekonna esmast abistamiskohustust. Samas ei pruugi see nii olla kõigi sotsiaalsete riskide 
puhul, mille katmist põhiseadus nõuab või mille katmise kohustus tuleb rahvusvahelisest õigusest.  

Nii nõuab PS § 28 lg 2, et isikule tagatakse abi vanaduse korral. Põhiseaduse nimetatud sätte 
tõlgendamisel tuleb muu hulgas arvestada rahvusvahelise õigusega.522 Euroopa 
Sotsiaalkindlustuskoodeks, mille Eesti ratifitseeris 12.04.2004, nõuab, et Eesti tagaks isikutele 
vanadushüvitise maksmise. Vanadushüvitist tuleb maksta 65-aastastele ja vanematele inimestele, 
kes on reeglina teinud ise enda aktiivse majanduselu jooksul sissemakseid asjakohasesse fondi. 
Sotsiaalkindlustuskoodeks seab ka nõuded hüvitise suuruse kohta. See, et isik peaks vanadusriski 
olukorras saama toetust on nõutud ka MSKÕP artikli 9 järgi kohustuvad paktist osavõtvad riigid 

                                                 
520 Sealjuures ei pea teatud juhtudel isikul üldse reaalset abivajadust tekkima, isikut toetatakse, et ennetada abivajaduse 

teket.  
521 RKPJKo 21.01.2004 nr 3-4-1-7-03, p 18.  
522 Rahvusvahelise õigusega arvestamise kohustuse kohta vt: A. Henberg. Põhiseaduse, rahvusvahelise õiguse ja 

Euroopa Liidu õiguse üldsuunised sotsiaalkoodeksile. Justiitsministeerium, 2008. 
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tunnustama iga inimese õigust sotsiaalkindlustusele, sama sätestab ESH artikkel 12. ESH 
järelevalveorgan, Sotsiaalsete Õiguste Komitee on öelnud, et sotsiaalkindlustussüsteem peab katma 
ka vanadusriski ning sellega peab olema hõlmatud enamik aktiivsest elanikkonnast, süsteem võib 
olla finantseeritud nii töötajate, tööandjate kui ka üldisest maksulaekumisest.523  

Vaadates rahvusvahelise õiguse norme, mis reguleerivad toetust isikutele vanuse puhul, võib 
öelda, et rahvusvaheline õigus nõuab, et isikule tagatakse perekonnast sõltumatult teatud 
toetus vanaduse puhul. Seega võib järeldada, et vanadusriski puhul lasub riski katmise 
kohustus ühiskonnal läbi avaliku võimu poolt loodud asjakohase süsteemi ning perekonna 
abi on üldjuhul teisene.524  

Sotsiaalseadustiku eriosa kontseptsiooni või eelnõud tehes tuleks iga sotsiaalse riski puhul 
eraldi analüüsida, kas põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse koostoimest tuleneb ühiskonnale 
esmane ja peamine ühe või teise sotsiaalse riski katmise kohustus. Kui siiski avaliku võimu 
poolt loodud süsteemist saadav toetus riski puhul ei kata ära isiku vajadusi, on perekonnal 
täiendav abistamiskohustus. Üldjuhul tuleks küll eeldada, et kui esmane sotsiaalse riski 
maandamiskohustus on läbi riigi loodud süsteemi ühiskonnal, siis peaks ühiskonnapoolne abi 
olema selline, et isikul oleks võimalik selle abil inimväärselt ära elada. Viimast nõuavad ka paljud 
rahvusvahelise õiguse aktid, mis sätestavad hüvitistele kindla suuruse. 

Kui teatud sotsiaalse riski puhul jääb esmaseks abistajaks perekond, siis tuleb teiseses 
õiguses see selgelt nii defineerida. Tuleb tagada, et inimesel oleks võimalik perekonnalt 
toetust nõuda juhul, kui abistamiskohustuslik perekond vabatahtlikult kohustust ei täida. 
Lisaks tuleb ette näha avaliku võimu poolt süsteemist toetuse saamise võimalus juhtudeks, 
kui perekond ei ole suuteline abistama.  

4.2. Euroopa Liidu õigus 

Euroopa Liidu kehtiv õigus ei reguleeri enamasti küsimust, kuidas peab inimese, kes ei saa enese 
inimväärse elu kindlustamisega ise hakkama, toetamiskohustus jagunema pere ja ühiskonna vahel. 
Euroopa Liit jätab sotsiaalpoliitika detailsema kujundamise ja sotsiaalsete põhiõiguste tagamise 
suuresti liikmesriikide otsustada.  

Euroopa Liidu põhiõiguste harta käsitleb siiski isikute õigust sotsiaalkindlustusele, 
sotsiaalteenustele ja sotsiaalabile, kuid jätab nendes siiski otsustusvabaduse liikmesriigile. Euroopa 
Liidu põhiõiguste harta artikli 34 lõikes 1 on öeldud, et Liit tunnustab ja austab õigust 
sotsiaalkindlustushüvitistele ja sotsiaalteenustele, mille kaudu pakutakse liidu õiguse ning 
siseriiklike õigusaktide ja tavadega ettenähtud eeskirjade kohast kaitset raseduse ja sünnituse, 
haiguse, tööõnnetuste, ülalpeetavaks muutumise, eakuse või töökoha kaotuse korral. Igaühel, kelle 
elukoht on Euroopa Liidus ja kes seal seaduslikult liigub, on õigus saada sotsiaalkindlustushüvitisi 
ja sotsiaalseid soodustusi liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt. Põhiõiguste 
harta artikkel 34 lõikes 3 on öeldud, et sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemiseks tunnustab 
ja austab liit õigust sotsiaalabile ja eluasemetoetusele, et tagada liidu õiguse ning siseriiklike 

                                                 
523 Euroopa Nõukogu. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). Kättesaadav 

arvutivõrgus: http://www.coe.int, p 89.  
524 Ülaltoodud analüüs, millal on esmasne toetaja avalik võim, millal perekond, ei olnud ammendav. Eriosa tehes on 

vaja nimetatud küsimused põhjalikumalt läbi analüüsida.  
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õigusaktide ja tavadega ettenähtud eeskirjade kohaselt rahuldav elu kõigile neile, kellel puuduvad 
piisavad elatusvahendid. 

Nimetatud sätetest saab järeldada, et kui realiseeruvad sellised sotsiaalsed riskid nagu rasedus ja 
sünnitus, haigus, tööõnnetus, ülalpeetavaks muutumine, eakus või töökoha kaotus, siis on tarvis 
ette näha avaliku võimu poolne peamine toetuskohustus. Siinjuures tuleb selline abi tagada 
kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja tavadega. Seega on riigi otsustada, millise täpse süsteemi läbi 
ta abi tagab. Kui isikul ei ole vaatamata töötamisele ja avaliku võimu poolt teiste riskide 
maandamiseks loodud süsteemide kaudu saadavate hüvitiste läbi siiski võimalik saada rahuldavat 
äraelamist, tuleb isikule tagada õigus sotsiaalabile ja eluasemetoetusele. Ka see õigus tuleb tagada 
kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja tavadega. Arvestades vaesuse puhul antava abi olemust ja 
harta artikli 34 lg 3 sõnastust, võib eeldada, et nimetatud abi saamise eelduseks võib seada 
võimatuse saada abi perekonnalt.  

Euroopa Liit jätab siiski liikmesriikidele ka edaspidi sotsiaalpoliitika ja sotsiaalsete põhiõiguste 
tagamise valdkonnas suhteliselt laia otsustusulatuse. Seega võib riik otsustada, millise skeemi abil 
ta sotsiaalsed õigused tagab, ning teatud juhtudel võib avaliku võimu poolse abi saamise eeldus 
olla ka perekonna võimetus toetada abivajavat isikut.  

Kuidas aga Euroopa Liit käsitleb perekonda? Nagu öeldud, ei reguleeri Euroopa Liidu õigus seda, 
kuna võib sotsiaalhüvitise saamise seada sõltuvusse pere abistamisvõimalusest, kuid liidu õigus 
reguleerib perekonnaga seonduvat muus kontekstis, mida võib saada analoogia korras kasutada ka 
perekonna mõiste defineerimisel, kui asjakohased siseriiklikud ja rahvusvahelised õigusaktid 
lubavad panna pere esmaselt vastutavaks isiku sotsiaalse riski katmise eest.  

Siinjuures on asjakohane vaadata direktiivi nr 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja 
nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil, regulatsiooni. 
Nimetatud direktiivi pinnal saab järeldada, keda Euroopa Liidus peetakse isiku n-ö lähimateks 
pereliikmeteks.  

Direktiivi nr 2004/38/EÜ, mis reguleerib liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja 
elada vabalt liikmesriikide territooriumil, preambuli punkt 5 sätestab, et kõikide liidu kodanike 
õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil saaks kasutada vabaduse ja väärikuse 
objektiivseid tingimusi täites, tuleks see õigus anda ka nende pereliikmetele, sõltumata nende 
kodakondsusest. Direktiiv nr 2004/38/EÜ sätestabki täpsemad tingimused, mille täitmisel liidu 
kodanikud ja nende pereliikmed võivad teise liikmesriiki pikemaajaliselt elama minna.  

Käesoleva töö kontekstis on asjakohane just direktiivi artikkel 2, mis sisustab pereliikme mõiste. 
Nimetatud artikli kohaselt on pereliikmeks: a) abikaasa; b) partner, kellega liidu kodanik on 
sõlminud liikmesriigi õigusaktide kohaselt registreeritud kooselu, kui vastuvõtva liikmesriigi õigus 
käsitleb registreeritud kooselu abieluga võrdsena, kooskõlas vastuvõtva liikmesriigi asjaomastes 
õigusaktides sätestatud tingimustega; c) alanejad lähisugulased, kes on alla 21aastased või 
ülalpeetavad, ja punktis b määratletud abikaasa või partneri alanejad sugulased, kes on alla 
21aastased või ülalpeetavad; d) ülalpeetavad ülenejad lähisugulased ja punktis b määratletud 
abikaasa või partneri vahetult ülenejad sugulased. Artiklis 2 toodud pereliikmetel on üldjuhul õigus 
liituda esmaselt vaba liikumisõigust teostanud liidu kodanikuga.  



175 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

Direktiivi järgmistes artiklites on toodud tingimused, mis peavad olema täidetud, et isikul ja tema 
pereliikmetel tekiks 3 kuust pikem elamisõigus teise liikmesriigi territooriumil.525 Need täiendavad 
elamisõiguse tingimused täidavad eesmärki, et isikud ei muutuks koheselt koormavaks uue 
elukohariigi sotsiaalsüsteemile. Reeglina nõuavad eelnimetatud tingimused seda, et esmase vaba 
liikumisõiguse kasutaja oleks hõivatud kas töö või ettevõtlusega või muul viisil kindlustatud (vt 
artikkel 7). Seega lubab direktiiv liituda majanduslikult kindlustatud isiku perekonnal temaga teise 
liikmesriiki. Direktiivi artiklist 7 võib järeldada, et direktiiv eeldab, et esmase vaba liikumisõiguse 
teostaja peab ühtlasi vajadusel üleval ka enda perekonda.  

Siinjuures on oluline märkida, et direktiivi nr 2004/38/EÜ artikkel 3 sätestab lisaks need isikud, 
kellel üldjuhul peaks samuti olema õigus liituda vaba liikumisõigust teostava Liidu kodanikuga. 
Nendeks on direktiivi artikli 3 kohaselt: a) muud pereliikmed, sõltumata nende kodakondsusest, 
kes ei kuulu artikli 2 punkti 2 määratluse alla ja kes on esmase elamisõigusega liidu kodaniku 
ülalpeetavad või leibkonna liikmed lähteriigis, või kui tõsised tervislikud põhjused nõuavad 
vältimatult, et liidu kodanik peab pereliiget isiklikult hooldama; b) partner, kellel on liidu 
kodanikuga püsiv ja nõuetekohaselt tõendatud suhe. 

4.3. Rahvusvaheline õigus 

Sotsiaalseadustiku üldosa printsiipide alajaotuse ülesandeks ei ole detailselt analüüsida, millist 
süsteemi nõuab rahvusvaheline õigus erinevate sotsiaalsete riskide maandamise puhuks. Eestile 
siduv rahvusvaheline õigus ei sätesta sõnaselgelt, millal peab isikut sotsiaalse riski realiseerumisel 
esmalt abistama ühiskond läbi avaliku võimu poolt loodud süsteemi ning millal võib seada isiku 
esmase abistamiskohustuse perekonnale. Samas tuleneb rahvusvahelisest õigusest, et teatud riskide 
puhul on esmase abistamise kohustus avalikul võimul. Nagu eelmises alapeatükis juba öeldud, 
tuleb enne, kui sotsiaalseadustiku eriosas otsustatakse perekonnale panna isiku esmane ja peamine 
abistamiskohustus mõne sotsiaalse riski puhuks, analüüsida, kas põhiseaduse ja rahvusvahelise 
õiguse koostoimest tuleneb selline õigus või on nimetatud aktide koostoimest tulenevalt ühiskonnal 
esmane ja peamine riski maandamise kohustus.  

Arusaadavalt ei anna rahvusvaheline õigus ka selgeid vastuseid, keda tuleb lugeda 
abistamiskohustusega perekonnaks (kui perekonnale otsustakse esmane abistamiskohustus 
kehtestada). Toon alljärgnevalt siiski lühidalt, keda Euroopa Inimõiguste Kohus käsitleb isiku n-ö 
lähima perekonnana EIÕK asjakohaste sätete mõistes. Euroopa Inimõiguste Kohtu, nagu ka 
Euroopa Liidu regulatsiooni saab analoogia korras võtta aluseks kui defineerida ka Eestis 
perekonda, kes on kohustatud aitama oma abivajavaid liikmeid (PS § 27 lg 5).  

Euroopa Inimõiguste Kohus lähtub konventsioonis sisalduva tõlgendamisel muu hulgas evolutiivse 
tõlgendamise meetodist. See tähendab, et konventsiooni sätete tõlgendamisel arvestatakse 
tänapäevaste ühiskondlike olude ja väärtushinnangutega.526 EIÕK tõlgenduse kohaselt ei saa 
perekonnaks lugeda ainult formaalses abielus olevaid isikuid, vaid selle järgi on perekonna 
mõistega hõlmatud ka de facto suhted,527 milles on perekonnelule iseloomulikke jooni. EIK on 

                                                 
525 Need täiendavad elamisõiguse tingimused kehtivad 3 kuud – 5 aastat. Kui isik ja tema pereliikmed on elanud 5 

aastat teise liikmesriigi territooriumil, siis saavad nad üldjuhul alalise elamisõiguse, millele nn karmimad 
elamisõiguse tingimused ei kohaldu.  

526 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Emonet ja teised v. Šveits (2007), p 66: „The Convention and its Protocols must 
be interpreted in the light of present-day conditions.“ 

527 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Emonet ja teised v. Šveits (2007), p 34. 
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rõhutanud, et perekonnaelu määratlemisel on olulised tihedad isiklikud sidemed inimeste vahel.528 
Muu hulgas analüüsib kohus kooselu esinemist, suhte kestvust, laste olemasolu.529 Nii on EIK 
leidnud, et EIÕK artikkel 8 pakub perekonnaelu kaitset ka faktiliselt koos elavale transseksuaalile 
ja tema kaaslasele ning nende kunstliku viljastamise teel saadud lapsele.530  

Vanemate ja alaealiste laste vahelised suhted on EIÕK artiklis 8 sätestatud perekonnaelu mõistega 
hõlmatud.531 EIK peab perekonnaelu mõistega kaetuks suhteid lähedaste sugulaste, nagu 
vanavanemate ja lastelaste vahel.532 Vanemate ja laste (ja sellest tulenevalt arusaadavalt ka 
vanavanemate ja lastelaste) vaheliste suhete osas on EIK rõhutanud, et täiskasvanud lapse ja 
vanema vahelised suhted ei mahu EIK artikkel 8 kaitse all oleva perekonnaelu mõistesse, välja 
arvatud, kui on näidatud et esineb tavalistest emotsionaalsetest sidemetest suurem sõltuvus (i.k 
dependence) üksteisest.533  

4.4. Välisriikide õigus 

Perekonna abistamiskohustuse peatükis ei võrrelda teiste riikide asjakohast regulatsiooni. Nimelt 
selleks, et teha korrektseid järeldusi, kuidas teistes riikides on perekonna ja avaliku võimu 
abistamiskohustuse omavaheline suhe, peaks analüüsima põhjalikult läbi teiste riikide sotsiaalseid 
riske katvad skeemid ning lisaks asjakohased perekonnaõiguslikud sätted. Nimetatu ei ole aga 
printsiipide osa ülesanne. 

4.5. Eesti kehtiv õigus 

Järgnevalt leiab käsitlemist, kuidas on perekonna abistamiskohustus kajastatud Eesti õiguses. 
Sealjuures analüüsitakse, kuidas kajastab perekonna abistamiskohustust praegu Riigikogu 
menetluses olev perekonnaseaduse eelnõu. 

Kehtiv perekonnaseadus paneb abikaasale kohustuse ülal pidada abi vajavat töövõimetut abikaasat, 
samuti abikaasat raseduse ja lapse hooldamise ajal kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni, kui 
kohustatud abikaasa varaline seisund ülalpidamist võimaldab (PkS § 21). PkS § 22 järgi on teatud 
juhtudel kohustus ülal pidada ka abivajavat töövõimetut endist abikaasat.  

PkS § 60 järgi on mõlema vanemal kohustus ülal pidada alaealist last ning samuti abi vajavat 
töövõimetut last ja täiskasvanud last, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. 
Abi vajava töövõimetu vanema ülalpidamiskohustus on ka täiskasvanud lapsel (§ 64). 

Vanavanemal on ülalpidamiskohustus oma alaealise lapselapse ning abivajava täisealise 
töövõimetu lapselapse suhtes, kui lapselapsel ei ole vanemaid, abikaasat või täisealiseks saanud last 
või kui nendelt ei ole võimalik ülalpidamist saada (PkS § 65). Täisealine lapselaps, kelle varaline 
seisund seda võimaldab, on kohustatud ülal pidama oma abi vajavat töövõimetut vanavanemat, kui 
tal ei ole abikaasat või täisealiseks saanud last või kui nendelt ei ole võimalik ülalpidamist saada 
(PkS § 66). 

                                                 
528 Samas, p 33.  
529 Samas, p 36.  
530 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus X, Y and Z v. Ühendkuningriigid (1997), p 37.  
531 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Marckx v Belgia (1979), p 31. 
532 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Marckx v Belgia (1979), p 45. 
533 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus Emonet ja teised v. Šveits (2007), p 35. 
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PkS § 67 kohaselt on täisealine vend ja õde, kelle varaline seisund seda võimaldab, kohustatud ülal 
pidama oma alaealist venda ja õde, kui neil ei ole vanemaid, vanavanemaid või kui nendelt ei ole 
võimalik ülalpidamist saada. 

PkS § 68 järgi on täisealine võõras- või kasulaps kohustatud ülal pidama abi vajavat töövõimetut 
võõrasvanemat või kasuvanemat, kes on teda vähemalt 10 aastat kasvatanud ja ülal pidanud, kui 
võõrasvanemal või kasuvanemal ei ole täisealist töövõimelist last ega abikaasat või kui neilt ei ole 
võimalik ülalpidamist saada. 

Kui kohustatud isik ülalpidamist ei täida, siis on õigustatud isikul õigus nõuda elatis välja kohtu 
kaudu, reeglina alates elatishagi esitamise kuupäevast (vt PkS §-d 23-24, 61-63, 69, 70-721).  

Oluline on märkida, et kui vanem ei täida kohtu poolt välja mõistetud lapse ülalpidamiskohustust 
või kui laps ei täida vanema ülalpidamiskohustust, siis on nimetatud tegu karistatav. Nimelt 
sätestab KarS § 169, et kui vanem hoiab kuritahtlikult kõrvale oma nooremale kui 
kaheksateistaastasele lapsele või täisealiseks saanud, kuid abi vajavale töövõimetule lapsele kohtu 
poolt väljamõistetud igakuise elatusraha maksmisest, siis karistatakse rahalise karistuse või kuni 
üheaastase vangistusega. KarS § 170 järgi olukorras, kus täisealiseks saanud laps hoiab 
kuritahtlikult kõrvale oma abi vajavale töövõimetule vanemale kohtu poolt väljamõistetud igakuise 
elatusraha maksmisest, siis karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Seega 
on karistatavaks muudetud üksnes lapse ja vanema vaheliste vastastikkuste ülalpidamiskohustuste 
mittetäitmine. Siinjuures ei ole karistatav see, kui vanem ei pea üleval oma õppivat last.534 

Perekonnaseadus sätestab perekonnaliikmete vahel ulatuslikud ülalpidamiskohustused. 
Vanematel on alaealiste laste suhtes kõikehõlmav ülalpidamiskohustus. Pereliikmel on aga 
täiskasvanud pereliikme suhtes ülalpidamiskohustus üksnes siis, kui see pereliige on abi 
vajav ja töövõimetu. Perekonnaseadus ei sätesta, millal on täiskasvanud pereliige abi vajav ja 
töövõimetu. Abi vajavaks tuleb isik lugeda siis, kui tal enda teenitud vahendite või enda muu vara 
(sh sotsiaalkindlustushüvitiste) arvel ei ole võimalik inimväärselt ära elada ning ta ei ole võimeline 
ka tööd tegema.535  

Samas on enamasti olukorras, kus isik on abi vajav ja töövõimetu mingi sotsiaalse riski, nt 
vanaduse tõttu, loodud ka avaliku võimu poolsed süsteemid sellise riski katmiseks (nt 
sotsiaalkindlustushüvitised vanadusriski realiseerumise puhul). Nendest süsteemidest, kui nad on 
kindlustusliku iseloomuga, makstakse toetusi ja hüvitisi ilma, et vaadataks, kas isiku perekond on 
võimeline isikut toetama. Nagu käesoleva peatüki esimeses alajaotuses sedastati, tuleb teatud 
sotsiaalsete riskide realiseerumise puhuks nähagi isikule ette esmane tugi avaliku võimu poolt 
loodud süsteemist. See tähendab, et isegi kui on ette nähtud hoolekandeline abi isikule, võib olla 
olukordi, kus avalikul võimul on esmane toetamiskohustus. See tähendab, et reeglina täiskasvanud 
pereliikme abistamiskohustus sellisel juhul ei rakendu, sest isik saab riigi loodud süsteemist 
piisavalt toetust.  

Lisaks on oluline märkida, et ülalpidamiskohustus on esmalt lähimal pereliikmel (lapsel-vanemal-
abikaasal jne), üksnes siis, kui lähimat isikut ei ole või ta ei ole võimeline ülalpidamist andma, 
läheb ülalpidamiskohustus kaugemale pereliikmele (nt vanavanemale).  
                                                 
534 Vt J. Sootak. Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2004. § 169, komm 3.1. 
535 Riigikohtu üldkogu on analüüsinud, kes on pärimisseaduse mõttes töövõimetu isik, kellel on õigus sundosale. Vt 

RKÜKo 22.02.2005 nr 3-2-1-73-04, p 20-43. 
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Järgnevalt leiab käsitlemist perekonnaseaduse eelnõu perekondlike abistamiskohustuse osa 
regulatsioon. Kohe alustuseks tuleb öelda, et eelnõu teeb küll mõned muudatused kehtivasse 
süsteemi, kuid eelnõu ei muuda kardinaalset kehtiva perekonnaseaduse regulatsiooni pereliikmete 
ülalpidamiskohustuse osas.  

Perekonnaseaduse eelnõus on täpsustatud ja laiendatud abielus olevate isikute vastastikkusi 
toetamiskohustusi. PkSE § 16 reguleerib perekonna ülalpidamiskohustusi, nii abikaasa kui laste 
suhtes. Üldreeglina on abikaasad kohustatud oma töö ja varaga perekonda (nii teist abikaasat kui 
lapsi) ülal pidama. Ühena otsesematest abielu õiguslikest tagajärgedest on eelnõus sätestatud 
abikaasade vastastikune kohustus kaasa aidata perekonna ülalpidamisele. See hõlmab ka senise 
perekonnaseaduse §-s 17 sätestatud abikaasa ülalpidamise kohustust, kuid muudab selle mitmeti 
laiemaks. Abikaasadel on kogu abielu vältel (mitte ainult töövõimetuse, raseduse ja lapse 
hooldamise ajal, nagu seda näeb ette kehtiva perekonnaseaduse I osa 4. peatükk) kohustus seista 
hea teineteise eluvajaduste katmise eest, tehes seda nendevahelise kokkuleppe kohaselt abielulise 
kooselu korraldamise osas. Perekonna ülalpidamise ja eluvajaduste tagamise ning kõigi 
pereliikmete huvide arvessevõtmise kohustusest tuleneb sisuliselt ka abikaasal lasuv kohustus 
hankida endale sobiv sissetulekuallikas, kasutades vajalikul määral ära oma haridust ja muid 
eeldusi, ning ühtlasi kasutada oma sissetulekuid ja vara ning muid vahendeid perekonna huvides – 
seda vähemalt ulatuses, mis võimaldab nimetatud kohustust piisavalt täita. PkSE reguleerib ka 
olukorda, kus abikaasad elavad faktiliselt lahus (PkSE § 16 lg 3). Lahuselu ajal muutub 
kvalitatiivselt ülalpidamiskohustuse iseloom. Perekonna ülalpidamise kohustus asendub teise 
abikaasa ülalpidamise kohustusega perioodiliselt makstavate rahasummade näol. Ülalpidamist võib 
nõuda ainult abikaasa, kes ei ole ise suuteline hankima oma eluvajaduste rahuldamiseks vajalikke 
vahendeid. Samuti tuleb arvestada ülalpidamise andmiseks kohustatud poole suutlikkust kohustust 
täita.536 PkSE § 73 järgi olukorras, kus lahutatud abikaasa ei suuda kas oma vanuse või oma 
terviseseisundi tõttu pärast lahutust ise enda ülalpidamise eest hoolitseda ning vanusest või 
terviseseisundist tingitud abivajadus oli abielu lahutamise ajaks olemas, võib ta nõuda endale 
ülalpidamist teiselt lahutatud abikaasalt. Vanuse või terviseseisundi tõttu võib teiselt lahutatud 
abikaasalt ülalpidamist nõuda ka juhul, kui terviseseisundist tingitud abivajadus oli olemas ajaks, 
millal lõppes õigus saada teiselt lahutatud abikaasalt ülalpidamist muul seaduses sätestatud alusel. 

PkSE 8. peatükk reguleerib täpsemalt põlvnemisest tulenevaid ülalpidamissuhteid. Eelnõus esitatud 
regulatsioon hõlmab (§-d 96 ja 97) ühtse struktuuri alusel kõiki sugulastevahelisi 
ülalpidamiskohustusi. Ülalpidamissuhte poolteks saavad olla isikud, kes on omavahel otsejoones 
sugulased. Sellega on kaetud vanemate ülalpidamiskohustus oma alaealiste laste suhtes, 
täisealiseks saanud lapse kohustus vanemat ülal pidada, vanavanema kohustus lapselast ülal pidada 
ja lapselapse kohustus ülal pidada vanavanemat. Puudub vajadus kõiki mõeldavaid kombinatsioone 
seaduses eraldi loetleda. 

Ülalpidamisõiguse eeldusteks on § 97 kohaselt: (a) alaealisus (või kestev hariduse 
omandamine pärast täisealiseks saamist) – see tuleb kõne alla alaneja sugulase puhul (nii laps 
kui ka lapselaps); (b) suutmatus ennast ise ülal pidada. See võib puudutada täisealiseks saanud 
alanejat sugulast, kes kehalise või vaimse puude tõttu või muul põhjusel on võimetu endale ise 
sissetulekut hankima; samuti ülenejat sugulast (vanem, vanavanem). Võrreldes 1995. a 

                                                 
536 Vt Perekonnaseaduse eelnõu (55 SE) seletuskiri. Seisuga 11.01.2009. Arvutivõrgus. Kättesaadav: 

www.riigikogu.ee  
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perekonnaseadusega on täpsustatud vanusepiiri, milleni vanemal on kohustus ülal pidada 
täisealiseks saanud ent keskhariduse tasandil õppimist jätkavat last (21 a).537 

PkSE § 102 näeb ette ülalpidamiskohustuse ulatuse, st piirid, missuguses ulatuses peab kohustatud 
isik oma võimalusi ja vahendeid kohustuse täitmise huvides realiseerima. Üldsätte (lõige 1) 
kohaselt peab esmajärjekorras olema tagatud, et kohustatud isiku enda vajadused oleksid kaetud; 
seejuures arvestatakse tema varalist seisundit ja kõiki kohustusi. Kui ülalpidamiskohustuse täitmine 
seaks ohtu kohustatud poole enda toimetuleku, siis vabaneb ta kohustusest. Lõikes 2 nähakse ette 
vanemate ja laste vahelise ülalpidamiskohustuse erijuhtum – vanemad ei vabane 
ülalpidamiskohustusest oma alaealise lapse suhtes ka juhul, kui see ohustab nende endi 
toimetulekut. Nad on teineteise suhtes kohustatud iseenda vajadusi piirama, et lapsele/vanemale 
äraelamist võimaldada. Selline põhimõte tuleneb erilisest sõltuvussuhtest, mis valitseb alaealise 
lapse ja tema vanema(te) vahel.538 

Paragrahviga 105 sätestatakse ülalpidamiskohustuslaste järjekord. See võimaldab ühe sättega 
haarata kõigi otsejoones sugulaste ülalpidamiskohustuste omavahelist suhestust juhul, kui on 
olemas mitu isikut, kellele ülalpidamiskohustus laieneb. Nt kui abivajaval isikul on täiskasvanud 
laps ja ka vanemad, siis lõike 1 kohaselt on täiskasvanud laps kohustatud ülalpidamist andma 
esmajärjekorras (abivajava isiku vanematele läheb kohustus üle juhul, kui laps mingil põhjusel 
kohustuse täitmisest vabaneb). Teise lõike kohaselt lasub ülalpidamiskohustus täiskasvanud lastel 
enne täiskasvanud lapselapsi. PkSE § 107 näeb ette, et abielus oleva isiku puhul on abikaasa alati 
kohustatud teisele abikaasale ülalpidamist andma enne viimase sugulasi (nt ka täisealisi lapsi).539  

PkSE § 111 sätestab eriregulatsiooni ülalpidamiseks lapse sünni puhul. puudutab ainult lapse 
vanemate omavahelisi suhteid. Selles jaos ettenähtud ülalpidamiskohustuse puhul ei ole oluline, 
kas lapse vanemad on omavahel abielus või mitte. Ka omavahel mitte abielus olevate vanemate 
puhul on lapse isal ülalpidamiskohustus lapse ema suhtes teatud aja vältel enne ja pärast sünnitust. 
Sama nõue võib kuuluda lapse isale lapse ema vastu, kui isa hooldab ja kasvatab last. Eelkõige 
omavad need sätted aga siiski tähtsust omavahel mitte abielus olevate vanemate jaoks, kuna 
abikaasade puhul laienevad neile juba üldised ülalpidamissätted, eriti § 16, mis on §-s 111 
sätestatud lapse sünni puhusest ülalpidamiskohustusest oluliselt laiem.540 

PkSE § 99 järgi määratakse ülalpidamise ulatus kindlaks ülalpidamist saama õigustatud isiku 
vajadustest ja tavalisest elulaadist lähtudes. Ülalpidamise kindlaksmääramisel arvestatakse 
õigustatud isiku kõiki eluvajadusi, sealhulgas tema võimete ja kalduvuste kohase hariduse ja 
kutsealase ettevalmistusega seotud kulutusi, alaealise ülalpeetava puhul ka tema kasvatamise 
kulutusi. Arvestades kuidas eelnõus on sätestatud ülalpidamissumma arvestamise alused, võib muu 
hulgas järeldada, et kui isikul realiseerub mõni sotsiaalne risk, näiteks vanadus ja sellise riski 
esmane katmine toimub läbi avaliku võimu poolt loodud süsteemi (nt sotsiaalkindlustushüvitiste 
maksmise), siis kui läbi nimetatud süsteemi saadav hüvitis jääb väiksemaks kui isiku vajadused ja 
tavaline elulaad nõuavad, võib isik nõuda täiendavat ülalpidamist pereliikmelt. Kas reaalsuses 
selliseid nõudeid hakatakse esitama, on teine küsimus.  

                                                 
537 Samas.  
538 Samas.  
539 Samas.  
540 Samas.  
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Lisaks otseselt perekonnaõiguse küsimusi reguleerivatele õigusaktidele ja nende eelnõudele, on 
perekonna abistamiskohustuse kaardistamiseks tarvis vaadata ka sotsiaalhoolekande seadust.  

SHS § 3 lg 1 järgi on sotsiaalhoolekande põhimõteteks muu hulgas isiku vastutus enda ja oma 
perekonnaliikmete toimetuleku eest; abi andmise kohustus, kui isiku ja perekonna võimalused 
toimetulekuks ei ole piisavad; isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine. Sotsiaalhoolekande 
ülesanneteks on SHS § 3 lg 2 järgi isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, 
kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele 
turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine.  

Sotsiaalhoolekande seaduse üldsätete kohaselt seega arvestatakse sotsiaalhoolekandes isikut 
reeglina koos tema perekonnaga, ning abi antakse üldjuhul alles siis, kui isik ja perekond ei ole 
võimelised ise toime tulema.541  

Nii näiteks arvestatakse SHS § 22 sätestatud toimetulekutoetuse määramisel kogu isiku perekonna 
sissetulekuid ja väljaminekuid. Täpsemalt sätestab SHS § 22 lg 1, et toimetulekutoetust on õigus 
saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast SHS § 222 lõigetes 5 ja 6 
sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud 
toimetulekupiiri. SHS § 22 kohaselt on toimetulekutoetuse määramise aluseks toetuse taotleja 
ja tema perekonnaliikmete sissetulek. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna 
liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende 
abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või 
ühise majapidamisega isikud. Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu 
perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti Vabariigi riiklike või Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste päevases 
õppevormis õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud 
elukoha aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. Õpilasel ja 
üliõpilasel, kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 
perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, on õigus saada toimetulekutoetust oma 
rahvastikuregistrijärgse elukoha valla- või linnavalitsusest, kui tema perekond oli 
toimetulekutoetuse saaja eelmisel kuul.  

SHS § 223 lg 3 järgi võib kohalik omavalitsus jätta toimetulekutoetuse määramata: 
a) isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise 
saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast; b) kui valla- või linnavalitsuse 
vastav komisjon leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis 
olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale või perekonnale toimetulekuks piisavad 
elatusvahendid. 

Eeltsiteeritud sätetest tuleneb, et riigi poolt eraldatava vaesusabi saamise eelduseks on peetud 
võimatust saada toetust lähedastelt, kellega isik iga päev koos elab, kui ka laiemalt 
perekonnalt. Nagu ülal analüüsitud, on Riigikohus pidanud vaesusriski korral lubatavaks, et enne 
avaliku võimu poole pöördumist, peab isik küsima abi perelt.  

                                                 
541 See, kas 01.01.2009 jõustunud uute sotsiaalteenuste (nt toetatud elamise teenus) saamise eelduseks, kui neid ei 

finantseerita riigieelarvest, hakatakse seadma ka võimetust saada abi ja toetust perekonnalt, ei tule selgelt seaduse 
tekstist välja.  
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Siinjuures on oluline märkida, et SHS § 22 sätestatud perekonna mõiste erineb 
perekonnaseaduses toodud perekonna käsitlusest. Olukorras, kus perekonna mõiste ja 
perekonna abistamiskohustuse maht on eri õigusaktide järgi erinev, võib tekkida olukord, kus 
abivajava isiku inimväärikus ja heaolu võivad jääda tagamata. Näiteks võib sotsiaalõiguse järgi 
eeldada, et perekonnal on abistamiskohustus, kuid kui perekonnaõiguse järgi ei ole isikul õigust 
nõuda abistamiskohustuse täitmist (kohtu kaudu) eeldatavatelt pereliikmetelt, siis võib isik jääda 
tegelikult abita. Perekonnaõiguse ja sotsiaalõiguse ebakõla tõttu on näiteks küsimus kõrgkoolis 
õppivate tudengitega seoses: sotsiaalhoolekande seadus eeldab teatud juhtudel (vt SHS § 22), et 
tudeng on oma vanemate perekonna liige, kuid perekonnaseadus seda ei eelda (vt PkS § 60). Kui 
haridustoetused ei ole piisavad ning vanemad siiski tudengit ei toeta, ei ole tudengil sagedasti 
võimalik abi saada, sest tudeng ei saa üksi taotleda ka toimetulekutoetust.  

SHS § 23 järgi võivad kohalikud omavalitsused maksta isikutele kohalikust eelarvest täiendavaid 
sotsiaaltoetusi. Reeglina on kohalikud omavalitsused nende toetuste tingimuste määramisel 
suhteliselt vabad (v.a kohustus järgida õiguse üldpõhimõtteid, sh võrdse kohtlemise põhimõtet). 
Sagedasti seavad kohalikud omavalitsused täiendava sotsiaaltoetuse saamise tingimuseks 
perekonna üldise abivajaduse. Nii sätestab nt Tartu täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise korra542 
§ 1 lg 1, et ühekordsed täiendavad sotsiaaltoetused, mida määruse alusel makstakse, nt 
remonditoetus, olmeseadmetoetus, küttetoetus, on toetused, mida makstakse vähekindlustatud või 
erivajadustega inimestele ja perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks, mida ei 
hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega. Määruse § 1 lg 6 kohaselt arvestatakse 
toetuse määramisel taotleja ja tema perekonna liikmete sissetulekuid. Määruse § 4 lg 1 kohaselt 
avaldust menetlev sotsiaaltöötaja hindab kodukülastuse, vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi 
põhjal taotleja abivajadust ja teeb komisjonile ettepaneku ühekordse sotsiaaltoetuse, nt 
remonditoetuse määramiseks või mittemääramiseks. 

Kuigi tööturuteenuste ja –toetuste seadus ei seo üldjuhul tööturuteenuste ja –toetuste saamist 
sõltuvusse perekonna abistamisvõimest, tasub märkida järgnevat. Tööturuteenuste ja -toetuste 
seaduse § 26 lg 1 sätestab, et töötutoetust on õigus saada töötul, kes on töötuna arvelevõtmisele 
eelnenud 12 kuu jooksul olnud vähemalt 180 päeva hõivatud tööga või tööga võrdsustatud 
tegevusega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 loetletud juhud, ja kelle kuu sissetulek on 
väiksem 31-kordsest töötutoetuse päevamäärast. Siinjuures sätestab sama sätte lg 2, et töötu 
sissetulekute hulka ei loeta elatist, mida töötu saab kohtuotsuse, kohtumäärusega kinnitatud 
kokkuleppe või pooltevahelise notariaalselt kinnitatud kokkuleppe alusel vastavalt 
perekonnaseaduse §-le 61 ega ka elatisabi seaduse alusel makstavat elatisabi. Teisisõnu ei loeta 
töötu sissetuleku hulka alaealisele lapsele määratud elatist, kuid sissetuleku hulka loetakse teised 
elatised (nt täisealise lapse poolt makstav elatis vanemale). Samas ei ole töötutoetuse saamise 
eelduseks seatud võimatust saada elatist pereliikmetelt.543  

4.6. Järeldused ja ettepanekud 

Kuigi vabadusele baseeruvas ühiskonnas eeldatakse, et inimene saab inimväärse elu 
kindlustamisega reeglina ise hakkama ja esmavastutus hakkamasaamise ees lasubki inimesel endal, 
ei suuda inimene siiski seda alati sotsiaalsete riskide realiseerumisel endale tagada. Erinevate 

                                                 
542 Tartu Linnavolikogu 31.01.2008 määrus nr 81 „Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord.“ 
543 Lähteülesandes nimetatud teistes seadustes ei ole perekonna abistamiskohustust otseselt reguleeritud. Paljude 

õigusaktidega on tagatud kindlustuslikud hüvitised, mis ei sõltu isiku konkreetsest abivajadusest. 
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sotsiaalsete riskide realiseerumise korral võib inimese inimväärikus sattuda ohtu. Põhiseaduse, mis 
sätestab lisaks ulatuslikule vabaduspõhiõiguste kataloogile ka sotsiaalriigi printsiibi, järgi on 
tarvis võimaldada inimesele alati inimväärne äraelamine, sõltumata sellest, kas isik on seda 
endale ise võimeline tagama või mitte.  

Puhkudeks, kui inimese inimväärikus satub ohtu ja inimene, vaatamta pingutustele, ei suuda 
endale enam inimväärset äraelamist ise kindlustada, tuleb inimesele ette näha 
abisaamisvõimalus, kas perekonnalt, ühiskonnalt läbi avaliku võimu loodud süsteemi või 
mõlemalt korraga.  

Eesti põhiseaduse § 27 lg 3 kohustab vanemaid hoolitsema oma alaealiste laste eest. PS § 27 lg 5 
kohustab perekonda hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. PS § 28 kohustab riiki ja kohalikku 
omavalitsust tagama inimesele erinevad sotsiaalsed põhiõigused, mis võimaldaksid tagada inimese 
inimväärse äraelamise ka sotsiaalse riski realiseerumise olukorras.  

See, kuidas suhestuvad omavahel perekonna ja ühiskonna abistamiskohustused, on erinevate 
riskide puhul erinev. Põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse koostoimest tuleneb, et teatud 
sotsiaalsete riskide puhul peab peamise abistamiskoormuse kandma ühiskond läbi avaliku 
võimu loodud süsteemide (ka läbi sotsiaalkindlustussüsteemi, kuhu ka inimene ise panustab), 
teatud riskide puhul võib esmase ja peamise abistamiskohustuse jätta perekonnale. Ometigi 
olukorras, kus teatud riski puhul on peamine abistaja perekond, võib riik täiendavate meetmetega 
soodustada inimese ja perekonna toimetulekut. Samuti olukorras, kus sotsiaalse riski peamine katja 
on ühiskond, läbi riigi poolt loodud süsteemi, võib ka perekonna abistamiskohustus siiski olla väga 
oluline. Nt kui teatud riski puhul avaliku võimu poolt makstav hüvitis ei taga konkreetse inimese 
tavapärast elustandardit, võib isikul tekkida õigus saada pereliikmetelt täiendatavat toetust.  

Näiteks peetakse sotsiaalseks riskiks muu hulgas lastega pere. PS § 27 lg 3 järgi on vanematel 
esmane ja peamine kohustus hoolitseda laste eest ja pidada neid üleval. Laste ülalpidamiskohustus 
on esmajärjekorras Eesti põhiseaduse järgi seega pere ülesanne ja ühiskonna toetus läbi avaliku 
võimu poolt loodud süsteemi (nt läbi peretoetuste) täiendav. Järeldust, et laste peamise 
hoolitsemise ja kasvatamise, sealhulgas ülalpidamise kohustus on perekonnal ja mitte ühiskonnal, 
aktsepteerib ka rahvusvaheline õigus. Kui aga pere ei saa laste ülalpidamisega hakkama, peab 
täiendavalt appi tulema avalik võim.  

Klassikaliseks sotsiaalseks riskiks on ka vanadus. PS § 28 lg 2 kohustab riiki tagama isikule abi 
vanaduse korral. Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeks, parandatud ja täiendatud Euroopa 
Sotsiaalharta kohustavad riike looma sotsiaalkindlustussüsteeme, mille kaudu isik saaks 
vanadusriski realiseerumisel äraelamiseks vajalikke hüvitisi. Võib öelda, et vanadusriski peamine 
katmine on ühiskonna ülesanne, läbi riigi loodud süsteemi. Siiski ei saa välistada ka perekonna 
toetamiskohustust, nt olukorras, kus sotsiaalkindlustussüsteemist saadav hüvitis pole konkreetse 
inimese tavapäraste vajaduste rahuldamiseks piisav.  

Sotsiaalseadustiku eriosa tehes tuleb eriti rahvusvahelise õiguse valguses põhjalikult läbi 
analüüsida, mis olukorras peab avalik võim olema peamine toetaja sotsiaalse riski realiseerumise 
puhul, mis juhul võib esmane ja peamine abistaja olla perekond. Seejärel tuleb tagada, et 
sotsiaalõiguse regulatsioon ja perekondlike abistamiskohustuste regulatsioon omavahel haakuks, 
sest vastasel korral võib isik jääda olukorda, kus tal ei ole õiguslikult tagatud võimalust saada abi ei 
perelt ega avalikult võimult. Eelnev eeldab muu hulgas selle hindamist, kes peaks olema tänases 
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ühiskonnas abistamiskohustusega perekond. Siin tuleb arvestada tänapäeva ühiskonna tegelikkust 
ja väärtushinnanguid, kasulik on vaadata ka, keda Euroopa Liidu õigus ning Euroopa Inimõiguste 
Kohus käsitlevad perekonna liikmetena. Kui abistamiskohustuslikuks subjektiks on mõni 
eraõiguslik isik, siis tuleb kaaluda, kas selle isiku võimetuse või tahtmatuse korral abi anda, tekib 
abistamiskohustus avalikul võimul ning seejärel regressiõigus vastava isiku suhtes.  

Perekonna ja avaliku võimu abistamiskohustuse suhte analüüsimine on väga oluline, samas tuleks 
sotsiaalseadustiku üldosas eraldi välja tuua, et inimene ise vastutab esmaselt enda heaolu tagamise 
eest, sh sotsiaalsete riskide ennetamise eest.  
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5. Territoriaalsuse põhimõte 

5.1. Põhiseaduse suunised 

Põhiseaduse seisukohalt on oluline, et isikutele oleks sotsiaalne kaitse tagatud vähemalt PS §-s 28 
ja 29 lõikes 3 nimetatud riskide osas. Põhiseadus ei ütle otsesõnu, kuidas seadusandja peab 
sotsiaalkaitsesüsteemi üles ehitama, rahastama ja haldama, v.a osas, mis puudutab rahvusvahelisest 
õigusest lähtumist. See tähendab, et põhiseadusega on neis küsimustes seadusandjale jäetud lai 
otsustusõigus. Viimasest johtuvalt võib seadusandja otsustada, millistele põhimõtetele 
sotsiaalkaitsesüsteemi rajada. Näiteks võib seadusandja otsustada, et Eesti riigi 
sotsiaalkaitsesüsteem kohaldub kõikidele Eesti Vabariigi kodanikele või kõikidele Eesti Vabariigi 
kodanikele, kes elavad Eestis, või kõikidele Eestis elavatele isikutele või kõikidele Eestis 
töötavatele isikutele.544 Seadusandja võib valida, kas rajada sotsiaalkaitsesüsteem isikliku õiguse 
põhimõttele (personal entitlement) või territoriaalsuse põhimõttele.545  

Kuna seadusandjale on põhiseadusega jäetud avar otsustusulatus, millistele põhimõtetele 
sotsiaalkaitsesüsteem rajada, võib seadusandja sotsiaalkaitsesüsteemi rajada territoriaalsuse 
põhimõttele, et tagada avalikke hüvesid vaid isikutele, kes nt elavad või töötavad Eesti riigi 
territooriumil.546 Territoriaalsuse põhimõtte rakendamist võib seadusandja vastaval juhul 
põhjendada asjaoluga, et sotsiaalriigis toimuva hüvede ümberjagamise eelduseks on nn sidus 
maailm, kus üks grupp isikuid panustab eelkõige omavahelisse sotsiaalsete hüvede jaotamisse, 
jagamisse ja vahetamisesse. Kõnealuse grupi liikmeid seovad erilised sidemed, mis võimaldavad 
nendevahelisel koostööl toimida ja teevad hüvede ümberjagamise aktsepteeritavamaks.547 

Territoriaalsuse põhimõtte rakendamisega välistab seadusandja sisuliselt hüvitiste määramise ja 
maksmise neile, kes elavad või töötavad väljaspool riiki. 548 Riik piirab oma vastutust sotsiaalkaitse 
valdkonnas enda territooriumiga.549 Nii saab asjaomasest põhimõttest tulenevalt riik: 1) kohaldada 
sotsiaalõigust vaid nendele sündmustele, mis leiavad aset tema territooriumil;550 2) määrata 
sotsiaalhüvitisi vaid isikutele, kes elavad sotsiaalse riski realiseerumise ajal tema territooriumil;551 
3) kehtestada tingimuse, et isik peab teatud aja enne sotsiaalkaitse saamist selle riigi territooriumil 

                                                 
544 Vt D. Crevits, B. Van Buggenhout. Globalisation, Worker Mobility and Social Protection in ed D. Pieters. 

European Social Security and Global Politics: Eiss Yearbook, EISS Yearbook, 2001, p 66. 
545 F. Netter. Social Security for Migrant Workers, International Labour Review, 1963, 87, pp 37-38. 
546 A. P. van der Mei. Free Movement of Persons Within the European Community. Cross-Border Access to Public 

Benefits, Hart Publishing, 2003, pp 5, 462. 
547 A. P. van der Mei. Free Movement of Persons Within the European Community. Cross-Border Access to Public 

Benefits, Hart Publishing, 2003, p 5 (koos vastavate alaviidetega); vt ka M. Zuleeg. International Instruments on 
Equal Treatment in Social Security Matters in Commission of the European Communities. Social Security in 
Europe. Equality between Nationals and Non-nationals. European Conference. Oporto, 1994, p 91, kus ta leiab, et 
territoriaalsuse põhimõte väljendab solidaarsust; Aktsepteeritavamaks sellepärast, et ka kindla grupi sees võib olla 
isikuid, kes arvavad, et üks või teine sama grupi liige ei ole hüve saamise väärilised. Vt selle kohta ka solidaarsuse 
põhimõtte peatükist. 

548 A. P. van der Mei. Free Movement of Persons Within the European Community. Cross-Border Access to Public 
Benefits, Hart Publishing, 2003, p 5. 

549 F. Pennings. Introduction to European Social Security Law, 3rd ed, Kluwer Law International, 2001, p 4. 
550 F. Pennings. Introduction to European Social Security Law, 3rd ed, Kluwer Law International, 2001,  
pp 4, 5. 
551 Samas,   
p 5. 
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olema elanud või töötanud (lex loci laboris põhimõte);552 4) piirata hüvitise maksmist tingimusega, 
et isik peab hüvitise maksmise ajal elama selle riigi territooriumil, kus tal hüvitisele õigus tekkis.553  

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et PS § 32 valguses võib teatud juhtudel tõusetuda 
territoriaalsuse põhimõtte rakendamise lubatavuse küsimus. Nimelt võivad eespool loetletud 
hüvitise maksmise piirangud kujutada endast omandipõhiõiguse riivet, sest     PS § 32 kaitsealasse 
kuuluvad peale kinnisasjade ja vallasasjade ka rahaliselt hinnatavad õigused ja nõuded.554  

Rahaliselt hinnatavaks õiguseks on ka õigus sotsiaalhüvitisele. Sellisele seisukohale on jõudnud 
näiteks Euroopa Inimõiguste Kohus lahendites Gaygusuz vs. Austria,555 
Koua Poirrez vs. Prantsusmaa,556 Stec jt vs. Ühendatud Kuningriik.557 Neist viimasena nimetatud 
lahendis märkis kohus, et õigustloov akt, mis annab isikule õiguse sotsiaaltoetusele olenemata 
sellest, kas selle sotsiaalhüvitise saamiseks on vaja teha eraldi makseid või mitte, on käsitatav 
omandiõigust loova aktina nende isikute suhtes, kes täidavad sotsiaalhüvitise saamise tingimused. 
Seega on EIK leidnud, et rahaliselt hinnatav õigus, mis kuulub omandiõiguse kaitsealasse, on ka 
seadusest tulenev õigus sotsiaalhüvitisele, kui isik on täitnud selle saamiseks vajalikud tingimused.  

Ühtlasi tuleb tõdeda, et õigus sotsiaaltoetusele on rahaliselt hinnatav õigus ning kuulub PS § 32 
kaitsealasse olenemata selle süsteemi rahastamise viisist.  

PS § 32 lg 2 sätestab õiguse vabalt vallata, kasutada ja käsutada oma omandit. See õigus on 
riivatud siis, kui eksisteerib norm, mis ei võimalda omandiõigust vabalt teostada. Nähtuvalt 
eespool toodud territoriaalsuse põhimõtte rakendamise kohta toodud näidetest, võib selle põhimõtte 
rakendamine sotsiaalkaitsesüsteemis riivata isiku omandipõhiõigust. Näiteks olukorras, kus isik on 
end vanaduse vastu kindlustanud makstes 40 aasta jooksul pidevalt sotsiaalmaksu, võib ta 
territoriaalsuse põhimõtte rakendamise tõttu riski realiseerumisel jääda pensionist täielikult ilma, 
kui ta kolib aasta enne vanaduspensioniea saabumist välisriiki. Viimast juhul, kui riik on pensioni 
määramise tingimuseks seadnud, et risk peab realiseeruma tema territooriumil. Kuna õigus 
vanaduspensionile on käsitatav omandina, tõusetub küsimus, kas selline omandipõhiõiguse riive on 
proportsionaalne.558  

5.2. Euroopa Liidu õigus 

Euroopa Liidu õigus ei reguleeri seda, kuidas liikmesriik peab oma sotsiaalkaitsesüsteemi üles 
ehitama, seda haldama või rahastama. See tähendab, et liikmesriigid võivad oma 
sotsiaalkaitsesüsteemi ülesehitamisel põhimõtteliselt lähtuda territoriaalsuse põhimõttest.  

Nii nagu teistes valdkondades, kehtib ka sotsiaalvaldkonnas põhimõte, et riik peab ühe või teise 
küsimuse reguleerimisel arvestama Euroopa Liidu õigusega, sh Euroopa Ühenduste õigusest 

                                                 
552 Samas. 
553 Samas. 
554 RKÜKo 17.06.2004, nr 3-2-1-143-03, p 18. 
555 Euroopa Inimõiguste Kohtu 16.09.1996 otsus asjas Gaygusuz vs. Austria, p 41. 
556 Euroopa Inimõiguste Kohtu 30.09.2003 otsus asjas Koua Poirrez vs. Prantsusmaa, p 37. 
557 Euroopa Inimõiguste Kohtu 06.07.2005 otsus asjas Stec jt vs. Ühendatud Kuningriik, p 54. 
558 Mõningate õigustuste kohta loe nt A. P. van der Mei. Free Movement of Persons Within the European Community. 

Cross-Border Access to Public Benefits, Hart Publishing, 2003, pp 5-6; F. Netter. Social Security for Migrant 
Workers, International Labour Review, 1963, 87; Vt ka Sotsiaalministeeriumi 01.07.2008 kiri nr 15.1-1/675 
õiguskantslerile.  
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tuleneva nelja põhivabadusega: 1) isikute vaba liikumise, 2) kaupade vaba liikumise, 3) teenuste 
vaba liikumise ja 4) kapitali vaba liikumisega.  

Territoriaalsuse põhimõte sotsiaalkaitses seondub Euroopa Ühenduste õiguses eelkõige isikute 
vaba liikumise põhimõttega.559 Et isikute vaba liikumine liikmesriikide vahel oleks võimalik, on 
Euroopa Ühenduste lepingu artiklis 42 kehtestatud, et Euroopa Nõukogu peab sätestama reeglid, 
kuidas tagada Euroopa Liidu piires liikuvale isikule pidev sotsiaalkindlustuskaitse. Need reeglid 
kujutavad endast sisuliselt võimalust ületada takistusi, mida seab liikmesriikides rakendatav 
territoriaalsuse põhimõte.560 Tegemist on riikide erinevatest sotsiaalkaitsesüsteemidest tulenevate 
vastuolude lahendamiseks mõeldud reeglitega (rules of conflict). 

Asjaomased reeglid sisalduvad määruses nr 1408/71.561 Põhimõtteliselt kehtib selle määruse 
tulemusel Euroopa Liidu piires neli koordinatsioonireeglit, mis peavad isikule tagama 
sotsiaalkindlustuskaitse ka siis, kui ta oma koduriigist lahkub elama teise liikmesriiki: 1) isikute 
võrdne kohtlemine õiguste ja kohustuste osas, 2) isik võib olla kohustuslikult üksnes ühe riigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga liidetud, 3) kindlustusperioodide liitmine, 4) hüvitiste eksport.562 

Sisuliselt kohaldab Euroopa Ühenduste Kohus neid reegleid ka siis, kui eespool viidatud määrus ei 
näe teatud hüvitise puhul koordineerimist ette. Kohus põhjendab vastavat lähenemist asjaoluga, et 
aluslepingute järgi tuleb koordineerida kõiki sotsiaalkindlustushüvitisi.563 Koordineerimisreeglite 
kohaldumise üle otsustamisel on kohtu hinnangul oluline, kas tegemist on 
sotsiaalkindlustushüvitisega või mitte, s.t kui tegemist on sotsiaalabiga, siis koordineerimismäärus 
ei kohaldu.564 Kui tegemist on sotsiaalkindlustushüvitisega, otsustab kohus vastava hüvitise 
iseloomust lähtuvalt millist reeglit kohaldada.565 Märkida tuleb sedagi, et olukorras, kus siseriiklik 
õigus kohaldub ka sündmustele, mis leiavad aset väljaspool Euroopa Ühenduste piire, tuleb 
liikmesriigi sotsiaalkindlustussüsteemi koordineerida ka selles osas.566  

Eespool toodu ei tähenda aga seda, et Euroopa Ühenduste õigusel poleks puutumust hoolekandega. 
Kuna Euroopa Ühenduste aluslepingu järgi on isikute vaba liikumine üheks põhivabaduseks, on 
Euroopa Ühenduste Kohus Euroopa Ühenduste aluslepingu artikli 18 alusel pidanud võimalikuks 
sisuliselt koordineerida ka hoolekandehüvitisi.567 

Kuna määrus nr 1408/71 kohaldub vaid olukorras, kus isik on kasutanud oma õigust 
Euroopa Ühenduste piires vabalt liikuda, ei ole Euroopa Ühenduste õigus kohaldatav muudel 
juhtudel.568 Sellest tulenevalt võib siseriikliku õiguse eripärast johtuvalt tekkida olukord, kus 
isikute vaba liikumise õigust kasutanud isik on paremas positsioonis kui isik, kes seda õigust 
                                                 
559 Vt nt Euroopa Ühenduste Kohtu 01.04.2008 otsust asjas nr C-212/06, p 43. 
560 A. P. van der Mei. Free Movement of Persons Within the European Community. Cross-Border Access to Public 

Benefits, Hart Publishing, 2003, p 62. 
561 Vt reeglite kohta lihtsat selgitust Euroopa Komisjon. The Community provisions on social security - Your rights 

when moving within the European Union: Update 2004, kättesaadav arvutivõrgus: http://ec.europa.eu. 
562 Vt Euroopa Ühenduste Kohtu praktikat määruse 1408 osas, kättesaadav arvutivõrgus: http://www.tress-

network.org. Vt ka L. Zaglmayer. Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordinatsiooniõigus ja erandid hüvitiste 
eksportimisel. Magistritöö, Tallinn, 2008. 

563 Euroopa Ühenduste Kohtu 21.02.2006 otsus asjas nr C-286/03, p 24 jj. 
564 Euroopa Ühenduste Kohtu 11.09.2008 otsus asjas nr C-228/07, p 18 jj. 
565 Euroopa Ühenduste Kohtu 11.09.2008 otsus asjas nr C-228/07, p 21 jj. 
566 F. Pennings. Introduction to European Social Security Law, 3rd ed, Kluwer Law International, 2001, p 30. 
567 Vt nt Euroopa Ühenduste Kohtu 07.09.2004 otsust asjas nr C-456/02, p-d 39, 40. 
568 Euroopa Ühenduste Kohtu 01.04.2008 otsus asjas nr C-212/06, p 33. 
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kasutanud pole. Euroopa Ühenduste Kohus on sellistel puhkudel märkinud, et vastava ebaõigluse 
kõrvaldamine on liikmesriikide pädevuses.569 Näiteks ühes asjas leidis Euroopa Ühenduste Kohus, 
et Euroopa Ühenduste õigusega on vastuolus see, kui liikmesriigis kehtiv õigus loob tagajärje, mis 
takistab isikutel vabalt Euroopa Liidu piires liikuda. Vastava tagajärje võib põhjustada 
regulatsioon, mille järgi riigi ühel territooriumiosal kehtib rohkem sotsiaalseid õiguseid kui sama 
riigi teisel territooriumiosal ning teise liikmesriigi kodanik jääb teatud õigustest ilma üksnes 
seepärast, et sel territooriumiosal, kus ta elab, kehtib vähem õigusi kui territooriumiosal, kus ta 
töötab.570 

Euroopa Liit on sõlminud sotsiaalkindlustuslepingu Euroopa Majanduspiirkonna riikidega. 

5.3. Rahvusvaheline õigus 

ILO sotsiaalkindlustuse konventsioon nr 102 

ILO sotsiaalkindlustuse konventsiooni nr 102 art 68 lg 2 sätestab konventsiooniga ühinenud riikide 
kodanike vastastikkuse võrdse kohtlemise põhimõtte. Selle lõike järgi võib riik seada vastava 
kohustuse täitmise eelduseks kahe- või mitmepoolse lepingu sõlmimise, mis näeb täpsemalt ette 
võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise vastastikkuse.  

ÜRO sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste õiguste pakt 

ÜRO sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste õiguste pakti art 9 ei ütle territoriaalsuse 
põhimõtte kohta otseselt midagi. Küll on aga selle artikli kommentaarides asutud seisukohale, et 
kui mittekodanik/migranttöötaja on sotsiaalkaitse süsteemi teinud makseid, peab tal olema 
võimalik saada oma maksetest kasu või riigist lahkudes saada tehtud maksed tagasi.571  

Artikli 9 kommentaaride järgi peab riik tagama veel, et rahvusvahelistes lepingutes pöörataks 
piisavalt tähelepanu õigusele sotsiaalsele kaitsele. Sel eesmärgil peab riik kaaluma uute vastavate 
instrumentide väljaarendamist. Kommentaarides on märgitud ka, et sotsiaalne kaitse tuleb tagada 
vastastikkuste kahe- ja mitmepoolsete rahvusvaheliste lepingute sõlmimisega või muude 
instrumentidega, mis koordineerivad või harmoniseerivad migranttöötajate tarbeks 
sotsiaalkindlustusskeeme, mis põhinevad isiku tehtud maksetel.  

Kõnealustes kommentaarides on öeldud, et ajutiselt välismaal töötavatele isikutele peab sotsiaalse 
kaitse tagama nende koduriik.572 Tähelepanu tuleb juhtida asjaolule, et artikli 9 kommentaaride 
järgi on üheks riigi tuumikkohustuseks sammude astumine sotsiaalse kaitse tagamiseks 
mittekodanikele/migranttöötajatele.573 

                                                 
569 Euroopa Ühenduste Kohtu 01.04.2008 otsus asjas nr C-212/06, p 40. 
570 Euroopa Ühenduste Kohtu 01.04.2008 otsus asjas nr C-212/06, p 60. 
571 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 19 (2008): õigus 

sotsiaalkaitsele, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org, p 37. 
572 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 19 (2008): õigus 

sotsiaalkaitsele, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org, p 56. 
573 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 19 (2008): õigus 

sotsiaalkaitsele, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org,, p 59. 
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Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks 

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksist nähtub samuti, et konventsioon ei välista territoriaalsuse 
põhimõtte rakendamist. Nimelt sätestab art 68 p a, et hüvitise maksmise, millele kaitstaval isikul 
oleks õigus koodeksi II kuni X osa järgi, võib sätestatud ulatuses katkestada ajaks, mil asjaomane 
isik ei viibi asjaomase lepingupoole territooriumil. Art 73 sätestab aga, et lepingupooled püüavad 
sõlmida eraldi kokkuleppe välismaalasi ja migrante puudutavates sotsiaalkindlustusküsimustes, 
eelkõige selles osas, mis puudutab võrdse kohtlemise tagamist oma riigi kodanikega ning 
omandatud ja omandatavate õiguste säilimist.  

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalhartas käsitlevad territoriaalsuse põhimõtet art 12 p 4 ja 
art 13 p 4. Kuna Eesti pole end viimasena nimetatud sättega seotuks lugenud, siis seda sätet allpool 
ei käsitleta. Küll aga tuleb juhtida tähelepanu asjaolule, et Eesti on ratifitseerinud Euroopa sotsiaal- 
ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli, millele harta art 13 p 4 territoriaalsuse 
põhimõtet käsitlevas osas viitab. Selguse huvides tuleb veel välja tuua, et Eesti Vabariik on 
Euroopa sotsiaal- ja meditsiiniabi konventsiooni ning selle protokolli osas teinud järgnevad 
reservatsioonid: 1) Eesti Vabariik kohaldab artiklites 6 a ja 11 a sätestatud riigis seadusliku elamise 
suhtes välismaalaste seadust, pagulaste seadust ja Euroopa Liidu kodaniku seadust, mille kohaselt 
võib Eestis seaduslik elamine sõltuda püsiva legaalse sissetuleku olemasolust ning seaduslikku 
elamist tõendava dokumendi õigeaegselt pikendamiseks esitamisest; 2) Eesti Vabariik kannab 
artiklis 8 a nimetatud kulutusi, lähtudes välismaalaste seadusest. 

Minnes konkreetsemalt parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta art 12 p 4 juurde, siis tuleb 
välja tuua, et selle sätte järgi kohustuvad lepingupooled sõlmima asjakohaseid kahe- ja 
mitmepoolseid sotsiaalkindlustuskokkuleppeid või kasutama meetmete võtmiseks muid võimalusi. 
Lepinguosaline riik peab tagama: a) oma kodanike ja teiste lepingupoolte kodanike võrdse 
kohtlemise sotsiaalkindlustusõiguste valdkonnas, kaasa arvatud sotsiaalkindlustusalastest 
õigusaktidest tulenevate hüvitiste säilimise, vaatamata kaitstavate isikute mis tahes liikumisele 
lepingupoolte territooriumidel; b) sotsiaalkindlustusõiguste andmise, säilitamise ja taastamise 
niisuguste vahenditega nagu kindlustus- ja tööperioodide liitmine, mida tehakse lepingupoolte 
õigusaktide alusel. 

Esitatust nähtub, et harta järgi pole välistatud, et riigid on oma sotsiaalkindlustussüsteemi rajanud 
territoriaalsuse põhimõttele. Seda kinnitab tõik, et riigid on kokku leppinud reeglites, mis on 
mõeldud selleks, et üle saada takistustest, mille seab territoriaalsuse põhimõtte rakendamine isikute 
riikide vahel liikumisele. Sisuliselt on riigid hartas loonud erandeid territoriaalsuse põhimõttest.  

Eespool toodust nähtub veel, et: 1) territoriaalsuse põhimõttest erandite tegemine on nõutav üksnes 
lepinguosaliste riikide kodanike suhtes, s.t hartaga ühinenud riigid ei pea territoriaalsuse 
põhimõttest erandeid tegema kogu maailma riikide kodanike suhtes; 2) territoriaalsuse põhimõttest 
saab riik teha erandi sõlmides selleks teiste riikidega vastavaid lepinguid, aga välistatud pole ka 
ühepoolsete meetmete kasutuselevõtt.  

Sotsiaalsete Õiguste Komitee on harta art 12 p 4 õiguspärase kohaldamise osas võtnud 
territoriaalsuse põhimõttesse puutuvalt seisukohti järgnevates küsimustes: 1) hartaga ühinenud 
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riikide kodanike võrdne kohtlemine, 2) hüvitiste eksport, 3) hüvitise saamise ooteperioodide 
liitmine.  

Võrdse kohtlemise osas on Sotsiaalsete Õiguste Komitee esiteks märkinud, et art 12 punktist 4 
tulenevat võrdse kohtlemise nõuet tuleb riigil täita olenemata sellest, kas teised riigid tagavad 
võrdse kohtlemise teistele hartaga ühinenud riikide kodanikele.574 Teiseks on komitee leidnud, et 
võrdne kohtlemine tuleb tagada ka nende hartaga ühinenud riikide kodanike suhtes, kes on ühe 
hartaga liitunud riigi territooriumil omandanud sotsiaalkindlustusõigusi, ent kes on sellelt 
territooriumilt lahkunud.575 Kolmandaks on komitee rõhutanud, et siseriiklik õigus ei või näha ette 
tingimust, mille järgi on hüvitise saamise õigus vaid selle riigi kodanikul, ega kehtestada n-ö 
varjatuid kodakondsusel põhinevaid tingimusi. Näiteks ei või riik teiste riikide kodanike suhtes 
kehtestada hüvitise saamiseks lisatingimusi või hüvitise saamist piiravamaid tingimusi ning 
tingimusi, mida on teise riigi kodanikul raskem täita.576 Võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumiseks 
ei pea komitee seda, kui kindlustusmaksetel mittepõhinevate hüvitiste puhul sätestab riik mõistliku 
pikkusega riigis elamise nõude.577  

Sotsiaalsete Õiguste Komitee on võrdse kohtlemise nõuet käsitlenud eraldi peretoetuste määramise 
ja maksmise kontekstis. Komitee on leidnud, et lastele mõeldud toetuste puhul on lubatav nõue, 
mille järgi peab laps toetust maksva riigi territooriumil elama. Sellisel juhul peab iga laps, kes elab 
konkreetses riigis, saama peretoetusi võrdselt selle riigi kodanikega. Vahet ei tohi teha seejuures 
asjaolu põhjal, kas toetuse saajaks on määratud laps või selles riigis töötav isik. Riik on ikkagi 
kohustatud ühepoolsete meetmetega tagama peretoetuse tegeliku maksmise kõikidele tema 
territooriumil elavatele lastele.578 Et tagada art 12 p 4 mõttes võrdne kohtlemine, tuleb vastava 
regulatsiooniga riigil sõlmida teiste riikidega, kes kohaldavad teistsuguseid reegleid, lepingud.579 
Peretoetuste suurusesse puutuvalt on komitee pidanud lubatavaks, et riik vähendab peretoetust, kui 
laps ei ela tema territooriumil, ent territooriumil, kus laps elab, on elatustase madalam. Sellisel 
juhul saab riik peretoetuse suurust võrreldes riikide elatustaseme erisustega proportsionaalselt 
vähendada.580 

Hüvitiste eksportimise küsimuses on Sotsiaalsete Õiguste Komitee võtnud seisukoha, et 
eksportimise tagamiseks võivad riigid sõlmida omavahel nii lepinguid kui ka võtta kasutusele muid 
meetmeid, sh ühepoolseid õiguslikke või halduslikke meetmeid.581 Hüvitisi tuleb eksportida 
sõltumata sellest, kas riik on sõlminud mõne rahvusvahelise lepingu, mis näeb ette teistsuguse 
korra.582 Eksportida tuleb töövõimetushüvitist, vanadushüvitist, toitjakaotushüvitist ja tööõnnetus- 
või kutsehaigushüvitist, mille isik on saanud ühe riigi õiguse alusel, sõltumata sellest, kas hartaga 
                                                 
574 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-4: art 12 tõlgendamine, p. 43. 
575 Euroopa Nõukogu. Digest Of The Case Law Of The European Committee Of Social Rights (01.09.2008), 

kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int, pp 92, 93. 
576 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-4: art 12 tõlgendamine, kättesaadav arvutivõrgus: 

http://hudoc.esc.coe.int/esc2008/query.asp?language=en, p 43. 
577 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-4: art 12 tõlgendamine, p 44; Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 

2004: Leedu, p. 370. 
578 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2006: art 12 lg 4 tõlgendamine, p 13. 
579 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2006: art 12 lg 4 tõlgendamine, Küpros, p 160. 
580 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-4: art 12 tõlgendamine, p 44; Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 

XIV-1: Saksamaa, p 314. 
581 Euroopa Nõukogu. Digest Of The Case Law Of The European Committee Of Social Rights (01.09.2008), 

kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int, p 94; vt ka Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-4: art 12 
tõlgendamine, p 54; Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-2: Norra, p122. 

582 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XVI-1: Belgia, p 74. 
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ühinenud riigi kodanik liigub ühelt hartaga ühinenud riigi territooriumilt teisele.583 Seevastu 
töötushüvitist ei pea eksportima.584  

Hüvitise saamise nn ooteperioodide liitmise osas on Sotsiaalsete Õiguste Komitee leidnud, et 
vastava kohustuse täitmiseks võib riik sõlmida teiste riikidega rahvusvahelisi lepinguid või tagada 
ühepoolsete meetmetega isikute vastavate juurdekasvuõiguste (accruing rights) säilitamise.585 
Komitee eeldab, et riigid, kes on ratifitseerinud Euroopa sotsiaalkindlustuse konventsiooni, on 
astunud piisavaid samme selle kohustuse täitmiseks.586  

Komitee sisukoha järgi tuleb tagada, et olukorras, kus hartaga ühinenud riigi kodanik liigub hartaga 
ühinenud riigi territooriumilt teise hartaga ühinenud riigi territooriumile, kus ta pole hüvitise 
saamise tingimuseks seatud kindlustusperioodi pikkuse või töötamise pikkuse nõuet täitnud, 
võetakse see n-ö poolik periood arvesse ning liidetakse teistes hartaga ühinenud riikides 
„omandatud“ perioodidega. Kui tegemist on pikaajaliselt määratava hüvitisega, määratakse hüvitis 
ja arvutatakse hüvitise suurus pro-rata põhimõttel.587  

5.4. Välisriikide õigus588 

Soome, Rootsi, Taani, Saksa, Austria, Läti, Iirimaa ja Eesti sotsiaalkaitsesüsteemid põhinevad 
territoriaalsuse põhimõttel. Asjaomast selgesõnaliselt sätestatud põhimõtet nende riikide 
sotsiaalvaldkonda reguleerivatest seadustest üldjuhul ei leia, v.a Lätis. Läti LpSD § 3 järgi 
kohaldub sotsiaalkindlustuse seadus üksnes Läti territooriumil. Sellega on Läti seadusandja 
väljendanud, et Läti sotsiaalõiguses kehtib territoriaalsuse põhimõte.  

Võrreldavates riikides seisneb Taanis sotsiaalpensionide maksmisel territoriaalsuse põhimõte 
kahes tingimuses: isik peab olema Taani kodakondne ja/või elama Taanis. Täpsemalt sätestab taani 
sotsiaalpensionide seaduse § 2 lg 1, et pensionile on õigus vaid Taani kodanikul. Paragrahv 2 lg 2 
teeb sellest normist erandi nende isikute suhtes, kes on oma 15. ja 65. eluaasta vahel elanud 
püsivalt Taanis vähemalt 10 aasta vältel. Sealjuures neist viimased viis aastat peab isik olema 
Taanis püsivalt elanud vahetult enne esimest pensionile õigust andvast päevast. Kui isik esitab 
avalduse hiljem, peavad asjaomased tingimused olema täitunud selleks päevaks. Õigus pensionile 
on veel teatud kategoorial mittekodanikel, kel on elamisluba. Lisaks sätestab seaduse § 3 lg 1, et 
pensionile on õigus isikul, kes elab püsivalt Taanis või kes on teenistuses Taani laeval. Lõike 2 
järgi ei kehti asjaomane tingimus nende üle 65-aastaste Taani kodanike kohta, kes on Taanis 
elanud püsivalt vähemalt 30 aastat oma 15. ja 65. eluaasta vahel. Paragrahv 4 sätestab, et 
pensionile õiguse saamine sõltub sellest, kas isik on püsivalt Taanis elanud vähemalt 3 aastat oma 
15. ja 65. eluaasta vahel.589  

                                                 
583 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: Soome, p 230. 
584 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: Norra, p 630. 
585 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: Portugal, p 669. 
586 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2006: Itaalia. 
587 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-4: art 12 tõlgendamine, p 45. 
588 Saksa- ja prantsusekeelsete riikide võrdlev osa põhineb vastavalt Mari-Liis Aasametsalt ja Kristiina Rebaselt 

saadud teabele. Rootsi ja Läti osad põhinevad tõlkebüroost tellitud eestikeelsetel tõlgetel. Taani osa põhineb 
inglisekeelsel tõlkel. Soome kirjeldus põhineb soomekeelsele materjalile. Iiri kirjeldus põhineb inglisekeelsele 
materjalile. 

589 Tundub, et tegemist on normiga, mis kehtib kõikide isikute, sh Taani kodanike suhtes. 
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Austrias seisneb territoriaalsuse põhimõte Austrias töötamise nõudes (ASVG § 1 koostoimes §-ga 
3). Täpsemalt sätestab üldise sotsiaalkindlustusseaduse § 1, et see seadus reguleerib riigis tööga 
hõivatud isikute ja nendega võrdsustatud isikute üldist sotsiaalkindlustust ning pensioniõiguslike 
isikute ravikindlustust. Paragrahv 3 loetleb, keda loetakse „tööga hõivatuks”.  

Lätis on lähtutud elukoha nõudest (place of residence) (LpSD § 3 lg 1), mis seisneb tingimuses, et 
isik peab teatud aja enne hüvitisele õiguse saamist elama Lätis. Elukohanõudest on lähtutud ka 
Taanis. Seda osas, mis puudutab sotsiaalteenuste andmist jms. Täpsemalt sätestab Taani CASS § 2 
lg 1, et abile on õigus igal isikul, kes viibib seaduslikul alusel Taanis. Taani CLAS § 9 lg 1, mis 
kehtib üle 18-aastaste isikute suhtes, sätestab kohaliku omavalitsuse kohustused isiku ees. Selle 
paragrahvi lõike 1 järgi on isiku elukohajärgne kohalik omavalitsus kohustatud osutama isikule abi. 
Lõike 2 järgi on isiku elukohajärgne kohalik omavalitsus koht, kus on isiku elukoht või koht, kus 
isik tavapäraselt peatub. Lõike 3 järgi on abielupaari elukohajärgseks kohalikuks omavalitsuseks 
koht, kus nende ühine kodu asub.  

Samuti on elukoha nõudest lähtutud Iirimaal . Nii pole Iiri SWCA järgi isikul, kui ta ei ela 
(habitually resident) taotluse esitamise ajal Iirimaal, õigust töötushüvitisele, vanaduspensionile, 
lesepensionile, orvupensionile, üksikvanematoetusele, hooldajatoetusele, teatud lisatoetustele (v.a 
nimetatud erijuhtudel), puudega inimese toetusele, lapsetoetusele.590 Art 246 lõigete 1, 2 ja 3 järgi 
eeldatakse, et isik elab Iirimaal,591 kui ta on enne avalduse esitamist olnud Iirimaal või Ühises 
reisipiirkonnas (Ühendatud Kuningriik, Mani saar, Kanalisaared) kestvalt kohal 2 aastat. Lõike 4 
järgi arvestatakse selle hindamisel, kas isik on olnud Iirimaal, järgnevaid asjaolusid: 1) elamise 
pikkus ja järjepidevus (kestvus) Iirimaal või Ühises reisipiirkonnas ja mujal, 2) Iirimaalt 
eemalviibimise pikkus ja eesmärk, 3) töö iseloom ja mudel, 4) isiku huvide peamine kese, 5) isiku 
tulevikuplaanid arvestades kõiki asjaolusid. 

Kõnealustes riikides on mõningatel juhtudel tehtud territoriaalsuse põhimõttest erandeid. Nii on 
Austria ASVG § 3 lg 2 punktis e sätestatud erand, mis teatud puhuks näeb ette kindlustuskaitse ka 
väljaspool Austriat. ASVG § 89 lg 1 p 3 järgi peatatakse ravi-, õnnetus-, ja pensionikindlustuse 
rahalised nõuded ajaks, mil õigustatud isik viibib välismaal. Teise lõike järgi ei peatu nõuded siiski 
juhul, kui välismaal viibimine ei ületa kahte kuud ühes kalendriaastas.  

Rootsis põhinevad asjaomased erandid sageli tõigal, et isikut saab pidada tihedalt Rootsiga seotuks 
isikuks, kuigi ta teatud perioodi jooksul Rootsis ei viibi. Täpsemalt sätestab Rootsi SOU 2005:114 
A osa 5. ptk § 13, et aja eest, mil kindlustatud isik ei viibi Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) 
riikides või Šveitsis, võidakse elukohapõhiseid soodustusi maksta üksnes §-des14 ja 15 äratoodud 
juhtudel. Paragrahv 14 järgi võidakse soodustusi maksta, kui viibimine välismaal kestab eeldatavalt 
maksimaalselt kuus kuud. Vanurite ülalpidamistoetust 9 § 13 järgi võidakse maksta üksnes siis, kui 
välismaal viibimise kestuse ei ületa maksimaalselt kolme kuud. Soodustusi 9 § 7, 11, 12 ja 14−16 
järgi võidakse maksta seni, kuni kindlustatud isik loetakse Rootsis elavaks isikuks. Paragrahv 15 
järgi ei kehti ajaline piirang § 14 lg 1 järgi riigiteenistujatele ja nende pereliikmetele §-de 4 ja 8 
mõttes. Ajaline piirang ei kehti ka peresoodustustele § 9 lg 1−4 järgi abiorganisatsioonide 
töötajatele ja (üli-)õpilastele ning nende pereliikmetele 6-8 järgi 

                                                 
590 Vastavalt Iiri SWCA art 141 lg 9, art 154 p c, art 163 lg 3, art 168 lg 5, art 173 lg 6, art 180 lg 2, art 191 lg 1, art 

201 ja art 202, art 210 lg 9, art 220 lg 3. 
591 Iiri SWCA art 141 lg 9, art 154 punkti c, art 163 lg 3, art 168 lg 5, art 173 lg 6, art 180, art 192, art 210 lg 9 ja art 

220 lg 3 mõistes. 
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Ka Rootsi SOU 2005:114 A osa 6. ptk reguleerib hüvitiste maksmist isiku välismaal viibimise ajal. 
Selle peatüki § 15 sätestab nimelt, et ajavahemiku eest, mil kindlustatud isik viibib välismaal, võib 
haigus-, rasedus-, lapse ajutise hooldamise ja taastushüvitisi 6 § 1−4 järgi maksta ainult juhul, kui 
kindlustusjuhtum leiab aset välismaal ajal, mil kindlustatud isik teeb seal sellist tööd, mis loetakse 
Rootsis töötamiseks või kui sotsiaalkindlustuskassa lubab (möönab) kindlustatud isiku sõitmise 
välismaale. Paragrahv16 järgi makstakse soodustusi 6 § 5, 6 ja 8−10 järgi aja eest, mil kindlustatud 
isik viibib välismaal seni, kuni kehtib õigus vastavate soodustuste saamiseks. See kehtib ka 
lapsehooldustasu kohta põhi – või haigustoetuse tasemel 6 § 2 järgi, kui laps elab Rootsis või 
sotsiaalkindlustuskassa möönab, et laps tuuakse ära seoses lapsendamisega. Lisaks sätestab § 17, et 
elusoleva pereliikme soodustuste puhul kehtib § 16 kindlustatud isiku kohta öeldu tema elusoleva 
pereliikme kohta.  

Kuigi taani õigus on sotsiaalpensionide maksmisel üsnagi jäik, mille põhjal võiks eeldada, et 
rangelt peetakse kinni territoriaalsuse põhimõttest, on ka taani sotsiaalpensionide seaduses tehtud 
ühepoolselt sellest põhimõttest mitmeid erandeid. Näiteks taani sotsiaalpensionide seaduse § 3 lg 3 
järgi säilitavad Taani kodanikud, kes on pärast pensioni määramist asunud elama teise riiki, oma 
pensioni, kui nad on Taanis püsivalt elanud vähemalt 10 aastat pärast 15. eluaastat või mitte vähem 
kui ¼ ajast alates 15. eluaastast kuni esimese pensionile õigust andva päevani. Seejuures peab 
asjaomane tingimus olema täitunud kohe enne esimest pensionile õigust andvat päeva. Kui avaldus 
on esitatud pärast 65. eluaastat, peab elukohanõue olema täidetud selleks ajaks. Lõike 4 järgi võib 
sotsiaalkindlustusameti direktor eriolukorras lubada isikule pensioni säilitamist ka siis, kui ta pärast 
pensioni määramist asub elama mujale. Vastavalt lõikele 5 kohaldub kõnealune õigus saada 
pensioni nt välismaal vanaduspensioni põhiosa (basic amount). Mittekodanike suhtes kehtivad 
tulenevalt §-st 3a erireeglid.  

Kõnealuse seaduse § 5 lg 1 järgi on üle 65-aastasel isikul õigus pensionile täiel määral, kui ta on 
Taanis püsivalt elanud vähemalt 40 aastat. Lõike 2 järgi hinnatakse makstava pensioni suurust, kui 
isik on Taanis püsivalt elanud vähem, tegeliku elamise ja 40 aasta nõude suhtena. Vastavalt §-dele 
8 ja 9 võetakse elamise arvestamisel arvesse teatud juhtudel ka elamist väljapool Taanit.  

Taani CASS § 2 lg 2 sätestab, et sotsiaalminister võib kehtestada erinorme, mis puudutab abi 
andmise jätkamist isikule, kes elab ajutisel väljaspool Taanit. Peale selle sätestab § 3, et 
munitsipaalvõim võib teiste riikidega või rahvusvaheliste organisatsioonidega sõlmitud lepingute 
alusel anda Taanis pikaajalist abi isikule, kellel on Taaniga eriline side, ent kes pole abitaotluse 
esitamise ajal Taani resident. Sama pädeb Taani residendi kohta, kes asub elama teise riiki, millega 
tal on eriline side.  

Territoriaalsuse põhimõttest teeb erandi ka Taani CLAS. Taani CLAS eristab olukorda, mil isik 
viibib välismaal, ja olukorda, mil isik viibib väljapool oma kohalikku omavalitsust Taanis. Taani 
CLAS § 9 lg 4 järgi kehtestab sotsiaalminister normid, mis puudutavad isikute, kes viibivad 
välismaal või kelle elavad püsivalt välismaal, elukohajärgset kohalikku omavalitsust. Taani CLAS 
§ 9 lõiked 6 ja 7 ning § 9b reguleerivad, kuidas toimub isikule abi osutamine, kui ta viibib 
väljapool oma elukohta. Paragrahv 9 lõike 6 järgi võib eriliste asjaolude tõttu elukohajärgne 
kohalik omavalitsus leppida abisaava isiku nõusolekul kokku isiku endise elukohajärgse kohaliku 
omavalitsusega, et tal lasub jätkuvalt isiku ees kohustus osutada talle abi. Lõige 7 reguleerib 
olukorda, kus kohalikud omavalitsused ei suuda omavahel kokku leppida, milline kohalik 
omavalitsus on kohustatud isikule abi andma. Vastava vaidluse korral tuleb elukohajärgse kohaliku 
omavalitsuse ülesandeid täita kohalikul omavalitsusel, kuhu isik on või on kõige viimati 
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rahvastikuregistri andmetel registreeritud. Seda tuleb teha kuni ajani, mil on selgeks saanud, 
milline kohalik omavalitsus on isiku õigeks elukohajärgseks kohalikuks omavalitsuseks. Kui 
isikule abi andnud kohalik omavalitsus pole isiku elukohajärgne kohalik omavalitsus, tuleb õigel 
kohalikul omavalitsusel isikule osutatud abi eest kantud kulud tasuda kohalikule omavalitsusele, 
kes tegelikult neid kulusid kandis. Taani CLAS § 9b sätestab, et kui isik viibib väljaspool oma 
elukohajärgset kohalikku omavalitsust, siis üldjuhul osutab ajutiselt abi see kohalik omavalitsus, 
kus isik ajutiselt viibib. Seda tingimusel, et isikule on eelnevalt antud abi tema elukohajärgses 
kohalikus omavalitsuses. Paragrahv 9c lõige 1 sätestab juhud, millal milline kohalik omavalitsus 
peab kulusid kandma.  

Lisaks ühepoolselt tehtud eranditele näevad territoriaalsuse põhimõttest erandeid ette riikide vahel 
sõlmitud kahepoolsed rahvusvahelised lepingud. Mõningatel juhtudel on sotsiaalvaldkonna 
õigusaktides vastavale võimalusele otseselt viidatud. Näiteks Rootsi SOU 2005:114 A osa 2. ptk § 
5 sätestab, et Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majandusühenduse (EMÜ) õigusest või teiste 
riikidega sõlmitud sotsiaalse turvalisuse tagamise või muude valdkondade kohta sõlmitud 
lepingutest võivad tuleneda piirangud selle seaduse sätete kohaldamise osas. Nii sätestabki 
Rootsi SOU 2005:114 A osa 4. ptk § 5, et isik, kelle suhtes määruse nr 1408/71 järgi rakendub 
teise riigi õigus, pole kindlustatud selle seadustiku põhiste selliste soodustustega, mis on ära toodud 
määruses. Taanis on sotsiaalpensionide seaduse §-s 11 sätestatud, et tulenevalt välisriikidega 
sõlmitud lepingutest võib Sotsiaalministeerium teha erandeid kodakondsuse, elamiskoha ja 
pensionile õigust andva perioodi (qualifying period) küsimuses. 

Järgnevalt on esitatud mõningad näited, milliste riikidega on võrdlusalused riigid kahepoolseid 
sotsiaalkindlustuslepinguid, mille alusel teevad riigi vastastikku erandeid territoriaalsuse 
põhimõttest, sõlminud. Etteruttavalt tuleb märkida, et järgneva loetelu põhjal saab järeldada, et 
riigid on sõlminud vastavaid lepinguid peaasjalikult selliste teiste riikidega, kuhu nende kodanikud 
valdavalt suunduvad, või riikidega, kust neisse peamiselt tullakse. Ei saa välistada, et mõningate 
riikidega on neid lepinguid sõlmitud ka poliitilistel põhjustel, sh nt Euroopa parandatud ja 
täiendatud sotsiaalhartast tulenevatest kohustustest.  

Rootsi on sõlminud kahepoolsed sotsiaalkindlustuslepingud Alžeeria, Austraalia, Iisraeli, Türgi ja 
Quebeciga592 ning mitmepoolse Põhjamaade sotsiaalkindlustuslepingu. Taani on sõlminud 
sotsiaalkindlustuslepingud Austraalia, Kanada, Tšiili, Horvaatia, Iisraeli, Maroko, Uus-Meremaa, 
Türgi, USA, Pakistani, Makedoonia, Serbia ja Montenegro, Bosnia ja Hertsegoviinaga. Lisaks on 
Taani Põhjamaade sotsiaalkindlustusleppe pooleks.593 Läti on sõlminud kahepoolsed 
sotsiaalkindlustuslepingud Kanadaga, Valgevenega (ei ole jõus), Venemaaga ja Ukrainaga.594 
Iirimaa on sõlminud kahepoolsed sotsiaalkindlustuslepingud Kanada, Austraalia, USA, Uus-
Meremaa, Quebeci ja Šveitsi Konföderatsiooniga (suures ulatuses EL õigusega kaetud), Koreaga 
ning Ühendatud Kuningriigi nende osadega, mis jäävad Euroopa Liidust väljapoole.595 Austria on 
sotsiaalkindlustuslepingud sõlminud Austraalia, Bosnia ja Hertsegoviina, Tšiili, Iisraeli, Kanada, 

                                                 
592 Försäkringskassan, andmed kättesaadavad arvutivõrgus: http://www.forsakringskassan.se. 
593 National Social Security Agency. Danish pension abroad, kättesaadav arvutivõrgus: http://www.dss.dk. 
594 Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Latvia. Bilateral agreements, kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.am.gov.lv. 
595 Department of Social and Family Affairs. Bilateral Social Security Agreements with Other Countries (07.11.2008), 

kättesaadav arvutivõrgus: http://www.welfare.ie; Department of Social and Family Affairs. Hanafin announces 
social security bilateral agreement with the Republic of Korea from 1st January 2009, kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.welfare.ie.  
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Horvaatia, Makedoonia, Filipiinide, Šveitsi Konföderatsiooni, Serbia ja Montenegro, Tuneesia, 
Türgi, USAga.596  

Järgnevalt on terviklikumalt käsitletud Soomes, Saksamaal ja Eestis kehtivat õigust. 

Soomes väljendub sotsiaalkaitsesüsteemis territoriaalsuse põhimõte järgnevalt. Pensionisaaja 
elamistoetuse seaduse (laki eläkkeensaajan asumistuesta 11.5.2007/571), üldise pensioniseaduse 
(kansaneläkelaki 11.5.2007/568), puudega isiku toetuse seaduse (laki vammaisetuuksista 
11.5.2007/570), § 1 järgi kohalduvad need seadused Soomes elava isikule. Viidatud seaduste § 2 
järgi elab isik Soomes, kui ta elab sotsiaalasjades elukoha määratlemise seaduse § 3, 3 a ja § 4 järgi 
Soomes. Viimasena viidatud seadusest on lähtutud ka töötuskaitseseaduses (työttömyysturvalaki 
30.12.2002/1290). Kõnealuse seaduse § 8 järgi kohaldatakse seda seadust Soomes töö- või 
teenistussuhtes või muus sellises suhtes oleva isiku ja Soomes elava töötu puhul, kes täidab 
hüvitise saamise eelduseks olevad tingimused, kui määruse nr 1408/71 või Põhjamaade 
sotsiaalkindlustusleping teisiti ei sätesta, ning veel mõningatel juhtudel. Soomes elamist 
sisustatakse elukoha määratlemise seaduse (laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön 
soveltamisesta 1573/1993) § 3, 3 a, 4 ja 10 järgi.  

Ka haiguskindlustuse seaduse (sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224) § 2 lg 1 järgi on kindlustatud 
isikuks Soomes elav isik. Soomes elamise mõistet sisustatakse elukoha määratlemise seaduse (laki 
asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta 1573/1993) § 3, 3 a, 4, 9 ja 10 
järgi. Selle seaduse §-ga 6 on reguleeritud ka juhtum, mil risk realiseerub välismaal. Sellises 
olukorras hüvitatakse isikule tekkinud kulud ulatuses nagu neid oleks hüvitatud Soomes.  

Sotsiaalasjades elukoha määratlemise kohta käiva seaduse [laki asumiseen perustuvan 
sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta (573/93)] § 1 järgi otsustatakse selle seaduse alusel, v.a 
siis, kui rahvusvahelistest lepingutest või Euroopa Liidu määrusest nr 1408/71 tuleneb teistsugune 
regulatsioon, kas isiku suhtes kohaldatakse järgnevaid sotsiaalset kaitset reguleerivaid õigusakte: 
1) kansaneläkelaki (568/2007), lapsilisälaki (796/1992), äitiysavustuslaki (477/1993) ja 
asumistukilaki (408/1975); ning 2) eläkkeensaajan asumistuesta annettu laki (571/2007), 
vammaisetuuksista annettu laki (570/2007), rintamasotilaseläkelaki (119/1977) ja 
maahanmuuttajan erityistuesta annettu laki (1192/2002), kui küsimus on selle seaduse §-dest 3, 3 a 
ja 4 ning 3 ja 4 peatüki normide kohaldamisest.597  

                                                 
596 Österreichische Sozialversicherung. Sonstige Vertragsstaaten und Adressen, kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.sozialversicherung.at. 
597 01.04.2009 jõustub laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 1 §:n 

muuttamisesta järgi kõlab § 1 järgnevalt: „Jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista tai 
sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin 
ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetusta neuvoston asetuksesta (ETY) N:o 1408/71, jäljempänä 
sosiaaliturva-asetus, muuta johdu, tämän lain mukaan ratkaistaan, onko henkilöön sovellettava seuraavaa 
sosiaaliturvalainsäädäntöä: 1) kansaneläkelaki (568/2007), lapsilisälaki (796/1992), äitiysavustuslaki (477/1993) ja 
asumistukilaki (408/1975); sekä 2) eläkkeensaajan asumistuesta annettu laki (571/2007), vammaisetuuksista 
annettu laki (570/2007), rintamasotilaseläkelaki (119/ 1977), maahanmuuttajan erityistuesta annettu laki 
(1192/2002) ja elatustukilaki (580/2008), kun on kyse tämän lain 3, 3 a ja 4 §:stä sekä 3 ja 4 luvun säännösten 
soveltamisesta.“ 
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Järgnevalt on esitatud kõnealuse seaduse sätted, mis käsitlevad Soomes elamise mõistet, millele 
teised seadused on viidanud. Asjaomased sätted on esitatud selleks, et näidata, kui jäik või paindlik 
on soome õigus hüvitiste võimaldamisel isikule. 

Kõnealuse seaduse § 3 järgi kohaldatakse sotsiaalset kaitset reguleerivaid õigusakte Soomes 
püsivalt elava isiku suhtes, kel on Soomes tegelik eluase ja kodu ja kes järjepidevalt peamiselt elab 
Soomes. Seaduse § 3a reguleerib eraldi näiteks ka olukorda, mil sotsiaalset kaitset reguleerivaid 
õigusakte kohaldatakse isiku suhtes, kes Soome kolib.  

Kõnealuse seaduse § 4 lg 1 sätestab aga, et sotsiaalset kaitset reguleerivaid õigusakte ei kohaldata 
isiku suhtes, kes kolib püsivalt elama välismaale. Ajutiselt välismaal elava isiku suhtes sotsiaalset 
kaitset reguleerivaid seadusi kohaldatakse, kui välismaal viibimine kestab maksimaalselt ühe aasta. 
Lõike 2 järgi saab sotsiaalset kaitset reguleerivaid õigusakte kohaldada ka isiku suhtes, kes viibib 
korduvalt välismaal nii, et välismaal kestev viibimine ületab üht aastat, kui isiku välismaal 
viibimisest olenemata saab isikut pidada püsivalt Soomes elavaks ja tal on Soomega tihedad 
suhted. Seaduse § 7 reguleerib olukorda, kus isik on läinud välismaale tööle või õppima. 
Sotsiaalset kaitset reguleerivate õigusaktide kohaldamist jätkatakse sellise isiku puhul siis, kui ta 
veedab välismaal üle ühe aasta ja tal on Soomega tihedad sidemed ning ta on Soome tööandja 
Soomest välismaale tööd tegema lähetatud isik, Soome tööandja välismaal teenistusse võetud 
töötaja või täiskohaga õppija või uurija. Seaduse § 7a avab selle, mida pidada tihedateks 
sidemeteks §-de 4, 7 ja 8 mõistes. Asjaomase normi järgi põhineb kaalumine isiku olukorra 
igakülgsele kontrollimisele. Hinnangu kujundamisel võetakse arvesse Soomes ja välismaal viibitud 
ja elatud aja pikkus ja järjepidevus ning peresidemed. Tihedatest sidemetest võivad tunnistust anda 
korduvat viibimist, elamist, töösuhet, töö iseloomu, tööandja elamiskohta ja tööpensionikaitse 
korraldamist Soomes ning muid võrreldavaid asjaolusid. 

Kuna viidatud seadus annab haldusorganile teatud piiripealsete juhtude üle otsustamiseks 
kaalumisruumi, tuleb soome vastavat regulatsiooni pidada suhteliselt paindlikuks. 

Sotsiaalasjades elukoha määratlemise kohta käiva seadus § 9 sätestab veel eraldi, et kui isiku 
suhtes kohaldatakse määrust nr 1408/71 või Soomet siduva rahvusvahelise lepingu alusel teise riigi 
sotsiaalset kaitset puudutavaid õigusakte, ei kohaldata isiku suhtes määruse nr 1408/71 või lepingu 
kohaldamisala järgsete õigusaktide osas selles seaduses mõeldud sotsiaalset kaitset reguleerivaid 
õigusakte. See säte annab tunnistust territoriaalsuse põhimõttest erandi tegemisest. 

Teistes sotsiaalvaldkonda reguleerivates seadustes on territoriaalsuspõhimõtet käsitletud järgnevalt. 

Töötaja pensioniseaduse (työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395) § 5 lg 1 järgi kohaldub see seadus 
ka isiku suhtes, kes on läinud välismaale tööle, kui määruse nr 1408/71 või sotsiaalkindlustusleping 
seda ette näeb, kui selle seaduse kohaldamise eeldused on muidu täidetud. Lõike 2 järgi puudutab 
see seadus teatud eelduste olemasolul ka muud töötajat, kelle soomlasest tööandja lähetab riiki, kus 
määruse nr 1408/71 või sotsiaalkindlustuslepingut ei kohalda. Lõike 3 järgi kohaldub see seadus ka 
siis, kui Soome tööandja on töötaja § 150 lg 2, 3 või 5 alusel kindlustanud.  

Elatusturvalaki § 1 järgi makstakse elatisabi Soomes elavale lapsele. Last peetakse Soomes 
elavaks, kui ta kodukoht on vastavalt kodukohaseadusele (kotikuntalaki 201/1994) Soomes, v.a 
juhul, kui kohaldub 2498/71. 
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Eespool toodu põhjal saab järeldada, et Soomes rakendatakse territoriaalsuse põhimõtet. Ometigi ei 
olda Soomes selle põhimõtte järgimisel väga ranged, sest mitmes õigusaktis on isikule sotsiaalse 
kaitse tagamiseks sellest põhimõttest ette nähtud erandeid. Asjaomased erandid põhinevad sageli 
tõigal, et isikut saab pidada tihedalt Soomega seotuks isikuks, sest ta on nt lühiajaliselt Soomest 
eemal. 

Soome suhtes on jõus rahvusvahelised lepingud, mis puudutavad Põhjamaid, Tšiilit, Austraaliat, 
USAd, Kanadat, Iisraeli ja Quebeci.598 

Saksamaa 

Saksa SGB I § 30 lg 1 järgi kehtivad seadustiku sätted kõigi isikute suhtes, kelle elukoht või 
tavaline viibimiskoht asub seadustiku kehtimise territooriumil. Lõike 2 järgi ei puuduta see 
supranatsionaalset õigust (überstaatliches Recht) või riikidevahelisi kokkuleppeid 
(zwischenstaatliches Recht). Lõige 3 sätestab, mida pidada isiku elukohaks: isiku elukoht 
(Wohnsitz) on kohas, kus tal on eluruum, millest on järeldatav, et isik seda alles hoiab ja kasutab. 
Isiku harilik viibimiskoht (gewöhnlicher Aufenthalt) on seal, kus asjaolud võimaldavad järeldada, 
et ta seal kohas või piirkonnas üksnes ajutiselt (vorübergehend) ei peatu. 

Esitatud sätte esimese lõikega väljendab seadusandja esiteks seadustiku personaalset kehtivusala 
(sotsiaalseadustiku sätete rakendamisel ei lähtuta isiku kodakondsusest). Teisalt väljendab 
seadusandja territoriaalsuse põhimõtet (elukoht ja harilik viibimiskoht kui üldised eeldused). Lõike 
1 sõnastus pole kõikehõlmav, kuna käsitleb territoriaalsusprintsiipi sõnaselgelt vaid elukoha ja 
hariliku viibimiskoha aspektist, olles jätnud sõnastamata teise pidepunkti, töö- või tegevuskoha, 
mis on määravaks sotsiaalkindlustuse ja tööhõive edendamise valdkondades.599 Selles osas on 
saksa õigusteadlased kriitikat väljendanud.600 

Territoriaalsusprintsiip on mõlemat pidepunkti hõlmavana sätestatud ka SGB n-ö väikeses üldosas 
ehk sotsiaalkindlustuse ühiste sätete hulgas SGB IV §-s 3, mille järgi kindlustuskohustust ja –
õigust sätestavad normid kehtivad kõigi isikute suhtes, kes on seadustiku kehtealas tööga hõivatud 
või füüsiliselt isikust ettevõtjad (selbstständig tätig), niivõrd kui töö või iseseisev tegevus on 
nõutav, ning kõigi isikute suhtes, kelle elukoht või harilik viibimiskoht on seadustiku kehtimise 
territooriumil, niivõrd kui töö või iseseisev tegevus ei ole nõutavad. 

SGB sisaldab kindlustuskaitse osas erandit territoriaalsuse põhimõttest, s.t teatud juhtudel antakse 
kindlustuskaitse ka isikutele, kes Saksamaal nt lähetuse tõttu ei viibi. Nii sätestab SGB IV § 4 lg 1, 
et osas, milles kindlustuskohustuse ning kindlustusõiguse sätted seavad eelduseks tööga hõivatuse, 
kehtivad need ka isikute suhtes, kes selle seadustiku kehtivusalasse jääva töösuhte raames selle 
seadustiku kehtivusalast välja jäävasse piirkonda saadetakse, kui see saatmine (Entsendung) on töö 
iseloomust tulenevalt või eelnevalt lepinguga ajaliselt piiratud. SGB IV § 4 lg 2 järgi kehtib lõige 1 
ka füüsilisest isikutest ettevõtjate suhtes (die selbstständige Tätigkeit ausüben). SGB IV § 5 lg 1 
sätestab, et osas, milles kindlustuskohustuse ja kindlustusõiguse sätted seavad eelduseks tööga 
hõivatuse, ei kehti need isikute suhtes, kes selle seadustiku kehtivusalast välja jääva töösuhte 
raames saadetakse selle seadustiku kehtivusalasse kuuluvasse piirkonda, kui see saatmine on töö 

                                                 
598 KELA. Sosiaaliturvasopimukset, kättesaadav arvutivõrgus: http://www.kela.fi. 
599 Rohkelt viiteid territoriaalsusprintsiibi formuleerimise teemal SGB-s I vt Hauck/Noftz, SGB I, K § 30, Rn 2. 
600 Hauck/Noftz. SGB I, K § 30, Rn 9. 
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iseloomust tulenevalt või eelnevalt lepinguga ajaliselt piiratud. Lõike 2 järgi kehtib lõige 1 ka 
füüsilisest isikutest ettevõtjate suhtes.  

Saksamaal on tehtud territoriaalsuse põhimõttest erand osas, mis puudutab hüvitise maksmist 
väljapoole Saksamaa territooriumi. Täpsemalt sätestab pensionikindlustust reguleeriv SGB VI § 
110 lg 1, et õigustatud isikud, kes ainult ajutiselt välismaal viibivad, saavad selle aja eest hüvitisi 
samamoodi nagu need õigustatud isikud, kelle harilik viibimiskoht on siseriigis (s.t selle seaduse 
kehtimise riigis). Lõike 2 järgi saavad isikud, kelle alaline elukoht on välisriigis, hüvitisi niivõrd, 
kuivõrd järgnevalt ei sätestata välisriigis elavate isikute hüvitiste kohta teisiti. Lõike 3 järgi 
kohaldatakse selle jao sätteid üksnes juhul, kui rahvusvahelistest või riikidevahelistest 
kokkulepetest ei tulene teisiti. Teisisõnu kohalduvad üldjuhul välismaal elavale, ent Saksamaal 
pensioniks makseid teinud isikule, samad reeglid, kui isikule, kes on terve elu Saksamaal veetnud.  

SGB VI § 113 lg 1 p 1 järgi võetakse isikute isikustatud pensionipunktide arvutamisel muu hulgas 
arvesse Saksamaa Liitvabariigis täitunud sissemakseperioodile vastavad pensionipunktid. Lõike 2 
järgi võetakse orvupensioni saavate isikute isikustatud pensionipunktide lisa arvutamisel arvesse 
ainult Saksamaa Liitvabariigis täitunud sissemakseperioodid. Lõikest 3 tuleneb, et isikute puhul, 
kes pole sellise riigi kodanikud, kus on kohaldatav määrus nr 1408/71, arvestatakse isikustatud 
pensionipunkte 70% ulatuses. Sakslasest kindlustatud isiku puhul toitjakaotuspensioni 
mittesakslasele maksmisel on pension SGB VI § 113 lg 1 regulatsiooni tõttu väiksem juhul, kui 
toitja kaotanud isiku suhtes ei kehti määrus nr 1408/71, kui siis, kui ühenduse õigus kohalduks. Et 
siseriiklikku diskrimineerimist vältida, lisati § 113 lg-le 3 hiljuti teine lause, mille kohaselt ei kehti 
lõige 1 toitjakaotuspensioni puhul, kui surnud kindlustatud isik omas selle riigi kodakondsust, 
millele kohaldatakse määrust nr 1408/71.601 

Pensioni vähendatakse siis, kui tegu on isikuga, kellel pole selle riigi kodakondsust, mille suhtes 
määrus nr 1408/71 kohaldub ja/või puuduvad muud riikidevahelised kokkulepped.602 Vähendamist 
30% võrra peetakse Saksamaal põhiseaduspäraseks argumendiga, et nende isikute pealt ei laeku 
makse, s.t välismaalane välismaal ei osale Saksa riigi produktiivsuse kasvus (productivity growth, 
Produktivitätsfortschritt), mistõttu ei võiks ta ka pensioni suurenemisest osa saada. Kuid et ka 
nende pensioni regulaarselt suurendada, vähendatakse seda juba enne 70%-ni.603  

SGB VI § 114 lg 1 järgi võetakse isikute puhul, kes on sellise riigi kodanikud, kus on kohaldatav 
määrus nr 1408/71, isikustatud pensionipunktide arvutamisel täiendavalt arvesse: 1) 
pensionipunktid, mis vastavad perioodile, mille eest sissemakseid ei ole tehtud; 2) täiendavad 
pensionipunktid, mis on saadud perioodil, mille eest on tehtud vähendatud määraga sissemakseid, 
ning 3) abielulahutusega kaasnevast sotsiaalkindlustusliku tasaarvestuse või pensioniosakute 

                                                 
601 (3) Isikute puhul, kes ei ole sellise riigi kodanikud, kus on kohaldatav määrus (EMÜ) nr 1408/71, arvestatakse 

isikustatud pensionipunkte 70% ulatuses.” 
602 Vt ka Deutsche Rentenversicherung. Payment of German pension in another State: „Both German nationals and 

nationals of the Member States domiciled abroad will receive their pensions in full as established by the insurance 
periods completed in the current territory of the Federal Republic of Germany, combined with the exempted non-
contribution periods. If periods were completed outside of the current territory of Federal Republic of Germany 
(German Reich contribution periods/contribution and employment periods pursuant to the Foreign Pension Law 
[FRG]), this may entail a reduction in pension payments.“ “Foreigners not given parity with Germans, and who are 
domiciled abroad will only receive their regular pension with a 30 percent deduction, from the contribution periods 
completed within the current territory of the Federal Republic of Germany.” Kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.deutsche-rentenversicherung.de. 

603 Kreikebohm, SGB VI, § 113 lg 3, Rn 6. 



198 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

jagamise tulemusena mahaarvatud pensionipunktid niivõrd, kui see ületab perioodi, mil 
sissemakseid ei ole tehtud, või täiendavate pensionipunktide arvu, mis on saadud perioodil, mille 
eest on tehtud vähendatud määraga sissemakseid. Seejuures esimese lause alusel arvutatud 
pensionipunktid võetakse arvesse sellises suhtes, mis tuleneb Saksamaa Liitvabariigis täitunud 
sissemakseperioodile vastavate pensionipunktide ja § 272 lg 1 p 1 ja § 272 lg 3 esimese lause 
kohaselt arvutatud pensionipunktide ning sissemakseperioodide, sealhulgas välisriigi pensionide 
seaduse (Fremdrentengesetz)604 kohaste töötamisperioodide eest arvestatud kõigi pensionipunktide 
vahekorrast.  

SGB VI § 114 lg 2 järgi orvupensioni saavate isikute puhul, kes on sellise riigi kodanikud, kus on 
kohaldatav määrus nr 1408/71, võetakse isikustatud pensionipunktide lisa arvutamisel täiendavalt 
arvesse: 1) perioodid, mille eest sissemakseid ei ole tehtud, lõike 1 teises lauses sätestatud ulatuses, 
ning 2) riigi territooriumil arvessevõetavad täitunud perioodid. SGB VI § 114 täiendati hiljuti 
lõikega 3, mille kohaselt kehtib lg 1 ka toitjakaotuspensioni puhul ja lõige 2 orvupensioni puhul, 
kui surnud kindlustatud isik omas selle riigi kodakondsust, millele kohaldatakse määrust nr 
1408/71. 

Täiendava pensionikindlustuse puhul (mida ei reguleeri SGB) tuleb välismaal elades saadud lisad 
ja maksusoodustused tagasi maksta, kuna riik on arvestanud, et väljamaksetest laekub maksutulu, 
kuid välismaale kolides õnnestub pensioni saajal seda vältida. Seetõttu vähendatakse seda pensioni 
15% võrra välismaale maksmisel. Kui inimene Saksamaal maksukohuslaseks jääb, siis see 
reglatsioon ei kohaldu. 

Saksamaa on sõlminud lepingud Austraalia, Bosnia-Hertsegoviina, Tšiili, Iisraeli, Jaapani, Kanada 
ja Quebeci, Horvaatia, Maroko, Makedoonia, Montenegro, Korea, Serbia, Tuneesia, Türgi, 
USAga.605 

5.5. Eesti kehtiv õigus 

Eestis on sotsiaalkaitse korraldatud territoriaalsuse põhimõttel. Sellest annavad tunnistust mitmed 
analüüsi esemeks olevad seadused [ravikindlustuse seadus, psühhiaatrilise abi 
seadus, haigekassa seadus, riikliku pensionikindlustuse seadus, töötuskindlustuse 
seadus, tööturuteenuste ja -toetuste seadus, riiklike peretoetuste seadus, vanemahüvitise seadus, 
elatisabi seadus, riikliku matusetoetuse seadus, ohvriabi seadus, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
seadus, sotsiaalhoolekande seadus, tervishoiuteenuste korraldamise seadus (vähemalt vältimatu 
meditsiinilise abi osas), kogumispensionide seadus (kohustusliku II samba osas)].  

Viidatud seaduste põhjal saab teha järelduse, et Eestis on seadusandja hüvitistele saamise õigust 
piiranud nii osas, mis puudutab sündmuste aset leidmist Eesti territooriumil, hüvitise määramist 
üksnes isikutele, kes elavad Eestis, kui ka hüvitise maksmist isikule, kes elab Eestis. Toodud 
tõdemust kinnitab asjaolu, et nii mõneski seaduses on seadusandja loonud erandeid, mil hüvitist 
määratakse ja makstakse ka siis, kui hüvitise saamiseks olev tingimus täitub välisriigis.  

                                                 
604 See seadus käib nende isikute kohta, kelle eelkäijad on sakslased olnud ja kes asuvad Saksamaale (Spätaussiedler), 

samuti kodakondsuseta isikute jne kohta. 
605 Deutsche Rentenversicherung. Sozialversicherungsabkommen und Vertragsverhandlungen, kättesaadav 

arvutivõrgus: http://www.deutsche-rentenversicherung.de. 
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Nagu öeldud, on kehtivas õiguses hüvitise saamine piiratud mõnel juhul sellega, et hüvitisele 
õigust andev riskijuhtum leiab aset Eestis. Selliseid tingimusi sisaldavad näiteks PsAS § 10 lg 1, 
mille järgi kõigile Eesti territooriumil viibivatele isikutele tagatakse vältimatu psühhiaatriline abi. 
Samuti sisaldab sellist tingimust RMTS § 2 lg 1, mille järgi on riiklik matusetoetus Eesti 
territooriumil matuse korraldamiseks ettenähtud ühekordne toetus, mida makstakse Eestis 
registreeritud surma korral. Asjaomane tingimus on sätestatud veel OAS § 7 lõikes 1, mis sätestab, 
et hüvitist makstakse Eesti Vabariigi territooriumil toimepandud vägivallakuriteo ohvritele ja ohvri 
ülalpeetavatele. Eesti Vabariigi territooriumiga on abi andmine piiratud ka sotsiaalhoolekande 
seaduse alusel abi taotlemisel. Nimelt sätestab SHS § 4 lg 3, et vältimatut sotsiaalabi on õigus 
saada igal Eestis viibival isikul. Ka TTKS § 6 lg 1 järgi on igal Eesti Vabariigi territooriumil 
viibival inimesel õigus saada vältimatut abi. 

Eesti territooriumi siseselt on sotsiaalabi saamine seotud samuti riski realiseerumise kohaga. SHS § 
9 lg 1 sätestab, et vallas või linnas elavale isikule on kohustatud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, 
vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist korraldama elukohajärgne valla- või linnavalitsus. Lõike 2 
järgi korraldab väljaspool oma elukohta viibivale isikule sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja 
muu abi andmist valla- või linnavalitsus, kelle halduspiirkonnas ta viibib, kooskõlastatult isiku 
elukoha valla- või linnavalitsusega. Lõikest 3 tuleneb, et isikule, kelle elukohta ei saa kindlaks 
määrata, korraldab sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist see valla- või 
linnavalitsus, kelle halduspiirkonnas isik abi vajamise ajal asub. 

Veel sätestavad SHS § 9 lõiked 4 ja 5 abi andmise kohustuse kinnipidamiskohast vabanenud 
isikule ja välismaalasele, kes ajutiselt viibib Eestis. Neist viimasena nimetatud juhul korraldab 
vältimatu sotsiaalabi andmist see valla- või linnavalitsus, kelle halduspiirkonnas isik abi vajamise 
ajal asub.  

Hüvitiste saamise eeldusena on seadusandja tihtipeale lähtunud Eestis elamise nõudest. Täpsemalt 
on seadusandja piiranud hüvitise määramist tingimusega, mille järgi peab isik olema Eesti alaline 
elanik, tähtajalise elamisloa või elamisõiguse alusel Eestis elav isik (RaKS § 5 lg 1, RPKS § 4 lg 1 
p-d 1 ja 2, RMTS § 2 lg 1, TKindlS § 6 lg 1, TTTS § 3, RPTS § 2 lg 1, VHS § 2 lg 1 lause 1, 
ElatisAS § 2 lg 2, PISTS § 3 lg 1, SHS § 4 lg 1 p-d 1 ja 2, OAS § 9 lg 2 p 1).  

Lisaks määratakse Eesti territooriumil viibivale isikule hüvitisi, kui ta viibib Eestis välismaalaste 
seaduse § 51 lõikes 2 sätestatud alusel (ElatisAS § 2 lg 2), on Eestis viibiv Euroopa Liidu, Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanik (TKindlS § 6 lg 1, TTTS § 3, 
OAS § 9 lg 2), Eestis viibiv rahvusvahelise kaitse saaja (TKindlS § 6 lg 1, TTTS § 3, SHS § 4 lg 1 
p 3, OAS § 9 lg 2 p 4), Eestis viibiv varjupaigataotleja (TKindlS § 6 lg 1, TTTS § 3). 

Peale selle näeb RPKS § 4 lg 11 ette, et Eesti alalisel elanikul ja tähtajalise elamisloa või 
elamisõiguse alusel Eestis elaval välismaalasel, kelle elukoht on mitmes riigis, on õigus riiklikule 
pensionile, kui ta on resident tulumaksuseaduse § 6 lõike 1 tähenduses või kui ta elab Eestis 
püsivalt välismaalaste seaduse § 42 tähenduses. VHS § 2 lg 1 lause 2 järgi on Eesti elanikul, kelle 
elukoht on mitmes riigis, õigus hüvitisele, kui ta on resident tulumaksuseaduse § 6 lõike 1 
tähenduses või kui ta elab Eestis püsivalt välismaalaste seaduse või Euroopa Liidu kodaniku 
seaduse tähenduses.  

Teatud juhtudel on seadusandja piiranud hüvitise saamist tingimusega, et hüvitist makstakse ainult 
Eestis viibivale isikule. Vastavast põhimõttest annab tunnistust RaKS § 27, mis sätestab 
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ravikindlustushüvitise territoriaalsuse, s.t kindlustatud isikul on õigus saada mitterahalist 
ravikindlustushüvitist ainult Eestis. Ka riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratavat 
pensioni (RPKS § 4 lg 1 p-d 1 ja 2), töötuskindlustushüvitist (TKindlS § 121 lg 1, lg 3), riiklikke 
peretoetusi (RPTS § 2 lg 1), puuetega inimeste sotsiaaltoetusi (PISTS § 3 lg 1), vältimatut 
meditsiiniabi (TTKS § 6 lg 1), vältimatut sotsiaalabi (SHS § 4 lg 3) saab isik ainult Eestis.  

Seadusandja on teinud territoriaalsuse põhimõttest mõnikord erandeid. Seda on ta teinud nii 
ühepoolselt kui ka sõlmides teiste riikidega kahepoolseid sotsiaalkindlustuslepinguid. 

Ühepoolset territoriaalsuse põhimõttest erandi tegemist käsitleb RaKS § 27, mis sätestab, et teatud 
erijuhtudel saab isik tervishoiuteenuse hüvitist välisriigis. Erandit käsitleb ka RaKS § 53, mis 
sätestab, et kui selle seaduse § 51 lg 1 punktis 1 või lõigetes 2–4 nimetatud kindlustusjuhtum leiab 
aset kindlustatud isiku välisriigis viibimise ajal, asendab töövõimetuslehte välisriigis isikut ravinud 
arsti või hambaarsti väljastatud tõend.  

Lisaks sätestavad territoriaalsuspõhimõttest ühepoolsed erandid RPTS § 2 lg 2, OAS § 7 lg 2, OAS 
§ 9 lg-d 1 ja 2, §-d 311-314, RMTS § 2 lg 1. 

Eesti on sõlminud sotsiaalkindlustuslepingud Ukraina, Venemaa, Kanadaga. 

5.6. Järeldused ja ettepanekud 

Territoriaalsuse põhimõtte näol pole tegemist õigusliku printsiibiga, kuid selle põhimõtte 
rakendamine on puutumuses põhiõigustega ning võib olla küsitav omandipõhiõiguse realiseerimise 
seisukohalt. Samuti võivad tõusetuda inimväärikuse ja võrdse kohtlemise küsimused.  

Eestis rakendatakse territoriaalsuse põhimõtet võrdlemisi rangelt, kuid selle proportsionaalsust pole 
Eesti sotsiaalse kaitse valdkonnas põhjalikumalt analüüsitud. Seetõttu tuleks kõigepealt nende 
piirangute õigustatavust iga hüvitise, sh kohalike omavalitsuste hüvitiste puhul eraldi analüüsida. 
Seda enam, et nii ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakt kui ka Euroopa 
parandatud ja täiendatud sotsiaalharta nõuavad, et riik astuks isiku inimväärikuse tagamiseks 
samme hüvitiste eksporditavaks muutmisel. Eesti koordineerib sotsiaalkindlustust seonduvalt 
Euroopa Liiduga üle 30 riigis. Lisaks on Eesti sõlminud sotsiaalkindlustuslepingud Ukraina, 
Venemaa ja Kanadaga. Isikutele parema sotsiaalse kaitse tagamiseks tuleks Eestil kaaluda enamate 
sammude astumist. Teadaolevalt pole Eestis Euroopa Liidu õiguse aspektist analüüsitud 
sotsiaalhoolekande seaduse alusel ja kohalike omavalitsuste antavate hüvitiste koordineeritavust. 
Tähele tasub panna ka, et võrdlusalustes riikides on territoriaalsuse põhimõtte rakendamisel peetud 
võimalikuks paindlikku lähenemist.  

Territoriaalsuse põhimõtet põhimõttena ei ole SÜSis vajalik sätestada. Territoriaalsuse 
põhimõtet ja Eestile siduvaid välislepinguid arvesse võttes tuleb määratleda SÜSi isikuline ja 
ruumiline kehteala.  
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6. Õiguskindluse põhimõte 

6.1. Põhiseaduse suunised 

PS §-st 10 tuleneb õigusriigi printsiip. Selle printsiibi alapõhimõtteks on muu hulgas õiguskindluse 
põhimõte.606 Õiguskindlus on Riigikohtu hinnangul omaette sotsiaalne väärtus. See sotsiaalne 
väärtus kujuneb siis, kui realiseerub õigusaktide eesmärk luua ühiskonnas korrapära ja stabiilsust, 
et eksisteeriks kindel ja püsiv alus põhiõiguste ja -vabaduste seaduspäraseks kasutamiseks.607 
Õiguskindluse põhimõtte ülesandeks on luua kindlust kehtiva õigusliku olukorra suhtes.608  

Õiguskindluse põhimõte jaguneb salajase õiguse keelu,609 õigusselguse ja usalduse kaitse 
põhimõteteks.610  

Salajase õiguse keelust tuleneb seaduste kättesaadavuse nõue. Esiteks peab seadus olema 
avaldatud. Nii saab igaüks avaldatud seadusest teada ja seda mõista.611 Teiseks tuleneb salajase 
õiguse keelust riigikeelsuse nõue.612 Kolmandaks peab seaduse vastuvõtmise ja jõustumise vahele 
jääma mõistlik aeg, mille jooksul adressaadid saaksid uute normidega tutvuda ning oma tegevuse 
vastavalt ümber korraldada (vacatio legis).613  

Riigikohus on vacatio legisesse puutuvalt leidnud, et seadusandja ei või uusi regulatsioone 
kehtestada meelevaldselt ja n-ö üleöö. Sellest johtuvalt tuleb seadusandjal uue õigusliku olukorra 
loomisel jätta õiguse adressaadile oma tegevuse ümber korraldamiseks piisavalt aega. Viimane on 
hinnangu küsimus. Hinnangu kujundamisel võetakse vaatluse alla õigussuhte iseloom, õigussuhte 
muutmise ulatus ning sellest tulenev vajadus ümberkorraldusteks normiadressaatide tegevuses. 
Lisaks hinnatakse, kas muudatus õiguslikus olustikus oli ettenähtav või ootamatu.614 See tähendab, 
et mõnikord pole uue seaduse jõustumiseks piisav PS §-s 108 sätestatud kümnepäevase tähtaja 
järgimine. Riigikohtu praktika järgi peavad pikema jõustumisajaga olema näiteks seadused, millega 
reformitakse terviklikult mingit õigusharu,615 muudatus on ootamatu või mastaapne,616 või õigusakt 
toob kaasa olulisi muudatusi.617 Neist viimaseks on mõned riigikohtunikud pidanud ka 
omavalitsuslike ülesannete rahastamist reguleerivate seaduste olulist muutmist.618  

                                                 
606 Vt nt RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 12. 
607 RKPJKo 30.09.1994, nr III-4/A-5/94; vt ka R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse, 

Tallinn, 2004, lk 100. 
608 RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 12. 
609 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3. 
610 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3; RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 12. 
611 RKKKo 09.09.1997, 3-1-1-86-97 
612 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3.3. 
613 RKPJKo 02.12.2004, 3-4-1-20-04, p 26. 
614 RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 26. 
615 RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 27.. 
616 RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 28. 
617 RKHKo 05.10.2006, 3-3-1-33-06, p 18. 
618 Jüri Põllu eriarvamus, millega on ühinenud kohtunikud Tõnu Anton, Indrek Koolmeister, Jaak Luik ja 

Harri Salmann asjas RKPJK 19.04.2004, nr 3-3-1-46-03, p 6. 
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Õigusselguse põhimõte on suunatud sellele, et isik saaks avaliku võimu käitumist piisava 
tõenäosusega ette näha ja sellega arvestada.619 Nii vastavad Riigikohtu hinnangul õigusselguse 
põhimõttele normid, mis on piisavalt selged ja arusaadavad, et üksikisikul oleks võimalik avaliku 
võimu organi käitumist teatava tõenäosusega ette näha ja oma käitumist reguleerida.620 Isik peab 
saama, sh vajadusel asjakohase nõustamise abiga, asjaolusid arvestades mõistlikul määral ette näha 
tagajärgi, mida teatud tegevus võib kaasa tuua.621 Riigikohus on leidnud, et õigusselge on norm, 
millest saab aru selle tõlgendamisel.622 Õigusselguse põhimõttele ei vasta aga regulatsioon, mis on 
ebapiisav,623 umbmäärane,624 ebaselge.625 

Normi õigusselguse hindamisel lähtub Riigikohus kujuteldavast keskmiste võimetega isikust.626 
Too isik peab normist aru saama. Ta peab n-ö rohkem aru saama normidest, mis annavad aluse 
tema õiguste piiramiseks627 ja panevad talle peale kohustusi.628  

Usalduse kaitse põhimõte kaitseb riigi ja isiku vahel tekkinud usaldussuhet.629 Selle usaldussuhte 
kaitsmiseks kehtivad muu hulgas järgnevad põhimõtted: 1) ebasoodsa normi tagasiulatuva mõju 
keeld ja 2) õiguspärane ootus.630 Järgnevalt käsitletakse neid põhimõtteid selguse mõttes eraldi.  

Ebasoodsa normi tagasiulatuva mõju keeld tähendab keeldu anda minevikus toimunule erinevalt 
varasemast teistsugune õiguslik hinnang.631 Norm on tagasiulatuva mõjuga, kui see seab vähemalt 
osaliselt õigusliku tagajärje sõltuvusse neist asjaoludest, mis on normi kehtima hakkamisel juba 
aset leidnud.632 Seejuures eristatakse ehtsat ja ebaehtsat tagasiulatuvat normi mõju. Neist 
esimesega on tegemist siis, kui ümberkvalifitseeritav õigussuhe on juba lõppenud.633 Teisega on 
tegemist aga siis, kui sündmus või suhe on osaliselt aset leidnud, ent pole veel lõppenud, ning norm 
kvalifitseerib selle õigussuhte ümber.634  

                                                 
619 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3.1. 
620 RKÜKo 28.10.2002, nr 3-4-1-5-02, p 31 
621 RKÜKo 28.10.2002, nr 3-4-1-5-02, p 31; RKPJKo 15.12.2001 nr 3-4-1-16-05, p 22. 
622 RKPJKo 22.02.2001, nr 3-4-1-4-01, p 17; vt ka RKÜKo 22.02.2005, 3-2-1-73-04, p 36; RKPJKo 15.12.2005, 3-4-

1-16-05, p 23: “Kohtu ülesandeks on muu hulgas seaduste tõlgendamine ja vajadusel ka tekkinud vastuolude ja 
lünkade ületamine. Igasugune seaduse ebaselgus ei tähenda tingimata põhiseadusevastasust. Kolleegium leiab, et 
seaduse süstemaatilise tõlgendamise abil on võimalik järeldada seadusandja tahet väikestes kortermajades 
ostueesõiguse sätestamiseks (vt otsuse punkte 15-18).” 

623 RKPJKo 12.01.1994, nr III-4/A-1/94. 
624 RKPJKo 05.10.2000, nr 3-4-1-8-00, p 13. 
625 RKPJKo 08.10.2007, nr 3-4-1-15-07 , p 19. 
626 RKPJKo 15.12.2005, nr 3-4-1-16-05, p 23. 
627 RKPJKo 15.12.2001 nr 3-4-1-16-05, p 21. 
628 RKPJKo 20.03.2006, nr 3-4-1-33-05, p 22. 
629 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3. 
630 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3.2. 
631 T. Annus. Riigiõigus, Tallinn, 2006, lk 95. 
632 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3. 
633 I. Pilving. Õigusakti tagasiulatuv jõud teoses K. Merusk jt. Õigusriigi printsiip ja normitehnika, 

SA Eesti Õiguskeskus, 1999, lk 85. 
634 I. Pilving. Õigusakti tagasiulatuv jõud teoses K. Merusk jt. Õigusriigi printsiip ja normitehnika, 

SA Eesti Õiguskeskus, 1999, lk 85.  
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Riigikohtu praktika järgi ei või õiguse ühe üldpõhimõtte järgi üldjuhul seadusel olla tagasiulatuvat 
jõudu.635 Õiguse üldpõhimõtete järgi tuleb uuele õigusnormile tagasiulatuva jõu andmine sätestada 
vastava seaduse rakendussätetes.636 Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on leidnud, et 
olukorras, kus õiguslikule olukorrale kohaldatakse tagasiulatuvalt sätet, mille tagasiulatuvat 
kohaldamist pole seadusandja sätestanud, ei saa sätet tagasiulatuvalt kohaldada.637  

Kui seadusandja on näinud normi tagasiulatuva jõu ette, on see arvestades põhiseaduses 
väljendatud rahva tahtega, riigi üldiste huvidega ning tegeliku olukorra ja legaalsuse printsiibiga 
põhimõtteliselt lubatav. Teisisõnu võib seadusandja anda tagasiulatuva jõuga 
mittekriminaalõiguslikke õigusakte, millega võidakse muuta või tühistada varasemaid 
õigustloovaid akte.638 Tagasiulatuva jõu saab Riigikohtu tsiviilkolleegiumi hinnangul põhiseaduse 
järgi anda rangetes piirides seadusele siis, kui on vaja ületada seaduste rakendamisest tekkinud 
õiguskonflikte. Seda siis, kui vastava sätte tagasiulatuva rakendamiseta võivad tekkida negatiivsed 
tagajärjed, mis kaaluvad ilmselgelt üles õiguskindluse põhimõtte.639  

Riigikohtu halduskolleegiumgi on seisukohal, et normile ebaehtsa tagasiulatuva jõu andmine pole 
iseenesest põhiseadusevastane. Seejuures võib kolleegiumi arvates tagasiulatuva jõu anda ka 
koormavale seadusesättele. Viimast juhul, kui selleks on põhjendatud vajadus ja sellega ei 
kahjustata ebaproportsionaalselt isiku õiguspärast ootust.640 Kolleegium on möönnud, et üldjuhul ei 
või usalduse kaitse seisukohalt anda isikule negatiivseid tagajärgi toovale seadusele tagasiulatuvat 
mõju. Usalduse kaitse seisukohalt pole kolleegiumi arvates aga põhiseadusevastane regulatsioon, 
millega isiku suhtes kehtestatakse kohustus, mille isik on eelnevalt ise endale vabatahtlikult 
võtnud. Seda põhjusel, et see regulatsioon ei saa olla isikule üllatuslik.641 Halduskolleegium on 
märkinud, et normi tõlgendamisel tuleb kaaluda, kas usalduse kaitse ja õiguspärane ootus kaaluvad 
üles avaliku huvi. Kui esinevad ülekaalukad avalikust huvist tulenevad põhjused, on normile 
tagasiulatuva mõju andmine õigustatav.642 Samuti on halduskolleegium leidnud, et kui isiku 
põhiõiguse piiramine pole vastuolus põhiseadusega ja on proportsionaalne, võib normile ebaehtsa 
tagasiulatuva mõju anda.643 Halduskolleegium on leidnud veel, et isiku õiguspärane ootus on 
kaitstud, kui rakendussäte näeb ette isikule kaitse uuest regulatsioonist tuleneva ebasoodsa mõju 
vastu.644  

                                                 
635 RKPJKo 30.09.1994, nr III-4/A-5/94; RKTKo 25.04.2002, nr 3-2-1-51-02, p 12; RKTKo 22.10.2003 nr 3-2-1-96-

03, p 19; RKTKo 22.09.2005 nr 3-2-1-79-05; RKHKo 10.01.2007, nr 3-3-1-85-06, p 11; RKTKo 12.01.2007, nr 3-
2-1-126-06, p 16. 

636 RKPJKo 30.09.1994, nr III-4/A-5/94; RKTKo 25.04.2002, nr 3-2-1-51-02, p 12; RKTKo 22.10.2003 nr 3-2-1-96-
03, p 19; RKTKo 22.09.2005 nr 3-2-1-79-05; RKHKo 10.01.2007, nr 3-3-1-85-06, p 11; RKTKo 12.01.2007, nr 3-
2-1-126-06, p 16. 

637 RKPJKo 30.09.1994, nr III-4/A-5/94. 
638 RKPJKo 21.12.1994, nr III-4/A-10/94, milles kohus märkis: „Vaadeldaval juhul puudus aga õiguslik tarvidus ja 

alus seadusega tagasiulatuvalt tehinguid kehtetuks tunnistada, sest vastavad õiguslikud otsustused olid tehtud juba 
varasemalt.“  

639 RKTKo 25.04.2002, nr 3-2-1-51-02, p 12. 
640 RKHKo 17.03.2003, nr 3-3-1-11-03, p 33; RKHKo 17.03.2003, nr 3-3-1-10-03, p 29; RKHKo 18.03.2003, nr 3-3-

1-12-03, p 12; RKHKo 17.04.2003, nr 3-3-1-16-03, p 11. 
641 RKHKo 17.03.2003, nr 3-3-1-11-03, p 34; RKHKo 17.03.2003, nr 3-3-1-10-03, p 31; RKHKo 18.03.2003, nr 3-3-

1-12-03, p 12; RKHKo 17.04.2003, nr 3-3-1-16-03, p 11. 
642 RKHKo 11.11.2004, nr 3-3-1-66-04, p 10. 
643 RKHKo 11.11.2004, nr 3-3-1-66-04, p 11. 
644 RKHKo 14.04.2005, nr 3-3-1-7-05, p 18. 
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Ka teoorias on tagasiulatuvat jõudu peetud lubatavaks järgnevatel juhtudel: 1) isik pidi ja võis 
arvestada tagasiulatuva jõu rakendamisega,645 2) kehtiv õigus on lünklik ning vaja on normide 
täpsustamiseks rakendada tagasiulatuvat jõudu,646 3) kõrvaldatakse ebaõiglus (nt tunnustatakse 
tagasiulatuvalt isiku rikutud õigusi ja kaitstakse vabadusi),647 4) avalik huvi kaalub üksikisiku huvi 
akti kehtimajäämise vastu üles.648 Märkida tuleb veel, et teooria järgi on menetlusõiguse 
muutumine menetluse kestel lubatav ning sellisel juhul kohaldatakse pooleliolevates menetlustes 
alates muudatuste toimumisest uusi menetlusnorme.649  

See, kas kindlal juhul on tagasiulatuva jõu keelu põhimõttest tulenevalt isiku ja riigi vahel tekkinud 
usaldussuhe kaitstav, on kaalumise küsimus.650 Ebasoodsa tagasimõju keelu osas tuleb esmalt 
tuvastada, kas üldse on tegemist ebasoodsa tagasimõjuga.651 Kui on tegemist ebasoodsa 
tagasimõjuga, siis tuleb kaalumisel lähtuda reeglist, mille järgi on koormav tagasiulatuva mõjuga 
norm põhiseadusega vastuolus, v.a juhul, kui seda õigustavad ülekaalukad põhjused.652 

Minnes edasi õiguspärase ootuse põhimõtte juurde, tuleb kõigepealt esile tõsta, et õiguspärase 
ootuse põhimõte kaitseb isiku autonoomiat.653 Autonoomne isik peab saama oma elu planeerida 
ning näha vähemalt mõistlikul määral ette oma tegude tagajärgi. Õiguspärase ootuse põhimõte 
kaitsebki isiku usaldust kehtiva õiguse püsimisse, kui isiku ettenähtud tagajärg osaliselt või 
täielikult ei saabu vahepealse õigusliku olukorra muutumise tõttu.654  

Riigikohtu praktika pinnalt saab teha järelduse,655 et isiku õiguspärane ootus on kaitstav, kui: 
1) õigusakt annab isikule subjektiivse õiguse,656 2) isik on hakanud õigust realiseerima657 või on 

                                                 
645 I. Pilving. Õigusakti tagasiulatuv jõud teoses K Merusk jt. Õigusriigi printsiip ja normitehnika, 

SA Eesti Õiguskeskus, 1999, lk 85.  
646 I. Pilving. Õigusakti tagasiulatuv jõud teoses K. Merusk jt. Õigusriigi printsiip ja normitehnika, 

SA Eesti Õiguskeskus, 1999, lk 85. 
647 I. Pilving. Õigusakti tagasiulatuv jõud teoses K. Merusk jt. Õigusriigi printsiip ja normitehnika, 

SA Eesti Õiguskeskus, 1999, lk 85. 
648 I. Pilving. Õigusakti tagasiulatuv jõud teoses K. Merusk jt. Õigusriigi printsiip ja normitehnika, 

SA Eesti Õiguskeskus, 1999, lk 85. 
649 I. Pilving. Õigusakti tagasiulatuv jõud teoses K. Merusk jt. Õigusriigi printsiip ja normitehnika, 

SA Eesti Õiguskeskus, 1999, lk 86. Vrdl haldusmenetluse seaduse eelnõu seletuskirjaga seisuga 15.06.2000, nr 456 
SE, kättesaadav arvutivõrgus: http://www.riigikogu.ee: „Lõige 2 sätestab, et kui menetluse läbiviimise ajal 
muutuvad menetlusnormid, siis kohaldatakse menetluses neid menetlusnorme, mis kehtisid menetluse alguse ajal. 
Sättega on püütud kaitsta isiku õiguspärase ootuse põhimõtet.“ 

650 Vt ka M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 
täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3; vt ka RKHKo 11.11.2004, nr 3-3-1-66-04, p 10: „Tõlgendamisel 
tuleb kaaluda, kas usalduse kaitse ja õiguspärane ootus sellesse, et kaebeõigus ei kao automaatselt, kaaluvad üles 
avaliku huvi. Antud juhul puuduvad ülekaalukad, avalikust huvist tulenevad põhjused, mis õigustaksid seaduse 
muudatuse tõlgendamisel HKMS § 9 lg-le 5 tagasiulatuva mõju andmist.“ 

651 RKHKo 11.11.2004, nr 3-3-1-66-04, p 10.  
652 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3.2. 
653 P.P. Craig. Formal and Substantive Conceptions of the Rule of Law: An Analytical Framework, PL, 1997, pp 467, 

481 viidatud S. Schønberg. Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford University Press, 2000, p 12. 
654 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3.2. 
655 Õiguskantsleri 16.07.2008 märgukiri siseministrile nr 6-1/070655/0804192, p 18; M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, 

Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 
3.4.3.2. 

656 Vt nt RKPJKo 14.10.2005, nr 3-4-1-11-05, p 24; RKPJKo 22.02.2001, nr 3-4-1-3-01, p 11; RKPJKo 04.03.2001, nr 
3-4-1-2-01, p 22. 
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hakanud kulgema tähtaeg, mis on isiku jaoks soodsa õigusjärelmi tingimuseks;658 3) võrreldes vana 
ja uut regulatsiooni, on uus regulatsioon isiku jaoks ebasoodsam;659 4) isiku ootus, et õiguslik 
olukord jääb püsima, on mõistlik.660  

Nii nagu tagasiulatuva jõu keeld, ei anna ka õiguspärane ootus tekkinud usaldussuhtele absoluutset 
kaitset.661 Riigikohtu hinnangul võib seadusandja õigussuhteid vastavalt muutunud oludele ümber 
kujundada ning sellega paratamatult halvendada mõnede ühiskonnaliikmete olukorda.662 See, kas 
kindlal juhul on õiguspärase ootuse põhimõttest tulenevalt isiku ja riigi vahel tekkinud usaldussuhe 
kaitstav, on kaalumise küsimus.663 Kaalumisel tuleb arvestada, et kui muudatusega kaasneb isiku 

                                                                                                                                                                 
657 RKPJKo 30.09.1994, nr III-4/A-5/94; RKPJKo 17.03.1999, nr 3-4-1-2-99: „Õigusvastaselt võõrandatud vara 

tagastamise või kompenseerimise nõudeõigust omavatel isikutel, kes esitasid õigusvastaselt võõrandatud vara 
tagastamise või kompenseerimise avalduse tähtaegselt või kelle avalduse esitamise tähtaeg ennistati, oli kooskõlas 
õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõttega alust eeldada, et nende omandireformi õigustatud subjektiks 
tunnistamine otsustatakse avalduse esitamise ajal kehtinud seaduse alusel. Avalduse esitamisega asusid need isikud 
realiseerima seadusega antud õigust nõuda õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamist või kompenseerimist ning 
neil oli mõistlik ootus, et seda õigust põhjendamatult ära ei võeta.“ RKHKo 20.06.2000, nr 3-3-1-30-00, p 3; 
RKHKo 10.01.2007, nr 3-3-1-85-06, p 11. 

658 RKPJKo 30.09.1994, nr III-4/A-5/94 leidis kolleegium, et põhiseaduse mõtte kohaselt on õiguse üldpõhimõtteks 
õiguspärase ootuse printsiip. Asjaomase põhimõtte järgi on igaühel õigus tegutseda mõistlikus ootuses, et 
rakendatav seadus jääb kehtima. Seejuures peab igaüks saama temale seadusega antud õigusi ja vabadusi kasutada 
vähemalt seaduses sätestatud tähtaja jooksul. Tehtav muudatus ei või olla õiguse subjektide suhtes sõnamurdlik. 
Öeldust tulenevalt leidis põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium, et olukorras, kus riik lubas isikutele viieaastast 
maksuvabastust, ent selle viieaastase perioodi kestel kaotas maksuvabastuse ära, oli seadusandja käitunud vastuolus 
õiguspärase ootuse põhimõttega; vt ka RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 13; RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-
20-04, p 23. 

659 I. Pilving. Õiguskindlus ja õiguspärane ootus teoses A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat, Tartu, 2004, lk 
291; RKHKo 05.04.2006, nr 3-3-1-15-06, p 9. 

660 RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 13 leidis kolleegium et igaüks peab õiguspärase ootuse põhimõttest 
tulenevalt saama kujundada oma elu mõistlikus ootuses, et talle antud õigused ja pandud kohustused püsivad 
stabiilsetena ega muutu rabavalt talle ebasoodsas suunas; RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p-d 14, 23; 
RKPJKo 17.03.1999, nr 3-4-1-2-99; RKHKo 11.06.2001, nr 3-3-1-32-01, p-s 2 leidis kolleegium, et isikul puudub 
mõistlik ootus, et seaduse ebaõiglane redaktsioon jääb kehtima; RKHKo 02.03.2005, nr 3-3-1-92-04, p-s 12 leidis 
kolleegium, et isikul ei saa olla õiguspärast ootust siis, kui norm on selle tagajärgede osas ebaselge: RKHKo 
02.03.2005, nr 3-3-1-92-04, p-s 14 märkis kolleegium aga, et ebaselges olukorras võis isikul tekkida õiguspärane 
ootus, et riik kõrvaldab mõistliku aja jooksul ebaselge olukorra; RKTKo 15.12.1999, nr 3-2-1-97-99; RKHKo 
16.04.2007, nr 3-3-1-5-07, p 12–13 leidis aga kolleegium, et olukorras, kus isik on esitanud taotluse vahetult enne 
uue regulatsiooni kehtimahakkamist ning vana ja uue regulatsiooni kehtimise vahele on jäänud pea aasta, vana 
regulatsioon ei sätestanud taotluse läbivaatamise aega ja polnud võimalik ette näha, kaua menetluseks aega kulub, 
tuleb kohaldada seda materiaalõiguse normi, mis kehtis otsuse tegemise ajal. Põhiseaduslikkuse järelevalve 
kolleegiumi seisukoht, mille järgi on igaühel õigus mõistlikule ootusele, et seadusega lubatut rakendatakse isikute 
suhtes, kes on hakanud oma õigust realiseerima, ei saa rääkida olukorras, kus isikul puudus õiguspärane ootus 
taotluse rahuldamiseks enne uue regulatsiooni kehtima hakkamist kehtinud regulatsiooni alusel, vrdl RKHKo 
10.01.2007, nr 3-3-1-85-06, p-i 11, milles kolleegium leidis, et nõudeõigust omaval isikul on kooskõlas 
õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtetega alust eeldada, et tema nõude üle otsustatakse avalduse 
menetlusse võtmise ajal kehtinud seaduse alusel. 

661 RKPJKo 30.09.1994, nr III-4/A-5/94: „Õiguse üheks üldpõhimõtteks on, et üldreeglina ei tohi seadusel olla 
tagasiulatuvat jõudu.“; RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 14: „Õiguspärase ootuse põhimõte ei tähenda, et 
isikute õiguste piiramine või soodustuste lõpetamine on üldse lubamatu.“; RKHKo 29.03.2006, nr 3-3-1-81-05, p 
14; vt ka T. Annus. Riigiõigus, Tallinn, 2006, lk 95. 

662 RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04, p 14. 
663 Vt ka M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 

täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3; vt ka RKHKo 11.11.2004, nr 3-3-1-66-04, p 10: „Tõlgendamisel 
tuleb kaaluda, kas usalduse kaitse ja õiguspärane ootus sellesse, et kaebeõigus ei kao automaatselt, kaaluvad üles 
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jaoks negatiivsem olukord, tuleb kaaluda, kas isiku mõistlik ootus õigusliku olukorra püsimisse 
kaalub üles avaliku huvi ümberkorralduse järele. Kaalumisel tuleb seejuures arvestada muudatuse 
ettenähtavust, õigusliku olukorra selgust, muutunud olusid, muudatusega kaasnevaid tagajärgi jne. 
N-ö 50:50 olukorras on muudatus lubatud.664 

6.2. Euroopa Liidu õigus 

Õiguskindlus665 ja tagasiulatuva jõu keeld666 on ka Euroopa Ühenduste õiguses tunnustatud õiguse 
üldpõhimõtted. Asjaomased põhimõtted kehtivad nii normiloomes, normi avalikustamisel kui ka 
normi rakendamisel.  

Sissejuhatavalt tuleb öelda, et õiguskindlus kui Euroopa Ühenduste fundamentaalne põhimõte667 on 
Euroopa Ühenduste õiguskorra lahutamatu osa.668 Euroopa Ühenduste Kohus on leidnud, et sellest 
põhimõttest tuleneb nõue, mille järgi peavad õigusnormid olema selged ja täpsed. Asjaomase 
põhimõtte eesmärgiks on tagada, et olukorrad ja õigussuhted, mida Euroopa Ühenduste õigus 
käsitleb, jäävad ettenähtavateks.669 Seda eriti siis, kui õigusreeglite järelmitel on isikutele või 
ettevõtetele negatiivsed tagajärjed.670  

Õiguskindluse põhimõttes sisalduvast ettenähtavuse nõudest tuleneb muu hulgas avalikule võimule 
kohustus võtta meede kasutusele alles siis, kui isikutel, keda see puudutab, on olnud võimalus selle 
meetmega tutvuda.671 Täpsemalt tuleneb Kohtu hinnangul õiguskindluse põhimõttest nõue teha 
Euroopa Ühenduste õigusest tulenev meede sobilikul moel avalikuks, et isikud saaksid teha 
kindlaks oma õigusi ja kohustusi konkreetses Euroopa Ühenduste õiguse valdkonnas.672  

Mis puutub õigusnormi rakendamisesse, siis on Euroopa Ühenduste Kohus öelnud, et ka Euroopa 
Ühenduste õiguse siseriiklikult rakendamise tulemusel tekkiv õiguslik olukord peab olema piisavalt 
täpne ja selge, et isik saaks teada oma õiguste ja kohustuste ulatusest.673  

Sisuliselt saab Euroopa Ühenduste Kohtu praktika õiguskindluse põhimõtte osas jagada tinglikult 
neljaks: 1) ehtsa tagasiulatuva jõu keeld, 2) ebaehtsa tagasiulatuva jõu keeld, 3) õiguspärane ootus 
(edaspidi on kokkuvõtlikult neid kolme põhimõtet nimetatud usalduse kaitse põhimõte), 4) 

                                                                                                                                                                 
avaliku huvi. Antud juhul puuduvad ülekaalukad, avalikust huvist tulenevad põhjused, mis õigustaksid seaduse 
muudatuse tõlgendamisel HKMS § 9 lg-le 5 tagasiulatuva mõju andmist.“ 

664 M. Ernits. Kommentaarid §-le 10, Tartu Ülikool. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2. 
täiendatud tr, Tallinn, 2008, § 10 komm 3.4.3.2. 

665 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.02.2008 otsus asjas nr C-2/06, p 37. 
666 Euroopa Ühenduste Kohtu 15.04.2008 otsus asjas nr C-268/06, p 100; Euroopa Ühenduste Kohtu 04.07.2006 otsus 

asjas nr C-212/04, p 110. 
667 Euroopa Ühenduste Kohtu 16.05.2000 otsus asjas nr C-78/98, p 33; Euroopa Ühenduste Kohtu 16.05.2000 otsus 

asjas nr C-78/98, p 67; Euroopa Ühenduste Kohtu 10.07.1997 otsus asjas nr C-261/95, p 28. 
668 Euroopa Ühenduste Kohtu 27.04.2006, C-423/04, p 40; Euroopa Ühenduste Kohtu 15.03.2005 otsus asjas nr C-

209/03, p 67; Euroopa Ühenduste Kohtu 29.11.2001 otsus asjas nr C-366/99, p 74; Euroopa Ühenduste Kohtu 
23.05.2000 otsus asjas nr C-104/98, p 39. 

669 Euroopa Ühenduste Kohtu 15.09.2005 otsus asjas nr C-199/03, p 69. 
670 Euroopa Ühenduste Kohtu 18.11.2008 otsus asjas nr C-158/07, p 67; Euroopa Ühenduste Kohtu 13.02.1996 otsus 

asjas nr C-143/93, p 27; Euroopa Ühenduste Kohtu 17.07.2008 otsus asjas nr C-347/06, p 69.  
671 Euroopa Ühenduste Kohtu 25.01.1979 otsus asjas nr 98/78, p 15. 
672 Euroopa Ühenduste Kohtu 27.04.2006 otsus asjas nr C-441/02, p 76; Euroopa Ühenduste Kohtu 27.02.2003 otsus 

asjas nr C-415/01, p 21; Euroopa Ühenduste Kohtu 02.06.2005 otsus asjas nr C-136/03, p 52. 
673 Euroopa Ühenduste Kohtu 02.06.2005 otsus asjas nr C-136/03, p 52. 
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õigusselgus. Järgnevalt leiavadki asjaomased õiguskindluse põhimõtte alapõhimõtted selguse 
huvides eraldi käsitlemist. 

Etteruttavalt tuleb öelda, et õiguskindluse põhimõte pole Euroopa Ühenduste Kohtu praktikas 
absoluutne. Näiteks usalduse kaitse põhimõtte puhul võrreldakse enne kõigepealt isiku olukorda 
enne ja pärast õigusmuudatuse aset leidmist, et teha kindlaks, kumb olukord isikule soodsam on.674 
Seejärel asutakse kaaluma, kas õigusmuudatus on õigustatav. See tähendab, et kõnealuse põhimõtte 
kohaldamisel hindab kohus, kas asjaomane põhimõte kaalub üles avaliku huvi akti kehtimajäämise 
suhtes või kas see põhimõte kaalub üles Euroopa Ühenduste õigusest tuleneva järgimise.675  

Siin saab tuua näiteks ka kaasuse, kus Euroopa Ühenduste Kohus kaalus omavahel liikmesriigi 
õigusest tulenevat haldusakti vaidlustamistähtaega, mis on sätestatud õiguskindluse huvides, ja 
Euroopa Ühenduste õigusest tulenevat nõuet, mille järgi peab isikul olema võimalik talle Euroopa 
Ühenduste õigusest tulenevaid õigusi tõhusalt realiseerida. Kaalumise tulemusel leidis kohus, et 
Euroopa Ühenduste õigusega on kooskõlas see, kui õiguskindluse huvides on menetluse 
alustamiseks ette nähtud mõistlikud ajalised piirangud.676 Seda juhul, kui sellised ajalised piirangud 
ei muuda praktiliselt võimatuks või ülemääraset raskeks Euroopa Ühenduste õigusest tulenevate 
õiguste teostamist.677 Liikmesriigid võivad küll õiguskindluse põhimõttele tuginedes nõuda, et isik 
esitab avalduse jõustunud haldusotsuse, mis on sisuliselt vastolus Euroopa Ühenduste õigusega, 
ümbervaatamiseks ja tühistamiseks, mõistliku aja jooksul.678 Viimast põhjusel, et haldusorgani 
otsuse lõplikkus, mis on saavutatud õiguskaitseks antud mõistliku ajapiirangu möödumisel või 
nende õiguskaitsevahendite ammendumisel, aitab kaasa õiguskindluse saavutamisele. Selle 
tagajärjeks on, et Euroopa Ühenduste õigus ei nõua, et haldusorganid oleks kohustatud 
põhimõtteliselt ümber vaatama oma otsust, mis on saanud sel moel lõplikuks.679 Sellest olenemata 
on peab eriliste asjaolude esinemisel artiklist 10 (EÜ) tulenevast koostöökohustusest siseriiklik 
administratsioon üle vaatama haldusotsuse, mis on saanud lõplikuks pärast siseriiklike 
õiguskaitsevahendite ammendumist, et võtta arvesse vastavate Euroopa Ühenduste õiguse normide 
tõlgendusi, sh kohtu omi.680 Selline ülevaatamine on võimalik siis, kui lõpliku kohtuastme otsus, 
millega vaidlusalune haldusotsus sai lõplikuks, oli sellele järgneva Euroopa Ühenduste Kohtu 
                                                 
674 Euroopa Ühenduste Kohtu 14.07.1983 otsus asjas nr 224/82. Selles lahendis märkis kohus, et tegemaks kindlaks, 

kas õiguspärase ootuse põhimõtet on järgitud, on vaja uurida olukorda, mida uus määrus püüdis parandada. Ajal, 
mil isikud sõlmisid lepingud, reguleerisid abi andmist määrused, mille järgi tuli leping sõlmida hiljemalt 
31.07.1980 ning see edastada haldusorganile. Need, kes ootasid kuni 31.07.1980 oma lepingute sõlmimisega poleks 
jõudnud oma lepinguid haldusorganile uue nõude tõttu edastada. Kuna abi maksmine seoti tagasiulatuvalt nõudega 
edastada leping 31.07.1980, rikkus komisjon puudutatud isikute, kes sõlmisid lepingud kehtiva õiguse alusel ning ei 
saanud mõistlikult oodata, et tagasiulatuvalt sätestatakse lepingute edastamisele ajaline piirang, mis langeb kokku 
lepingute sõlmimise tähtajaga, õiguspärast ootust; Euroopa Ühenduste Kohtu 18.11.2008 otsus asjas nr C-158/07, p 
68 jj. Euroopa Ühenduste Kohus märkis, et kui normi kohaldatakse tagasiulatuvalt enne selle normi kehtestamist 
tekkinud olukordadele, ent see on mõeldud selleks, et Euroopa Ühenduste õigust õigesti kohaldada, pole sel normil 
negatiivseid tagajärgi isikule, kui isikule antakse rohkem õigusi, kui tal enne oli. 

675 Euroopa Ühenduste Kohtu 16.05.2000 otsus asjas nr C-78/98, p 67-71. Selles lahendis kaalus Euroopa Ühenduste 
Kohus omavahel õiguskindluse põhimõtet ja õiguste tõhusa teostamise põhimõtet ning leidis, et olukorras, kus isik 
ei saa oma õiguseid tõhusalt (ei saa üldse või on eriliselt raske) teostada, pole õiguskindluse põhimõte regulatsiooni 
kohaseks õigustuseks; Euroopa Ühenduste Kohtu 18.09.2003 otsus asjas nr C-125/01, p 36 jj, milles Euroopa 
Ühenduste Kohus märkis, et õiguskindluse põhimõte on kohaseks õigustuseks üksnes siis, kui esineb ülekaalukas 
põhjus. 

676 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.02.2008 otsus asjas nr C-2/06, p 58. 
677 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.02.2008 otsus asjas nr C-2/06, p 58. 
678 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.02.2008 otsus asjas nr C-2/06, p 59. 
679 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.02.2008 otsus asjas nr C-2/06, p 37. 
680 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.02.2008 otsus asjas nr C-2/06, p 38. 
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otsuse valguses põhinenud Euroopa Ühenduste õiguse väärtõlgendusele ning otsuse võttis 
siseriiklik kohus vastu eelotsustust küsimata.681 

Nagu eespool öeldud, eristatakse Euroopa Ühenduste õiguses ehtsat ja ebaehtsat tagasiulatuvat 
jõudu. Näiteks on Euroopa Ühenduste Kohus sotsiaalvaldkonda puutuvalt öelnud, et ülekaalukad 
õiguskindluse alusel tekkinud kaalutlused välistavad õiguslike olukordade, mis on kõik oma 
järelmid minevikus ammendanud, küsimuse alla seadmise, kui see tooks kaasa tagasiulatuvalt 
pensioniskeemide finantsilise tasakaalu segipaiskamise.682 Teisisõnu ei või õigusnormil olla ehtsat 
tagasiulatuvat jõudu, kui selleks pole ülekaalukat põhjust.  

Lisaks tehakse Euroopa Ühenduste õiguses tagasiulatuva jõu puhul vahet menetlusnormidel ja 
materiaalõiguse normidel. Näiteks on Euroopa Ühenduste Kohus märkinud, et erinevalt 
tagasiulatuvalt kehtestatud menetlusnormidest pole materiaalõiguse normid menetluses olevatele 
asjadele tagasiulatuvalt rakendatavad. Viimased kohalduvad enne normi kehtima hakkamist 
toimunule üksnes siis, kui see tuleneb selgelt nende tingimustest/tähtaegadest, eesmärkidest või 
üldisest kavast, et selline jõud tuleb neile omistada.683 Nii on tagatud austus õiguskindluse 
põhimõtte ja õiguspärase ootuse põhimõtte vastu, mille alusel peab Euroopa Ühenduste õiguse 
mõju olema selle adressaatidele selge ja etteaimatav.684  

Eristatakse ka normi tagasiulatuvat kehtestamist ja normi tagasiulatuvat rakendamist. Nii on 
Euroopa Ühenduste Kohus öelnud, et õiguskindluse põhimõte välistab regulatsiooni tagasiulatuva 
rakendamise sõltumata sellest, kas regulatsiooni selline kohaldamine oleks isiku suhtes soodus või 
mitte. Erandlikult võib normi tagasiulatuvalt rakendada siis, kui esineb piisavalt selge tunnus, kas 
regulatsioonis või selle avalikuks tehtud eesmärgis, mis võimaldab järeldada, et regulatsioon pole 
mõeldud üksnes tuleviku tarbeks.685 Nii märkis kohus ka sotsiaalkindlustust puudutavas asjas 
Belbouab, et õiguskindluse põhimõtte järgi tuleb üldjuhul iga faktilist olukorda, kui just erinorm ei 
sätesta teisiti, hinnata nende õigusreeglite järgi, mis kehtisid faktilise olukorra esinemise ajal.686 
Sellest tulenevalt tuleb sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist reguleeriva Euroopa Nõukogu 
määruse nr 1408/71 tingimust, mille järgi peab sotsiaalkindlustushüvitise saaja olema liikmesriigi 
kodanik, tõlgendada nii, et isik peab liikmesriigi kodanik olema ajal, mil isik teeb tööd ja makseid 
sotsiaalkindlustussüsteemi ja vastavalt omandab õigusi hüvitistele.687 Sellest tulenevalt kohaldub 
asjaomane määrus juhtumitele, kus enne määruse jõustumist oli isik liikmesriigi kodanik.688 Kohus 
on asunud ka seisukohale, et kuigi uus regulatsioon on kehtiv üksnes tuleviku suhtes, kehtib see 
regulatsioon üldtunnustatud põhimõtte järgi vastupidist sätestava sätte puudumisel minevikus aset 
leidnud sündmuste tulevikus aset leidvate tagajärgede suhtes.689 

                                                 
681 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.02.2008 otsus asjas nr C-2/06, p 39. 
682 Euroopa Ühenduste Kohtu 23.10.2003 otsus ühendatud asjades nr C-4/02 ja C-5/02, p 99. 
683 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.11.1981 otsus ühendatud asjades nr 212-217/80, p 9. 
684 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.11.1981 otsus ühendatud asjades nr 212-217/80, p 9. 
685 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus asjas nr C 234/83, p 20; Euroopa Ühenduste Kohtu 07.02.2002 otsus asjas nr C-

28/00, p 20; Euroopa Ühenduste Kohtu 18.04.2002 otsus asjas nr C-290/00, p 21. 
686 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.10.1978 otsus asjas nr 10/78, p 7; Euroopa Ühenduste Kohtu 06.07.2006 otsus asjas 

nr C-154/05, p 42. 
687 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.10.1978 otsus asjas nr 10/78, p 7. 
688 Euroopa Ühenduste Kohtu 12.10.1978 otsus asjas nr 10/78, p 8. 
689 Euroopa Ühenduste Kohtu 15.02.1978 otsus asjas nr 96/77, p 48; Euroopa Ühenduste Kohtu 25.10.1978 otsus asjas 

nr 125/77, p 37; Euroopa Ühenduste Kohtu 18.04.2002 otsus asjas nr C-290/00, p 21; Euroopa Ühenduste Kohtu 
06.07.2006 otsus asjas nr C-154/05, p 42. 
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Peale selle eristatakse Euroopa Ühenduste õiguses formaalselt tagasiulatuva jõuga normi ja 
tegelikult tagasiulatuva jõuga normi. Näiteks leidis Euroopa Ühenduste Kohus ühes asjas, et kui 
formaalselt tagasiulatuva jõuga norm ei muuda sisuliselt Euroopa Ühenduste õigusest tulenevate 
õiguste teostamist praktiliselt võimatuks või ülemääraselt raskeks, pole norm, mis ei muuda enne 
selle normi vastuvõtmist kehtinud normide ulatust, vastuolus õiguskindluse põhimõttega, 
õiguspärase ootuse põhimõttega ega proportsionaalsuse põhimõttega.690 Nii ei saa isikud olukorras, 
kus vana direktiivi ja samasisulise uue (tagasiulatuva) direktiivi avalikustamise vahele jäi lühike 
ajavahemik ning vana direktiiv tunnistati kehtetuks menetlusnõuete rikkumise pärast, oodata, et 
nõukogu muudab oma arvamust asjas. Seetõttu uue direktiivi tagasiulatuv iseloom ei riku 
õiguspärast ootust.691 Ühtlasi pole see direktiiv vastuolus põhimõttega, et õigus ei või olla 
tagasiulatuv.692 

Minnes õiguspärase ootuse põhimõtte juurde, väärib esmalt märkimist, et õiguspärane ootus 
Euroopa Ühenduste õiguses kujutab endast erandit kehtiva õiguse rakendamisel ja viib selleni, et 
kehtivat õigust ei austata ka siis, kui selle kehtivust ei vaidlustata.693 Teiseks tuleb esile tõsta, et 
Euroopa Ühenduste õiguses pole õiguspärane ootus just tugev argument.694 Ometigi on Euroopa 
Ühenduste Kohus mõningates lahendites seda argumenti isikute kasuks kasutanud. Näiteks leidis 
kohus sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimist reguleeriva Euroopa Nõukogu 
määruse nr 1408/71 osas, et see määrus on mõeldud selleks, et anda isikule õiguskindlus, et pärast 
liikumisvabaduse teostamist säilivad tema pensioniõigused, mis tulenevad sellest, et ta on teinud 
makseid pensionisüsteemi samadel alustel kui isikud, kes pole liikumisvabadust teostanud.695 Ühes 
teises asjas leidis Euroopa Ühenduste Kohus, et olukorras, kus direktiivist tulenes selgelt, et 
hormoonide kasutamise mõju tuleb veel edaspidi täpsemalt uurida, ei saanud puudutatud isikud 
oodata, et regulatsioon jääb samaks. Sellest olenemata polnud kauplejad kohustatud ootama, et 
nende ainete loomadele andmise keeld põhineb üksnes teaduslikule teabele.696  

Õigusselguse osas kehtib Euroopa Ühenduste õiguses põhimõte, et õiguslik olustik peab olema 
üksikasjalik, selge ja täpne.697 Seda on vaja, et isik saaks oma õigusi ja kohustusi täiel määral 
kindlaks teha ja kus sobilik, tugineda neile õigustele ja kohustustele siseriikliku kohtu ees.698  

Salajase õiguse keelu põhimõte Euroopa Ühenduste õiguses on sarnaselt õiguspärase ootuse 
põhimõttele üsnagi nõrk argument, millele tugineda. Nii on Euroopa Ühenduste Kohus sageli 
märkinud, et õiguskindluse põhimõte välistab Euroopa Ühenduste meetme rakendamise enne selle 
avalikustamist, ent on siiski erandlikult pidanud seda lubatavaks, kui taotletav eesmärk seda nõuab 
                                                 
690 Euroopa Ühenduste Kohtu 10.09.2002 otsus ühendatud asjades C-216/99 ja C-222/99, p 69. 
691 Euroopa Ühenduste Kohtu 13.11.1990 otsus asjas nr C-331/88, p 47. 
692 Euroopa Ühenduste Kohtu 13.11.1990 otsus asjas nr C-331/88, p 48. 
693 A. Giraud. A Study of the Notion of Legitimate Expectations in State Aid Recovery Proceedings: “Abandon All 

Hope, Ye Who Enter Here“? CMLR, 2008, 5, p 1400. 
694 A. Giraud. A Study of the Notion of Legitimate Expectations in State Aid Recovery Proceedings: “Abandon All 

Hope, Ye Who Enter Here“? CMLR, 2008, 5, p 1400. 
695 Euroopa Ühenduste Kohtu 03.04.2008 otsus asjas nr C-331/06, p 32. Asjaomases lahendis leidis Euroopa 

Ühenduste Kohus, et kui töötaja elab vanaduspensioniikka jõudmise ajal väljaspool Euroopa Ühendust, tuleb 
määruse nr 1408 artiklit 48 kohaldada samamoodi kui siis, mil töötaja elaks Euroopa Ühenduste territooriumil.  

696 Euroopa Ühenduste Kohtu 13.11.1990 otsus asjas nr C-331/88, p 10. 
697 Euroopa Ühenduste Kohtu 08.07.1999 otsus asjas nr C-354/98, p 11; Euroopa Ühenduste Kohtu 04.12.1997 otsus 

asjas nr C-207/96, p 26; Euroopa Ühenduste Kohtu 23.10.2008 otsus asjas nr C-274/05, p 58; Euroopa Ühenduste 
Kohtu 27.04.2006 otsus asjas nr C-441/02, p 73. 

698 Euroopa Ühenduste Kohtu 15.11.2001 otsus asjas nr C-49/00, p 22; Euroopa Ühenduste Kohtu 08.07.1999 otsus 
asjas nr C-354/98, p 11; Euroopa Ühenduste Kohtu 04.12.1997 otsus asjas nr C-207/96, p 26. 
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ja puudutatud isikute õiguspärast ootust nagu kord ja kohus austatakse.699 Asjaomaste kaasustega 
tutvudes jääb pigem mulje, et tegemist on reegliga. Näiteks leidis kohus ühes asjas, et kuigi enne 
õigusakti avalikustamist seda juba kohaldati, ent puudutatud isikutele uue meetme tutvustamiseks 
võeti kasutusele erimeetmed, ei rikutud õiguspärast ootust, mis väärinuks kaitset, sest sellises 
erilises olukorras ei esinenud ülekaalukat õiguskindlusest tulenevat huvi, mis takistanuks õiguse 
kohaldamist, mis polnud veel avalikustatud EÜT-s.700 Euroopa Ühenduste Kohus on leidnud ka 
seda, et Euroopa Ühenduste õiguse ühtsus ja ühtne kohaldamine nõuavad (v.a siis, kui on teisiti 
sätestatud), et määrus jõustub samal päeval kõikides liikmesriikides olenemata viivitustest, mis 
võivad tekkida, et tagada EÜT kiiret kättesaadavaks tegemist üle kogu Euroopa Ühenduste.701 
Seepärast tuleb olukorras, kus pole tõendatud teisiti, lugeda määrus avaldatuks üle kogu Euroopa 
Ühenduste sel kuupäeval, mida kannab EÜT, mis sisaldab selle määruse teksti.702 

Liikmesriigi siseriiklikku õigust puudutavas lahendis on aga Euroopa Ühenduste Kohus leidnud, et 
tingimus, mille järgi peab isik elama järjepidevalt viis aastat liikmesriigis, et täita 
integratsioonitaset, pole ülemäärane, kui liikmesriik on selle nõude proportsionaalsuse tagamiseks 
rakendanud seda nõuet eelnevalt ette teatud selge kriteeriumi alusel, võimaldades puudutatud 
isikutel ilma igasuguse ähmasuseta teada, mis on nende õigused ja kohustused.703 Sellisel juhul 
tagatakse olulisel tasemel õiguskindlust ja läbipaistvust, mistõttu on selline nõue kooskõlas 
Euroopa Ühenduste õigusega.704 

6.3. Rahvusvaheline õigus 

ILO sotsiaalkindlustuse konventsioon nr 102 

ILO sotsiaalkindlustuse konventsioon nr 102705 ei sätesta selgesõnaliselt õiguskindluse põhimõtet. 
Samuti ei toetu oma soovitustes õiguskindluse põhimõttele ekspertide komitee.  

ILO sotsiaalkindlustuste konventsioon nr 102 on suunatud pigem riigile ega anna riigialamale 
otseseid õigusi. Seepärast pole selle konventsiooni puhul võimalik rääkida ka õiguskindluse 
põhimõttest kui isiku õigusi ja vabadusi kaitsvast põhimõttest.  

ÜRO sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste õiguste pakt 

ÜRO sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste õiguste pakt ei sisalda traditsioonilises mõttes 
õiguskindluse põhimõtet. Sellest olenemata on ÜRO Majanduslike, 
Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee oma järeldustes706 sellele põhimõttele tuginenud. 
Täpsemalt on komitee juhtinud asjassepuutuva riigi ja rahvusvahelise üldsuse tähelepanu: 1) 
                                                 
699 Euroopa Ühenduste Kohtu 13.11.1990 otsus asjas nr C-331/88, p 45; Euroopa Ühenduste Kohtu 12.11.1981 otsus 

ühendatud asjades 212-217/80; Euroopa Ühenduste Kohtu 14.07.1983 otsus asjas nr 224/82, p 12; 
Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 16.12.2008 otsus ühendatud asjades nr T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja 
T-309/06, p 152. 

700 Euroopa Ühenduste Kohtu 16.05.2000 otsus asjas nr 98/78, p 20. 
701 Euroopa Ühenduste Kohtu 16.05.2000 otsus asjas nr 98/78, p 16. 
702 Euroopa Ühenduste Kohtu 16.05.2000 otsus asjas nr 98/78, p 17. 
703 Euroopa Ühenduste Kohtu 18.11.2008 otsus asjas nr C-158/07, p 54; Euroopa Ühenduste Kohtu 18.11.2008 otsus 

asjas nr C-158/07, p 56; Euroopa Ühenduste Kohtu 18.11.2008 otsus asjas nr C-158/07, p 57. 
704 Euroopa Ühenduste Kohtu 18.11.2008 otsus asjas nr C-158/07, p-d 57 ja 58. 
705 Eesti pole lepingupool. 
706 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee järeldused, kättesaadavad arvutivõrgus: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf. 
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isikute õiguskindlusetusele eluaseme tagamisel,707 2) õiguse tagasiulatuva kohaldamise keelule;708 
3) riigi kohustusele järgida pakti ratifitseerimisest tulenevat õiguspärase ootuse põhimõtet.709 Seega 
on komitee pidanud õiguskindluse, õiguspärase ootuse ja tagasiulatuva keelu põhimõtteid paktist 
tulenevate kohustuste täitmisel riigile järgimiseks kohustuslikeks. 

Lisaks eelnevale tuleb tähelepanu juhtida, et ÜRO sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste 
õiguste pakt sisaldab veel üht õiguskindluse põhimõttega seotud põhimõtet.710 Pakti art 2 lõikest 1 
tuleneb riigile sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste õiguste progressiivse edendamise 
kohustus (achieving progressively the full realization of the rights). Selle sätte järgi on riigil 
järgnevad kohustused: 1) järjepidevalt sotsiaalkaitsesüsteemi parandada ja 2) hoiduda sihilikest 
sammudest, mis on suunatud sotsiaalse kaitse vähendamisele, v.a väga kaalukate põhjuste 
esinemisel.711  

Enne kui neil kahel kohustusel pikemalt peatuda, tuleb tähelepanu juhtida kahele asjaolule. Esiteks 
sellele, et pakt sisaldab õigusi, mis tuleb tagada kohe ning millele progressiivse edendamise 
kohustus ei laiene. Nende õiguste hulka kuuluvad nt võrdsusõigus ja vähemuste kultuurialased 
õigused.712 Teiseks aga sellele, et nende õiguste osas, millele progressiivse edendamise kohustus 
laieneb, kehtib põhimõte, et igal juhul tuleb tagada nende õiguste tuum.713 

Nagu öeldud, on riigil kahte sorti kohustusi: 1) edendada sotsiaalseid, majanduslikke ja 
kultuurialaseid õigusi; ning 2) vältida sotsiaalkaitses tagasiminekut. Et neist kohustustest kinni 
pidada, peab riik esiteks olema nende õiguste tagamisel aktiivne ning püüdma vastavalt oma 
võimalustele sotsiaalse kaitse taset tõsta.714 Viimane tähendab muu hulgas seda, et kui riigi 

                                                 
707 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 04.01.1994 järeldused nr E/C.12/1993/14: 

Nicaragua, p 7. 
708 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 04.12.1998 järeldused nr E/C.12/1/Add.27: 

Iisrael, p 20. 
709 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 01.09.2000 järeldused nr E/C.12/1/Add.50: 

Austraalia, p 24: ”The Committee encourages the State party to follow the High Court's position concerning 
"legitimate expectations" arising from the ratification of the Covenant.” 

710 Vt K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §) kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet, Werner Söderström Lakitieto 
OY, 1999, lk 600 jj. 

711 M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, Intersentia, 2003, p 319. 

712 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 24.09.2001 järeldused nr E/C.12/1/Add.67: 
Jaapan, p 12: “The Committee expresses its concern that the State party interprets the principle of non-
discrimination as being subject to progressive realization and to "reasonable" or "rationally justifiable" 
exceptions.”; ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 20.05.1997 järeldused 
nr E/C.12/1/Add.12: Zimbabwe, p 16: “Although many provisions of the Covenant are to be implemented 
progressively and in accordance with the maximum of the State party's available resources, there are other rights 
that must be ensured immediately, such as de jure non-discrimination and protection of the cultural rights of 
minorities.” 

713 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 14 (2000): õigus tervisele, 
kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org, p 48; ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste 
Komitee 26.11.2004 järeldused nr E7C.12/1/Add.105: Tšiili, p 56: “The Committee recommends that the State 
party review its proposed legislation on the reduction in the parental medical leave benefit system, with a view to 
ensuring that it will not represent a retrogressive measure affecting the minimum standards of the right to health, as 
outlined in the Committee's General Comment No. 14.”; M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia, 2003, pp 318, 328. 

714 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 13.05.2005 järeldused nr E/C.12/1/Add.107: 
Hiina Rahvavabariik (sh Hong Kong ja Macao), p 66; ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste 
Komitee 19.12.1994 järeldused nr E/C.12/1994/15: Dominikaani Vabariik, p 24; ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete 
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majanduslik olukord paraneb, peab ka sotsiaalse kaitse tase suurenema.715 Teiseks lasub riigil 
passiivseks jäämise keeld, s.t riik ei või olukorras, kus mõni sotsiaalne probleem (nt HIV/AIDSi 
levik) süveneb, olla tegevusetu.716 Kolmandaks peab riik vähemalt säilitama saavutatud sotsiaalse 
kaitse taseme.717 Kuna sotsiaalkindlustus annab üldjuhul sotsiaalsete riskide realiseerumise vastu 
parema kaitse, saab sellest teha järelduse, et riik peab säilitama juba loodud 
sotsiaalkindlustusskeemi ega või seda üldjuhul asendada hoolekandeskeemiga. Samuti saab 
järeldada, et sotsiaalse kaitse tase on säilitatud siis, kui abi andmise moodust muudetakse. Näiteks 
raha asemel antakse isikule kaupu ja teenuseid. Neljandaks ei või riik kaaluka põhjuseta sotsiaalse 
kaitse taset vähendada.718 Viiendaks võib riik kaalukatel põhjustel sotsiaalse kaitse taset küll 
vähendada, ent kaitse tuleb tagada kõige haavatavamatele gruppidele.719 

Nendest kohustustest kinnipidamiseks peab riik vajadusel paluma rahvusvaheliselt kogukonnalt 
abi.720 Lisaks tuleb riigil tagada sotsiaalkaitseks ette nähtud ressursside asjatundlik ja tõhus 
kasutamine.721 

                                                                                                                                                                 
ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 23.05.2003 järeldused nr E/C.12/1/Add.86: Luxembourg, p 42: “The Committee 
notes the imminent establishment of a national university (Université de Luxembourg) and recommends that 
education at the university be free from the outset, or that tuition fees be kept at a minimum level with a view to 
progressively introducing free higher education, as required by article 13 (2) (c) of the Covenant.”; ÜRO 
Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 05.06.2002 järeldused nr E/C.12/1/Add.78: Benin, p 
34; ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 04.01.1994 järeldused nr E/C.12/1993/15: 
Island, p 7. 

715 M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, Intersentia, 2003, p 322. 

716 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 14 (2000): õigus tervisele, 
kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org, p 49: “Violations of the right to health can also occur through the 
omission or failure of States to take necessary measures arising from legal obligations. Violations through acts of 
omission include the failure to take appropriate steps towards the full realization of everyone's right to the 
enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, the failure to have a national policy on 
occupational safety and health as well as occupational health services, and the failure to enforce relevant laws”; M. 
Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights, Intersentia, 2003, lk 321. 

717 P. Harvey. Monitoring mechanisms for international agreements respecting economic and social human rights, Yale 
Journal of International Law, 1987, 2, p 416 viidatud M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Intersentia, 2003, p 321. 

718 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 3 (1990): liikmesriikide 
kohustuste iseloom, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org, p 9; M. Sepulveda. The Nature of the 
Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Intersentia, 2003, lk 328; vt 
ka ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 26.11.2004 järeldused nr E7C.12/1/Add.105: 
Tšiili, p 28: “The Committee is concerned about the scope of the planned law (Sobre racionalización de subsidios 
de incapacidad laboral y licencias médicas) which would involve a legislative restriction of the current law, 
permitting parents a subsidized leave from work to care for children under the age of 1 in the case of serious illness. 
It notes that this planned law, on the face of it, represents a violation of article 12, as a retrogressive measure 
affecting the minimum standards of the right to health protection, as outlined in General Comment No. 14 of the 
Committee.” 

719 M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. Intersentia, 2003, pp 314, 321, 328. 

720 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 05.06.2002 järeldused nr E/C.12/1/Add.78: 
Benin, p 45; M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights, Intersentia, 2003, lk 315. 

721 M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. Intersentia, 2003, p 315. 
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Mis puutub sotsiaalse kaitse vähendamisesse, siis sellega on tegemist juhul, kui: 1) riik kehtestab 
seaduse või viib ellu poliitika, mille tulemusel otseselt või sellega külgnevalt kaasneb õiguste 
realiseerimisele negatiivne mõju või millega diskrimineeritakse isikuid nende õiguste kasutamisel; 
2) riik tühistab õigusakti või jätab ellu viimata poliitika, mis on nende õiguste realiseerimiseks 
vajalik; 3) riik vähendab põhjendamatult kulusid sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste 
õiguste osas; 4) riik võtab vastu regionaalse inimõigusi tagava meetme, millest on välja jätnud 
sotsiaalsed, majanduslikud ja kultuurialased õigused.722 Nii võib sotsiaalse kaitse taseme 
vähendamisena näha olukorda, kus abi andmise mooduse muutmise tulemusel abi tegelik väärtus 
kahaneb. Näiteks kaupade ja teenuste asemel antakse isikule rahasumma, mis jääb alla nende 
kaupade ja teenuste väärtusest, või isikule antakse raha asemel kaupu ja teenuseid, mille väärtus on 
võrreldes varem saadud rahasummaga väiksem. 

Kuna sotsiaalse kaitse vähendamine on põhimõtteliselt keelatud, peab riik end selliste sammude 
astumisel õigustama.723 Komitee on pidanud olukorras, kus sotsiaalkaitse vähendamine on 
vältimatult vajalik, lubatavateks järgnevaid õigustusi: 1) majanduskriis, 2) looduskatastroof, 3) 
üleminekuperiood, 4) relvastatud konflikt, 5) märkimisväärne riigivõlg, 6) vms tegur.724  

Sotsiaalse kaitse vähendamisel tuleb riigil toodud põhjendusi tõendada, s.t tal tuleb: 1) ära näidata, 
et olemasolevate ressursside piires on tehtud kõik võimalik, sh on otsitud abi rahvusvaheliselt 
kogukonnalt; 2) ära näidata, et õiguste tuum on isikutele tagatud; 3) ära näidata, et ühiskonna 
haavatavamatele gruppidele on sotsiaalkaitse tagatud; 4) pärast olukorra normaliseerimist taastama 
sotsiaalse kaitse taseme ja heastama isikutele sotsiaalse kaitse vähendamisega seondunud 
negatiivse mõju, 5) võtma kasutusele meetmed, et sotsiaalse kaitse vähendamine ei tooks kaasa 
pakti rikkumist.725 Rõhutada tuleb, et eespool toodud loetelust pöörab komitee eriliselt tähelepanu 
sellele, et tagatud oleks sotsiaalne kaitse ühiskonna kõige haavatavamatele gruppidele.726  

Riigi võetud kohustus tõsta sotsiaalse kaitse taset ning hoiduda saavutatud taseme vähendamist 
peab isikule andma kindlustunde, et sotsiaalse kaitse taset riik ei vähenda, kui just selleks pole väga 
kaalukat põhjust. Kui riik on sotsiaalset kaitset vähendanud või on olnud tegevusetu ja sellega 
loonud sotsiaalses kaitses halvemuse, on isikul õigus pöörduda siseriikliku kohtu poole ning paluda 
õiguskaitset.727 See, kas riik on lubamatult sotsiaalse kaitse taset vähendanud või mitte, tuleb 
tuvastada siseriiklikul kohtul.728 

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks 

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks ei sisalda sõnaselgelt õiguskindluse põhimõtet. Ekspertide 
komitee pole asjaomast põhimõtet sotsiaalkindlustuskoodeksist ka tuletanud.  

                                                 
722 Samas, lk 323, 324. 
723 Samas, lk 328. 
724 Samas, lk 328, 329. 
725 Samas, lk 331. 
726 ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 3 (1990): liikmesriikide 

kohustuste iseloom, kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org, p 12; M. Sepulveda. The Nature of the 
Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Intersentia, 2003, p 328. 

727 M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. Intersentia, 2003, p 321. 

728 M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural 
Rights. Intersentia, 2003, p 332. 



214 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

Kuna Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks on suunatud pigem riigile kui isikule, ei saa selle 
sotsiaalkindlustuskoodeksi puhul rääkida ka õiguskindluse põhimõttest kui isiku õigusi ja vabadusi 
kaitsvast põhimõttest.  

Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta 

Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta ei sisalda õiguskindluse põhimõtet selle 
traditsioonilises mõttes. Sellest olenemata on Sotsiaalsete Õiguste Komitee oma järeldustes729 
õiguskindluse põhimõttele tuginenud. Näiteks leidis komitee Portugali kohta tehtud järeldustes, et 
art 13 lõikes 4 nimetatud õiguse realiseerimisega on lahutamatult seotud õiguskindlus, millest 
tuleneb nõue tagada sotsiaalabi andmine eranditeta ja järjepidevalt.730 Ka Prantsusmaa kohta tehtud 
järeldused, mille järgi art 7 lg 2 kaitsealasse jääv Prantsusmaal kehtiv õigus ei vastanud 
õiguskindluse põhimõttele, sest need normid polnud õigusselged, annab tunnistust, et komitee 
hinnangul hõlmab harta õiguskindluse põhimõtet.731 

Nii nagu ÜRO sotsiaalsete, majanduslike ja kultuurialaste õiguste paktis, on ka 
Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalhartast tuletatav põhimõte, mille järgi tuleb sotsiaalsed 
õigused saavutada progressiivselt.732 Asjaomane põhimõte on tuletatav eelkõige harta preambulast, 
aga teatud juhtudel ka mõningatest sätetest. Nii sätestab preambula, et Euroopa Nõukogu 
liikmesriigid on leppinud kokku kaitsta oma elanike Euroopa sotsiaalhartas ning selle 
lisaprotokollides kindlaks määratud sotsiaalseid õigusi, tõstmaks nende elatustaset ja suurendamaks 
sotsiaalset heaolu.  

Seda, et harta sisaldab sotsiaalsete õiguste progressiivse realiseerimise kohustust, kinnitavad ka 
üksikud sätted: 1) art 12 p 3, mille järgi kohustub lepingupool püüdma järk-järgult tõsta 
sotsiaalkindlustussüsteemi taset; 2) art 14 p 1, mille järgi kohustuvad lepingupooled edendama või 
osutama teenuseid, mis sotsiaaltöömeetodite kasutamise abil suurendavad nii üksikisikute kui ka 
ühiskonnagruppide heaolu ning soodustavad nende arengut ja sotsiaalset kohanemist; 3) art 15 p 2 
järgi kohustuvad lepingupooled eelkõige suurendama puuetega isikute tööhõivet meetmete abil, 
mille eesmärk on julgustada tööandjaid palkama ja hoidma puuetega isikuid tööl tavalises 
töökeskkonnas, ning kohandama töötingimusi vastavalt puuetega inimeste vajadustele või kui see 
puude laadi tõttu võimalik pole, kohandama või looma puude raskusastmele vastavaid kaitstud 
töökohti; 4) art 15 p 3 järgi kohustuvad lepingupooled eelkõige edendama puuetega isikute 
täielikku sotsiaalset integreerumist ning osavõttu ühiskondlikust elust meetmete abil (kaasa arvatud 
tehnilised abivahendid), mille eesmärk on suhtlemis- ja liikumistakistuste ületamine ning 
transpordi, eluaseme ja kultuuritegevuse ning vaba aja veetmise võimaluste kättesaadavaks 
tegemine; 5) art 31 p 2 järgi kohustuvad lepingupooled selleks, et rakendada õigust eluasemele 
tulemuslikult, võtma meetmeid, mille eesmärk on hoida ära ja vähendada kodutust, et see järk-
järgult kaotada. 

Kuigi harta näeb ette mõningate sotsiaalsete õiguste progressiivse realiseerimise kohustuse, ei 
tähenda see, et hartas puuduksid nende õiguste osas miinimumstandardid. Näiteks art 12 punkti 1 

                                                 
729 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused, kättesaadavad arvutivõrgus: kättesaadav arvutivõrgus: 

http://hudoc.esc.coe.int/esc2008/query.asp?language=en. 
730 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2003: Portugal, p 587. 
731 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2006: Prantsusmaa, pp 310-313.  
732 Vrdl M. Sepulveda. The Nature of the Obligations under the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights. Intersentia, 2003, p 129. 



215 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

tõlgendab Sotsiaalsete Õiguste Komitee nii, et sotsiaalkindlustussüsteem peab pakkuma hüvitisi 
igas sotsiaalkindlustuse harus. Komitee on leidnud ka seda, et kui tegemist on sissetulekut 
asendava hüvitisega, peab hüvitis moodustama mõistliku osa eelmisest sissetulekust ega või jääda 
alla vaesuspiiri.733  

Mis puutub sotsiaalsete õiguste progressiivsesse realiseerimisse, siis art 12 p 3 nõuab, et riigid 
parandavad oma sotsiaalkindlustussüsteemi nii, et laiendavad kindlustusskeeme, kaitsevad isikuid 
uute riskide vastu või suurendavad hüvitisi.734 Sotsiaalse kaitse vähendamine pole art 12 lg 3 järgi 
automaatselt keelatud. Küll aga tuleb vähendamist õigustada. Sotsiaalsete Õiguste Komitee hindab 
kindlal juhul sotsiaalse kaitse vähendamise lubatavust, tuginedes järgnevatele kriteeriumidele: 1) 
muutuse iseloom (hüvitise saamise tingimuste muutumine, hüvitise suurus jms); 2) muutuse 
põhjendus arvestades rakendatavat sotsiaal-majanduspoliitikat, millest muutus on põhjustatud; 
3) muutuse ulatus (puudutatud isikute arv ja nende grupid, hüvitise tas enne ja pärast muudatust); 
4) reformi vajalikkus, 5) hoolekandemeetmete olemasolu nende isikute tarbeks, kes muutuse mõjul 
vajavad abi; 6) muutuse mõjul saavutatud tulem.735 Selles kontekstis tuleb aga tähelepanu juhtida 
komitee seisukohale, mille järgi ei või riik muudatustega luua olukorda, kus kaob kõikidele 
ühiskonnaliikmetele mõeldud tõhus kaitse sotsiaalsete ja majanduslike riskide vastu ning muuta 
sotsiaalkindlustussüsteemi peamiselt hoolekandesüsteemiks.736 Sotsiaalkindlustussüsteemis 
tehtavad muudatused peavad tagama peamise sotsiaalkindlustussüsteemi olemasolu, mis on 
vajalikul määral ulatuslik.737 

6.4. Välisriikide õigus738 

Võrreldavate riikide osas739 tuleb sissejuhatavalt märkida, et erinevalt Eesti põhiseadusest pole 
näiteks Soome, Rootsi, Taani, Šveitsi, Austria põhiseadustes õiguskindluse põhimõtet nimetatud. 
Samuti pole loetletud riikides õiguskindluse põhimõtet otsesõnu nimetatud sotsiaalvaldkonna 
õigusaktides. Ometigi vastav põhimõte nende riikide õiguses kehtib. Nii on asjaomane põhimõte 
leidnud Šveitsis740 ja Austrias741 tunnustamist kohtute poolt. Seejuures Austrias on kohtupraktikas 
tuletatud usalduse kaitse põhimõte võrdsuspõhimõttest. Põhimõte ise piirab seadusandjat 
ootamatult ja suures ulatuses sotsiaalseid hüvitisi piiramast, kui neile hüvitistele on tekkinud nõue 
või aastatepikkune ooteõigus. 

                                                 
733 Euroopa Nõukogu. Digest Of The Case Law Of The European Committee Of Social Rights (01.09.2008), 

kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int, p 90. 
734 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XVI-1: art 12 tõlgendamine, p 11. 
735 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XVI-1: art 12 tõlgendamine, p 11. 
736 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: art 12 tõlgendamine, p 47. 
737 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: art 12 tõlgendamine, p 48. 
738 Saksa- ja prantsusekeelsete riikide võrdlev osa põhineb vastavalt Mari-Liis Aasametsalt ja Kristiina Rebaselt 

saadud teabele. Rootsi ja Läti osad põhinevad tõlkebüroost tellitud eestikeelsetel tõlgetel. Taani osa põhineb 
inglisekeelsel tõlkel. Soome kirjeldus põhineb soomekeelsele materjalile. Iiri kirjeldus põhineb inglisekeelsele 
materjalile. 

739 Vt selle osa juurde M. Laatsiti koostatud analüüsi sotsiaalhüvitisnõuete üldosa ja A. Kivitoa koostatud analüüsi 
sotsiaalhaldusmenetluse kohta. 

740 P. Gerber. Recommendation CM/Rec(2007)7 on good administration. General presentation in Council of Europe. 
In Pursuit Of Good Administration. European Conference, 10.01.2008, DA/ba/Conf (2007) 4 e, p 6, kättesaadav 
arvutivõrgus http://www.coe.int. 

741 VerfGH 1987 ZAS 1987, 174 Politikerpension, VerfGH 1990 Drda 1991, 380 Pensionalter; vt ka BSVG §23, §294 
Abs3 idF Sozialrechts-ÄnderungsG - SRÄG 2004, kättesaadav arvutivõrgus: http://www.sbg.ac.at. 
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Õiguskindluse põhimõttest lähtumine nähtub võrreldavates riikides eelkõige sotsiaalvaldkonna 
seaduste sätetest, mis reguleerivad haldusaktide muutmist, enammaksete tagasinõudmist ning 
hüvitiste väljamakse nõuete aegumist ja nõuet lõpetavaid tähtaegu.  

Näiteks seondub õiguskindluse põhimõttega Šveitsi ATSG art 53, mis käsitleb haldusakti teistmist 
ja uue otsuse tegemist. Täpsemalt sätestab art 53 lg 1, et formaalselt jõustunud otsused ja 
vaideotsused kuuluvad teistmisele, kui kindlustatud isik või kindlustusandja avastab pärast otsuse 
tegemist olulisi uusi asjaolusid või tõendeid, mille kasutamine ei olnud varem võimalik. Lõike 2 
järgi võib kindlustusandja formaalselt jõustunud otsuseid või vaideotsuseid uuesti kaaluda, kui 
need on kahtlematult ebaõiged ja nende parandamine on olulise tähtsusega. Lõike 3 järgi võib 
kindlustusandja otsust või vaideotsust, mis on vaidlustatud, niikaua uuesti kaaluda, kuni ta vaidlust 
lahendavale asutusele oma seisukoha esitab. Kuna ATSG §-s 55 on kirjas, et §-des 27-55 
mitteammendavalt reguleeritud haldusmenetlus käib tavalise haldusmenetluse seaduse järgi, 
kohalduvad muus osas haldusmenetluse üldised sätted. 

Läti  LpSD-s pole samuti õiguskindluse põhimõtet eraldi sätestatud. Õiguskindlusele on suunatud 
kaks sätet, mis käsitlevad hüvitisele õiguse teket (Läti LpSD § 18) ning hüvitise kasutamise aega 
(Läti LpSD § 22). Neist Läti LpSD § 18 lg 1 sätestab, et isiku õigus sotsiaalteenusele algab 
päevast, mil hakkab kehtima õigustloov akt, mis sellise õiguse annab. Läti LpSD § 18 lg 2 sätestab 
aga, et sotsiaalteenustele, mille saamise eelduseks on hindamine ja haldusorgani langetatud otsus, 
tekib isikul õigus pärast seda, kui haldusorgan on vastava otsuse langetanud. Seega teeb Läti 
seadus vahet õigusnormi ja haldusakti kehtimahakkamisel. Vastavalt kujuneb isiku õiguspärane 
ootus normi ja haldusakti kehtimajäämise suhtes. Läti LpSD § 22 lg 1 järgi säilitatakse õigus 
sotsiaalteenustele kolmeks aastaks alates sellest kalendriaastast, mil need tekkisid. Selle aja 
lõpetamiseks või peatamiseks kohaldatakse tsiviilseadustikku. Lõike 2 järgi loetakse õiguse 
kasutamise aeg peatunuks, kui: 1) sotsiaalteenuse osutajale esitatakse kirjalik taotlus 
sotsiaalteenuste osutamiseks, 2) kui prokurör esitab taotluse või protesti, mis puudutab isiku 
sotsiaalsete õiguste rikkumist või kui on väljastatud hoiatus, mis puudutab isiku sotsiaalsete õiguste 
rikkumise lubamatust. Eespool toodust nähtub, et Läti LpSD näeb ette õiguse aegumise, s.t 
aegumisaja jooksul on isikul õiguspärane ootus, et ta saab sotsiaalteenust, selle aja lõppedes tal aga 
ootust pole. 

Võrreldavatest riikidest on õiguskindluse põhimõte kõige nõrgem Iirimaal . Nähtuvalt Iiri SWCA 
artiklitest 301 ja 302 pole õiguskindluse põhimõte tugev: haldusakti võib igal ajal ümber vaadata 
ning langetada isiku kahjuks otsuse. Tulenevalt Iiri SWCA artiklist 338 võib ka enammakse tagasi 
nõuda igal ajal.  

Järgnevalt leiavad põhjalikumalt käsitlemist Soome, Rootsi, Saksa ja Eesti vastavad õigusaktid.  

Soome õiguses on õiguskindluse põhimõte tuletatav Soome põhiseaduse §-st 6, mis sätestab 
omandikaitse. Täpsemalt tuletatakse kõnealusest sättest sotsiaalõiguses tagasiulatuva jõu keeld.742  

Tagasiulatuva jõu keeld kaitseb isikut järgnevates olukordades: 1) muudatused puudutavad juba 
lõplikult isikule antud hüvede maksmist,743 2) muudatused puudutavad kehtiva haldusakti alusel 
isikule antud hüvesid, mida pole isikule veel lõplikult antud (nt on isikule määratud pension, mille 

                                                 
742 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 620. 
743 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §) kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet. Werner Söderström Lakitieto OY, 

1999, s 621. 
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põhjal makstakse isikule tulevikus kehtetuks muutuvaid pensioniosi).744 Viimasena nimetatud juhul 
lähtutakse Soome haldusõiguses tunnustatud põhimõttest, mille järgi ei või isikut soodustavaid 
haldusakte isiku kahjuks muuta, v.a juhul, kui isik sellega nõustub või kui seadus seda lubab;745 3) 
hüvele õigust andev sündmus on aset leidnud, ent hüve pole isikule veel antud, sest sellisel juhul 
oleks vastav haldusakt käsitatav vaid tõiga nentimisega, et vastav sündmus on saabunud;746 4) isik 
on hüve omamoodi juba teeninud, ent haldusakti selle kohta pole veel tehtud ja hüvele õigust andev 
sündmus pole veel aset leidnud.747 Kirjeldatud juhul laieneb omandikaitse vaid sellistele õigustele, 
mille isik on teeninud (Soomes täielikult vaid töötamisega seoses saadud vanaduspensioni). 
Lähtekohaks on, et omandikaitse keelab tagasiulatuvalt puutuda vanaduspensionit puudutavasse 
õigusesse, mille isik on juba tehtud töö eest enne seadusemuudatust kehtiva õiguse pinnalt saanud. 
Seejuures on põhiseadusvastased üksnes sellised muudatused, mis on ebamõistlikud;748 
5) muudatused puudutavad juba alanud ja veel kestvaid suhteid. Selliste kestvate suhete osas 
ollakse Soomes seisukohal, et kestva suhte jooksul võib seadusandja õigust muuta nii, et vastav 
isikut ebasoosiv muudatus puudutab teda suhte kestmise ajal. Sellist seisukohta põhjendatakse 
sellega, et kaitstav on vaid see, mille isik on teeninud, mitte kehtiv pensionisüsteem. Ometigi võib 
isik õiguspärasele ootusele tugineda ka juhtudel, mil need olemuslikult muudavad isiku positsiooni: 
isik hakkab just pensionile jääma või oleks varasema seaduse järgi üsna pea pensionile jäänud.749  

Mis puutub sotsiaalkaitse tasemesse, siis tuleb esiteks tähelepanu pöörata sellele, et Soome 
põhiseaduse § 19 lõiked 1 ja 2 sätestavad hüvitiste suurusele taseme. Lõikes 1 nimetatud vältimatu 
sotsiaalabi peab tagama isikule inimväärse äraelamise, s.t eksistentsimiinimumi.750 Lõikes 2 
sätestatud sotsiaalkindlustushüvitised peavad aga olema lõikes 1 sätestatust suuremad, sest isikut, 
kellel on õigus sotsiaalkindlustusele, ei või panna olukorda, kus tema toimetulek on tagatud 
vältimatu abi kaudu.751 Kehtib põhimõte, et sotsiaalkaitses saavutatud tasemest loobuda ei või.752 
Ometigi on see võimalik, kui riigi majanduslik olukord seda nõuab.753  

Minnes madalama astme õiguse juurde, tuleb märkida, et Soome sotsiaalvaldkonna seadustes on 
tavaliselt reguleeritud õiguskindluse põhimõttesse puutuvalt menetlusõigust. Otsesõnu usalduse 
kaitse põhimõtet sätestatud pole, sellest põhimõttest lähtumine nähtub aga nende sätete 
suunitlusest. Materiaalõiguses on õiguskindlusest lähtutud rakendussätete puhul.754  

Alljärgnevalt on esitatud mõned näited menetlusõigusest õiguskindlust puudutavates küsimustes: 
1) haldusakti ümbervaatamine, 2) haldusakti kehtetuks tunnistamine, 3) enammakse 
tagasinõudmine.  

Soome sotsiaalõigust puudutavas menetlusõiguses tuntakse peamiselt kaht haldusakti 
ümbervaatamise moodust. Neist üheks on otsustuse muutmine (asiavirheen korjaaminen), kui otsus 

                                                 
744 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 621. 
745 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 620. 
746 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 622. 
747 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 622, 623 
748 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 623. 
749 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 623. 
750 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 608, 610. 
751 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 613, 618. 
752 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 600. 
753 K. Tuori. Sosiaaliset oikeudet (PL 19 §), s 601-602. 
754 Vt nt laki kansaneläkelain voimaanpanosta 11.5.2007/569, laki merimieseläkelain voimaanpanosta 

22.12.2006/1291. 
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põhineb selgelt vigaselt või puudulikult kindlaks tehtud asjaoludele või ilmselgele õiguse väärale 
kohaldamisele või kui otsuse tegemisel on tehtud menetlusviga. Seejuures võib otsuse teha nii isiku 
kasuks kui ka tema kahjuks. Viimasel juhul peab isik nõustuma otsuse ümbervaatamisega. Seega 
õiguskindluse põhimõttest tulenevalt on lubatav õigusjõulise akti ümbervaatamine, kui see on 
isikut soodustav. Isikut kahjustava otsuse tegemine eeldab aga isiku vastavat nõusolekut otsuse 
ümbervaatamise kohta.755 Teiseks on otsustuse muutmine (lainvoimaisen päätöksen oikaisu), kui 
uute asjaolude valguses tuleks isikule, kellele on varem keeldutud toetust andmast, anda toetust, 
või kui oleks vaja isikule, kellele on toetus määratud, seda toetust suurendada. 
Sotsiaalkindlustusamet peab kirjeldatud olukorras menetluse uuendama.756 Ka sellest sättest nähtub 
põhimõte, et isikut soodustavate otsuste, mis muudavad varem tehtud õigusjõulisi otsuseid, 
tegemine on lubatud. 

Haldusakti kehtetuks tunnistamisel on lähtekohaks võetud, et kui õigusjõuline otsus põhineb 
vigasele või puudulikule asjaolude väljaselgitamisele või on ilmselgelt õigusvastane, võib selle 
tunnistada kehtetuks (lainvoimaisen päätöksen poistaminen). Otsuse kehtetuks tunnistamist ja 
uuesti otsustamist saavad taotleda adressaat või Sotsiaalkindlustusamet. Seejuures tuleb 
adressaadile tagada ärakuulamisõigus. Otsuse kehtetuks tunnistamist saab taotleda viie aasta 
jooksul alates otsuse õigusjõulisusest. Eriliselt kaalukatel põhjustel võib otsuse tunnistada 
kehtetuks ka pärast selle aja möödumist.757 

Õiguskindluse kaitsmisele on suunatud ka Soome sotsiaalvaldkonna seadustes sisalduv 
regulatsioon enammakstud hüvitiste tagasinõudmiseks (aiheettomasti maksetun eläkkeen 
takaisinperintä). Täpsemalt näevad asjaomased seadused ette tagasinõude esitamise aegumisaja. 
Aluseta makstud toetus tuleb tagasi nõuda viie aasta jooksul alates aluseta makse tegemise päevast. 
Kui selle aja jooksul on otsus tagasinõudmise kohta tehtud, tuleb tagasinõue realiseerida viie aasta 
jooksul alates otsuse tegemisest. Vastasel juhul tagasinõue aegub. Seejuures kohaldub aegumise 
katkemisele võla aegumist reguleeriva seaduse (728/2003) § 10 ja § 11. Katkemisel hakkab 
kulgema uus viieaastane tähtaeg. Seegi säte kaitseb õiguskindlust, sest on suunatud sellele, et 
teatud aja möödudes saab isik olla kindel, et talle antud toetust ei pea ta tagasi maksma.758 

                                                 
755 Vt laki eläkkeensaajan asumistuesta 11.5.2007/571 § 39, laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570 § 40, 

kansaneläkelaki 11.5.2007/568 § 81, valtion eläkelaki 22.12.2006/1295 § 172, merimieseläkelaki 22.12.2006/1290 
§ 135, maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280 § 112, yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272 § 134, työntekijän 
eläkelaki 19.5.2006/395 § 138, sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224, työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290 17. ptk 
§ 5, 12. ptk. § 8, elatusturvalaki 7.8.1998/671.  

756 Vt laki eläkkeensaajan asumistuesta 11.5.2007/571 § 40, laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570 § 41, 
kansaneläkelaki 11.5.2007/568 § 82, valtion eläkelaki 22.12.2006/1295 § 173, merimieseläkelaki 22.12.2006/1290 
§ 136, maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280 § 112, yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272 § 135, työntekijän 
eläkelaki 19.5.2006/395 § 139, kunnallinen eläkelaki 13.6.2003/549 § 162 lg-d 5, 7. 

757 Vt laki eläkkeensaajan asumistuesta 11.5.2007/571 § 42, laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570 § 42, 
kansaneläkelaki 11.5.2007/568 § 84, valtion eläkelaki 22.12.2006/1295 § 174, merimieseläkelaki 22.12.2006/1290 
§ 137, maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280 § 113, yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272 § 136, työntekijän 
eläkelaki 19.5.2006/395 § 140, sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224 17. ptk § 4, kunnallinen eläkelaki 
13.6.2003/549 § 162 lg 1, työttömyysturvalaki 30.12.2002/1290 12. ptk § 7. 

758 Vt laki eläkkeensaajan asumistuesta 11.5.2007/571 § 34, laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570 § 34 ja § 35, 
kansaneläkelaki 11.5.2007/568 § 75 ja 76, valtion eläkelaki 22.12.2006/1295 § 130, merimieseläkelaki 
22.12.2006/1290 § 123, maatalousyrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1280 § 101, yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272 § 
107, työntekijän eläkelaki 19.5.2006/395 § 126, sairausvakuutuslaki 21.12.2004/1224 15. ptk § 18 ja § 19, 
kunnallinen eläkelaki 13.6.2003/549 § 120, elatusturvalaki 7.8.1998/671 § 21 - § 23. 
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Selles kontekstis tuleb tähelepanu juhtida toimetulekutoetuse seaduse (laki toimeentulotuesta 
30.12.1997/1412) §-le 19, mis sätestab üldnormina, et toimetulekutoetust ei või tagasi nõuda, ning 
§-dele 20-23, mis sätestavad, kuidas teatud juhtudel võib seda siiski teha.759 

Tähelepanu tuleb juhtida sellelegi, et mitmed seadused lubavad teha nn vaheotsuseid, mida küll 
vaidlustada ei saa, küll aga saab riik hiljem enammakse isikult teatud juhtudel tagasi nõuda.760 

Rootsi põhiseaduse valitsemist puudutava osa 2. ptk art 10 lg 1 sisaldab kriminaalseaduse ja art 10 
lg 2 maksu- ja lõivuseaduse tagasiulatuva jõu keeldu.761 Lisaks sisaldub tagasiulatuva jõu keeld ka 
põhiseaduse valitsemist puudutavas osa 2. ptk artiklis 18, mis reguleerib omandipõhiõigust.762 
Omandipõhiõiguse puhul võib seadus olla tagasiulatuva mõjuga siis, kui selleks on kaalukad 
sotsiaalsed põhjused.763 

Rootsi SOU 2005:114 ei sätesta sõnaselgelt õiguskindluse põhimõtet. Seda põhimõtet väljendavad 
aga Rootsi SOU 2005:114 sisalduvad sätted, mis käsitlevad haldusakti muutmist ning 
enammaksete tagasinõudmist ja hüvitise väljamaksmise aegumist. 

Rootsi SOU 2005:114 paiknevad haldusakti muutmist käsitlevad sätted H osa 117. peatükis. 
Haldusakti muutmist käsitlevad kahte tüüpi sätted: 1) sätted, mille alusel saab haldusorgan 
haldusakti muuta ka omaalgatuslikult (otsuse muutmine); 2) sätted, mis puudutavad otsuse 
muutmist üksnes isiku esitatud taotluse alusel (otsuse ülevaatamine). 

Neist esimeste puhul on tegemist sätetega, mida kohalik sotsiaalkindlustusamet 
(Försäkringskassan) saab kohaldada otsuste suhtes, mille osas pole jõustunud kohtuotsust. Otsuse 
muutmise eelduseks on, et haldusakt on muutunud ebaõigeks, kuna see on vastu võetud ilmselt 
vigase või mittetäieliku dokumendi alusel või see on muutunud ebaõigeks ilmselt ebaõige 
õigusrakenduse või muu taolise põhjuse tõttu kui ka sellest sõltumatult (Rootsi SOU 2005:114 H 
osa 117. ptk § 3). Isiku usaldust haldusakti muutmata jätmise suhtes kaitseb Rootsi SOU 2005:114 
H osa 117. ptk § 5, mille järgi ei või otsust Rootsi SOU 2005:114 H osa 117. ptk § 3 alusel 
kindlustatud isiku kahjuks muuta, kui tegemist on soodustusega, mille maksetähtaeg on saabunud, 
ning ka mitte muul juhul, kui selle vastu räägivad tõsiseltvõetavad põhjused. Lisaks sätestab 
Rootsi SOU 2005:114 H osa 117. ptk § 6, et sotsiaalkindlustusamet ei või üldjuhul tõstatada otsuse 
muutmise küsimust Rootsi SOU 2005:114 H osa 117. ptk § 3 järgi hiljem kui kahe aasta 
möödumisel arvates otsuse teatavakstegemise päevast. Erijuhtudel võib sotsiaalkindlustusamet 
muudatusi teha hiljem kui kahe aasta möödumisel arvates otsuse teatavakstegemise päevast. 
Viimast juhul, kui alles pärast seda aega ilmneb, et otsus on tehtud ilmselt vigaste ja ebatäielike 
dokumentide alusel või kui selleks on muid tõsiseltvõetavaid põhjuseid.  

Teise haldusakti muutmise juhu sätestab Rootsi SOU 2005:114 H osa 117. ptk § 7, mille järgi 
sotsiaalkindlustusameti tehtud otsus kuulub ülevaatamisele, kui keegi, keda otsus puudutab, esitab 

                                                 
759 Eriosa koostamisel võiks sellele tähelepanu pöörata. 
760 Vt laki eläkkeensaajan asumistuesta 11.5.2007/571 § 30 ja § 35, laki vammaisetuuksista 11.5.2007/570 § 29, 

kansaneläkelaki 11.5.2007/568 § 71. 
761 U. Bernitz. Retroactive Legislation in a European Perspective – On the Importance of General Principles of Law, 

ScStL, 2000, Vol. 39, p. 46, kättesaadav arvutivõrgus: http://www.cenneth.com/sisl, s 46. 
762 Samas, lk 47. 
763 Samas, lk 58. 
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vastava kirjaliku taotluse ja otsus pole § 3 alusel tehtud teatavaks.764 Õiguskindluse huvides ei 
vaata sotsiaalkindlustusamet üle tagasilükkavat otsust, mis tugineb asjaolul, et selle ülevaatamise 
või edasikaebamise taotlus laekus liiga hilja. Ka ei kuulu ülevaatamisele küsimused, mis on 
otsustatud pärast otsuse ülevaatamist või mille suhtes on jõustunud kohtuotsus. 
Rootsi SOU 2005:114 H osa 117. ptk § 8 sätestab, et otsuse ülevaatamisel ei või seda muuta kellegi 
kahjuks. Haldusakti muutmist käsitlevad ka Rootsi SOU 2005:114 vastavad erisätted 
haigustoetuse, üldise vanaduspensioni ja pereliikme soodustuste kohta.765  

Nagu eespool märgitud, on õiguskindluse seisukohast olulised ka sätted, mis käsitlevad 
enammakstud hüvitise tagasinõudmist. Vastavad sätted asuvad Rootsi SOU 2005:114 H osa 112. 
peatükis.  

Rootsi SOU 2005:114 H osa 112. ptk § 2 sätestab enammakse tagasinõude kohta üldnormi. Selle 
järgi teeb sotsiaalkindlustusamet või preemiapensioniamet otsuse Rootsi SOU 2005:114  järgi 
määratud hüvitise tagasimakse kohta, kui kindlustatud isik või isik, kes on saanud hüvitist, on 
põhjustanud selle valesti või liiga suures summas väljamaksmise, edastades selleks valeandmeid 
või kui ta ei järginud andmete esitamise või teavitamiskohustust. Sama säte kehtib, kui hüvitis on 
muul juhul määratud valesti või liiga suure summa ulatuses ning kui hüvitise saanud isik teadis või 
oleks pidanud seda teadma. Enammakse tagasinõudmise erinormid on sätestatud elusoleva 
pereliikme pensioni ja toetuse, samuti elusoleva pereliikme eluaegse pensioni ja preemiapensioni 
osas ning preemiapensioni, ülalpidamistoetuse, eluasemetoetuse, ajutise toetuse osas.766 Näiteks 
sätestab Rootsi SOU 2005:114 H osa 112. ptk § 10, et kui on tehtud ajutine otsus 
Rootsi SOU 2005:114 H osa 116. ptk § 2 järgi767 ja hiljem otsustatakse, et hüvitist ei maksta või 
tehakse seda madala summa ulatuses, pole kindlustatud isik kohustatud maksma tagasi talle juba 
välja makstud raha tagasi, välja arvatud Rootsi SOU 2005:114 §-s 2 ära toodud juhul. 

Seega tunnustab Rootsi SOU 2005:114, et isikult ei saa usalduse kaitse põhimõttest tulenevalt talle 
antud hüve üldjuhul ära võtta, v.a juhul, kui isik on oma tahtliku või hooletu tegevusega ise 
põhjustanud olukorra, kus talle on alusetult hüvitist makstud. Erijuhtudel on aga seadusandja 
leidnud, et isiku õiguspärase ootuse kaalub avalik huvi üles ka siis, kui isikule anti hüve tema 
pahatahtlikust või hooletust tegevusest sõltumatult.  

Rootsi SOU 2005:114 näeb ette ka regulatsiooni puhuks, mil isikule on küll hüvitis määratud, ent 
isik pole seda vastu võtnud. Sisuliselt on tegemist isiku nõude aegumist käsitleva regulatsiooniga, 
mis on suunatud õiguskindluse tekitamisele. Täpsemalt sätestab Rootsi SOU 2005:114 H osa 111. 
ptk § 12, et olukorras, kus selle seaduse alusel määratud hüvitist pole välja võetud enne teise aasta 
möödumist pärast hüvitise kättesaadavaks muutumist, aegub vastavat summat puudutav nõue, v.a 
tööandja makstav haigusraha. Lisaks sätestab sama paragrahvi lõige 2, et aegumisseadus 
(1981:130) ei kehti üksikisiku pensioninõuete seadusjärgsete kohta, kui esimeses lõikes ei ole 

                                                 
764 Võimalik, et tõlge/viide pole täpne. Muidu võib sellest aru saada, et kui isikule pole teatavaks tehtud haldusakti 

muutmist, tuleb see tema taotluse alusel uuesti üle vaadata. 
765 Vastavalt Rootsi SOU 2005:114 H osa 117. ptk § 23 ja § 24, § 25-34, § 41-44. 
766 Vastavalt Rootsi SOU 2005:114 H osa 112. ptk  § 3, § 7, § 8, § 9, § 10. 
767 Rootsi SOU 2005:114 H osa 116. ptk § 2: „Ajavahemikuks, kuni asi on lahendatud, võib sotsiaalkindlustuskassa 

teha otsuse hüvitise maksmisekohta sotsiaalkindlustuskassast, kui: 1) otsus hüvitise saamise õiguse olemasolu 
kohta võidakse teha ilma oluliste viivitusteta, 2) on tõenäoline, et selline õigus on olemas ja 3) see on hüvitise 
taotleja seisukohalt olulise tähtsusega. Esimeses lõikes nimetatud otsus võidakse teha teatavaks ka juhul, kui on 
selge, et õigus hüvitise saamiseks on olemas, kuid selle suurust ei ole ilma olulise viivituseta võimalik kindlaks 
määrata.“  



221 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
2.TEEMA. SOTSIAALÕIGUSE PÕHIMÕTTED   

sätestatud teisiti. Rootsi SOU 2005:114 sisaldab erisätteid lastetoetuse, ülalpidamistoetuse ja 
autotoetuse väljamaksmisnõuete aegumise kohta.768 Näiteks sätestab Rootsi SOU 2005:114 H osa 
111. ptk § 15, et kui määratud autotoetust ei ole kasutatud kuue kuu jooksul alates momendist, mil 
selle taotleja sai teate toetuse määramisest, loetakse vastav nõue aegunuks. 

Saksa sotsiaalõiguse teoorias seotakse õiguskindluse põhimõte tihedalt omandikaitse põhimõttega 
(Eigentumsschutz). Saksa kohtupraktika on alates 1971. aastast seisukohal, et usalduse kaitse 
varaliste hüvede puhul on tuletatav põhiseaduslikust omandipõhiõigusest. 769 Täpsemalt tuletatakse 
nii usalduse kaitse põhimõte, mis on osaks laiemast õiguskindluse põhimõttest, kui ka 
omandikaitse põhimõte põhiseaduse (GG) artiklist 14, mis sätestab omandipõhiõiguse.  

Sotsiaalhüvitisnõudeid käsitletakse saksa sotsiaalseadustikus varalise õigusena. Nii sätestab SGB I 
§ 38, et sotsiaalhüvitistele eksisteerib nõue, kui selle seadustiku eriosade järgi ei või kohustatud 
subjekt hüvitise üle otsustamisel diskretsiooni teostada. SGB I §-st 39 tuleneb, et ka 
kaalutlusõiguse alusel antud hüvitised kujutavad endast varalist õigust, kui kaalutlusõigust on 
teostatud nõuetekohaselt.  

Omandiõigus sotsiaalhüvitisele on kaitstav juhul, kui kindlustatul on varaline positsioon, mis annab 
talle teiste isikute mõju välistamise õiguse, põhineb mitte väheolulises osas omaosalusel ning 
teenib toimetuleku kindlustamist.770 Seejuures ei tule hinnata mitte individuaalset vajadust, vaid 
tagatise üldist otstarvet sotsiaalse meetmena. Kas hüvitis vastab üksikjuhul kolmele esitatud 
kriteeriumile, on jäetud kohtupraktika kujundada.  

Isiku enda panuse puudumine välistab nõude tekkimise sotsiaalabi hüvitistele ning valitseva 
arvamuse kohaselt ka sotsiaalse kahju hüvitamisele. Seejuures leitakse kahe kriteeriumi 
omavahelisel kaalumisel, et puuduv või vähene omaosalus õigustab ka toimetulekut kindlustavate 
hüvitiste piiramist. Võib leida, et kuigi Saksa kohtupraktika on sotsiaalõiguslikku omandi mõistet 
kitsendanud kindlate kriteeriumitega, täidavad ka SGB I § 38 ja 39 omamoodi õiguskindluse 
tagamise funktsiooni. 

Kui seadusandja sotsiaalseid hüvitisi vähendab, rikutakse vaid nende isikute õigusi, kellel on juba 
tekkinud omandisarnane positsioon. Ometigi ei piira Saksa õigusteooria kohaselt tulevikus 
hüvitisele õiguse omandajad seadusandja vabadust sotsiaalõigust ümber kujundada.771 See vabadus 
ei ole aga absoluutne, vaid piirdub eesmärkidega, mida seab GG art 14 lg 2 omandi sotsiaalse sfääri 
kaitsele.772 Seega võib seadusandja sotsiaalseid hüvitisi piirata üldsuse huvides (Wohl der 
Allgemeinheit). Muid huve üles kaaluva ühiskondliku hüvena nähakse kohtupraktika ja 
õiguskirjanduse järgi nii riigi finantsolukorra parandamist kui sotsiaalkindlustuse toimimise 
tagamist.773  

                                                 
768 Vastavalt Rootsi SOU 2005:114 H osa 111. ptk § 13, § 14, § 15. 
769 BVerfGE 36, 281 (293); 42, 263 (300f.); 45, 142 (168); 53, 257 (309); 58, 81 (120); 64, 87 (104); 70, 101 (114); 

76, 220 (244f.). 
770 Saksa kohtupraktikas muuhulgas näiteks seisukohal, et ka tööandja poolt tehtud maksed on käsitletavad 

kindlustatud isiku enda panusena (Eigenleistung) (BVerfG 69, 272, 302). Vt ka V. Neumann. Grundrechtsschutz 
von Sozialleistungen in Zeiten der Finanznot. NZS 1998 Heft 9, S 401jj. 

771 V. Neumann. Grundrechtsschutz von Sozialleistungen in Zeiten der Finanznot. NZS 1998 Heft 9, S 403. 
772 „Omandist tekivad kohustused. Tema kasutamine peaks ühtaegu teenima üldsuse huve.” 
773 V. Neumann. Grundrechtsschutz von Sozialleistungen in Zeiten der Finanznot. NZS 1998 Heft 9, S 404; BverfG 68 

S. 216; BverfG 70 S 25; BSG 66 S. 159. 
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Lisaks peab sotsiaalhüvitiste piiramine olema proportsionaalne taotletava eesmärgiga. Esmalt 
nõutakse piirangu sobilikkust avaliku kasu suurendamiseks. Seejuures tuleb silmas pidada, et 
taotletav eesmärk poleks liiga kauge ja ebareaalne. 

Föderaalne halduskohus on esiteks nõudnud, et seadusandja sätestaks õiguslikult piirangu 
eesmärgid, põhimõttelised eeldused, vastava menetluskorra ning tagatised järgitava avaliku huvi 
kindlustamiseks.774 Teiseks astmeks proportsionaalsuse hindamisel on hinnang piirangu 
vajalikkusele (kas valitud vahendile eksisteerib mõni pehmem alternatiiv). Viimaks tuleb hinnata 
piirangu proportsionaalsust kitsamas mõttes ning hinnata, kas piirang on proportsionaalne 
sotsiaalõigusliku positsiooni riivega.775 

Usalduse kaitse riive hindamisel eristatakse ehtsat ja mitteehtsat tagasiulatuvat jõudu ning 
mitteehtsa tagasiulatuva jõu puhul peetakse piirangut reeglina lubatavaks, kuigi ka sel juhul on 
mõeldav, et usalduse kaitset on rikutud, kui isik ei võinud siiski niisuguse piiranguga arvestada.776 

Saksa sotsiaalseadustikus avaldub õiguskindluse põhimõte peamiselt sätetes, mis puudutavad 
haldusakti kehtetuks tunnistamist ja muutmist (SGB X § 43-49). SGB-s eristatakse isikut koormava 
ja soodustava haldusakti kehtetuks tunnistamist ning isikut soodustava haldusakti tagasiulatuvat ja 
edasiulatuvat kehtetuks tunnistamist ning haldusakti muutmist.  

Neist viimasena nimetatu puhul lubab SGB X § 43 lg 1 õigusvastase haldusakti tõlgendada ümber 
teise haldusaktiga, kui viimane on suunatud samale eesmärgile, selle võib õiguspäraselt anda sama 
asutus samasuguses menetluses ja vormis ning kui akti andmise eeldused on täidetud. Sama 
paragrahvi lõike 2 järgi ei saa lõiget 1 kohaldada, kui haldusakt, millega õigusvastane haldusakt 
ümber tõlgendataks, oleks vastuolus akti andva asutuse äratuntava kavatsusega või kui selle 
tagajärjed oleksid puudutatud isiku jaoks ebasoodsamad kui õigusvastasel haldusaktil. 
Ümbertõlgendamine on keelatud, kui õigusvastase haldusakti tagasivõtmine ei ole lubatud. Seega 
kaitseb SGB isiku usaldust, et tema suhtes antud akti ei saa ühel hetkel haldusorgan muuta tema 
suhtes negatiivsemaks. 

Haldusakti kehtetuks tunnistamisel selle koormavuse tõttu tuleb kõne alla eelkõige juht, mil 
õigusvastaselt on isikule jäetud hüvitis andmata või nõutud temalt makseid. Täpsemalt sätestab 
SGB X § 44 lg 1, et õigusvastane haldusakt, millega on ebaõigesti sotsiaalhüvitiste osutamisest 
keeldutud või makseid nõutud, tuleb ka pärast vaidlustamistähtaja möödumist tagasiulatuva 
mõjuga tagasi võtta (Rücknahme). See ei kehti juhul, kui puudutatud isik esitas teadlikult ebaõigeid 
andmeid või jättis andmeid teadlikult esitamata. Lõikest 2 tulenevalt tuleb muudel juhtudel 
õigusvastane mittesoodustav haldusakt ka pärast vaidlustamistähtaja möödumist täielikult või 
osaliselt kehtetuks tunnistada (ilma tagasiulatuva mõjuta, võib ka tagasiulatuvalt). Lõike 4 järgi kui 
haldusakt on tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistatud, osutatakse sotsiaalhüvitisi selle seadustiku 
eriosade alusel kõige rohkem nelja aasta eest enne kehtetuks tunnistamist tagantjärele.  

                                                 
774 BVerfGE 74, 264 (286). 
775 BVerfGE 58, 137 (148); 72, 9 (23); 76, 220 (238). Vt. V. Neumann. Grundrechtsschutz von Sozialleistungen in 

Zeiten der Finanznot. NZS 1998 Heft 9, lk 406. 
776 Täpsemalt BverfG 14, 288(297f); H. Sodan. Zur Verfassungsmäßigkeit der Ausgliederung von Leistungsbereichen 

aus der gesetzlichen Krankenversicherung - Dargestellt am Beispiel der Versorgung mit Zahnersatz. NZS 2003, S 
393jj. 
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Soodustava haldusakti kehtetuks tunnistamist reguleerivad SGB X § 45, 46 ja 47. Need sätted 
käsitlevad õigusvastase, koormava õiguspärase ja soodustava õiguspärase haldusakti kehtetuks 
tunnistamist.  

SGB X §-st 45 nähtub, et õigusvastase soodustava haldusakti kehtetuks tunnistamine on oluliselt 
piiratum kui isikut koormava haldusakti kehtetuks tunnistamine. Seadusandja on SGB X §-s 46 
kehtestanud reegleid, kuidas tunnistada kehtetuks õiguspärane mittesoodustav haldusakt. SGB X §-
s 47 on aga reguleeritud, kuidas tunnistada kehtetuks õiguspärast soodustavat haldusakti. Selle 
paragrahvi lõike 1 järgi võib õiguspärase soodustava haldusakti (ka pärast vaidlustamistähtaega) 
täielikult või osaliselt ilma tagasiulatuva mõjuta kehtetuks tunnistada, kui: 1) tühistamine on 
õigusakti või haldusakti enda alusel lubatud, 2) haldusaktiga on seotud mingi kohustus, mida 
soodustatud isik ei ole tähtaegselt täitnud. SGB X § 47 lg 2 järgi võib õiguspärase soodustava 
haldusakti, mis näeb ette rahalise või mitterahalise hüvitise kindlal eesmärgil või on eeldus sellise 
hüvitise osutamiseks, ka pärast vaidlustamistähtaja möödumist täielikult või osaliselt tagasiulatuva 
mõjuga tühistada, kui: 1) hüvitist ei kasutatud kohe pärast osutamist või ei kasutata enam 
haldusaktis ettenähtud eesmärgil või 2) haldusaktiga on seotud mingi kohustus, mida soodustatud 
isik ei ole tähtaegselt täitnud. Haldusakti ei tohi tagasiulatuva mõjuga kehtetuks tunnistada, kui 
soodustatud isikul on usaldus haldusakti kehtimajäämise suhtes ja selle usalduse kaitse on 
võrreldes avaliku huviga akti tühistamiseks kaalukam. Usaldus on reeglina kaitstav, kui 
soodustatud isik on osutatud hüvitise ära kasutanud või on oma vara selliselt käsutanud, et ta ei saa 
seda enam või saaks üksnes ebamõistlikult negatiivsete tagajärgedega tagasi pöörata. Usalduse 
kaitsele ei saa tugineda, kui isik oli teadlik või ei teadnud raske hooletuse tõttu asjaolusid, mis 
tingivad kehtetuks tunnistamise. 

Lisaks sätestab SGB X § 48 lg 1, et kui faktilised või õiguslikud asjaolud, mis eksisteerisid kestva 
mõjuga haldusakti andmisel, muutuvad oluliselt, tuleb haldusakt (ilma tagasiulatuva mõjuta) 
kehtetuks tunnistada. SGB X § 49 lubab erinevalt § 45 lõigetest 1-4, §-st 47 ja §-st 48 haldusakti 
kehtetuks tunnistada ajal, mil selle õiguspärasuse üle toimub vaidlus. Kommentaari järgi on sätte 
mõte selles, et kui akt on tähtaegselt vaidlustatud, siis ei saa olla tekkinud kaitstavat usaldust. 

6.5. Eesti kehtiv õigus 

Eesti põhiseadust käsitles selle peatüki esimene alapeatükk. Seepärast on käesolevas alapeatükis 
käsitletud vaid n-ö teisest õigust.  

Eestis kehtiv sotsiaalõigus sätestab sõnaselgelt õiguskindluse põhimõtte haldusmenetlust 
puudutavas osas. Haldusmenetlust puudutavas osas seisneb usalduse kaitse põhimõte eelkõige 
nõudes, et õigust rakendav haldusorgan käitub järjepidevalt.777 Teisisõnu olukorras, kus 
haldusorgan on kehtiva normi alusel ühtemoodi käitunud, tekib isikul alus eeldada, et asutus 
juhindub oma eelnevatest otsustest ja käitub ka edaspidi neile tuginedes.778 Seega on 
                                                 
777 I. Pilving. Õiguskindlus ja õiguspärane ootus teoses A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat, Tartu, 2004, lk 

290. 
778 I. Pilving. Õiguskindlus ja õiguspärane ootus teoses A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat, Tartu, 2004, lk 

290; vt ka RKHKo 06.12.2004, nr 3-3-1-53-04, p 13: „Lisaks märgib Riigikohtu halduskolleegium, et kuigi 
haldusorgan võib oma püsiva praktikaga anda aluse õiguspärase ootuse tekkimiseks, ei saa usalduse kaitset 
kohaldada eesmärgil jätkata ebaõiget halduspraktikat.“; RKHKo 27.03.2002, nr 3-3-1-17-02, p 18: „Hea 
haldustavaga on vastuolus ka see, kui haldusorgan hoiab isikuid teadmises, et ta kavatseb haldusmenetluse 
lõpptulemusena langetada otsuse, mis on isikute soovidele vastav, kuid langetab hoopis otsuse, mis ei vasta isikute 
tahtele. Selline tegevus võib rikkuda ka isikute õiguspärast ootust.“ 
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menetlusõiguslikult küsimus selles, kas haldusorgan võib oma varasemat tegevust n-ö ümber 
hinnata. Muus osas avaldub õiguskindluse põhimõte aga sätetes, mis puudutavad toetuste määrade 
muutmist, rakendussätetes, mis reguleerivad hüvitise edasimaksmist juhtudel, mil uue õiguse 
kohaselt hüvitise tase langeks või isik jääks hüvitiseta, ning vacatio legist reguleerivates sätetes, 
mis annavad isikule oma tegevuse uue õigusega kohandamiseks üleminekuaja.  

Mis puudutab haldusmenetlust, siis kuna valdavalt on sotsiaalõigust reguleerivates seadustes 
viidatud haldusmenetluse seadusele, kohaldub see seadus. Seepärast on oluline ka vastav 
haldusmenetluse seaduse kohaldamist puudutav Riigikohtu praktika.  

Õiguspärase ootuse põhimõtte järgimise küsimus tõusetub kõikides menetlusetappides. Järgnevalt 
on välja toodud vastav Riigikohtu halduskolleegiumi praktika, mis käsitleb õiguspärase ootuse 
põhimõtte järgimist menetluse alustamise etapis, menetluse kestel, eelhaldusakti andmisel, lõpliku 
haldusakti andmisel ning kehtiva haldusakti kehtetuks tunnistamisel. 

Mis puutub haldusmenetluse alustamisesse, siis on halduskolleegium leidnud, et taotluse esitamine 
kui selline ei anna isikule õiguspärast ootust, et see taotlus rahuldatakse.779 Taotluse edasisel 
menetlemisel on isikul kõigepealt õiguspärane ootus, et tema taotlust menetletakse õiguspäraselt.780 
Samuti on isikul õiguspärane ootus, et tema taotlus lahendatakse mõistliku aja jooksul.781 Kui 
haldusorgan on pikka aega olnud tegevusetu, võib see anda isikule aluse õiguspäraseks ootuseks, et 
tema taotlus rahuldatakse. Usalduse kaitse pole siis küll absoluutne, ent lõppotsuse langetamisel 
tuleb haldusorganil selle põhimõttega arvestada.782 Mis puutub haldusmenetluse erinevate etappide 
läbimisse, siis ei saa isik siiski õiguspärasele ootusele tuginedes eeldada, et menetluse eelmised 
etapid läbinud haldusakt kehtestatakse. Isik on õigustatud aga nõudma, et haldusorgan kaalub 
õiglaselt õiguslikke hüvesid.783  

Olukorras, kus haldusmenetlus on n-ö kaheastmeline, nt esimesel astmel antakse eelhaldusakt ja 
menetluse teisel astmel annab haldusorgan lõpliku haldusakti, tekib küsimus, kui palju saab isik 
eelhaldusakti usaldada. Riigikohtu halduskolleegium on selles osas asunud seisukohale, et 
haldusorganit siduv eelhaldusakt võib tekitada akti adressaadil õiguspärase ootuse, et menetluses 
vastu võetav lõplik haldusakt on kooskõlas eelhaldusaktiga.784 Halduskolleegium möönis, et 
ainuüksi isiku lootus soodustava haldusakti kehtimajäämise suhtes ei pruugi piisata tema kahjuks 
haldusakti kehtetuks tunnistamisel. Kolleegium juhtis aga tähelepanu asjaolule, et HMS § 67 
lõikest 2 tulenevalt ei tohi haldusakti isiku kahjuks kehtetuks tunnistada muu hulgas ka siis, kui isik 
on teinud tehingu oma vara käsutamiseks või on muul viisil muutnud oma elukorraldust ja tema 
huvi haldusakti kehtima jäämiseks on vastupidistest huvidest (avalikust huvist) ülekaalukam.785 
Sellega seoses märkis halduskolleegium, et kui isiku õiguspärasest ootusest tulenevalt ei või 
haldusakti kehtetuks tunnistada, tuleb kehtima jätta ka õigusvastane haldusakt ning see on 
täitmiseks kohustuslik igaühele.786  

                                                 
779 RKHKo 13.10.2005, nr 3-3-1-44-05, p 15. 
780 RKHKm 14.05.2007, nr 3-3-1-95-06, p 16. 
781 RKHKo 13.10.2005, nr 3-3-1-44-05, p 15. 
782 RKHKo 29.03.2006, nr 3-3-1-81-05, p 14. 
783 RKHKo 06.11.2002, nr 3-3-1-62-02, p 10. 
784 RKHKo 12.10.2006, nr 3-3-1-48-06, p 8. 
785 RKHKo 12.10.2006, nr 3-3-1-48-06, p-d 11, 13.  
786 RKHKo 12.10.2006, nr 3-3-1-48-06, p 14. 
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Seega kui eelhaldusakti kehtetuks tunnistamine oleks isiku jaoks võrreldes avaliku huviga 
ülemääraselt koormav, ei saa eelhaldusakti kehtetuks tunnistada. Haldusorganil tuleb lõppotsuse 
langetamisel eelhaldusaktist lähtuda ning kaaluda kahju hüvitamist, mis isikule võis õiguspärasest 
ootusest tekkida.787 

Lõpliku haldusakti andmisel on oluline tähelepanu juhtida sellele, et isegi siis, kui haldusorgan on 
järjepidevalt ühte küsimust ühtmoodi otsustanud, ei saa usalduse kaitsest lähtuvalt jätkata ebaõiget 
halduspraktikat, kuigi asjaomane järjepidev praktika võib olla andnud isikule aluse õiguspärase 
ootuse tekkimiseks.788 Samuti on oluline märkida, et ka siis, kui varasemad menetlustoimingud 
võisid isikule anda lootust teatud lõpptulemuseks, ei ole need määravad, kui lõpliku otsuse 
langetab teine haldusorgan.789  

Menetlusõiguses on usalduse kaitse põhimõtte seadusandja lahti kirjutanud konkreetsemalt HMS §-
des 64-69. See põhimõte väljendab haldusmenetluse seaduses sisuliselt sama, mis põhiseaduski: 
kehtivat olustikku muutes tuleb kaaluda, kas isikul tekkinud mõistlik ootus olustiku 
kehtimajäämise suhtes kaalub üles avaliku huvi (HMS § 67, § 66 lg 2). Seadusandja on leidnud, et 
õiguspärase haldusakti tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistamist üldjuhul avalik huvi üles ei kaalu 
(HMS § 65 lg 2), õigusvastase haldusakti osas aga peab seda võimalikuks (HMS § 65 lg 1, § 66 lg 
3). Haldusakti kehtetuks tunnistamisel tuleb vahet teha, kas kehtetuks tunnistamine toimub isiku 
kasuks või kahjuks, ning kas haldusakti andmise ajal oli tegemist õiguspärase või õigusvastase 
haldusaktiga (HMS § 66).  

Halduskolleegium on haldusakti kehtetuks tunnistamisesse puutuvalt leidnud, et selle tegemisel 
tuleb eeskätt asetada kaalukausile taotleja rikutud õigused ühelt poolt ja teiste isikute võimalik 
õiguspärane ootus ning avalik huvi teiselt poolt.790 Näiteks on Riigikohus leidnud, et olukorras, kus 
haldusorgan on teinud isiku õiguse soodustusele kindlaks halduse üksikaktiga, tuleb tugevalt 
kaitsta isiku usaldust, sest üksikaktiga on riik väljendanud oma seisukohta konkreetses küsimuses, 
mitte üksnes abstraktselt. Seepärast tuleb varasema haldusakti tühistamisel omavahel kaaluda 
haldusakti õigusvastasuse põhjusi ja õiguserikkumisega kahjustatud avalikku huvi ning isiku 
mõistlikku õiguspärast ootust, et kord tema suhtes antud soodne haldusakt jääb kehtima.791 
Kolleegium on leidnud veel, et olukorras, kus avalik võim lubas vara tasu eest erastada, võis isikul 
õiguspärase ootuse ja õiguskindluse põhimõttest tulenevalt tekkida veendumus, et avalik võim ei 
saa temalt sõnamurdlikult nõuda sama vara tagastamist.792 Samas lahendis märkis kohus, et 
erastamislepingu sõlmimisest on möödunud üle kümne aasta, mille jooksul on isik teinud varale 
märkimisväärseid parendusi ja tal on tekkinud õiguspärane ootus, et tema omandiõigust ei seata 
enam kahtluse alla.793 

Mõningatel juhtudel on sotsiaalvaldkonna seadustes seadusandja kaalunud haldusakti kehtetuks 
tunnistamise küsimust haldusorgani asemel. Näiteks sätestab PISTS § 26 lg 8 lause 1, et 18-aastase 
ja vanema isiku hooldajale või eestkostjale Sotsiaalkindlustusameti kaudu määratud 
                                                 
787 I. Pilving. Õiguskindlus ja õiguspärane ootus teoses A. Aedmaa jt. Haldusmenetluse käsiraamat, Tartu, 2004, lk 

290. 
788 RKHKo 29.05.2006, nr 3-3-1-23-06, p 12. 
789 RKHKo 02.03.2006, nr 3-3-1-79-05, p 9. 
790 RKHKo 04.11.2002, nr 3-3-1-51-02, p 18; RKHKo 16.10.2002, nr 3-3-1-41-02; RKHKo 07.12.2001, nr 3-3-1-51-

01. 
791 RKHKo 29.03.2006, nr 3-3-1-81-05, p 13. 
792 RKHKo 06.12.2004, nr 3-3-1-52-04, p 14. 
793 RKHKo 06.12.2004, nr 3-3-1-52-04, p 16. 
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hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks. Selle regulatsiooni erisus seisneb selles, 
et tavapäraselt peab igal üksikjuhul omavahel kaaluma haldusakti kehtetuks tunnistamisel isiku 
usaldust haldusakti kehtimajäämise suhtes ja avalikku huvi haldusakti kehtetuks tunnistamise 
vastu. PISTS § 26 lg 8 lausega 1 on aga seadusandja kaalunud neid asjaolusid ja hüvesid aga 
korraga kõikide isikute suhtes. Peale selle on näiteks RPKS §-s 612 reguleeritud eraldi küsimust, 
kuidas määrata pensioni ja arvutada seda ümber tagasiulatuvalt. 

Sotsiaalõiguse kontekstis tuleb tähelepanu pöörata ühele kolleegiumi tehtud lahendile, mis 
puudutas maksuasjas esitatud tagasinõuet. Selles lahendis leidis kolleegium, et kui aegumistähtaja 
jooksul pole maksusumma määramisest isikut teavitatud, tekib tal õiguspärane ootus eeldada, et 
maksusummat enam ei määratagi.794 Asjaomane lahend omab tähtsust eelkõige 
Sotsiaalkindlustusameti esitatud enammakstud hüvitiste tagasinõuete puhul.795 

Samuti on oluline pöörata tähelepanu halduskolleegiumi lahendile, milles kolleegium leidis, et PS 
§-st 26 tulenevast perekonna kaitse põhimõttest on pereliikmetel õigustatud ootus, et riik ei tee 
õigusvastaseid ja ülemääraseid takistusi pereliikmete kooselule. Näiteks ei saa seetõttu välistada 
ema ja poja kooselu olukorras, kus emale on eestkostjaks määratud kolmas isik. Kui õiguslik alus 
ema edasiseks tahtevastaseks hooldekodus hoidmiseks on ära langenud, võib pojal olla PS §-le 26 
rajanev õiguspärane ootus, et ema saab asuda tema juurde elama.796 

Materiaalõigust reguleerivate sätete osas saab analüüsi esemeks olevate seaduste [ravikindlustuse 
seaduse, psühhiaatrilise abi seaduse, Haigekassa seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse, 
töötuskindlustuse seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse, riiklike peretoetuste 
seaduse, vanemahüvitise seaduse, elatisabi seaduse, riikliku matusetoetuse seaduse, ohvriabi 
seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse (vähemalt vältimatu meditsiinilise abi osas), kogumispensionide seaduse 
(kohustusliku II samba osas)] pinnalt teha järelduse, et neis sisalduvad õiguskindlust reguleerivad 
sätted on jagatavad kolme rühma: 1) sätted, mis on suunatud hüvitise määra või saamise taset 
hoidma; 2) rakendussätted hüvitise edasimaksmiseks juhtudel, mil uue õiguse kohaselt hüvitise tase 
langeks või isik jääks hüvitiseta; 3) vacatio legist reguleerivad sätted, mis annavad isikule oma 
tegevuse uue õigusega kohandamiseks üleminekuaja. 

Nimetatutest esimesse rühma kuuluvad sätted, millega seadusandja on end või haldusorganit 
sidunud selleks, et sotsiaalkaitse üldist taset ei saaks vähendada. Üsna sageli on seadusandja 
sidunud end sotsiaalse kaitse taseme säilitamiseks põhimõttega, mille järgi ei või igal aastal 
riigieelarve seadusega sätestatud toetuse määr olla väiksem eelmisel eelarveaastal sätestatud 
määrast (TTTS § 31 lg 1, § 35 lg 6, § 37 lg 5, RPTS § 4 lg 2, lg 3, RMS § 6 lg 2, PISTS § 5 lg 2, 
SHS § 22 lg 11). Kuna viidatud seadused sisaldavad konkreetset keeldu sotsiaalset kaitset 
vähendada, on asjaomaste sätete eesmärgiks tagada isikule kindlus, et alla teatud taset sotsiaalne 
kaitse ei lange. Sellest tulenevalt riivaks seadusandja, kui ta kehtestaks mõnes eespool loetletud 

                                                 
794 RKHKo 20.06.2003, nr 3-3-1-49-03, p 16. 
795 Vt Õiguskantsleri 31.05.2007 soovitust nr 7-7/061620/00703805 Sotsiaalkindlustusametile hea halduse tava 

järgimiseks. 
796 RKHKo 13.10.2005, nr 3-3-1-45-05, p 16. 
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seadustest sisalduva toetuse määra eelmisel eelarveaastal kehtestatust väiksemas määras, isiku 
õiguspärast ootust.797  

Nagu öeldud, on õiguskindluse põhimõtte tagamisele suunatud ka rakendussätted, mille eesmärgiks 
on säilitada isikule varem kehtinud õigusest tulenev soodsam olukord. Siin saab tuua näiteks RaKS 
§ 88 ja TTTS § 43. Samuti saab näiteks tuua RPKS § 58, mis reguleerib varem määratud 
invaliidsusgruppide käsitlemist uue seaduse valguses. Näiteks saab tuua veel RPKS § 59, mis 
reguleerib varem määratud pensionide suuruse säilitamist, RPTS § 33, mis lubab peretoetusi 
maksta edasi neile, kes uue seaduse järgi enam ei peaks toetust saama, ning PISTS § 26 lg 1, mille 
järgi isikule, kellele enne selle seaduse jõustumist oli määratud, kas invaliidsuspension 
lapsinvaliidile kehtestatud määras või ülalpidamistoetus lapsinvaliidi kasvatamise eest või 
invaliidistunud üksikvanema lapse toetus ja kellel selle asemel tekkis puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste seaduse alusel õigus saada puuetega inimeste sotsiaaltoetusi, ning kellel osutus 
ümberarvutatud toetus väiksemaks varemmakstud pensionist või toetusest, maksti puuetega 
inimeste sotsiaaltoetusi endise pensioni või toetuse suuruses varem määratud tähtaja lõpuni või uue 
arstliku ekspertiisini. 

Kehtivas õiguses on ka vacatio legist puudutavaid sätteid. Vacatio legist reguleerivate sätete 
eesmärgiks on anda isikutele aega kohandada oma tegevust uuele regulatsioonile vastavaks. 
Asjaomaseid sätteid leiab hulganisti sotsiaalhoolekande seadusest. Näiteks sätestab SHS § 48 lg 8 
selle seaduse §-s 118 kohaldamise puhuks, et majandustegevuse registris rehabilitatsiooniteenuse 
osutajana registreerimise nõuet kohaldatakse alates 01.03.2005. a. SHS § 48 lg 9 näeb ette, et SHS 
§ 1111 lg 2 punktis 1 nimetatud isikule, kes töötas ajavahemikus 08.12.2004. a kuni 01.03.2005. a 
rehabilitatsiooniasutuses psühholoogina, kohaldatakse SHS § 1111 lg 2 punktis 1 sätestatud 
haridusnõudeid alates 01.07.2008. a ning kuni 01.07.2008. a kohaldatakse enne 01.01.2005. a 
kehtinud nõudeid. Vacatio legist puudutavaid sätteid leiab ka teistest sotsiaalvaldkonna seadustest, 
mis muudavad näiteks toetuste või teenuste saamise korda. Näiteks nägi seadusandja 22.10.2008. a 
vastu võetud riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste 
sotsiaalkindlustushüvitisi ning sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse § 13 lg 2, et 
elatisabi väljamaksmise korraldus muutus alates 01.02.2009. a.  

6.6. Järeldused ja ettepanekud 

Õiguskindluse põhimõte ulatub sotsiaalõiguses sotsiaalsete õiguste progressiivse realiseerimise 
kohustuse tõttu mõnevõrra kaugemale kui teistes valdkondades. Kuna sotsiaalõiguse eesmärgiks on 
kindlustada isikule tema inimväärikus, tuleb sotsiaalõiguses isiku jaoks ebasoodsate muudatuste 
tegemisel õiguskindluse põhimõtte rakendamisel isiku autonoomia tagamiseks hinnata isiku 
toimetulekuvõimet enne ja pärast isiku jaoks ebasoodsa muudatuse tegemist. Esiteks peab isikul 
kui õiguse subjektil olema võimalik mõistlikult ette näha oma elatusvahenditesse puutuvat 
muudatust, et ta saaks oma elu mõistliku aja jooksul ümber korraldada. Teiseks tuleb aga arvestada 
sotsiaalõiguses kehtiva reegliga, et sotsiaalkaitse taset ei või ülekaalukate põhjuste olemasoluta 
vähendada, s.t sotsiaalkaitse struktuuri muutmine on lubatud, ent mitte selle tase. 

Õiguskindluse põhimõtet peaks SÜSis kajastama reegel, mille järgi tuleb tagada hüvitise väärtuse 
säilimine näiteks olukorras, kus inflatsioon vms tegur mõjutab hüvitise väärtust (rakendusjuhis 
                                                 
797 Kuna sageli on toetuste suurus kehtestatud moel n korda hüvitise määr (n=kordaja), siis saab seadusandja tegelikku 

hüvitise suurust muuta nii, et jätab hüvitise määra küll samaks, aga muudab kordajat. Seepärast tuleb möönda, et 
teatud juhtudel hüvitise määra alandamise keeld lõppastmes ei teeni oma eesmärki. 
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õiguse kohaldajale). Samuti tuleks sätestada üldreegel, mille järgi ei või seadusandja juba loodud 
hüvitisi kaotada või nende määra vähendada. Seejuures tuleks kaaluda ka erinormi kehtestamist, 
mis lubab teatud väga kaalukatel põhjustel sotsiaalkaitse taseme vähenemist või vähendamist 
(annab isikule koostoimes üldreegliga mõistliku ootuse, et sotsiaalset kaitset kergekäeliselt ei 
vähendata).  

  

7. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

Inimväärikuse, võrdse kohtlemise, solidaarsuse, perekonna abistamiskohustuse, territoriaalsuse ja 
õiguskindluse põhimõtted seavad sotsiaalõiguse keskmesse isiku. Isiku sotsiaalõiguse keskmesse 
seadmine teenib eesmärki tagada igaühele kindlal ajal ja kohas õiguse elada inimesele 
kombekohaselt. Neist inimväärikuse, võrdse kohtlemise ja õiguskindluse põhimõtted annavad 
isikule aluse nõuda ka sotsiaalse riski realiseerumisel inimesele väärilist elu. Solidaarsus, 
perekonna abistamiskohustus ja territoriaalsus on suunatud aga sellele, et sotsiaalse riski 
realiseerumisel ühes ajas ja ruumis kannavad teised isikud vastuvaidlematult selle riski 
realiseerumisel tekkivat kahju koos isiku endaga. Järgnevalt on kokkuvõtlikult toodud järeldused, 
ja tehtud ettepanekuid, millele tuleks asjaomaste põhimõtete puhul sotsiaalseadustiku 
väljatöötamisel tähelepanu pöörata.  

1. Inimväärikus tuleb tagada igaühele. Inimväärikust, mis on tarvis inimesele tagada, on küll 
keeruline üheselt defineerida, kuid välja saab tuua inimväärikuse põhimõtte erinevaid elemente: 
esimese elemendina käsitatakse kehalise puutumatuse austust ja kaitset, teise inimväärikuse 
põhimõtte osisena tuuakse välja õigust inimväärsetele elamistingimustele, kolmas inimväärikuse 
element on inimeste õiguslik võrdsus, neljas element on isiku identiteedi säilitamine, viies 
inimväärikuse element on igaühe õigus ise vabalt otsustada, kuues inimväärikuse põhimõtte osis on 
menetlus, mis tagab inimese kohtlemise subjektina.798  

2. Inimväärikuse põhimõtte elemendid teenivad eesmärki, et inimest lihtsalt inimeseks olemise 
pärast väärtustataks, et inimene saaks olla vaba igasugusest väärkohtlemisest, vabalt ennast 
teostades elada, sealjuures tundes ennast ühiskonna täieõigusliku ja väärtusliku liikmena. 
Inimväärikuse tagamine eeldab muu hulgas inimväärse äraelamise tagamist ja inimese 
inimväärikuse austamist sotsiaalhaldusmenetluses.  

3. Sotsiaalsete põhiõiguste tagamine aitab kindlustada inimese võimalusi inimväärsele 
äraelamisele. Täpsemini öeldes on sotsiaalsete põhiõiguste eesmärgiks inimesele inimväärika elu 
kindlustamine. Arvestades kui tihedalt on seotud õigus inimväärikusele ja sotsiaalsed põhiõigused, 
tuleks inimväärikuse SÜS-is eraldi välja tuua. See võimaldab seaduse rakendajal kogu aeg meeles 
pidada, mis on sotsiaalsete õiguste tagamise eesmärk ning vastavaid sotsiaalseid õigusi sisustada 
inimväärikuse põhimõtte kaudu. Inimväärikuse põhimõte on eraldi välja toodud Saksamaa 
sotsiaalseadustiku §-s 1 ning inimväärikuse olulisust sotsiaalsete õiguste kontekstis rõhutavad 
Soome ja Šveitsi põhiseadused.  

                                                 
798 M. Ernits. Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2008. § 10 komm 3.1. Vt ka RKKKo 26.08.1997 nr 3-

1-1-80-97: „[…] inimkeskses ühiskonnas tohib põhiõiguste konfliktolukordades kõige vähem piirata inimväärikust 
- kompleksset põhiõigust, mille elementideks on eeskätt õigus heale nimele, õigus mitte olla hirmul enese ja oma 
lähedaste eksistentsi pärast, õigus õiguslikule võrdsusele kõigi teiste inimestega, õigus inimlikule identiteedile, 
informatsioonilise enesemääramise õigus, õigus kehalisele puutumatusele.“ 
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Lisaks võiks sotsiaalseadustikus kajastada ka inimväärikuse põhimõtte menetlusõigusliku aspekti. 
Norm tuleks sõnastada nii, et oleks arusaadav, et inimesel on sotsiaalhaldusmenetluses, sealjuures 
sotsiaalabi osutamise menetluses õigus väärikust austavale kohtlemisele: inimene tuleb kaasata 
menetlusse, teda peab ära kuulama, tema tahtega peab arvestama ja inimest ei tohi sildistada.  

4. Põhiseaduse § 12 lõikest 1 tuleneb nii üldine võrdsuspõhiõigus kui ka enamik erilisi 
võrdsuspõhiõiguseid. Võrdsusõiguste sisu seisneb lühidalt kokku võttes nõudes, et võrdseid 
koheldaks võrdselt ja ebavõrdseid ebavõrdselt. Erilised võrdsuspõhiõigused keelavad teatud kindla 
tunnuse alusel kohelda sarnaseid erinevalt ja erinevaid sarnaselt. PS § 12 lõikes 1 sätestatud 
võrdsuspõhiõigused kohalduvad igas eluvaldkonnas ja seovad nii seadusandjat õigusloomes kui ka 
õiguse rakendajat. Seepärast on nii normiloojale kui ka normi rakendajale väga oluline teada, 
kuidas kontrollida, kas võrdsusõigust on rikutud.  

5. Et hinnata, kas on toimunud võrdsusõiguse riive, on tarvis esmalt analüüsida, kas üldse peab 
isikuid ühtemoodi kohtlema või kas on kohustus isikuid erinevalt kohelda. Selleks on mõistlik 
hinnata, kas erinevalt koheldakse konkreetse eristamise aspekti osas õiguslikult ja faktiliselt 
sarnases olukorras olevaid inimesi, või kas sarnaselt koheldakse analüüsitava eristamise aspekti 
osas õiguslikult ja faktiliselt erinevas olukorras olevaid isikuid. Kui on tuvastatud, et aset on 
leidnud võrdsuspõhiõiguse riive, tuleb asuda seda riivet õigustama, sest kuigi PS § 12 lg 1 sätestab 
võrdsusõigused, ei ole sarnaste erinev ja erinevate sarnane kohtlemine siiski alati keelatud. See on 
lubatud siis, kui see on õigustatav.  

6. Õigustamise osas on tarvis eristada, kas tegemist on üldise võrdsuspõhiõiguse riivega või on 
tegemist mõne erilise võrdsuspõhiõiguse riivega. Kui tegemist on üldise võrdsuspõhiõiguse riivega, 
on vaja analüüsida, kas ebavõrdseks kohtlemiseks on mõni mõistlik ja asjakohane põhjus. Selliseks 
põhjuseks võib olla iga põhjus, mis ei ole põhiseadusega vastuolus ja mis kaalub üles üldise 
võrdsuspõhiõiguse riive. Riigikohtu praktika jäegi on aga üldise võrdsuspõhiõiguse riive 
õigustamine väga range. Nii pole Riigikohus aktsepteerinud ebavõrdse kohtlemise põhjusena riigi 
administratiivseid või fiskaalseid raskusi. Kui tegemist on mõne erilise võrdsuspõhiõiguse riivega, 
siis on selle õigustamisele veel rangemad nõuded. Erilise võrdsuspõhiõiguse riive õigustamisest 
saab rääkida üksnes siis, kui riive põhjuseks on mõni põhiseadusejärku oluline väärtus ja selle 
väärtuse kaitseks ette võetud sammud on võrdsusõiguse riive suhtes mõõdukad.  

7. Arvestades, et erilise võrdsusõiguse riive õigustamine on veel raskem kui üldise 
võrdsuspõhiõiguse riive õigustamine, siis tuleb tõlgendada PS § 12 lg 1 lauset 2 avatud sättena: 
eriliste võrdsuspõhiõiguste loetelu on võimalik aja jooksul täiendada. Nimetatud loetelu 
täiendamine peaks aset leidma siis, kui on selge, et loetelus ei ole kajastatud mõni tänapäeva 
ühiskonnas eriti taunitav diskrimineerimisalus. Selliseks eriliseks tunnuseks, mis ei ole PS § 12 lg 1 
lauses 2 kajastust leidnud, on nt puude alusel ebavõrdne kohtlemine.  

8. Võrdse kohtlemise põhimõte avaldab sotsiaalvaldkonnale väga suurt mõju. Nagu ülal öeldud, 
tuleb sellega arvestada nii normi loojal kui rakendajal. Õigusloome võrdsus nõuab muu hulgas, et 
erinevad õigusaktides garanteeritud sotsiaaltoetused ja –teenused oleks tagatud kõigile sarnastele 
isikutele võrdsetel alustel. See nõue eeldab sageli väga põhjalikku analüüsi normiloojalt, et 
selgitada, kellele oleks vaja toetus või teenus laiendada, et ei mindaks vastuollu võrdsusõiguse 
nõuetega. Kui regulatsiooni väljatöötamisel sellega ei arvestata, siis hiljem, kui kohus tunnistab 
regulatsiooni PS § 12 lõikega 1 vastuolus olevaks, tuleb väljajäetud isikute grupid vastava toetuse 
või teenuse skeemiga liita. See võib tähendada märgatavalt suuremat ja planeerimatut koormat 
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eelarvele. Teiseks on tarvis võrdsusõigusega arvestada igapäevasel õiguse rakendamisel. Nii tuleb 
selle põhimõttega arvestada isikutele menetluslikke õigusi tagades, kui ka haldusotsuseid vastu 
võttes. Võrdse kohtlemise põhimõte aitab tagada, et sotsiaalsed hüved oleks jaotatud võimalikult 
õiglaselt.  

9. Võrdse kohtlemise põhimõtte avamine sotsiaalseadustiku üldosas oleks juhis seadusandjale ja 
seaduse rakendajale, lisaks annaks see inimesele selge ja ühese võimaluse nõuda, et avalik võim 
sotsiaalseadustiku reguleerimisala küsimustes käituks võrdse kohtlemise põhimõtet järgides. Samas 
on võrdse kohtlemise põhimõte kajastatud tugevalt põhiseaduses ning teiseses õiguses võrdse 
kohtlemise seaduse näol, mistõttu ei ole võrdse kohtlemise põhimõtte SÜS-s avamine eraldi siiski 
vajalik. 

Sotsiaalseadustiku eriosa väljatöötamisel tuleks analüüsida kehtivaid hüvitisi võrdse kohtlemise 
põhimõtte valguses.  

10. Solidaarsuse põhimõtet pole üldjuhul õigustloovates aktides otsesõnu nimetatud. Solidaarsuse 
põhimõte on valdavalt tuletatav nendes seadustes sätestatud hüvitise andmise tingimusest, abi 
andmise korraldusest ja süsteemi rahastamisest. Ka rahvusvahelises õiguses pole solidaarsuse 
põhimõtet eraldi esile toodud. Lisaks selgub, et pelgalt solidaarsuse põhimõttele viitamine ei 
õigusta iseenesest erandite tegemist Euroopa Liidu õigusest: Euroopa Ühenduste Kohus vaatab 
lõppastmes konkreetset organisatsiooni-teenust-hüvitist ning hindab, kas siseriiklikus õiguses 
seatud piirang on õigustatav. Seetõttu ei saa solidaarsuse põhimõtte sõnaselget sätestamist 
sotsiaalseadustiku üldosas pidada vältimatult vajalikuks, kuid seda põhimõtet võiks nimetada 
üldosa eesmärgis. Nii oleks seadusandjal ja seaduse lugejal selgelt silme ees, et Eestis põhinevad 
sotsiaalsed õigused solidaarsusel ning isik ei saa ise valida, kellega ta solidaarne on või millal ja 
millises suuruses tuleb väljamakse talle teha.  

Solidaarsuse põhimõtte sõnaselge sätestamine sotsiaalseadustiku üldosas ei ole vältimatult vajalik. 
Kui seadustikule tekib eraldi eesmärki kajastav säte, tuleb solidaarsuse põhimõte kajastada seal.  

12. Kuigi vabadusele baseeruvas ühiskonnas eeldatakse, et inimene saab inimväärse elu 
kindlustamisega reeglina ise hakkama ja esmavastutus hakkamasaamise ees lasubki inimesel endal, 
ei suuda inimene siiski seda alati sotsiaalsete riskide realiseerumisel endale tagada. Erinevate 
sotsiaalsete riskide realiseerumise korral võib inimese inimväärikus sattuda ohtu. Põhiseaduse, mis 
sätestab lisaks ulatuslikule vabaduspõhiõiguste kataloogile ka sotsiaalriigi printsiibi, järgi on tarvis 
võimaldada inimesele alati inimväärne äraelamine, sõltumata sellest, kas isik on seda endale ise 
võimeline tagama või mitte.  

13. Puhkudeks, kui inimese inimväärikus satub ohtu ja inimene, vaatamta pingutustele, ei suuda 
endale enam inimväärset äraelamist ise kindlustada, tuleb inimesele ette näha abisaamisvõimalus, 
kas perekonnalt, ühiskonnalt läbi avaliku võimu loodud süsteemi või mõlemalt korraga.  

14. Eesti põhiseaduse § 27 lg 3 kohustab vanemaid hoolitsema oma alaealiste laste eest. PS § 27 lg 
5 kohustab perekonda hoolitsema oma abivajavate liikmete eest. PS § 28 kohustab riiki ja 
kohalikku omavalitsust tagama inimesele erinevad sotsiaalsed põhiõigused, mis võimaldaksid 
tagada inimese inimväärse äraelamise ka sotsiaalse riski realiseerumise olukorras.  

15. See, kuidas suhestuvad omavahel perekonna ja ühiskonna abistamiskohustused, on erinevate 
riskide puhul erinev. Põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse koostoimest tuleneb, et teatud 
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sotsiaalsete riskide puhul peab peamise abistamiskoormuse kandma ühiskond läbi avaliku võimu 
loodud süsteemide (ka läbi sotsiaalkindlustussüsteemi, kuhu ka inimene ise panustab), teatud 
riskide puhul võib esmase ja peamise abistamiskohustuse jätta perekonnale. Ometigi olukorras, kus 
teatud riski puhul on peamine abistaja perekond, võib riik täiendavate meetmetega soodustada 
inimese ja perekonna toimetulekut. Samuti olukorras, kus sotsiaalse riski peamine katja on 
ühiskond, läbi riigi poolt loodud süsteemi, võib ka perekonna abistamiskohustus siiski olla väga 
oluline. Nt kui teatud riski puhul avaliku võimu poolt makstav hüvitis ei taga konkreetse inimese 
tavapärast elustandardit, võib isikul tekkida õigus saada pereliikmetelt täiendatavat toetust.  

16. Näiteks peetakse sotsiaalseks riskiks muu hulgas lastega pere. PS § 27 lg 3 järgi on vanematel 
esmane ja peamine kohustus hoolitseda laste eest ja pidada neid üleval. Laste ülalpidamiskohustus 
on esmajärjekorras Eesti põhiseaduse järgi seega pere ülesanne ja ühiskonna toetus läbi avaliku 
võimu poolt loodud süsteemi (nt läbi peretoetuste) täiendav. Järeldust, et laste peamise 
hoolitsemise ja kasvatamise, sealhulgas ülalpidamise kohustus on perekonnal ja mitte ühiskonnal, 
aktsepteerib ka rahvusvaheline õigus. Kui aga pere ei saa laste ülalpidamisega hakkama, peab 
täiendavalt appi tulema avalik võim.  

17. Klassikaliseks sotsiaalseks riskiks on ka vanadus. PS § 28 lg 2 kohustab riiki tagama isikule abi 
vanaduse korral. Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeks, parandatud ja täiendatud Euroopa 
Sotsiaalharta kohustavad riike looma sotsiaalkindlustussüsteeme, mille kaudu isik saaks 
vanadusriski realiseerumisel äraelamiseks vajalikke hüvitisi. Võib öelda, et vanadusriski peamine 
katmine on ühiskonna ülesanne, läbi riigi loodud süsteemi. Siiski ei saa välistada ka perekonna 
toetamiskohustust, nt olukorras, kus sotsiaalkindlustussüsteemist saadav hüvitis pole konkreetse 
inimese tavapäraste vajaduste rahuldamiseks piisav.  

17. Sotsiaalseadustiku eriosa tehes tuleb eriti rahvusvahelise õiguse valguses põhjalikult läbi 
analüüsida, mis olukorras peab avalik võim olema peamine toetaja sotsiaalse riski realiseerumise 
puhul, mis juhul võib esmane ja peamine abistaja olla perekond. Seejärel tuleb tagada, et 
sotsiaalõiguse regulatsioon ja perekondlike abistamiskohustuste regulatsioon omavahel haakuks, 
sest vastasel korral võib isik jääda olukorda, kus tal ei ole õiguslikult tagatud võimalust saada abi ei 
perelt ega avalikult võimult. Eelnev eeldab muu hulgas selle hindamist, kes peaks olema tänases 
ühiskonnas abistamiskohustusega perekond. Siin tuleb arvestada tänapäeva ühiskonna tegelikkust 
ja väärtushinnanguid, kasulik on vaadata ka, keda Euroopa Liidu õigus ning Euroopa Inimõiguste 
Kohus käsitlevad perekonna liikmetena. Kui abistamiskohustuslikuks subjektiks on mõni 
eraõiguslik isik, siis tuleb kaaluda, kas selle isiku võimetuse või tahtmatuse korral abi anda, tekib 
abistamiskohustus avalikul võimul ning seejärel regressiõigus vastava isiku suhtes.  

Perekonna ja avaliku võimu abistamiskohustuse suhte analüüsimine on väga oluline, samas tuleks 
sotsiaalseadustiku üldosas eraldi välja tuua, et inimene ise vastutab esmaselt enda heaolu 
tagamise eest, sh sotsiaalsete riskide ennetamise eest. 

18. Territoriaalsuse põhimõtte näol pole tegemist õigusliku printsiibiga, kuid selle põhimõtte 
rakendamine on puutumuses põhiõigustega ning võib olla küsitav omandipõhiõiguse realiseerimise 
seisukohalt. Samuti võivad tõusetuda inimväärikuse ja võrdse kohtlemise küsimused.  

Eestis rakendatakse territoriaalsuse põhimõtet võrdlemisi rangelt, kuid selle proportsionaalsust pole 
Eesti sotsiaalse kaitse valdkonnas põhjalikumalt analüüsitud. Seetõttu tuleks kõigepealt nende 
piirangute õigustatavust iga hüvitise, sh kohalike omavalitsuste hüvitiste puhul eraldi analüüsida. 
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Seda enam, et nii ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakt kui ka Euroopa 
parandatud ja täiendatud sotsiaalharta nõuavad, et riik astuks isiku inimväärikuse tagamiseks 
samme hüvitiste eksporditavaks muutmisel. Eesti koordineerib sotsiaalkindlustust seonduvalt 
Euroopa Liiduga üle 30 riigis. Lisaks on Eesti sõlminud sotsiaalkindlustuslepingud Ukraina, 
Venemaa ja Kanadaga. Isikutele parema sotsiaalse kaitse tagamiseks tuleks Eestil kaaluda enamate 
sammude astumist. Teadaolevalt pole Eestis Euroopa Liidu õiguse aspektist analüüsitud 
sotsiaalhoolekande seaduse alusel ja kohalike omavalitsuste antavate hüvitiste koordineeritavust. 
Tähele tasub panna ka, et võrdlusalustes riikides on territoriaalsuse põhimõtte rakendamisel peetud 
võimalikuks paindlikku lähenemist.  

Territoriaalsuse põhimõtet põhimõttena ei ole SÜS-s vajalik sätestada. Territoriaalsuse 
põhimõtet ja Eestile siduvaid välislepinguid arvesse võttes tuleb määratleda SÜSi isikuline ja 
ruumiline kehteala.  

19. Õiguskindluse põhimõte ulatub sotsiaalõiguses sotsiaalsete õiguste progressiivse 
realiseerimise kohustuse tõttu mõnevõrra kaugemale kui teistes valdkondades. Kuna sotsiaalõiguse 
eesmärgiks on kindlustada isikule tema inimväärikus, tuleb sotsiaalõiguses isiku jaoks ebasoodsate 
muudatuste tegemisel õiguskindluse põhimõtte rakendamisel isiku autonoomia tagamiseks hinnata 
isiku toimetulekuvõimet enne ja pärast isiku jaoks ebasoodsa muudatuse tegemist. Esiteks peab 
isikul kui õiguse subjektil olema võimalik mõistlikult ette näha oma elatusvahenditesse puutuvat 
muudatust, et ta saaks oma elu mõistliku aja jooksul ümber korraldada. Teiseks tuleb aga arvestada 
sotsiaalõiguses kehtiva reegliga, et sotsiaalkaitse taset ei või ülekaalukate põhjuste olemasoluta 
vähendada, s.t sotsiaalkaitse struktuuri muutmine on lubatud, ent mitte selle tase. 

Õiguskindluse põhimõtet peaks SÜS-s kajastama reegel, mille järgi tuleb tagada hüvitise väärtuse 
säilimine näiteks olukorras, kus inflatsioon vms tegur mõjutab hüvitise väärtust (rakendusjuhis 
õiguse kohaldajale). Samuti tuleks sätestada üldreegel, mille järgi ei või seadusandja juba loodud 
hüvitisi kaotada või nende määra vähendada. Seejuures tuleks kaaluda ka erinormi kehtestamist, 
mis lubab teatud väga kaalukatel põhjustel sotsiaalkaitse taseme vähenemist või vähendamist 
(annab isikule koostoimes üldreegliga mõistliku ootuse, et sotsiaalset kaitset kergekäeliselt ei 
vähendata).  
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3. TEEMA. SOTSIAALSED RISKID 

1. Sotsiaalsed riskid Eesti kehtivas õiguses 

Sotsiaalsed õigused on mõeldud andma isikule kaitset sotsiaalsete riskide realiseerumise vastu.799 
Põhimõtteliselt tunnustatakse sotsiaalsete riskidena olukordi, kus: 1) isikul puudub vanuse, 
töövõimetuse või töötuse tõttu töötegemise eest saadav sissetulek; 2) sureb sissetulekut tagav 
elukaaslane, 3) laste kasvatamisega kaasnevad kulud, 4) isik vajab arstiabi, 5) puudub vara, mille 
arvel tagada endale inimväärne elu.800 

Rahvusvahelises õiguses tunnustatakse peamiselt üheksat sotsiaalset riski, mille realiseerumisel 
tuleb riigil isikule abi anda. ILO konventsiooni nr 102 ja Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi järgi 
on nendeks: 1) arstiabi, 2) haigus, 3) töötus, 4) vanadus, 5) tööõnnetus, 6) pere, 7) emadus, 
8) invaliidsus ja 9) toitjakaotus.  

Lisaks tuntakse rahvusvahelises õiguses sotsiaalse riskina ka puudust,801 puuet,802 vägivallakuriteo 
ohvriks langemist803 ja matust.804 Uueks riskiks, mille realiseerumisel mõned riigid (nt Saksamaa, 
Austria, Belgia) on otsustanud isikule abi anda, on pikaajaline hooldusvajadus. Uueks sotsiaalseks 
riskiks saab aga pidada näiteks ka töö ja vabaaja omavahelist tasakaalu, haridust.805 Erinevalt n-ö 
vanadest riskidest pole uued riskid suunatud enam inimkahju kompenseerimisele. 

Põhiseadus nimetab mitmeid sotsiaalseid riske, mille realiseerumisel peab avalik võim isikule abi 
osutama. Asjaomased riskid on nimetatud PS §-s 27, 28 ja PS §-s 29. PS § 28 lg 1 nimetab ühe 
sotsiaalse riskina tervist. PS § 28 lg 2 nimetab sotsiaalsete riskidena veel vanadust, töövõimetust, 
toitjakaotust ja puudust. Nähtuvalt PS § 27 lõikest 4 ja PS § 28 lõikest 4 saab eraldi riskidena, mida 
põhiseadus nimetab, välja tuua ka pere ja puude. PS § 29 lg 3 järgi on sotsiaalseks riskiks, mille 
realiseerumisel riik peab isikule abi osutama, töötus. Seega on põhiseadusandja leidnud, et riik 
peab isikut abistama järgnevate sotsiaalsete riskide realiseerumisel: 1) tervise, sh ajutise 
töövõimetuse ja emaduse kaitse; 2) vanaduse, 3) püsiva töövõimetuse, 4) toitjakaotuse, 5) töötuse, 
6) lastega pere, 7) puude, 8) matuse, 9) puuduse ja 10) vägivallakuriteo ohvriks langemise puhul.  

  

Kuna Eesti on end lugenud seotuks mitmete rahvusvaheliste sotsiaalseid õigusi käsitlevate 
lepingutega, tuleb põhiseadusega tagada isikule kaitse ka tööõnnetuse ja kutsehaiguse,806 matuse 
ning vägivallakuriteo ohvriks langemise puhuks.  

                                                 
799 D. Pieters. Social Security: An Introduction to the Basic Principles. Kluwer Law International, 2006, p 10. 
800 Samas, lk 3. 
801 ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakti art 11, Euroopa parandatud ja täiendatud 

sotsiaalharta art 13. 
802 Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta art 15. 
803 Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsiooni I osa.  
804 Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi lisa 2 p 13. 
805 Vt Taani kohta nt Taani Rahvusliku Sotsiaaluuringute Keskuse kodulehekülg. Kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.sfi.dk/sw1434.asp. Vt uute riskide kohta ka: P. Taylor-Gooby. The Impact of New Social Risks on 
Welfare States. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.sfi.dk/graphics/ESPAnet/papers/Taylorgooby.pdf  

806 Euroopa Nõukogu. European Commitee of Social Rights. Digest of the case law of the European Committee of 
Social Rights (01.09.2008). Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int.  
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Eespool toodust nähtub, et Eestil tuleb isikule tagada kaitse järgnevate riskide puhuks: 1) tervis, sh 
emaduse kaitse 2) vanadus, 3) töövõimetus, 4) toitjakaotus, 5) puudus, 6) pere, 7) puue, 8) töötus, 
9) tööõnnetus ja kutsehaigus, 10) matus, 11) vägivallakuriteo ohvriks langemine. Järgnevalt leiavad 
eelnimetatud sotsiaalsed riskid lühidat käsitlemist.  

1.1. Tervis, sh emaduse kaitse  

PS § 28 lõikes 1 sätestatud õigus tervise kaitsele hõlmab isiku õigust saada vaimse ja füüsilise 
tervise kaitseks arstiabi, ravimeid, elada tervist mittekahjustavas elukeskkonnas. Riigikohtu 
halduskolleegiumi hinnangul hõlmab PS § 28 lg 1 ka õiguse kahjustatud tervise taastamisele, kui 
see on meditsiiniliselt võimalik ja vastab riigi rahalistele võimalustele.807 See, kuidas isiku 
subjektiivset õigust tervise kaitsele tagada, on seadusandja otsustada. Seadusandja saab otsustada, 
milles väljendub igaühe õigus tervise kaitsele, millist liiki abi ja millises ulatuses tuleb puuduse all 
kannatavale inimesele tervise kaitseks osutada.808 Seadusandja peab õiguse tervise kaitsele 
kujundamisel tagama isikule selle põhiõiguse tuuma ning võimaldama selle õiguse kasutamisele 
seadma mõistlikke tingimusi.809 Asjaomase õiguse kujundamisel on seadusandja siiski piiratud ka 
rahvusvahelisest õigusest riigile tulenevate kohustustega.810 

Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee hinnangul paneb parandatud ja täiendatud 
Euroopa sotsiaalharta riigile kohustuse luua kogu rahvastiku tarbeks kättesaadav ja tõhus 
tervishoiusüsteemi, ennetada haigusi tervisliku keskkonna tagamisega, kõrvaldada tööohud, kaitsta 
emadust.811 Eesti on ratifitseerinud Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta art 11 lõiked. 1–
3, täielikult, millega Eesti on võtnud kohustuse tagada isikutele õiguse tervise kaitsele. Asjaomast 
sätet kommenteerides on komitee pidanud vajalikuks rõhutada, et see säte täiendab tegelikult 
Euroopa põhivabaduste ja –õiguste konventsiooni artikleid 2 ja 3, sest kõik need sätted on suunatud 
inimväärikuse tagamisele. Tervishoid on inimväärikuse säilitamise eeldus.812 Harta artiklis 11 
mõistetakse tervist kui füüsilist ja vaimset heaolu WHO põhikirja mõttes.813 Euroopa Sotsiaalsete 
Õiguste Komitee hinnangul hõlmab artiklis 11 sätestatu ka isiku õigust tervislikule keskkonnale.814 

Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee seisukoha järgi peavad riikide loodud tervishoiusüsteemid 
sobivalt vastama välditavatele terviseriskidele, mida inimene saab oma kontrolli alla võtta,815 ning 
need, mis on tingitud keskkonnaohtudest.816 Peamisteks näitajateks tuleb seejuures võtta oodatav 
                                                 
807 RKHKo 10.11.2003, nr 3-3-1-65-03, p 19. 
808 RKHKo 10.11.2003, nr 3-3-1-65-03, p 14. 
809 RKHKo 10.11.2003, nr 3-3-1-65-03, p 14; Õiguse tuuma kohta vt ka ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja 

Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 14 (2000): õigus tervisele, kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www2.ohchr.org. 

810 Sotsiaalseadustiku eriosa väljatöötamisel tuleb seetõttu hinnata, kas kehtiv süsteem vastab Eesti Vabariigile 
siduvatele rahvusvahelistele lepingutele. 

811 Sotsiaalsete Õiguste Komitee. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). 
Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 

812 Sotsiaalsete Õiguste Komitee. International Federation of Human Rights Leagues (FIDH) v. France. Decision on 
the merits (2004). Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 

813 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2005: artikkel 11 lg 5 tõlgendamine. Kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.coe.int. 

814 Sotsiaalsete Õiguste Komitee. Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) v. Greece. Decision on the 
merits (2006). Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 

815 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XV-2: Taani. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 
816 Sotsiaalsete Õiguste Komitee. Marangopoulos Foundation for Human Rights (MFHR) v. Greece. Decision on the 

merits (2006). Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 



235 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
3.TEEMA. SOTSIAALSED RISKID   

eluiga ja peamised surmapõhjused. Vastavad näitajad peavad järk-järgult paranema ega või jääda 
alla Euroopa keskmist.817  

Sotsiaalharta artikkel 11 lõikega 1 võetud kohustus on tagatud siis, kui tervishoiusüsteem on 
kättesaadav igaühele. Ka haavatavamad grupid peavad saama võimaluse realiseerida oma õigust 
tervisele.818 Lisaks ei või riik teha vahet kodanikel ja mittekodanikel.819  

Sotsiaalharta artikkel 11 lõikes 1 sätestatud õigus tervishoiule seab riigile järgnevad nõuded: 
1) tervishoiukulusid peab vähemalt osaliselt kandma ühiskond terviklikult,820 2) tervishoiukulud ei 
tohi isikut ülemääraselt koormata, mistõttu tuleb astuda samme, et haavatavamate gruppide rahalist 
koormust vähendataks;821 3) juurdepääs tervishoiule tuleb tagada asjatu viivituseta, juurdepääs 
ravile peab põhinema läbipaistval kriteeriumil, mille kehtestamisel on võetud arvesse isiku 
seisukorra või elukvaliteedi halvendamise risk;822 4) tervishoiutöötajate ja meditsiiniseadmete arv 
peab olema adekvaatne,823 5) haiglas, sh psühhiaatriahaiglas viibimise tingimused peavad olema 
rahuldavad ning vastama inimväärikusele.824 

Art 11 lõike 3 täitmiseks peab riik võtma meetmed tervisliku keskkonna tagamiseks, ennetama 
õhusaastet, keelama asbesti kasutamise, tagama toiduohutuse, võtma alkoholi-, tubaka- ja 
narkootikumide vastaseid meetmeid, rakendama immuniseerimisprogramme ja jälgima 
epideemiaid, ennetama õnnetusi.825 

Kehtivast õigusest nähtub, et seadusandja on võtnud abi andmiseks isikule, kelle puhul on 
põhiseaduses nimetatud sotsiaalne risk realiseerunud, kasutusele meetmeid. Nii tagab seadusandja 
isikule abi tervise puhul ravikindlustuse seaduse (universaalskeem), võlaõigusseaduse (tervisekahju 
hüvitamine), tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, psühhiaatrilise abi seaduse, rahvatervise 
seaduse, ravimiseaduse, meditsiiniseadme seaduse, välisõhu kaitse seaduse, veeseaduse jne kaudu.  

1.2. Vanadus 

PS § 28 lg 2 sätestab põhiõiguse saada vanaduse puhuks riigilt abi. Asjaomane põhiõigus tugineb 
eeldusele, et alates teatud vanusest pole isik võimeline enam endale ise töö või ettevõtlusega 
sissetulekut tagama. See, kuidas isikule abi tagada, on suuresti seadusandja otsustada, sest 
põhiseadus ei ava, kellele ja millistel tingimustel abi anda tuleb. See tähendab, et abi andmise võib 
seadusandja korraldada nii hoolekande kui ka kindlustuse vormis. Küll tuleb aga seadusandjal 

                                                 
817 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2004: Leedu. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 
818 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2005: artikkel 11 lg 5 tõlgendamine. Kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.coe.int. 
819 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2004: artikkel 11 tõlgendamine. Kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.coe.int. 
820 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2005: artikkel 11 lg 5 tõlgendamine. Kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.coe.int; Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XV-2, Küpros. Kättesaadav arvutivõrgus: 
http://www.coe.int. 

821 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XVII-2, Portugal. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 
822 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XV-2, Ühendkuningriik. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 
823 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XV-2, Türgi. Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 
824 Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2005: artikkel 11 lg 5 tõlgendamine. Kättesaadav arvutivõrgus: 

http://www.coe.int. 
825 Sotsiaalsete Õiguste Komitee. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). 

Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 
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tagada, et vanaduses oleks isikule tagatud PS §-s 10 sätestatud õigus inimväärikale elule. 
Seadusandja peab hea seisma veel sellegi eest, et abi saamise eelduseks seatavad tingimused 
oleksid mõistlikud, sh oleksid proportsionaalsed ja tagaksid võrdse kohtlemise. Samuti peab 
seadusandja tagama, et tema loodud süsteem oleks kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega võetud 
kohustustega.  

Kuna Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks, Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta, ÜRO 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakt näevad ette, et vanaduse puhuks tuleb riigil 
luua kindlustussüsteem, peab riik PS § 28 lõikes 2 sätestatud kohustuse täitmiseks looma 
kindlustussüsteemi. Tõlgendades PS § 28 lõiget 2 koos PS §-ga 123, tuleb seetõttu asuda 
seisukohale, et PS § 28 lõikest 2 tuleneb riigile kohustus luua vanaduse puhuks 
sotsiaalkindlustussüsteem.  

Lisaks tasub tähele panna, et eespool viidatud rahvusvahelise õiguse aktid näevad riigile ette 
kohustuse tagada isikule vanaduse puhuks sissetulek kõrgemal tasemel, kui isik saaks vaesusabi 
süsteemi (PS § 28 lg 2 sätestatud õigus abile puuduse korral) läbi.  

Peale selle on vajalik märkida, et vanaduse puhuks tuleb abi anda sõltumata isiku kodakondsusest. 
Vastupidine oleks vastuolus Euroopa põhiõiguste ja -vabaduste konventsiooniga.826  

Vanaduse puhuks on seadusandja kehtestanud riikliku pensionikindlustuse seaduse, 
kogumispensionide seaduse ning mitmed eriseadused teatud elualadel töötanud isikutele 
vanaduspensioni tagamiseks. Need seadused tagavad igale Eesti elanikule sissetuleku vanaduse 
puhuks.  

1.3. Töövõimetus 

Ka õigus riigi abile töövõimetuse korral on sätestatud PS § 28 lõikes 2. Selle õiguse sisuks on, et 
isik, kes pole objektiivsetel tervislikest või puudest tingitud põhjustel võimeline osaliselt või 
täielikult tööga endale elatist teenima, ei jääks elatusvahenditest ilma. Teisisõnu on selle õiguse 
sisuks tagada sissetulek isikule, kellel on töötamine takistatud tervislikel või puudest tulenevatel 
põhjustel. See, kuidas isikule abi tagada, on suuresti seadusandja otsustada, sest põhiseadus ei ava, 
kellele ja millistel tingimustel abi anda tuleb. See tähendab, et abi andmise võib seadusandja 
korraldada nii hoolekande kui ka kindlustuse vormis. Küll tuleb aga seadusandjal tagada, et 
töövõimetuse korral oleks isikule tagatud PS §-s 10 sätestatud õigus inimväärikale elule. 
Seadusandja peab hea seisma veel sellegi eest, et abi saamise eelduseks seatavad tingimused 
oleksid mõistlikud, sh oleksid proportsionaalsed ja tagaksid võrdse kohtlemise. Samuti peab 
seadusandja tagama, et tema loodud süsteem oleks kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega võetud 
kohustustega.  

Kuna Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks, Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta, ÜRO 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakt näevad ette, et töövõimetuse puhuks tuleb 
riigil luua kindlustussüsteem, peab riik PS § 28 lõikes 2 sätestatud kohustuse täitmiseks looma 
kindlustussüsteemi. Tõlgendades PS § 28 lõiget 2 koos PS §-ga 123, tuleb seetõttu asuda 
seisukohale, et PS § 28 lõikest 2 tuleneb riigile kohustus luua töövõimetuse puhuks 
sotsiaalkindlustussüsteem.  

                                                 
826 Euroopa Inimõiguste Kohtu 16.09.1996 otsus asjas Gaygusuz vs Austria. 
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Lisaks tasub tähele panna, et kuna eespool viidatud rahvusvahelise õiguse aktid näevad riigile ette 
kohustuse tagada isikule töövõimetuse puhuks sissetulek kõrgemal tasemel, kui isik saaks 
vaesusabi süsteemi (PS § 28 lg 2 sätestatud õigus abile puuduse korral) läbi.  

Peale selle on vajalik märkida, et töövõimetuse puhuks tuleb abi anda sõltumata isiku 
kodakondsusest. Vastupidine oleks vastuolus Euroopa põhiõiguste ja -vabaduste 
konventsiooniga.827  

Seadusandja on Eestis elavale isikule näinud ette töövõimetuse puhuks sissetuleku pensioni vormis. 
Selle sissetulekute saamise eelduseks pole abivajadus. Isik saab riikliku pensionikindlustuse 
seaduse või eriseaduse (universaalskeemi) alusel sotsiaalkindlustushüvitist. Kui sellest ei piisa, on 
isikul abivajaduse korral õigus pöörduda abi saamiseks oma pere ja kohaliku omavalitsuse poole.  

1.4. Toitjakaotus 

PS § 28 lg 2 annab isikule subjektiivse õiguse saada riigilt abi toitjakaotuse puhul. Asjaomase 
õiguse sisuks on tagada elatusvahendid isikule puhuks, kui tema ülalpidaja, kellest ta on sõltuv, 
sureb või on jäänud teadmata kadunuks. See, kuidas isikule abi tagada, on suuresti seadusandja 
otsustada, sest põhiseadus ei ava, kellele ja millistel tingimustel abi anda tuleb. See tähendab, et abi 
andmise võib seadusandja korraldada nii hoolekande kui ka kindlustuse vormis. Küll tuleb aga 
seadusandjal tagada, et toitjakaotuse korral oleks isikule tagatud PS §-s 10 sätestatud õigus 
inimväärikale elule. Seadusandja peab hea seisma veel sellegi eest, et abi saamise eelduseks 
seatavad tingimused oleksid mõistlikud, sh oleksid proportsionaalsed ja tagaksid võrdse 
kohtlemise. Samuti peab seadusandja tagama, et tema loodud süsteem oleks kooskõlas 
rahvusvaheliste lepingutega võetud kohustustega.  

Kuna Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks, Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta, ÜRO 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakt näevad ette, et toitjakaotuse puhuks tuleb 
riigil luua kindlustussüsteem, peab riik PS § 28 lõikes 2 sätestatud kohustuse täitmiseks looma 
kindlustussüsteemi. Tõlgendades PS § 28 lõiget 2 koos PS §-ga 123, tuleb seetõttu asuda 
seisukohale, et PS § 28 lõikest 2 tuleneb riigile kohustus luua toitjakaotuse puhuks 
sotsiaalkindlustussüsteem.  

Lisaks tasub tähele panna, et kuna eespool viidatud rahvusvahelise õiguse aktid näevad riigile ette 
kohustuse tagada isikule toitjakaotuse puhuks sissetulek kõrgemal tasemel, kui isik saaks vaesusabi 
süsteemi (PS § 28 lg 2 sätestatud õigus abile puuduse korral) läbi.  

Peale selle on vajalik märkida, et toitjakaotuse puhuks tuleb abi anda sõltumata isiku 
kodakondsusest. Vastupidine oleks vastuolus Euroopa põhiõiguste ja -vabaduste 
konventsiooniga.828  

Samuti on seadusandja Eestis elavale isikule näinud riiklikus penisonikindlustuse seaduses ja 
eriseadustes ette toitjakaotuse puhuks sissetuleku pensioni vormis. Selle sissetuleku saamise 
eelduseks pole abivajadus. Isik saab universaalskeemi alusel sotsiaalkindlustushüvitist. Kui sellest 

                                                 
827 Euroopa Inimõiguste Kohtu 16.09.1996 otsus asjas Gaygusuz vs Austria. 
828 Euroopa Inimõiguste Kohtu 16.09.1996 otsus asjas Gaygusuz vs Austria. 
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ei piisa, on isikul abivajaduse korral õigus pöörduda abi saamiseks oma pere ja kohaliku 
omavalitsuse poole.  

1.5. Puudus 

PS § 28 lg 2 näeb ette abi saamise õiguse puuduse korral. Isik on puuduses siis, kui tema 
elustandard pole adekvaatne – puudub vajalikul määral toit, riietus, majutus, tervishoid, hooldus, ta 
ei saa rahuldada oma vajadust kultuuri järele jne. See, kuidas isikule abi tagada, on suuresti 
seadusandja otsustada, sest põhiseadus ei ava, kellele ja millistel tingimustel abi anda tuleb. See 
tähendab, et abi andmise võib seadusandja korraldada nii hoolekande kui ka kindlustuse vormis. 
Küll tuleb aga seadusandjal tagada, et puuduse korral oleks isikule tagatud PS §-s 10 sätestatud 
õigus inimväärikale elule. See tähendab seda, et abi ei pea võimaldama katta mitte üksnes inimese 
bioloogilisi esmavajadusi, vaid peab võimaldama ka isikul ühiskonnas ilma häbitundeta elada, st 
katma kulud, mis tekivad isikul enese ühiskondliku teostamisega. Seadusandja peab hea seisma 
veel sellegi eest, et abi saamise eelduseks seatavad tingimused oleksid mõistlikud, sh oleksid 
proportsionaalsed ja tagaksid võrdse kohtlemise. Samuti peab seadusandja tagama, et tema loodud 
süsteem oleks kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega võetud kohustustega.  

Parandatud ja täiendatud Euroopa parandatud ja täiendatud sotsiaalharta artikkel 13, samuti 
majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakti artikkel 11 nõuavad, et puuduses olevale 
isikule tagatakse adekvaatne sotsiaalabi. Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee on öelnud, et abi 
peab olema asjakohane: st et see peab võimaldama inimesel elada väärikat elu ja katma inimese 
individuaalsed vajadused. Vaesusabi ei või olla oluliselt väiksem kui 50% riigi keskmisest 
mediaansissetulekust.829 Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee on veel leidnud, et sotsiaalabi 
saamise eelduseks ei või seada seda, et isik on vastavas riigis või mõnes selle osas teatud perioodi 
elanud.830  

Õigus abile puuduse korral on põhiosas kehtivas õiguses tagatud läbi sotsiaalhoolekande seaduses 
sätestatud toimetulekutoetuse, aga ka riiklikus pensionikindlustuse seaduses läbi rahvapensioni. 
Lisaks toetavad sotsiaalabiga isikuid ka kohalikud omavalitsused läbi kohalike sotsiaaltoetuste.  

1.6. Pere  

PS § 27 lõigetest 1 ja 4 tuleb riigi kohustus kaitsta perekonda. PS § 28 lõikest 4 nähtub, et ka 
lasterikas pere on sotsiaalne risk, mille realiseerumisel tuleb riik appi. Kuna PS § 27 lõiked 3 ja 5 
panevad laste eest hoolitsemise esmase kohustuse perekonnale, tähendab PS § 27 lg 4 ja § 28 lg 4 
seda, et riigil on eelkõige lastega pere toetav roll. Seadusandjal tuleb astuda samme, et lastega 
perekond saaks võrdselt teiste isikutega oma õigusi realiseerida. Kuna põhiseadus ei kirjuta ette, 
kuidas vastavat abi anda, on seadusandjal abi andmise viisi üle otsustamisel n-ö vabad käed. 
Seadusandja peab hea seisma, et abi saamise eelduseks seatavad tingimused oleksid mõistlikud, sh 
oleksid proportsionaalsed ja tagaksid võrdse kohtlemise. Samuti peab seadusandja tagama, et tema 
loodud süsteem oleks kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega võetud kohustustega.  

                                                 
829 Sotsiaalsete Õiguste Komitee. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). 

Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int..  
830 Sotsiaalsete Õiguste Komitee. Digest of the case law of the European Committee of Social Rights (01.09.2008). 

Kättesaadav arvutivõrgus: http://www.coe.int. 
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Perekondade toetamise kohustuse sätestavad ka parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 
artiklid 16 ja 19 ja Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi VII osa, mis näeb ette, et toetused tuleb 
tagada laste ülalpidamise abistamiseks.  

Peredele on seadusandja kehtestanud riiklikus peretoetuste seaduses toetusi, riiklikus 
pensionikindlustuse seaduses on kolme ja nelja lapse kasvatajale ette nähtud õigus saada 
soodustingimustel vanaduspensioni jne. Lisaks abistavad peresid kohalike sotsiaaltoetustega 
kohalikud omavalitsused.  

1.7. Puue 

Puude puhuks abi saamise õiguse sätestab PS § 28 lg 4. Kui PS § 28 lõikes 2 sätestatud abi saamise 
õigus töövõimetuse korral seisneb elatusvahendite tagamises, siis puude puhul abi saamine PS § 28 
lg 4 on suunatud hoopiski faktilise ebavõrdsuse kõrvaldamisele. Sellest normist johtuvalt tuleb 
seadusandjal võtta muu hulgas tarvitusele positiivsed meetmed, et kõrvaldada need takistused, 
mille tõttu ei saa puudega inimene võrdselt teistega õigusi realiseerida. See, kuidas isikule abi 
tagada, on suuresti seadusandja otsustada, sest põhiseadus ei ava, kellele ja millistel tingimustel abi 
anda tuleb. Seadusandja peab hea seisma, et abi saamise eelduseks seatavad tingimused oleksid 
mõistlikud, sh oleksid proportsionaalsed ja tagaksid võrdse kohtlemise. Samuti peab seadusandja 
tagama, et tema loodud süsteem oleks kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega võetud kohustustega.  

Viimasega seonduvalt tuleb tähelepanu juhtida parandatud ja täiendatud sotsiaalharta artiklile 15, 
mis sätestab puuetega isikute õiguse elada iseseisvalt, sotsiaalselt integreeruda ja võtta osa 
ühiskonna elust. Eesti on ratifitseerinud lõiked 1–3.  

Ka puude puhuks on seadusandja isikule ette näinud abi. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
seaduse alusel makstakse universaalskeemi alusel kindlustushüvitisi, sotsiaalhoolekande seadus 
näeb ette puuetega inimestele osutatavaid teenuseid ja toetusi, ühistranspordiseadus reguleerib 
soodustusi ühistranspordi kasutamisel jne.  

1.8. Töötus  

Töötuse puhul on isikul PS § 29 lõikest 3 ning PS § 28 lõikest 2 tulenevalt õigus riigi abile. 
Töötuseks tuleb pidada olukorda, kus isik tema tahtest olenemata põhjustel ei ole tööga hõivatud. 
Riigil lasub sellisel juhul kohustus abistada tööotsijat töö leidmisel ning selle ajavahemiku jooksul 
peab isikule olema tagatud ka inimväärset äraelamist võimaldav sissetulek. Samuti peab 
seadusandja tagama, et tema loodud süsteem oleks kooskõlas rahvusvaheliste lepingutega võetud 
kohustustega.  

Töötute abistamist tööhõiveteenustega nõuab parandatud ja täiendatud Sotsiaalharta artikkel 1. 
Samuti nõuab Sotsiaalharta, et riigid looks sotsiaalkindlustussüsteemi, mis tagaks töötuse korral 
isikule võimaluse saada sotsiaalkindlustushüvitisi. Sealjuures peavad need hüvitised olema 
adekvaatsed. Töötuse riski katmisel tuleb arvestada ka Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi IV 
osaga, mis sätestab nõuded töötushüvitistele.  

Eestis on töötuse korral pakutav abi tagatud tööturuteenuste ja toetuste seadusega (tööturuteenuste 
osa ning universaalne skeemi alusel pakutav töötutoetus) ning töötuskindlustuse seadusega.  
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1.9. Tööõnnetus ja kutsehaigus  

Kuigi Eesti põhiseaduses seda selgelt sätestatud ei ole, tuleb Eestis tagada isikutele toetus ka 
tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral. Seda nõuab Eesti poolt ratifitseeritud parandatud ja täiendatud 
Sotsiaalharta artikkel 12.  

Eesti kehtivas õiguses on tööõnnetus ja kutsehaiguse riski realiseerumisel isikul võimalik saada 
kahju hüvitamist peamiselt võlaõigusseaduse sätete kohaselt. Kui isikul ei ole võimalik kahju 
nõuda tööandjalt, tagab kahju maksmise töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt riik. Teatud 
osas katab riski ka ravikindlustusseaduse pakutud süsteem.  

1.10. Matus 

Matuse riski katmist ei nõua sõnaselgelt põhiseadus. Selle riski katmise kohustus tuleb Euroopa 
Sotsiaalkindlustuskoodeksist. Sotsiaalkindlustuskoodeksi II lisa punkt 13 ütleb matusetoetuse 
kohta, et see moodustab: i) kakskümmend korda kaitstud isiku varasema ühe päeva töötasu, mis on 
või oleks olnud, vastavalt juhtumile, toitjakaotus- või haigushüvitise arvutamise aluseks, seejuures 
ei pea koguhüvitis ületama kahekümnekordset meesoskustöölise ühe päeva töötasu, määratletud 
vastavalt artikli 65 sätetele; või ii) kakskümmend korda tavalise meeslihttöölise ühe päeva töötasu. 

Lisaks eespool loetletutele on matuse puhuks seadusandja näinud ette riikliku matusetoetuse 
seaduses universaalskeemi alusel makstava kindlustushüvitise.  

1.11. Vägivallakuriteo ohvriks langemine 

Ka vägivallakuriteo kuriteoohvriks langemist ei näe põhiseadus ette sotsiaalse riskina. Ometigi on 
seadusandja selle riski põhiseaduses nimetatud sotsiaalsete riskidega asetanud n-ö samale pulgale. 
Asjaomane sotsiaalne risk realiseerub siis, kui isik saab vägivallakuriteo ohvriks langemise 
tagajärjel kehavigastuse või ta sureb selle tagajärjel ning riski realiseerumisel tekkiva varalise ja 
mittevaralise kahju kompenseerimine on ebatõenäoline. Sellise riski realiseerumisel tagab ühiskond 
solidaarsusest ja õiglusest neile isikutele, kes on haavatavamad või mitte nii hea õnnega kui teised, 
kaitse.831  

Kuna põhiseadus seda riski ei sisalda, tuleb seadusandjal võtta riski tagamiseks ette samme, mida 
näeb ette Euroopa vägivallkuriteo ohvritele kompensatsiooni maksmise konventsioon. 

2. Välisriikide õigus832 

Igas riigis mõistetakse sotsiaalseid õigusi isemoodi. Näiteks mõnes riigis nähakse neid 
põhiõigustena, teises aga mitte. Samuti on erinev see, mida ühes või teises riigis sotsiaalõiguseks 
üldse peetakse. Nii võib olla, et ühes riigis peetakse sotsiaalõiguseks vaid ühes seadusraamatus 

                                                 
831 Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise euroopa konventsiooni seletav raport. Kättesaadav arvutivõrgus: 

http://conventions.coe.int/treaty/EN/Reports/Html/116.htm  
832 Saksa- ja prantsusekeelsete riikide võrdlev osa põhineb vastavalt Mari-Liis Aasametsalt ja Kristiina Rebaselt 

saadud teabele. Rootsi ja Läti osad põhinevad tõlkebüroost tellitud eestikeelsetel tõlgetel. Soome kirjeldus põhineb 
soomekeelsel materjalil. Iiri kirjeldus põhineb inglisekeelsel materjalil. 
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reguleeritut, teises riigis, kus sotsiaalõigust kodifitseeritud pole, nähakse aga sotsiaalõigust veelgi 
kitsama või hoopiski laiemana.833 

Järgnevalt leiab mõningate riikide näidetel käsitlemist, miks üks või teine riik on otsustanud 
sotsiaalseid õigusi nimetada põhiseaduses (Soome) ning see, miks (Saksamaa), milliseid õigusi 
(Prantsusmaa, Läti) ja kuidas (Rootsi, Iirimaa) on n-ö ühte seadusraamatusse koondatud.  

Varem Soome põhiseadus sotsiaalseid õigusi ei sisaldanud. Seepärast oli sotsiaalsete õiguste 
lisamine Soome põhiseadusesse üks põhiseadusmuudatuse eesmärke.834 Teiseks eesmärgiks, miks 
Soome põhiseadusesse lisati sotsiaalsed õigused, oli tagada Soome rahvusvahelisel tasandil võetud 
sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi õigusi puudutavatele kohustustele vastavad õigused 
siseriiklikult.835  

Soomes eristatakse põhiseaduses sotsiaalseid õigusi nende õigusmõjude osas järgnevalt: 
1) subjektiivsel õigusel põhinev mõju, mis annab isikule vahetult avaliku võimu vastu suunatud 
nõudeõiguse saada sotsiaalset hüve; 2) volipiirimõju, mis annab seadusandjale õiguse langetada 
otsuseid kuni teatud maani (piirangute kehtestamise lubatavus nt); 3) rakendusmõju, mis paneb 
avalikule võimule kohustuse võtta kasutusele meetmed, et sotsiaalne õigus realiseeruks; 4) 
nõrgendamiskeelu mõju, mis keelab avalikul võimul sotsiaalse õiguse realiseerimisel saavutatud 
taset; 5) kõrvalejätmise mõju, mis keelab avalikul võimul ja kohtul rakendada normi, mis on 
vastuolus põhiõigustega; 6) tõlgendamismõju, mis nõuab, et muud kehtivat õigust tõlgendataks 
põhiseaduskomformselt; 7) näpunäite mõju, mis paneb avalikule võimule üksnes moraalse või 
poliitilise kohustuse pürgida õiguse realiseerimiseni või jätma kasutusele võtmata sotsiaalse õiguse 
realiseerimisel saavutatud taset.  

Sotsiaalsed põhiõigused on Soome põhiseaduses sätestatud peamiselt §-s 19. Põhiseaduse § 19 
sätestab, et kõigil, kes pole iseseisvalt võimelised tagama endale inimväärset elatustaset, on õigus 
vältimatule toimetulekule ja hoolekandele. Seadus tagab igaühele õiguse minimaalsele 
toimetulekule töötuse, haiguse, töövõimetuse ja vanaduse ajal ning lapse sünni ja toitjakaotuse 
korral. Riigivõim on kohustatud vastavalt seaduses sätestatud korrale tagama igaühele piisavad 
sotsiaal- ja meditsiiniteenused ning edendama rahva tervist. Samuti peab riigivõim toetama 
perekonna ja teiste lapse hoolekande eest vastutavate isikute võimalusi tagada lapsele heaolu ning 
individuaalne kasv. Riigivõimu ülesanne on edendada igaühe õigust eluasemele ning toetada 
iseseisva elu korraldamist. 

Soome põhiseaduse §-s 19 nimetatud õigused pole pelgalt näpunäited. Ometigi pole need ka 
subjektiivsed õigused, s.t neile ei saa vahetult tugineda, v.a § 19 lõikes 1 sätestatud vältimatu 
sotsiaalabi osas. Pearõhk §-s 19 nimetatud sotsiaalsete õiguste puhul on ühelt poolt 
tõlgendamismõjus ja teiselt poolt rakendusmõjus ja nõrgendamiskeelu mõjus. Lisaks võib kõne alla 
tulla ka volipiirimõju, kui norm lubab piirata nt isiku omandiõigust.836 

                                                 
833 Vt D. Pieters. Social Security: An Introduction to the Basic Principles. Kluwer Law International, 2006. 
834 K. Tuori. Perusoikeuksina suojatut sosiaaliset oikeudet, kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet. Werner Söderström 

Lakitieto OY, 1999, s 595. 
835 Samas, s 596. 
836 K. Tuori. Perusoikeuksina suojatut sosiaaliset oikeudet, kirjassa P. Hallberg jt. Perusoikeudet. Werner Söderström 

Lakitieto OY, 1999, s 598. 
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Soome põhiseaduse § 19 lõikes 2 nimetatud õigused pole subjektiivsed õigused, vaid neil on 
rakendusmõju, s.t seadusandja peab vastavad subjektiivsed õigused tavalise seadusega looma. 
Lõikes 3 nimetatud sotsiaalsed õigused on samuti rakendamismõjuga, ent selle vahega, et neid 
õigusi ei pea tagama subjektiivsete õiguste sätestamisega. Piisab sellest, kui seadusega antakse 
täpsustavaid norme avaliku võimu kaitsekohustuse kohta.837 

Saksa sotsiaalseadustiku üldosa esimeses peatükis on §-des 3-10 reguleeritud sotsiaalsed 
õigused: 1) hariduse ja tööhõive toetamisele,838 2) juurdepääsule sotsiaalkindlustusele839 ning 
kindlustatuse korral õigus vajalikele vahenditele tervise ja tegutsemisvõime kaitseks, säilitamiseks, 
parandamiseks ja taastamiseks ning majanduslikule kindlustatusele haiguse, emaduse, töövõime 
vähenemise ja vanaduse korral, 3) sotsiaalsele kahjuhüvitamisele terviseasjades, 4) perekonna 
kulutuste vähendamisele, 5) piisava eluaseme toetusele,840 6) laste- ja noorteabile;841 7) 
sotsiaalabile, 8) puuetega inimeste kaasamisele842 

Viidatud õigusi käsitletakse ühenduslülilina sotsiaalriigi põhimõtte ja konkreetsete eriosa normide 
vahel.843 Sotsiaalsete õiguste formuleerimisega piiritletakse ühelt poolt ära sotsiaalseadustiku 
reguleerimisala, teisalt võetakse lühidalt kokku isikute õiguslik positsioon, mida täpsustavad veelgi 
üldosa paragrahvid 18-29. 

Viidatud sätete sõnastamine „õigustena“ on aga petlik, kuna viidatud sätetest ei saa tuletada 
subjektiivseid nõudeõigusi. SGB I § 2 lg 1 ls 2 kohaselt kehtivad nimetatud õigused üksnes 
ulatuses, milles nende eeldused ja sisu on seadustiku eriosade sätetes konkreetselt 
määratletud. Õiguste kataloogis endas ei sätestata mingit miinimumgarantiid sotsiaalõiguslikele 
positsioonidele.844 Seetõttu peetakse sätete (ning SGB I esimese peatüki) nimetamist 
„sotsiaalseteks õigusteks” täiesti õigustatult segadusttekitavaks.845 

                                                 
837 Samas, lk 599-600. 
838 § 3 SGB (1) Isikul, kes omandab haridust, mis vastab tema soodumusele ja sooritusele ning on talle sobiv, on õigus 

hariduse individuaalsele edendamisele, kui tal selleks teisiti vajalikud vahendid puuduvad. (2) Isikul, kes osaleb või 
soovib osaleda tööhõives, on õigus: 1) nõustamisele haridustee või ameti valikul, 2) kutsealase kvalifikatsiooni 
tõstmise individuaalsele edendamisele, 3) abile sobiva töökoha leidmisel ja säilitamisel, 4) majanduslikule 
kindlustamisele töötuse ning tööandja maksejõuetuse korral. 

839 Ravi-, hooldus-, õnnetus- ja pensionikindlustus, sh talunike vanaduskindlustus. 
840 Isikul, kes teeb piisavale eluasemele kulutusi, mille tegemist temalt oodata ei saa, on õigus üüri või võrreldavate 

kulutuste toetusele. On oluline tähele panna, et see säte eeldab eluaseme olemasolu ega võrdu õigusega eluasemele. 
841 SGB I § 27 kohaselt kuuluvad avaliku laste-ja noorteabi teenuste hulka noorsootöö, noorte sotsiaaltöö ja 

kasvatuslik noortekaitse, perekonnas kasvatamise toetamine, lasteaias käiva lapse toetamine, abi kasvatamisel, 
vaimse puudega lapse, noore ning noore täisealise integreerumisabi. Laste ja noorteabi on reguleeritud SGB VIII 
raamatus. 

842 Puudega inimestel või neil, keda puue ähvardab, on õigus abile, mis on hädavajalik: 1) puude vältimiseks, 
kõrvaldamiseks, vähendamiseks, süvenemise vältimiseks või tagajärgede kergendamiseks, 2) töövõime piirangute 
või hooldusvajaduse vältimiseks, ületamiseks, vähendamiseks või süvenemise vältimiseks, samuti enneaegsete 
sotsiaaltoetuste saamise vältimiseks või saadavate sotsiaaltoetuste vähendamiseks, 3) soodumusele ja võimetele 
vastava koha kindlustamiseks tööelus, 4) arengu edendamiseks ning ühiskondlikus elus osalemise ja võimalikult 
iseseisva toimetuleku võimaldamiseks või lihtsustamiseks, 5) puudest tingitud ebavõrdse kohtlemisega 
toimetulekuks. 

843 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 9, samuti U. Krahmer, Sozialgesetzbuch 1. Allgemeiner Teil, S 33. 
844 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 17. 
845 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 14. 
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Kirjanduses viidatakse sotsiaalsete õiguste osale SGB-s kui seadusandja poliitilistele juhtmõtetele, 
sotsiaalsetele programmlausetele ja orienteerumisabile.846 Sotsialsetel õigustel on selgitav 
funktsioon sotsiaalõigusest parema ülevaatlikkuse loomisel.847 Sotsiaalsete õiguste kataloogi SGB 
üldosas õigustatakse ka sellega, et see meenutavat seadusandjale lakkamatult vajadust 
sotsiaalõigust §-de 3-10 sisalduvate põhimõtete kohaselt kujundada. Siiski ei saa neist õigustest 
tuletada poliitilist sundi sotsiaalse kaitse süsteemi edasiarendamiseks, selles osas on seadusandja 
seotud vaid hierarhias sotsiaalseadustikust kõrgemalseisvate põhiseaduse normidega.848 Osa 
õiguskirjandusest käsitleb kõnealuseid sätteid objektiivse õiguse normidena, mis omavad 
kohustavat mõju seadusandjale, sotsiaalõiguse kohustatud subjektidele ning kohtutele („tuleb 
kindlustada õiguste teostumine”).849 SGB üldosas sätestatud sotsiaalsete õiguste praktilist mõju 
sotsiaalpoliitikale hinnatakse õiguskirjanduses pigem väheoluliseks, kuna sotsiaalpoliitiliste 
otsustuste aluseks on siiski eelkõige poliitiliselt oluliseks peetavad nõudmised.850 

Vastavalt SGB § 2 lg-le 2 tuleb §-des 3-10 loetletud sotsiaalseid õigusi silmas pidada seadustiku 
tõlgendamisel ning diskretsiooni teostamisel,851 seejuures tuleb kindlustada, et sotsiaalsed õigused 
saaksid teostatud võimalikult suures ulatuses (Effektuierungsgrundsatz, mõnes kohas ka kui 
Günstigkeitsprinzip). Sotsiaalseid õigusi teostatakse ulatuslikult haldusmenetluse raames, mistõttu 
omab õiguste ulatusliku teostamise põhimõte eriti suurt tähendust teavitamise ja nõustamise 
läbiviimisel (SGB I § 14-15), samuti SGB X §-de 44 ja 45 (haldusakti tühistamine) kohaldamisel. 
Eri arvamusel ollakse õiguskirjanduses küsimuses, kas kõnealust põhimõtet tuleks võtta reeglina 
tõendamiskoormuse määramisel (nt asjaolude tõendatuks lugemisel) või argumendina kaitstavate 
isikute ringi avardamiseks.852 Mõistlikuks võib pidada seisukohta, mille kohaselt tuleb kahtluse 
korral valida variant, mis vastab enim sotsiaalriigi põhimõttele, mille puhul võetakse arvesse ka 
subsidiaarsuse ning enda vastutuse põhimõtted.853  

Viidatud §-d 3-10 on siiski sõnastuselt formuleeritud kui sotsiaalsed õigused ning §-st 2 võib 
järeldada, et seadusandja oleks tahtnud luua enamat kui vaid tervet rida programmilisi sätteid.854 
Paragrahvide 3-10 loomise tagamõtteks oli ilmselgelt kompenseerida sotsiaalsete põhiõiguste 
puudumist Saksamaa liidukonstitutsioonis, kuid klausliga, et õigused eeldavad täpset koosseisu 
eriosast (SGB I § 2 lg 1 ls 2, viidatud ülalpool), võeti võimalus isikutel otse neile sätetele toetuda.  

SGB § 2 lg 1 ls 2 peegeldab liberaalse õigusriigi seadusandja ning ka õiguskirjanduse skeptilist 
seisukohta sotsiaalsete põhiõiguste konstitutsiooni tasandil reguleerimise osas.855 See skepsis on 
kantud dogmaatikas kivinenud, kuid tänapäevastes sotsiaalõiguse käsitlustes kandepinda kaotavast 
argumendist, et sotsiaalsed õigused omandavad niikuinii selgemad kontuurid alles 
konkretiseerituna lihtseaduse tasandil,856 mistõttu oleks sotsiaalsete õiguste kaitse mõõduks siiski 

                                                 
846 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 14jj. 
847 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 15. 
848 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 17. 
849 P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar, § 2 Rn 2. 
850 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 17. 
851 P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar, § 2 Rn 18. 
852 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 46; P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar § 2 Rn 20; U. 

Krahmer, Sozialgesetzbuch 1. Allgemeiner Teil, S 40, Rn 12.  
853 U. Krahmer, Sozialgesetzbuch 1. Allgemeiner Teil, S 40, Rn 12. 
854 P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar, § 2 Rn 10; Hauck/Noftz, K § 2 Rn 24. 
855 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 6.  
856 P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar, § 2 Rn 3. 
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vaid seadusandja- või haldusotsustus.857 Niisugust kriitilist vaatenurka selgitab ajalooline taust - 
Weimari vabariigi aegne liidukonstitutsioon sisaldas ka sotsiaalseid põhiõigusi, kuid 
kohtupraktikas ning tollases õiguskirjanduses taandati need vaid tühjadeks programmlauseteks.858 
Metodoloogiliselt ja seadusandliku tehnika poolest võiks ka kehtivatest SGB I §-dest 3-10 tuletada 
individuaalseid nõudeõigusi, kuid seda takistab ka täna vastava sotsiaalpoliitilise tahte 
puudumine.859  

Sotsiaalsete õiguste formuleerimine rahvusvahelistes lepingutes, Euroopa õiguse tasandil ning 
uuema aja põhiseadustes näitab siiski, et sotsiaalsete õiguste formuleerimisel on oma väärtus. 
Õiguslik tähendus omistatakse sotsiaalsetele õigustele SGB üldosas siduva tõlgenduskriteeriumina. 
Seejuures tõstetakse eriti esile teleoloogilist tõlgendust, mille puhul küsitakse normi eesmärgi ja 
mõtte järele, kataloog on aga abiks ka grammatilise, ajaloolise ning süstemaatilise tõlgenduse 
korral.860 

Lisaks kirjeldatud sotsiaalsetele õigustele (või pigem siiski eesmärkidele) reguleeritakse SGB I §-
des 18-29 igale õigusele vastavaid hüvitisi ning viidatakse hüvitise kohustatud subjektidele (kes 
osutab). Normatiivselt on tegu tühjade sätetega ning neil saab olla üksnes ülevaatlikkust loov 
tähendus. Kodifitseerimistöögrupile antud suuniste kohaselt tuleks deklaratiivseid norme Eesti 
sotsiaalõiguse kodifitserimisel pigem vältida. 

Prantsuse sotsiaalkindlustuskoodeks reguleerib põhiosas kindlustusliike, aga ka hoolekannet.861 
Kindlustusest on reguleeritud: 1) ravikindlustus, 2) vanemahüvitised, 3) invaliidsuspension, 
4) vanaduspension, 5) lesepension, 6) matusetoetus, 7) tööõnnetus -ja kutsehaigushüvitis, 
8) peretoetused, 9) lapsinvaliidi haridustoetus, 10) eluasemetoetus, 11) kooliminekutoetus, 
12) haige lapse koduspõetamise ja lapsinvaliidi hooldamise toetus vanemale, 13) elatisabi. Samuti 
on ette nähtud toetused vanuritele, täisealistele invaliididele, lapsehoiutoetus, majutus 
sotsiaalmajades. Lisaks kohustuslikule kindlustusele on reguleeritud ka vabatahtlikku kindlustust.  

Prantsusmaal kehtib veel rahvatervise seadustik, mis reguleerib patsiendiõiguseid, organite ja 
kudede siirdamist, meditsiinilise vea kindlustust, biomeditsiinilisi uuringuid, tervise ja 
elukeskkonna kaitset (sanitaarnõuded), rahvatervise kaitset, perekonna, ema ja lapse tervise kaitse, 
aborti, haiguste ennetust, ravimeid ja meditsiiniseadmeid jne.  

Läti  LpSD hõlmab nii sotsiaalkindlustust kui ka hoolekannet. Ühtede kaante vahele on koondatud 
järgnevad sotsiaalsed õigused: 1) õigus haridusele, 2) õigus tööle, 3) õigus sotsiaalkindlustusele 
(rehabilitatsiooniteenus, hüvitisi haiguse, raseduse, lapse sünni, puude, vanaduse, töötuse ja 
toitjakaotuse puhuks), 4) õigus tervishoiule (ennetav ja arstiabi), 5) õigus abile töövõimetuse ja 
toitjakaotuse korral, kui töövõimetus tekkis avalikke ülesandeid täites, 6) õigus perehüvitistele, 7) 
õigus eluasemele, 8) laste ja noorukite õigus teenustele, 9) õigus abile puuduse korral, 10) puudega 
isiku õigus kaasatusele.  

                                                 
857 E. Eichenhofer, Sozialrecht, lk 62, Rn 111. 
858 Hauck/Noftz, SGB I, K § 2 Rn 3. 
859 P. Mrozynski, Sozialrecht. Allgemeiner Teil. Kommentar, § 2 Rn 6. 
860 U. Krahmer, Sozialgesetzbuch 1. Allgemeiner Teil, S 40, Rn 10. 
861 Vahetegu on tinglik. Vt vaheteo kohta täpsemalt D. Pieters. Social Security: An Introduction to the Basic 

Principles. Kluwer Law International, 2006. 
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Rootsi SOU 2005:114 reguleerib ainult sotsiaalkindlustust. Rootsi SOU 2005:114 A osas tehakse 
vahet soodustustel, mis põhinevad Rootsis elamisel (elukohapõhised soodustused), soodustustel, 
mis põhinevad Rootsis töötamisel (tööpõhised soodustused) ja muudel asjaoludel kui Rootsis 
elamine ja töötamine põhinevatel soodustustel (muud soodustused).  

Elukohapõhised soodustused on teatud peresoodustused, haiguse ja tööst tingitud kahjustuse puhul 
makstavad hüvitised, erisoodustused ja toetused funktsionaalsete häirete puhuks vanadushüvitised, 
elusoleva pereliikme soodustused, eluasemetoetused. Peresoodustustest on elukohapõhised toetus 
lapsehoolduspuhkuse ajal madalaimal ja põhitasemel, lastetoetus, ülalpidamistoetus, 
lapsendamistoetus, hooldustoetus. Haiguse ja tööst tingitud kahjustuse puhul makstavad 
elukohapõhised toetused on taastus, töötamise abivahendid ja eritoetused ning haigushüvitis ja 
tegevushüvitis tagatishüvitise vormis. Elukohapõhised erisoodustused ja soodustused 
funktsionaalsete häirete puhuks on invaliidushüvitis, abistamishüvitis, autotoetus. 
Elukohapõhisteks vanadussoodustusteks on garantiipension, pensioni erilisa, vanuri hooldustoetus. 
Elukohapõhisteks elusoleva pereliikme soodustusteks on elusoleva pereliikme toetus, 
garantiipension kohanemispensioni juurde, garantiipension lesepensioni juurde. Elukohapõhisteks 
eluasemetoetusteks on elusasemetoetus ja eluasemetoetuse lisa.  

Tööpõhised soodustused on teatud peresoodustused, haiguse ja tööl saadud kahjustuse 
(kutsehaiguste) korral makstavad hüvitised, vanusega seotud soodustused, elusoleva pereliikme 
soodustused. Tööpõhisteks peresoodustusteks on rasedustoetus, toetus lapsehoolduspuhkuse ajal 
põhitasandil või haigustoetustasandil ja ajutine toetus lapsehoolduspuhkuse ajal. Tööpõhisteks 
soodustusteks on haiguse ja tööl saadud kahjustuse (kutsehaiguste) korral makstav haigustoetus, 
taastus, töö abivahendid ja taastustoetus, sissetulekuga seotud haigushüvitis ja sissetulekuga seotud 
tegevushüvitis, kutsehaigushüvitis, pereliikme hooldustoetus. Tööpõhiseks vanusega seotud 
soodustuseks on sissetulekupõhine vanaduspension. Tööpõhisteks elusoleva pereliikme 
soodustusteks on sissetulekuga seotud elusoleva pereliikme pension, elusoleva pereliikme 
soodustused kutsehaiguskindlustusest.  

Muudeks soodustusteks, mida Rootsi SOU 2005:114 reguleerib, on haigusraha, riiklik 
isikukahjukaitse, sõjakahjustuste hüvitamine meremeestele, nakkuskandjahüvitis. 

Rootsi SOU 2005:114 reguleerib teistes osades: 1) peresoodustusi B osas, 2) haiguste ja 
töökahjustuste puhul antavad soodustusi C osas, 3) erisoodustusi funktsionaalsete takistuste korral 
D osas, 4) vanusega seotud soodustusi E osas, 5) elusoleva pereliikme soodustusi F osas, 
6) eluasemetoetusi G osas. 

Iiri  SWCA sisaldab nii sotsiaalkindlustusalaseid kui ka hoolekandeõiguseid. Erinevad toetused on 
liigendatud kindlustuseks või hoolekandeks. Mõned toetused on vastavast liigendusest aga ka välja 
jäetud. Sotsiaalkindlustuseks peetakse: 1) puudetoetust, 2) emadustoetust, 3) tervise ja turvalisuse 
toetust, 4) adopteerimistoetust, 5) töötushüvitist, 6) tööõnnetushüvitist, 7) hooldajatoetust, 8) 
vanaduspensioni, 9) tööpensioni, 10) töövõimetuspensioni, 11) lesepensioni, 12) orvuhüvitist, 13) 
raske kaotuse toetust, 14) leseks jäänud vanema hüvitist, 15) ravimishüvitist. Hoolekandeks 
peetakse: 1) töötusabi, 2) ennetähtaegset vanadushüvitist, 3) rahvapensioni, 4) pimedapensioni, 5) 
lese ja orvu rahvapensioni, 6) üksikvanema toetust, 7) hooldajatoetust, 8) lisatoetust, 9) 
puudetoetust, 10) talupidaja toetamist. Liigendusest välja on jäetud: 1) lapsetoetus, 2) pikendatud 
hooldajatoetus, 3) pere sissetulekulisa, 4) teatud lastele toetuse maksmise jätkamine, 
5) saareelaniku toetus.  
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3. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

Teiste riikide põhjal saab järeldada, et iga riik on sotsiaalseadustikus riskide ja õiguste nimetamisel 
läinud iseteed sõltuvalt sellest, milline on riigi sotsiaalkaitsesüsteem, õigusaktide kodifitseerimise 
traditsioon jms. Liigitusalused on valitud peamiselt sõltuvalt sellest, kui ulatuslikult on soovitud 
kodifitseerida. Kui on hoolekannet ja kindlustust kodifitseeritud, siis on valdavalt neid eristatud.  

Välisriigi õigust uurides tekkis arusaam, et Eesti vastava valdkonna kodifitseerimisel tuleb erilist 
tähelepanu pöörata sellele, et isikul oleks võimalikult kerge üles leida teda huvitavaid sätteid. 
Sotsiaalsete õiguste loetlemine koormaks liigselt teksti ning tooks kaasa selle, et sotsiaalseadustiku 
üldosas on vaja uute õiguste loomisel või vanade kehtetuks tunnistamisel muuta. See aga ei aitaks 
kaasa teksti mõistmisele.  

Sotsiaalseadustiku üldosas tuleb nimetada riskid, mille realiseerumise puhul on isikul õigus 
saada riigilt abi. Kajastada tuleb 1) tervise, sh ajutise töövõimetuse ja emaduse kaitse; 
2) vanaduse, 3) püsiva töövõimetuse, 4) toitjakaotuse, 5) töötuse, 6) lastega pere, 7) puude, 8) 
matuse, 9) puuduse ja 10) vägivallakuriteo ohvriks langemise riske. Lisaks palub töögrupp 
kodifitseerimiskomisjonil otsustada, kas jätta riskide loetelu jätta avatuks tulenevalt põhiseaduse §-
st 10 või mitte.  

Sotsiaalseadustiku eriosa koostamise tarbeks tuleb märkida, et iga sotsiaalse riski puhul on tarvis 
põhjalikult analüüsida, kas põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse koostoimest tulenevalt on vastava 
riski esinemisel peamine abistamiskohustus avalikul võimul, või võib selle esmaselt jätta 
perekonnale. Lisaks tuleb analüüsida, milliseid tingimusi seab rahvusvaheline ja Euroopa Liidu 
õigus erinevate riskide katmisele. Muu hulgas tuleb sellest analüüsist, milliste meetmete läbi on abi 
riski realiseerumisel vaja tagada. Seejärel saab otsustada, kas kajastada eraldi üldosa normis iga 
riski realiseerumisel rakendatav meetmete pakett või oleks nimetatute toomine üldosa normis liiga 
kasuistlik.  

.
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4. TEEMA. ANDMEKAITSE 

1. Eraelu ja isikuandmete kaitse rahvusvaheline taust 

1.1. Olulisemad rahvusvahelised andmekaitsealased õigusaktid 

1.1.1. Taust 

Nagu käesoleva analüüsi raames käsitletud riikide praktikast, rahvusvaheliste aktide eesmärkidest 
ning teoreetilisest kirjendusest näha, põhineb isikuandmete kaitse eelkõige eraelu kaitsmise 
vajadusel862,863. Andmekaitse privaatsusõiguse ühe osana on uue kvalitatiivse tähenduse 
omandanud just viimastel aastakümnetel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate kiire arengu ja 
massilise levikuga ja seda isegi sel määral, et andmekaitse näib tänapäeval olevat eraelu 
puutumatuse kui põhiõiguse üks olulisemaid aspekte.864 Andmekaitse üha kasvavast tähtsusest 
inimõiguste kaitse kontekstis annab tunnistust asjaolu, et Euroopa Liidu põhiõiguste hartas on 
isikuandmete kaitse eraelu kaitsest „iseseisvunud” ning sellele on pühendatud eraelu kaitse kõrval 
iseseisev artikkel.865  

Enamus rahvusvahelisi initsiatiive isikuandmete kaitse valdkonnas on olnud kantud murest, et 
automatiseeritud andmetöötluse ajastul ei taga siseriiklikud õigusnormid eraelu kaitset piisaval 
määral.866 Vahemärkusena – seejuures ei ole kuigi palju tähelepanu pälvinud asjaolu, et info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogiate areng võimaldab tegelikult andmete töötlemist efektiivsemalt läbi 
viia ja ka andmete kasutamist kontrollida, alles viimastel aastatel on enam päevakorda tõusnud ka 
privaatsust tõhustavate tehnoloogiate laialdasem ja teadvustatum kasutamine.  

1.1.2. Isikuandmete kaitse 

Isikuandmete kaitsele keskendunud regulatsioone on rahvusvahelisel tasandil hakatud vastu võtma 
alles viimasel paaril aastakümnel. Kolm selle valdkonna olulisimat rahvusvahelist dokumenti on: 

                                                 
862 Vt Alan F. Westin. 1967. Privacy and Freedom. New York, Atheneum; Colin J. Bennett. 1992. Regulating Privacy: 

Data Protection and Public Policy in Europe and the United States. Ithaka and London: Cornell University Press; 
Fred H. Cate. 1997. Privacy in the information age. Washington D.C.: Brookings Institution Press. 

863 Antud analüüsis ei ole vajadust lähemalt defineerida ega eritleda mõisteid „ereaelu puutumatus”, ning „privaatsus”, 
neid kasutatakse samatähenduslikena. Konteksti avamiseks piirdun siinkohal viidetega Eesti Vabariigi põhiseaduse 
§-dele 19 ja 26, Euroopa Inimõiguste Konventsiooni artiklile 8 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitele 7 ja 8. 

864 Aart Hendriks. 1995. Genetics, employment and human rights: An international comparative study. Amsterdam: 
University of Amsterdam, lk 36.  

865 Vt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklid 7 ja 8. 
866 M. Ford, C. Millard. 1999. Data Protection Laws of the World. Vol. 2. London: Sweet&Maxwell, lk 15. Vt ka: 

Euroopa Nõukogu veebilehekülg (14.10.2008): http://www.coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_co-
operation/Data_protection/Background/; General Comment No. 16: The right to respect of privacy, family, home 
and correspondence, and protection of honour and reputation (Art. 17), Office of the High Commissioner for 
Human Rights, 8 April 1988 (08.10.2008): 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/23378a8724595410c12563ed004aeecd?Opendocument 
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- OECD soovitus eraelu ja isikuandmete piiriülese leviku kaitseks (1980)867; 

- Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon 
(1981)868 (edaspidi: konventsioon); 

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete 
töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (1995)869 (edaspidi: direktiiv). 

Nimetatud rahvusvahelise õiguse aktid on siseriiklikke õiguskordade vastavaid regulatsioone 
(vähemalt Euroopas) märkimisväärselt mõjutanud ning ühtlustanud (vt nt andmekaitse direktiivi 
art. 32 (1), mis kohustab Euroopa Liidu liikmesriike direktiivi põhimõtteid siseriiklikusse õigusesse 
üle võtma870). OECD soovitused ei ole võrreldes direktiivi ja konventsiooniga kuigi tugeva 
jõustamismehhanismiga ning on Euroopa riikide jaoks paratamatult teisejärgulise tähendusega.  

Et käesolevas analüüsis käsitletud riigid (Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Šveits, Austria, 
Prantsusmaa, Läti ja Iirimaa) on kõik Euroopa Liidu liikmed peale Šveitsi, mille isikuandmete 
kaitse taseme on Euroopa Liit hinnanud direktiivi valguses piisavaks871, samuti on kõik nimetatud 
riigid ratiftseerinud andmekaitse konventsiooni872, on nende isikuandmete kaitse alaste 
regulatsioonide lähtekohad vähemalt sarnased ja võimaldavad omavahelist võrdlemist. Teistest 
veidi erandlikum on Iirimaa, mis esindab common law õiguskultuuri.  

1.1.3. Kohaldamisala 

Andmekaitse direktiivi ja konventsiooni puhul on väga oluline märkida, et mõlema akti kaitseala 
on piiratud kas ainult automatiseeritud isikuandmete töötlemisega (vt konventsiooni art. 2 (c)) või 
ka automatiseerimata töötlemisega juhul, kui andmed moodustavad või on mõeldud moodustama 
osa süstematiseeritud kataloogist või failisüsteemist (vt direktiivi art. 3 (1)).  

Automatiseeritud töötlemisega piiratud andmekaitse regulatsiooni puuduseks on asjaolu, et 
üksikisikut ei kaitsta juhul, kui tema kohta käivaid andmeid ei töödelda automatiseeritult (eelkõige 
infotehnoloogiliste vahenditega) või need ei kuulu mingisse süstematiseeritud andmete kogumisse. 
See tähendab, et isikuandmete töötlemise üksikjuhud (näiteks ühekordne isikuandmete küsimine, 
kui neid andmeid ei salvestata toimikusse, märkmed paberil, suuline andmeedastus jms), nn 
manuaalne andmetöötlus nende aktide rakendamisalasse ei mahu.  

On arusaadav, et rahvusvahelised andmekaitse alased õigusaktid kujundati just reaktsioonina 
massilisele arvutite abil toimuvale andmetöötlusele, mis lõi tõepoolest rea uusi ohte eraelu 

                                                 
867 Recommendation of the Council Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder 

Flows of Personal Data, Organization of Economic Co-operation and Development, 23.09.1980. Arvutivõrgus 
(16.10.2008): http://www.oecd.org/document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html.  

868 RT II 2001, 1, 3. 
869 Euroopa Liidu Teataja 23.11.1995, L 281, lk 31-50. 
870 Raportid direktiivi rakendamise kohta liikmesriikides on arvutivõrgus kättesaadavad (16.10.2008): 

http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/lawreport/index_en.htm.  
871 Komisjoni otsus isikuandmete kaitse kohta Šveitsis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 

95/46/EÜ. Euroopa Liidu Teataja 25.08.2000, L 215, lk 0001 – 0003. 
872 Vt Euroopa Nõukogu isikuandmete kaitse alane veebileht (16.10.2008): 

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-
operation/data_protection/documents/national_laws/2NATIONAlLAWS_en.asp#TopOfPage.  
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puutumatuse suhtes.873 Ent andmesubjekti seisukohast võib selline piirang muutuda iseenda 
vastandiks, kuna eraelu puutumatuse riive võib ka üksiku manuaalse andmetöötlusoperatsiooni 
puhul olla väga tõsine. Nii näiteks ei ole andmesubjekti jaoks vahet, kas tema tervist puudutav 
informatsioon levis kolmandatele isikutele elektroonilisel teel või mistahes muul moel 
automatiseeritult, samuti ei muuda tema jaoks midagi asjaolu, et tema tundlikke isikuandmeid 
hoitakse toimikus koos suurema hulga teiste isikuandmetega. Manuaalsed andmetöötlusviisid ei ole 
ka infotehnoloogia ajastul kuhugi kadunud874 ning seetõttu tuleb tervitada siseriiklike 
regulatsioonide rakendamisala laiendamist mistahes isikuandmete töötlemise vormidele, et mitte 
anda andmetöötlejatele signaali, justkui kahjustaks eraelu puutumatust vaid automatiseeritud 
andmetöötlus.  

1.2. Andmekaitse põhimõtted 

Andmekaitse direktiivis ja konventsioonis sisalduvate ühiste reeglite alusel on võimalik välja tuua 
viis põhimõtet, millele moodne isikuandmete kaitse toetub. Neid põhimõtteid tuleb kindlasti silmas 
pidada ka sotsiaalõiguse valdkonnas isikuandmete kaitset korraldades ning etteruttavalt võib öelda, 
et nii Eestis kui teistes vaadeldavates riikides kehtiv üldine andmekaitse regulatsioon neid peaaegu 
alati ka arvestab.  

A) Seaduslikkus – isikuandmeid tuleb töödelda ausal ja seaduslikul moel.875 

Tegemist on üldise põhimõttega töödelda isikuandmeid vaid seadustega kooskõlas oleval moel 
ning selle praktiline väljund on nõue, et igal andmetöötlusel peab olema õiguslik alus – kas isiku 
nõusolek või siseriiklikust õigusest tulenev volitus.876 Üksikisiku seisukohast tähendab see, et 
isikut saab sundida eraelu riiveid taluma vaid juhul, kui seadusandja on demokraatlikku protseduuri 
järgides vastavad normid kehtestanud. Kui riigil on oma ülesannete täitmiseks isikuandmeid vaja, 
siis peab selline tegevus olema selgelt reguleeritud seaduses.877  

B) Eesmärgipärasus - isikuandmeid tohib koguda eelnevalt täpselt kindlaksmääratud ning 
õiguspärastel eesmärkidel.878 

Igal isikuandmete töötlemisel peab olema konkreetne eesmärk. Seda põhimõtet on nimetatud ka 
andmete töötlemise „lõplikkuse” (finality) põhimõtteks – kui algselt seatud andmete töötlemise 
eesmärgid on saavutatud, ei tohi andmeid edasi kasutada muudel eesmärkidel, andmete töötlemine 
tuleb lõpetada. Teisest küljest tähendab eesmärgipärasuse nõue ka, et isikuandmete töötlemine 
peab igas oma etapis olema vajalik seatud eesmärgi saavutamiseks. 

C) Minimaalsus – isikuandmeid tohib töödelda vaid ulatuses, mis on eesmärgi saavutamiseks 
vajalik.879  
                                                 
873 Vt: Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data. 

Explanatory Report, p-d 1-2: http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/108.htm (16.10.2008); andmekaitse 
direktiivi eessõna p-d 4, 6.  

874 Vt ka: Spiros Simitis. 1998. From the general rules on data protection to a specific regulation of the use of 
employee data: policies and constraints of the European Union. Comparative Labor Law and Policy Journal, Vol. 
19, Issue 3, 365. 

875 Andmekaitse direktiiv art. 6 (1) a); andmekaitse konventsioon art. 5 (a). 
876 Andmekaitse direktiiv art. 7 a) ja c).  
877 Õiguskantsleri 2004. aasta tegevuse ülevaade. Õiguskantsleri Kantselei, Tallinn 2005, lk 46-47. 
878 Andmekaitse direktiiv art 6 (1) b); andmekaitse konventsioon art. 5 (b).  
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Minimaalsuse nõude puhul tuleb hinnata, kas seatud eesmärki ei ole võimalik saavutada 
isikuandmeid töötlemata ning kas kasutatavad andmed ei ületa eesmärgi saavutamiseks vajalikku. 
Juhul, kui tulemuseni on võimalik jõuda ilma isikuandmeid kasutamata, ei saa andmetöötlusega 
tekitatavat eraelu puutumatuse riivet õigustatuks pidada, „igaks juhuks” andmete töötlemine ei ole 
lubatud. Teisisõnu peab andmete töötleja põhjendama, miks tal ei ole võimalik ilma isikustatud 
andmeteta oma ülesandeid täita.880  

D) Andmekvaliteet – isikuandmed peavad olema ajakohased ning eesmärke silmas pidades 
täielikud.881 

Andmekvaliteedi nõue teenib lisaks andmesubjektile ka andmete töötleja huve – vananenud või 
valede andmetega võidakse teha ka andmete kasutaja jaoks kahjulikke otsuseid.  

E) Andmesubjekti individuaalne osalus – andmesubjektile tuleb tagada tema õigused.882  

Selle põhimõttega hõlmatakse mitmesuguseid andmesubjekti puudutavaid õigusi – teda tuleb 
teavitada isikuandmete töötlemise tingimustest; talle tuleb tagada juurdepääs teda puudutavatele 
andmetele; tal on õigus nõuda valede andmete parandamist ning nõuda ebaseadusliku 
andmetöötluse lõpetamist.  

1.3. Euroopa inimiõiguste kohtu praktika 

Eraelu kaitse rahvusvahelist tausta avades on lisaks andmekaitsele keskendunud rahvusvahelistele 
aktidele kasulik viidata ka mõningatele Euroopa inimõiguste kohtu (EIK) lahenditele, mis 
puudutavad Euroopa Inimõiguste Konventsiooni (EIÕK)883 artikli 8 (eraelu kaitse) rakendamist, 
täpsemini sotsiaalhoolekande- ja kindlustusasutusi ning teabele juurdepääsu tagamist.  

M.S. vs. Rootsi884 

M.S. vigastas oma selga töö juures kukkudes ning taotles töövõimetuspensioni ning hiljem ka 
tööõnnetuskindlustuse kompensatsiooni sotsiaalkindlustusametist. Sotsiaalkindlustusamet nõudis 
isikuandmeid M.S.-i ravinud kliinikust, et otsustada kindlustushüvitise väljamaksmine. Kliinik 
edastas haigusloo ilma M.S.-i informeerimata ning temalt nõusolekut küsimata.  

Rootsi õiguse kohaselt oli meditsiiniandmete osas kehtestatud konfidentsiaalsuskohustus, ent 
kindlustusseadusest tulenevalt oli ametiasutusel kohustus esitada sotsiaalkindlustusandjale ja 
sotsiaalkindlustusametile andmeid, mis on nõutavad kindlustusseaduses sätestatud eesmärkide 
täitmiseks, millele vastas sotsiaalkindlustusameti kohustus tööõnnetuste kohta arsti arvamust 
küsida. Lisaks kehtis sotsiaalkindlustusandja ja sotsiaalkindlustusameti suhtes saladuse hoidmise 
kohustus.  

                                                                                                                                                                 
879 Andmekaitse direktiiv art 6 (1) c); andmekaitse konventsioon art. 5 (c).  
880 Õiguskantsleri 2004. aasta tegevuse ülevaade, lk 47. 
881 Andmekaitse direktiiv art. 6 (d); andmekaitse konventsioon art. 5 (d).  
882 Andmekaitse direktiiv jaod IV ja V; andmekaitse konventsioon art. 8.  
883 Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ratifitseerimise seadus, RT II 1996, 11/12, 34. 
884 M.S. vs. Rootsi, 27.08.1997. – EHRR 1999, 28, 313. 



251 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
4.TEEMA. ANDMEKAITSE  

EIK hinnangul ei rikutud andmete seesuguse edastamisega EIÕK artikli 8 nõudmisi, kuna andmed 
edastati ühelt ametiasutuselt teisele eesmärgiga hinnata, kas M.S. vastab hüvitise saamise 
tingimustele, mida ta ise oli vabatahtlikult taotlenud. Kohus tunnustas sotsiaalkindlustusameti 
õigustatud vajadust kontrollida M.S.-i enda esitatud andmeid vastu haiglast saadavaid andmeid, et 
tagada objektiivne informatsioon sõltumatust allikast. Ilma selleta oleks taotluse põhjendatust raske 
hinnata. Kohus hindas ka kõiki edastatud meditsiiniandmeid kui otsuse tegemiseks vajalikke.  

Lisaks vaatles kohus andmete edastamise piiranguid. Sotsiaalkindlustusamet pidi tegema eraldi 
päringu andmete saamiseks ning andmete saamine pidi olema kindlustusseaduse rakendamiseks 
vajalik. Kliinik omakorda oleks riskinud karistustega, kui ta oleks põhjendamatult andmete 
edastamisest keeldunud. Oluliseks peeti ka asjaolu, et andmete saaja (sotsiaalkindlustusamet) oli 
seaduse kohaselt kliinikuga sarnaselt seotud konfidentsiaalsuskohustusega.  

Siiski rõhutas EIK isikuandmete, eriti meditsiiniandmete, kaitsmise vajalikkust eraelu huvides ning 
nõuet, et siseriiklik õigus peab eraelu riivete puhul pakkuma vastavaid kaitsemeetmeid.885 

McGinley ja Egan vs Ühendkuningriik886 

Avaldajad olid tööülesandeid täites osalenud tuumakatsetustes ja nad taotlesid sõjapensioni 
suurendamist, kuna radiatsiooni tõttu oli nende tervislik seisund halvenenud. Nad soovisid 
juurdepääsu valitsuse dokumentidele, mille abil tõendada tervisliku seisundi halvenemist 
tööülesannete täitmise tõttu, kuid sellest keelduti ja avaldajad pöördusid EIK-sse, argumenteerides, 
et selline teabele juurdepääsu piiramine rikub nende artiklist 8 tulenevat õigust eraelu kaitsele.  

Kohus leidiski, et artikkel 8 alusel sellisele teabele juurdepääsu nõudmine on põhjendatud: valitsus 
peab tagama, et informatsioon tema sellise tegevuse kohta, millel võib olla varjatud kahjulik mõju 
selles tegevuses osalejatele, oleks asjaosalistele kättesaadav.887  

Gaskin v Ühendkuningriik 888 

Sotsiaalhoolekandeasutus keeldus lapsendatud isikule tema kasuperes kasvatamisega seotud 
dokumente väljastamast, põhjendades, et arstid, õpetajad, sotsiaaltöötajad jm isikud, kes infot 
andsid, eeldasid, et teave on konfidentsiaalne ja isiku endani ei jõua. Valitsus väitis isegi, et kui 
dokumentidele Gaskini soovitud viisil hakataks juurdepääsu võimaldama, võib see mõjuda 
pärssivalt andmete esitajatele.  

Kohus analüüsis põhjalikult teabele juurdepääsu eraelulisi aspekte ning rõhutas, et isikule on 
eluliselt vajalik saada teavet enda varajase arengu kohta. EIK asus seisukohale, et vaidlusalused 

                                                 
885 „The Court reiterates that the protection of personal data, particularly medical data, is of fundamental importance to 

a person's enjoyment of his or her right to respect for private and family life as guaranteed by Article 8 of the 
Convention. Respecting the confidentiality of health data is a vital principle in the legal systems of all the 
Contracting Parties to the Convention. It is crucial not only to respect the sense of privacy of a patient but also to 
preserve his or her confidence in the medical profession and in the health services in general. The domestic law 
must afford appropriate safeguards to prevent any such communication or disclosure of personal health data as may 
be inconsistent with the guarantees in Article 8 of the Convention.”. M.S. vs. Rootsi, 27.08.1997. – EHRR 1999, 
28, 313, p 41.  

886 McGinley ja Egan vs. Ühendkuningriik, 09.06.1998. – EHRR 1999, 27, 1.  
887 Vt ka C. Ovey, R. C. A. White. European Convention on Human Rights. Oxford University Press, 2002, p 261-262. 
888 Gaskin vs. Ühendkuningriik, 07.07.1989. – EHRR 1990, 12, 36. 
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andmed puudutasid eraelu ning sellisele teabele juurdepääsu mittevõimaldamine rikub EIÕK 
artiklis 8 sätestatud õigusi.889  

1.4. Sotsiaalvaldkonna rahvusvahelised normid 

Mõningaid viiteid eraelu või isikuandmete kaitse vajadusele leidub lisaks üldistele andmekaitse 
dokumentidele ka mõningates sotsiaalvaldkonna spetsiifilistes aktides.  

Euroopa sotsiaalharta890 sisaldab vaid üht episoodilist viidet eraelu austamise vajadusele 
(hooldekodudes elavate vanurite elamistingimuste kontekstis), enamat tähelepanu isikuandmete 
kaitsele ei ole pööratud (harta II osa, art. 23 p 3). Euroopa Nõukogu Euroopa Sotsiaalkindlustuse 
koodeks891 ega ILO miinimumstandardite konventsioon892 eraelu ega andmekaitse küsimusi ei 
kata.  

Euroopa Nõukogu on vastu võtnud soovituse sotsiaalkindlustuse eesmärkidel töödeldavate 
isikuandmete kaitsest.893 Soovitus on suunatud andmete töötlemisele sotsiaalteenuse osutamisel nii 
era- kui avalik-õiguslike teenuseosutajate poolt ning käsitleb ainult automatiseeritud isikuandmete 
töötlemist (art. 1.1.). Soovituse praktilisema iseloomuga punktid on järgmised. 

- Isikuandmete kogumine ja salvestamine peaks olema lubatud vaid ulatuses, mis on vajalik 
sotsiaakindlustusega tegelevatele institutsioonidele nende ülesannete täitmiseks vajalikus 
ulatuses, delikaatsete isikuandmete töötlemine peaks olema lubatud vaid juhul, kui see on 
absoluutselt möödapääsmatu konkreetse hüvitise administreerimisel (art. 3.1).  

- Andmete allikas peaks üldjuhul olema isik ise, muudest allikatest tohib andmeid koguda, 
kui seda näeb ette siseriiklik õigus (art. 3.2.). Delikaatseid isikuandmeid muudest allikatest 
koguda ei tohi, v.a kui seda lubab andmesubjekt või on siseriiklikus õiguses sätestatud 
muud vajalikud garantiid (art. 3.3.). 

- Iga sotsiaalkindlustusega tegelev institutsioon peaks moodustama avaliku nimekirja infoga 
selle kohta, milliseid andmeid, mis eesmärkidel kogutakse ja kellega vahetatakse (art. 3.4.).  

- Sama institutsioon võib kogutud andmeid mitme talle pandud sotsiaalkindlustuse eesmärgi 
täitmiseks kasutada (art. 4.1.). 

- Erinevate institutsioonide vahel sotsiaalkindlustuse eesmärkide täitmiseks isikuandmete 
vahetamine peaks olema lubatav (art. 4.2.). 

- Sotsiaalkindlustuse valdkonnast väljapoole andmete edastamine peaks olema keelatud (art. 
4.3.). 

                                                 
889 T. Ilus, Juridica VIII/2005, lk 529. 
890 Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seadus. RT II 2000, 15, 93. 
891 Euroopa sotsiaalkindlustuse koodeks. RT II 2004, 6, 93. 
892 C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952. 
893 Recommendation No. R (86) 1 of the Committee of Ministers to Member States on the protection of personal data 

used for social security, 23.01.1986.  
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- Isikul peab olema õigus saada enda kohta käivaid andmeid ning neid parandada ning 
selliste võimaluste kohta tuleb anda avalikult infot (art. 6).  

- Piiriülene andmevahetus peaks olema lubatud (art. 8).  

- Andmete säilitamise perioodid peaksid olema sätestatud, andmeid ei tohiks säilitada kauem, 
kui on vajalik institutsioonile pandud ülesande täitmiseks (art. 9).  

Euroopa Liidu sotsiaalvaldkonna üldise iseloomuga õigusaktidest on isikuandmete töötlemist 
puudutatud määruses 883/2004 sotsiaalkindlustuse süsteemide koordineerimise kohta.894 
Nimetatud määruse art. 77 lg 1 kohaselt rakendatakse piiriülese andmeedastuse puhul andmete 
saatja riigi isikuandmete kaitse alast regulatsiooni. Andmete saaja asukoha õigust kohaldatakse 
andmete salvestamisele, muutmisele ja hävitamisele. Andmeid tohib edastada kooskõlas EL-i 
isikuandmete kaitse reeglitega (art. 77 lg 2), s.t. eelkõige andmekaitse direktiiviga895.  

Liikmesriikidel on kohustus andmete töötlemisel kasutada moodsaid andmetöötlusvahendeid (art. 
78 lg 1). Elektrooniliste dokumentide vahetamine on määruse kohaselt soodustatud, dokumentide 
edastamist ja üldisi turvanõudeid reguleerivad art. 78 lõiked 2-4. 

                                                 
894 Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination 

of social security systems, Official Journal 7 June 2004 L 200, 1-49. 
895 Eestis reguleerib andmete piiriülest edastamist IKS § 18, millest tuleneb, et EL-i riikidega andmevahetusele 

piiranguid ei seata. Andmete piiriülest liikumist reguleeritakse sotsiaalõiguse eriosa seadustes vaid üksikutel 
juhtudel.  
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2. Soome 

Põhjala riigid (Soome, Rootsi, Taani, Norra) on ühed pikemaajalisemate teabeõiguste 
traditsioonidega riigid ning seejuures ei ole regulatsioonid keskendunud ainult üksikisiku eraelu 
kaitsele vaid otsivad tasakaalu infoühiskonna laiemate huvide ja privaatsusõiguse kui ühe 
põhiõiguse vahel. Andmekaitse on seega ühiskonna õigusliku ja poliitilise korralduse olemuslik 
osa.896 See ilmneb ka alljärgnevates lõikudes näiteks teaduse ja statistika tegemiseks vajalike 
registrite lubatavuses, mitmetes regulatsioonides, mis võimaldavad avalikel huvidel üksikisku 
andmete kaitset piirata jne.  

2.1. Põhiseaduslik taust 

Soome põhiseadus on eriline selle poolest, et selles on isikuandmete kaitse eraldi esile toodud, 
ehkki eraelu kaitse kontekstis. Nimelt sätestab Soome põhiseaduse § 10, et igaühe eraelu, väärikus 
ja kodu puutumatus on tagatud ning et isikuandmete kaitse täpsemad normid sätestatakse 
seadusega.897 Selline sõnastus tugineb ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 
artiklile 17 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklile 8, ning peab tagama kooskõla 
rahvusvaheliste regulatsioonidega.898  

Põhiseadusega tagatud eraelu puutumatust on võimalik teatud tingimustel piirata – piiranguid saab 
seada vaid parlament (seda ei saa teha vaid haldusakti baasil), piirangud peavad olema 
selgesõnalised ning kooskõlas põhiõiguste kaitse põhimõtetega, nad peavad olema 
proportsionaalsed ning ei tohi piiratava põhiõiguse olemust eirata.899 Eraelu kaitse spetsiifilisi 
piiramise aluseid Soome põhiseadus ei sätesta. 

2.2. Isikuandmete seadus 

2.2.1. Kohaldamisala ja põhireeglid 

Soome isikuandmete seadus (Henkilötietolaki (523/1999)) võeti vastu 1999. aastal ning sellega 
viidi andmekaitse alane regulatsioon kooskõlla andmekaitse direktiivi nõuetega900, 901. 
Isikuandmete seadus on üldseadus ja eriseadused võivad kehtestada teistsuguseid reegleid kui on 
isikuandmete seaduses.902 

Soome isikuandmete seadus kohaldub ainult isikuandmete automatiseeritud töötlemisele ja sellisele 
andmete töötlemisele, mille käigus isikuandmed moodustavad isiku kohta käiva toimiku või selle 
osa (§ 2 lg 2). See tähendab, et isikuandmete töötlemise üksikjuhud ja nn manuaalne andmetöötlus 
selle seaduse rakendamisalasse ei mahu. Selline rakendamisala piirang järgib andmekaitse 
direktiivi ja konventsiooni lähtepunkte.  

                                                 
896 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 1.  
897 Soome põhiseadus (14.10.2008): http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf.  
898 Fundamental Rights in the Constitution of Finland. 1998. Helsinki: Publications of Ministry of Foreign Affairs, lk 

22. 
899 Samas, lk 14-15.  
900 Soome andmekaitse ombudsmani veebileht: http://www.tietosuoja.fi/27305.htm (16.10.2008).  
901 Raento, M. The Data Subject’s Right of Access and to be Informed in Finland: An Experimental Study. 

International Journal of Law and Information Technology, Vot 14, No 3, Oxford University Press, 2006, p 392. 
902 Samas, lk 393. 
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Isikuandmete seadus kohaldub nii eraõiguslike kui avalik-õiguslike isikuandmete töötlejate suhtes. 

Isikuandmete seadus järgib andmekaitse direktiivi ja konventsiooni põhireegleid: seadus kasutab 
põhiosas samu termineid (§ 3), esindatud on ülalkirjeldatud (vt p. 1.2) andmekaitse põhimõtted (2. 
ptk), eristatud on erineva tundlikkusega isikuandmete töötlemise tingimused (3. ptk), loetletud on 
andmesubjekti õigused (6. ptk), kirjeldatud on andmeturbe põhilisi nõudmisi (7. ptk). Järelevalvet 
seaduse üle teostavad andmekaitse ombudsman (nõuandev ning järelevalvefunktsioon 
üksikjuhtumitel) ja andmekaitse nõukogu (annab üldisemaid juhiseid, algatab eelnõusid, väljastab 
andmetöötlemiseks vajalikke lube ja lahendab keerulisemaid järelevalvejuhtumeid).903 
Andmekaitsealaste rikkumiste eest on ette nähtud kriminaalkaristus (nt ebaseaduslikult 
isikuandmete toimikule juurdepääsu hankimine, saladuse hoidmise kohustuse rikkumine), tahtliku 
või raske hooletuse tõttu isikuandmete seaduse rikkumise eest on ette nähtud rahaline karistus.  

2.2.2. Isiku õigus andmetele juurdepääsuks 

Üldistest andmekaitse reeglitest väärib esiletoomist andmesubjekti õigus saada juurdepääsu oma 
isikuandmetele. Kooskõlas andmekaitse direktiivi nõuetega on isikuandmete seaduse §-des 26-28 
reguleeritud andmesubjekti õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega. Esiteks kohustab Soome 
seadusandja andmete töötlejat koos andmetele juurdepääsu võimaldamisega andma 
andmesubjektile ülevaate sellest, millised on kogutavate andmete regulaarsed allikad, kuidas 
andmeid kasutatakse ja kellele andmeid regulaarselt väljastatakse.904 Ehkki sellise info andmise 
kohustus tuleneb ka direktiivist905, on siin see kohustus otseselt seotud töödeldavatele andmetele 
juurdepääsu võimaldamisega ning ületab seega direktiivi nõudmisi.906  

Teine, mõnevõrra ootamatu nüanss andmetele juurdepääsu võimaldamise regulatsioonis puudutab 
andmesubjekti taotlusele vastamise väga pikka tähtaega: andmetele juurdepääs või sellest keelduv 
teatis tuleb anda viivitamatult, kuid vastamata jätmiseks loetakse alles kolme kuu möödumisel 
mittereageerimist.907 Arvestades, et jutt on süstematiseeritud ja/või automatiseeritud isikuandmete 
töötlemisest ning et andmete töötlemise kohta käiv info peab andmete töötlejal olema igal ajahetkel 
käepärast908, ei saa kolmekuulist tähtaega mõistlikuks pidada, pigem võib see andmesubjekti 
juurdepääsuõiguse eesmärgid sootuks nullida.  

Andmetele juurdepääsu osas on kritiseeritud Soome andmekaitse ombudsmani seisukohta justkui 
peaks andmesubjekt nõuet esitades täpselt viitama, millise andmetöötleja millisest toimikust ta 
teavet saada soovib.909 Arvestades Soome isikuandmete seaduse kitsast kohaldamisala (§ 2 - vaid 
automatiseeritud töötlemine) ning andmetöötlejate kohustust andmetöötluse tingimuste kohta 
teavet jagada (§ 24), on juurdepääsunõude täpsustamine arusaadav, ent jätab isiku raskesse 
olukorda juhul, kui mingil põhjusel ei ole isikul võimalik saada täpset ülevaadet, kes, kuidas ja 
                                                 
903 Isikuandmete seadus § 38 lg-d 1 ja 2. Vt ka Soome andmekaitse ombudsmani veebileht: 

http://www.tietosuoja.fi/uploads/qz41ii.pdf (16.10.2008).  
904 Isikuandmete seadus § 26 lg 1.  
905 Andmekaitse direktiiv artiklid 10 ja 11. 
906 Vt ka Raento, M. The Data Subject’s Right of Access and to be Informed in Finland: An Experimental Study. 

International Journal of Law and Information Technology, Vot 14, No 3, Oxford University Press, 2006, pp 394-
395. 

907 Isikuandmete seadus § 28 lg 2.  
908 Isikuandmete seadus § 10. 
909 Raento, M. The Data Subject’s Right of Access and to be Informed in Finland: An Experimental Study. 

International Journal of Law and Information Technology, Vot 14, No 3, Oxford University Press, 2006, p 399. 
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milleks tema andmeid töötleb. Konflikt on ilmne – andmetöötlejad pelgavad, et neile pannakse 
kohustus andmesubjektide nõudel viia läbi ulatuslikke otsinguid oma infosüsteemides, teisalt ei 
tohiks lubada, et andmetöötlejate mugavuse tõttu saaks kannatada inimeste informatsioonilise 
enesemääramise õigus. EL-i liikmesriikide seadusi ja praktikaid analüüsinud Douwe Korff on 
sedastanud, et enamasti peavad järelevalveasutused mõistlikuks lahendust, kus andmetöötleja on 
kohustatud väljastama kõik andmed, mida ta ise kasutaks, ulatuslikemaid otsinguid (s.t. otsinguid, 
mida andmetöötleja oma eesmärkide saavitamiseks nagunii ei teostaks) ei nõuta.910  

2.2.3. Viited spetsiifilistele valdkondadele 

Huvitav on märkida, et isikuandmete seadus andmekaitsealase üldseadusena sisaldab mitmeid 
valdkonnapõhiseid erisätteid, mis ei ole direktiivi ja konventsiooni põhjal kujunenud Euroopa 
riikide andmekaitse üldseadustes päris tavapärane (näiteks kindlustusandjate ja krediidiasutuste 
õigus töödelda delikaatseid isikuandmeid, avalikud registrid isikute kuulumise kohta teatud 
organisatsioonidesse jne). Antud analüüsi kontekstis on oluline sotsiaalteenuste osutaja õigus 
töödelda delikaatseid isikuandmeid (§ 12 lg 1 p 12).911  

Nagu sotsiaal- ja tervisevaldkonna kohta käivate andmete näitel saab tõdeda, on lisaks 
isikuandmete seaduses sisalduvale lakoonilisele erinormile olemas ka põhjalikumad ja täpsemad 
regulatsioonid. Sellest saab järeldada, et isikuandmete seaduses kui üldseaduses konkreetsete 
valdkondade kohta üksikute erinormide pidamine teenib eelkõige ülevaatlikkuse eesmärki (samas 
kalduks antud analüüsi fookusest kõrvale lähem sissevaade sellesse, kas ülevaatlikkus on 
tõepoolest saavutatud või on isikuandmete seadusesse jõudnud vaid mõned üksikud viited 
erinevates valdkondades isikuandmete töötlemise lubatavusele).  

2.2.4. Töötlemise lubatavus sotsiaalvaldkonna kontekstis 

Sotsiaalvaldkonna andmekaitse seisukohast on olulised isikuandmete seaduse järgmised sätted. 

Isikuandmete töötlemise õiguslike alustena on ära toodud üheksa võimalust (§ 8), mis on 
mõnevõrra ulatuslikumad kui andmekaitse direktiivis. Sotsiaalteenuste osutamise kontekstis 
võiksid kõne alla tulla järgmised andmete töötlemise alused:  

- nõusolek; 

- andmesubjekt on andmete töötlejale andnud mingi ülesande või sõlminud lepingu, mille 
täitmiseks on andmete töötlemine vajalik; 

- andmesubjekti eluliste huvide kaitse; 

- isikuandmete töötlemine on ette nähtud seaduses või on vajalik andmete töötlejale seaduse 
või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmiseks; 

                                                 
910 Douwe Korff. EC Study on Implementation of Data Protection Directive, comparative summary of national laws. 

Human Rights Centre, University of Essex, Cambridge 2002, p 107. Available (09.11.2008): 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-comparativestudy_en.pdf.  

911 Sarnase ilmingu kohta vt ka p. 9.2. Läti kohta. 
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- andmesubjekti ja töötleja vahel on asjassepuutuv side (connection requirement), kui 
andmesubjekt on andmetöötleja klient, liige või teenistuja või on ta mõnes sarnases suhtes.  

Delikaatsete isikuandmete töötlemise lubatavuse juhud on isikuandmete seaduses sätestatud 
detailsemalt kui mittedelikaatsete isikuandmete puhul912 ning neist on asjassepuutuvad järgmised:  

- andmesubjekti või kellegi teise eluliste huvide kaitse (laiem kui mittedelikaatsete puhul!); 

- isikuandmete töötlemine on ette nähtud seaduses või on vajalik andmete töötlejale otseselt 
seadusega pandud ülesannete täitmiseks (kitsam kui mittedelikaatsete puhul!); 

- teaduslikul või statistilisel eesmärgil; 

- tervishoiuteenuse osutaja poolt isiku ravimiseks; 

- kindlustusandja poolt kindlustustegevuse jaoks vajalikus ulatuses, kui on vaja kindlaks teha 
kindlustusandja vastutust; 

- sotsiaalhoolekande asutus (social welfare authority) või muu asutus, institutsioon või 
eraõiguslik sotsiaalteenuse osutaja ulatuses, mis on seotud nende tegevusega või 
andmesubjekti sotsiaalhoolekande vajaduste või toetustega, teenustega või muu 
sotsiaalhoolekande alase abiga, mida andmesubjekt saab või mis on muul moel 
andmesubjekti heaoluks vajalik.  

Erilist tähtsust omab viimane punkt, ent nagu ülal viidatud, on täpsem regulatsioon mitmetes 
sotsiaalvaldkonna seadustes.  

2.3. Sotsiaalvaldkonna eriseadused 

Sotsiaalteenuste põhimõtted ja esmased teenused on nimetatud seadusandlikul tasandil913 ning ka 
sotsiaalteenustega seotud privaatsusõiguslikud ning andmekaitse aspektid on mitmetes 
valdkonnaseadustes täpsustatud.  

Isikuandmete töötlemise kohta sotsiaalvaldkonnas kehtib koos isikuandmete seadusega vähemalt 
neli seadust, kui mitte rohkem (jättes seejuures kõrvale statistika ja e-tervise) ja seejuures ei ole 
need pühendatud spetsiifilistele andmete töötlemise juhtudele vaid on igaüks teatud mõttes 
üldnormistik. Kas see andmetöötlejaid ka praktilistes situatsioonides palju aitab, on küsitav. 

Veel üks Soome seaduste eripära on see, et seadustes on viited teistele seadustele antud koos 
viidatava sätte sisukirjeldusega (näiteks SH kliendiandmete seaduse § 23, mis reguleerib karistusi, 
viitab kriminaalseadustiku sätetele paragrahvide kaupa, jutustades mingil määral ümber vastavate 
paragrahvide sisu). Eesti õiguses seni sellist lähenemist toetatud ei ole - õiguskorra paindlikkusele 
see kaasa ei aita, pigem loob riski, et seaduste muutmisel ei märgata muuta ka kõiki teisi seaduseid, 
mis muudetavale seadusele viitavad. 

                                                 
912 Isikuandmete seadus § 11 lg 1. 
913 Statutory Social and Health Services in Finland. Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki, 2006. 

Arvutivõrgus (18.10.2008): 
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2005/12/aa1150879955199/passthru.pdf.  
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Sotsiaalhoolekande ja kliendi seisundi ja õiguste seadus 

SH kliendi seisundi ja õiguste seaduse eesmärk on edendada kliendikesksust sotsiaalhoolekandes 
ning muuhulgas on oluline rõhk asetatud põhiõiguste kaitsele.914 Paragrahvis 1 on seaduse 
eesmärgina m.h määratletud ka kliendisuhte salajas hoidmise edendamine.  

Seaduse kohaldamisala vastab sotsiaalhoolekande seaduse (710/1982) §-s 17 toodud valdkondadele 
(sotsiaaltöö, lastekaitse, puuetega inimeste tööhõive jne) (§ 3). Kuivõrd sotsiaalhoolekande seadus 
sotsiaalhoolekande klientide muude põhiõiguste kaitset, eraelu või isikuandmete kaitset ei 
reguleeri, võib SH kliendi seadust käsitleda sotsiaalhoolekande seaduse vastava täiendusena.  

Väga suur osa seadusest ongi pühendatud isikuandmete ja dokumentide saamise ja edastamise 
küsimustele. Seejuures on andmete töötlejal vaja langetada palju diskretsiooniotsuseid, kuna 
mitmetel juhtudel tuleb otsustada andmete töötlemise või edastamise vajadus huvide kaalumisest 
lähtudes.  

- Seadust kohaldatakse nii era- kui avalik-õiguslike teenuseosutajate suhtes (§ 2).  

- Üldine info jagamise kohustus ehk isiku õigus nõuda selgitusi andmete töötlemise kohta on 
sätestatud §-s 5. 

- Üldine enesemääramise õigus (§ 8). 

- Isikul on õigus saada enda kohta käivaid andmeid ja tutvuda dokumentidega (§ 11). 
Siinkohal on tehtud viide dokumentidele juurdepääsu reguleerivale üldseadusele ning 
isikuandmete seadusele. Oluline eriregulatsioon on aga § 11 lõikes 3, mille kohaselt võib 
alaealine teatud juhtudel keelata enda andmete edastamise seaduslikule esindajale, kui see 
ei ole selgelt alaealise huvide vastu.  

- Kliendil on kohustus esitada sotsiaalhoolekandeorganile andmed, mida see 
sotsiaalhoolekande korraldamisel ja teostamisel vajab (§ 12 lg 1). Klienti tuleb teavitada, 
millistest allikatest ja missuguseid tema andmeid saab nõusolekust sõltumata hankida 
(sõnastus „tuleb teavitada“ justkui viitab aktiivsele kohustusele) (§ 12 lg 2). Kliendile tuleb 
jätta võimalus tutvuda mujalt hangitud andmetega tutvuda ja anda vajalikke selgitusi. 

- Paragrahv 13 räägib üldisest andmesubjekti informeerimisest. Kuna sätte sõnastus siin on, 
et kliendil on „õigus teada saada“ , siis ilmselt peab initsiatiiv selle info saamiseks tulema 
kliendilt endalt.  

- Isikuandmete konfidentsiaalsust käsitlevad SH kliendi seaduse §-d 14 ning 15. 

- Eraldi on reguleeritud dokumentide ning andmete salajasus. Dokument on defineeritud § 3 
punktis 3 viitega ametiasutuste tegevuse avalikkuse seaduse (edaspidi: ametiasutuste 
avalikkuse seadus) § 5 lõigetele 1 ja 2, mis omakorda eristab dokumenti (kirjalik või 
visuaalne esitus või teade, mille lugemiseks on vaja tehnilist abivahendit) ning amelikku 
dokumenti (ametiasutuse valduses olev dokument, mille on loonud ametiasutus või tema 

                                                 
914 Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi veebileht (19.10.2008): 

http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/socwe/polic/statusbrochure.htx.  
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töötaja, või dokument mis on ametiasutusele esitatud seoses tema ülesannete või 
pädevusega). Paragrahv 14 kohaselt ei tohi dokumenti ennast kolmandatele isikutele 
näidata; § 15 sätestab aga, et dokumendi sisu ei tohi edasi anda (nn vaikimiskohustus).915 
Eraldi on rõhutatud, et saladuse hoidmise kohustus on ka eraõiguslikul teenuseosutajal. 

- Omapärane neutraalsuse nõue on sätestatud § 15 lg-s 3, mille kohaselt ei tohi salajast teavet 
kasutada enda või teiste kasuks ega teiste kahjuks.  

- Kui lõpeb dokumendi salastatus, lõpeb ka vaikimiskohustus (§ 19).  

- Asutuste omavaheline andmevahetus on reguleeritud §-s 20, s.h on see lubatud andmete 
kontrollimiseks. 

- Andmete edastamise ja vahetamise korral on kohustus dokumendile vastav märge teha 
(§ 28).  

2.3.1. Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna kliendiandmete elektroonilise töötlemise 
seadus 

Kui SH kliendi seadus andis isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, siis sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonna kliendiandmete elektroonilise töötlemise seaduse (Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007/159, edaspidi: SH kliendiandmete 
seadus) fookus on pigem andmete töötlemise tõhustamisel, et omakorda aidata kaasa 
tervishoiuteenuste paremale pakkumisele916. Kohaldamisala ei lange SH kliendi seadusel ning SH 
kliendiandmete seadusel täielikult kokku (näiteks kohaldub viimane ka tervishoiuteenuste osutajate 
suhtes ning sisaldab spetsiaalseid osi patsiendiandmete töötlemise kohta; lisaks tegeleb SH 
kliendiandmete seadus ainult isikuandmete elektroonilise töötlemise ning infosüsteemide 
kasutamise küsimustega), ehkki nii avalik-õiguslike kui eraõiguslike sotsiaalteenuste osutajates 
suhtes kehtivad mõlemad917. SH kliendiandmete seadus viitab tagasi nii SH kliendiseadusele kui 
isikuandmete seadusele, sätestades, et muude regulatsioonide puudumisel rakendatakse m.h ka neid 
seadusi. Seega peavad sotsiaalteenuse osutajad järgima isikuandmete seadust, SH kliendi seadust ja 
SH kliendiandmete seadust koostoimivatena. Alljärgnevalt on eelkõige välja toodud 
sotsiaalhoolekannet puudutavad olulisemad normid.  

- Sarnaselt SH kliendi seaduse §-dele 14 ja 15, milles eristatakse dokumentide ja andmete 
salajas hoidmist, on ka SH kliendiandmete seaduses eristatud kliendi dokument (§ 3 lg 2) 
ning kliendiandmed (§ 3 lg 4). Seejuures loetakse kliendiandmeteks vaid teavet, mis 
sisaldub dokumendis SH kliendi seaduse mõttes. Juhul, kui dokumenti tõlgendatakse 
Soome praktikas laialt ning see hõlmab mistahes jäädvustatud teavet, jääb arusaamatuks, 
milleks eristada dokumenti ning andmeid (vt ka punktis 2.3.1 kirjeldatud SH kliendi 

                                                 
915 Selline andmete ja andmekandja edastamise eristamine ei tundu kuigi mõistlik – iga andmetöötleja peab tagama 

isikuandmete konfidentsiaalsuse ning lubamatu andmete edastamise puhul ei ole vahet, mis vormis seda tehti. 
916 SH kliendiandmete seaduse § 1. 
917 SH kliendi seaduse § 2 kohaselt kohaldatakse seadust nii avalik-õigusliku kui eraõigusliku sotsiaalhoolekande 

suhtes; SH kliendiandmete seaduse § 2 kohaselt kohaldatakse seadust nii avalik-õiguslike kui eraõiguslike sotsiaal- 
ja tervishoiuteenuste osutajate suhtes, § 3 p 8 täpsustab veel, et sotsiaalhoolekandeteenuste osutaja on m.h 
sotsiaalhoolekande korraldaja SH kliendi seaduse § 3 p 2 mõttes. 
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seaduse vastavat regulatsiooni). Kui dokumenti aga tõlgendatakse kitsalt, ei pruugi kogu 
isikut puudutav teave SH kliendiandmete seaduse kohaldamisalasse sattuda.  

- SH kliendiandmete seaduse § 4 sätestab klassikalise andmete käideldavuse ja terviklikkuse 
nõude ühe omapärase täiendusega – andmed peavad säilima muutumatutena kogu 
säilitamise aja. Andmete staatilisust rõhutab sama paragrahvi teine lõige, mille kohaselt 
peab elektroonilisest kliendidokumendist olema vaid üks päisega originaaleksemplar 
(seejuures ei mõelda siin ainult ametlikku dokumenti ametiasutuste avalikkuse seaduse § 5 
lg 2 tähenduses). Selliseid nõudeid silmas pidades jääb arusaamatuks, kuidas tagatakse 
teenuse osutamisel ajakohastest isikuandmetest lähtumine.  

- SH kliendiandmete seadus näeb ette kohustuse pidada registrit kliendiandmesüsteemide ja 
kliendiregistrite kasutajate ning nende kasutajaõiguste kohta (§ 5). Lisaks on teenuste 
osutajal kohustus registreerida kõik andmete kasutamise ja edastamise juhtumid 
(logiregistri pidamise kohustus).  

- SH kliendiandmete seaduse § 9 näeb kliendiandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse 
tagamise meetmena ette elektroonilise allkirja kasutamise kohustuse (kahjuks ei selgu 
seadusest täpsemalt, miks on ainsa turvameetmena esile toodud just see). 

- Eraldi on seaduses sätestatud, et kliendiinfosüsteem peab võimaldama 
sotsiaalhoolekandeteenuse osutaja tegevuse planeerimiseks, juhtimiseks, statistika 
koostamiseks, riiklikuks uurimiseks, ravivajaduse prognoosimiseks ning ravijärjekordade 
aja kohta käivate andmetega seotud tegevusi (§ 7). Statistilistel ja administratiivsetel 
eesmärkidel andmete töötlemise regulatsiooni antud seaduses täpsustatud ei ole.  

- Kliendi õigus oma andmetega tutvuda on välja toodud SH kliendiandmete seaduse §-s 18, 
viiteliselt isikuandmete seaduse sätetele, mis reguleerivad isiku enda kohta käivatele 
andmetele juurdepääsu. Oluline täiendus puudutab aga ülalmainitud logiregistrit – isikul on 
õigus oma kliendiandmete töötlemisega seotud õiguste väljaselgitamiseks või teostamiseks 
saada tasuta teavet selle kohta, kes teda puudutavaid andmeid on kasutanud, kellele neid on 
edastatud ja mis eesmärkidel. Muudel eesmärkidel (s.t mitte oma andmekaitsealaste õiguste 
õiguste väljaselgitamiseks või teostamiseks) logiandmeid kasutada ega kellelegi edastada ei 
tohi. Kui klient leiab, et tema andmeid on kasutatud või edastatud põhjuseta, peab andmete 
töötleja kliendile vastavaid selgitusi jagama. Patsiendiandmete kohta on andmetele 
juurdepääsuõigus veelgi täpsemalt reguleeritud.  

- Järelevalve SH kliendiandmete seaduses sätestatu üle on jagatud erinevate institutsioonide 
vahel. Kliendiandmete elektroonilise töötlemisega seotud planeerimistegevus, juhtimine ja 
järelevalve on sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi pädevuses. Põhimõttelist laadi arenguid 
kavandab sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi juurde loodud spetsiaalne sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonna elektroonilise andmehalduse nõukogu (§ 21). Seaduse täitmist 
kontrollivad oma pädevuse raames ka andmekaitse ombudsman, tervishoiu 
õiguskaitsekeskus ning kohalik omavalitsus. Seejuures on andmekaitse osas 
sotsiaalhoolekandeteenuse osutaja, pensioniameti ja tervishoiu õiguskaitsekeskuse ülesanne 
jälgida ja tagada, et nende osutatava teenuse puhul oleks tagatud isikuandmete kaitse, 
rikkumise korral on nende kohustus kasutusele võtta vajalikud meetmed (§ 20).  
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Seaduse sellisest sõnastusest võib järeldada, et eelkõige korraldavad ja kontrollivad SH 
kliendiandmete seadusest tulenevate nõuete täitmist teenuseosutaja ise, ministeerium ning 
tervishoiu õiguskaitsekeskus, andmekaitsevolinik saab järelevalvet teostada isikuandmete 
seadusest tulenevate nõuete täitmise osas (nagu mainitud, sisaldas SH kliendiandmete 
seadus mitmes kohas viiteid isikuandmete seadusele). Näiteks isiku õiguse kohta enda 
andmetega tutvuda on avaldatud arvamust, et riigiasutustes reageeritakse kaebustele 
võrdlemisi efektiivselt ning seega on andmesubjekti jaoks kõige otstarbekam kaebusega 
pöörduda otse andmetöötleja poole, samas kui väiksemate organisatsioonide ja eraettevõtete 
puhul ei pruugi vahetu kaebus andmete töötlejale tulemust anda ning seetõttu oleks 
andmekaitse ombudsmani sekkumine efektiivsem.918 

- Isikuandmete kaitse praktilise korralduse koha pealt tuleb veel mainida, et SH 
kliendiandmete seaduse § 20 lg 4 kohaselt on sotsiaalhoolekandeasutuse juht kohustatud 
koostama kirjaliku kliendiandmete töötlemise korra ning menetlusjuhendi, samuti tagama 
personali väljaõppe andmete töötlemiseks. Lisaks tuleb määrata andmekaitse eest vastutav 
isik, kes teostab esmast järelevalvet.919 Erinevalt näiteks Eesti isikuandmete kaitse 
seadusest ei sisalda Soome isikuandmete seadus andmekaitse eest vastutava isiku 
regulatsiooni ning sotsiaalvaldkonnas on sellise ametikoha juurutamine erandlik. 

2.3.2. Integreeritud sotsiaalhoolduse programm 

Soomes on käimas ulatuslik sotsiaalteenuste arendamise programm, mille eesmärk on tagada 
teenuste kättesaadavus sujuvalt ning integreeritult sõltumata sellest, milline sotsiaal- või 
tervishoiuteenuste osutaja teenust pakub. Projekti üks osa on üleriigiliselt ühtse informatsiooni- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise strateegia rakendamine ning m.h on analüüsitud, kuidas 
tagada andmeturvet ning klientide isikuandmete kaitset. Projekt hõlmas algetappides ainult osasid 
kohalikke omavalitsusi, ent eesmärk on praktikate ühtlustamine üle terve riigi ning alates 2004. 
aastast on kõik piirkonnad projektis osalema oodatud. Programm on osa infoühiskonna 
arengukavast.920 Näiteks tegeleb STAKES-i e-tervise ja e-hoolekande üksus spetsiaalselt 
infoühiskonna arengutega sotsiaal- ja tervisevaldkonnas.921  

Arendusi toetab spetsiaalne integreeritud hoolekande ja piirkondlike infosüsteemide alane 
regulatsioon922, näiteks on vastu võetud eraldi seadus eksperimentide kohta integreeritud 
teenustega sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas923.  

                                                 
918 Raento, M. The Data Subject’s Right of Access and to be Informed in Finland: An Experimental Study. 

International Journal of Law and Information Technology, Vot 14, No 3, Oxford University Press, 2006, p 
 402. 
919 SH kliendiandmete seaduse § 20. 
920 E. Hänninen. National development of integrated care in Finland. Arvutivõrgus (09.11.2008): 

http://www.ijic.org/portal/publish/articles/000047/article_print.html.  
921 STAKES veebileht. Arvutivõrgus (09.11.2008): http://sty.stakes.fi/EN/index.htm.  
922 E. Hänninen. National development of integrated care in Finland. Arvutivõrgus (09.11.2008): 

http://www.ijic.org/portal/publish/articles/000047/article_print.html. 
923 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta/ Act on 

Experiments with Seamless Service Chains in Social Welfare and Health Care Services and with a Social Security 
Card (811/2000). 
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2.4. Registrid 

Soomes on kasutusel mitmeid erinevaid meditsiini- ja sotsiaalvaldkonna registreid, mille pidamise 
õigus ja kohustus koos andmestiku üldkirjeldusega tuleneb seadusest924,925. Aastal 2001 võttis 
parlament vastu seaduse STAKESi (Sotsiaal- ja Tervishoiuala Uurimis- ja Arenduskeskus) 
statistikaalase tegevuse kohta. Seaduse kohaselt on STAKESil õigus pidada mitut registrit, millest 
igaühe andmekoosseis on seaduses tunnuste kaupa üksikasjalikult loetletud.926 Näitliku loeteluna 
on alljärgnevalt ära toodud kasutuselolevad registrid 2004. aasta seisuga.927 

Terviseregistrid 

Vähiregister  
Tervishoiupersonali keskregister  
Kaasasündinud väärarendite register  
Kutsehaiguste register  
Ravimi kõrvaltoimete register  
Haiglast lahkunute register (tervishoiuasutused) 
Laussõeluuringu register (emakakaela- ja rinnavähk)  
Surmapõhjuste register  
Indutseeritud abortide ja sterilisatsioonide register  
Kantserogeenidele eksponeeritud isikute register 
Endoproteeside register  
Uimastiseire register 
Nägemispuuete register 
Meditsiiniline sünniregister 
Nakkushaiguste register  
Hambaimplantaatide register  
Sotsiaalregistrid 
Pensioniregister  
Riikliku haiguskindlustuse sotsiaalhüvitiste register 
Sotsiaaltoetuste register  
Lastekaitseregister 
Asutusest lahkunute register (sotsiaalasutused) 

                                                 
924 M. Gissler, J. Haukka. Finnish health and social welfare registers in epidemiological research. 
 Norsk Epidemiologi 2004;14:1–8. Väljaandes: Soome tervise- ja sotsiaalregistrid ning epidemioloogilised 

uuringud. Eesti Arst 2004, 83 (8), lk 543-552. 
925 Vt nt: § 18, Act on Experiments with Seamless Service Chains in Social Welfare and Health Care 
 Services and with a Social Security Card (2001/811).  
926 M. Gissler, J. Haukka. Finnish health and social welfare registers in epidemiological research. 
 Norsk Epidemiologi 2004;14:1–8. Väljaandes: Soome tervise- ja sotsiaalregistrid ning epidemioloogilised 

uuringud. Eesti Arst 2004, 83 (8), lk 545. 
927 Samas, lk 544. 
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3. Rootsi 

3.1. Põhiseadustlik taust 

Rootsis on isikuandmete kaitsel väga pikad traditsioonid ja selge põhiseaduslik taust. Rootsi oli 
esimene riik, kus võeti vastu üleriigiline andmekaitse seadus aastal 1973, ning ehkki tagantjärele 
hinnates peetakse toonast seadust pigem teoreetilistele kui reaalsetele ohtudele reageerimiseks, oli 
seaduse eesmärk kaitsta põhiseadusest tulenevaid väärtusi.928 Nimelt sätestab Rootsi põhiseaduse 2. 
osa § 3, et ilma isiku nõusolekuta ei tohi registritesse kanda andmeid tema poliitiliste veendumuste 
kohta, ning et kodanikud on seaduses sätestatud korras kaitstud nende isikupuutumatuse 
rikkumatuse eest, mis võib kaasneda nende kohta käiva informatsiooni registreerimisega 
elektroonilise andmetöötluse abil.  

Nimetatud põhiseaduse sätet on tõlgendatud mitte kitsalt privaatsuse kaitsena vaid 
„isikupuutumatusele” laiemat sisu andes. Nii ei tohiks andmekaitset seostada vaid üksikisiku 
intiimsfääri kaitsega, vaid hõlmata ka võimalused isiksuse arenguks, enda kohta käiva 
informatsiooni mõjutamiseks ning selleks, et isiku kohta vastu võetavad otsused põhineksid 
adekvaatsel ja asjakohasel teabel.929  

Rootsi põhiseadus koosneb neljast osast ning väärib märkimist, et kaks osa neist on pühendatud 
ajakirjandus- ja väljendusvabadusele930 (s.h õigus ametlikele dokumentidele juurdepääsuks), mis 
tasakaaluks eraelu kaitsele määrab ka Rootsi ühiskonna läbipaistvuse ja avatuse põhimõtted. Siiski 
on põhiseadusest tulenevalt ka ametlikele dokumentidele võimalik juurdepääsu piirata m.h juhul, 
kui need sisaldavad tundlikku informatsiooni üksikisikute kohta.931  

3.2. Isikuandmete üldregulatsioon 

3.2.1. Kohaldamisala ja põhireeglid 

1998. aasta isikuandmete seadus on kujundatud täpselt direktiivi nõudmiste järgi932, ehkki eelnõu 
koostajad olid juba seadust luues seisukohal, et direktiiv ise põhineb vananenud mõttemudelil ja ei 
ole kaasaja nõudmistega kooskõlas.933  

Isikuandmete seadust kohaldatakse direktiivi põhimõtteid järgides vaid osaliselt või täielikult 
automatiseeritud isikuandmete töötlemisele, samuti muudele andmetöötlusjuhtumitele, kui andmed 
on struktureeritud kogus, mis võimaldab teatud tunnuse alusel andmeid otsida või kokku koguda. 
2007. aastast on seaduse rakendusalast välja arvatud ka isikuandmete töötlemine nn 
struktureerimata materjalides (näiteks tekstiredaktoritega (MS Word) tehtud tekstid, e-mailid, 

                                                 
928 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 117.  
929 Samas, lk 119.  
930 Privacy and Human Rights 2006. Arvutivõrgus (13.12.2008): 

http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559487.  
931 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 122.  
932 Personal Data Protection. Information on the Personal Data Act. Ministry of Justice, Stockholm, 2006, p 3. 

Arvutivõrgus (13.12.2008): http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/43/63/0ea2c0eb.pdf.  
933 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, pp 123-125. 
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üksikud fotod ja helisalvestised jne), eeldusel, et kõnealused materjalid ei riku isikupuutumatust.934 
Seadust rakendatakse nii era- kui avalikus sektoris.935 Vastavalt isikuandmete definitsioonile §-s 3 
käsitletakse antud seaduse tähenduses isikuandmetena vaid elavate isikute kohta käivaid andmeid, 
mis välistab seaduse kohaldamisalast isikuandmete töötlemise peale isiku surma.936 

Direktiivi ja konventsiooni põhjal välja kujunenud isikuandmete töötlemise põhimõtted 
seaduslikkus, eesmärgipärasus, minimaalsus, andmekvaliteet ning andmesubjekti individuaalne 
osalus (vt loetelu ülal punktis 1.2.) on isikuandmete kaitse seaduses kajastatud (§-d 9 ning 23-28). 
Tavapärasele lisaks on esile toodud nõue, et isikuandmeid tuleb töödelda korrektselt ja heade 
tavadega kooskõlas olevalt (§ 9 lg 1 p b)).  

Järelevalvet teostab andmekaitse inspektsioon (Datainspektionen)937. Seaduse kohaselt määrab 
järelevalvet teostava asutuse valitsus (§ 3) ning tema sõltumatus on tagatud seeläbi, et tema otsuste 
peale on võimalik kaevata vaid halduskohtusse (§ 51).  

3.2.2. Isikuandmete töötlemise lubatavus  

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on sätestatud isikuandmete seaduse §-s 10 ning need 
järgivad andmekaitse direktiivi sõnastust. Sotsiaalteenuste ja –toetuste osutamise kontekstis tulevad 
kõne alla eelkõige alljärgnevad mittedelikaatsete isikuandmete töötlemise õiguslikud alused:  

a) isiku nõusolekul; 

b) andmetöötleja seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks; 

c) andmesubjekti eluliste huvide kaitseks; 

d) avalikes huvides teostatava ülesande täitmiseks; 

e) avaliku võimu ülesande teostamiseks andmete töötleja või isiku poolt, kellele andmeid 
edastatakse; 

f) huvide kaalumisel: töötleja või andmeid saava kolmanda isiku õigustatud huvide 
realiseerimiseks, kui see kaalub üles andmesubjekti isikupuutumatuse riive.  

Delikaatsete isikuandmete (vastavalt § 13 lg-le 1 andmed rassi või etnilise päritolu, poliitiliste 
arvamuste, religioossete või filosoofiliste tõekspidamiste, ametiühingu liikmelisuse ning tervise ja 
seksuaalelu kohta) töötlemine on direktiiviga samadel alustel lubatud: 

a) isiku nõusolekul või kui isik on ise delikaatsed andmed avalikustanud ( 

                                                 
934 Personal Data Protection. Information on the Personal Data Act. Ministry of Justice, Stockholm, 2006, p 3. 

Arvutivõrgus (13.12.2008): http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/43/63/0ea2c0eb.pdf, p 14.  
935 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus (17.12.2008): 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559487.  

936 Nagu all punktis 3.4. sedastatud, on surnud isikute isikuandmete töötlemist mingil määral reguleeritud 
kavandatavas sotsiaalkindlustuse koodeksis. 

937 Vt andmekaitse järelevalveasutuse veebileht. Arvutivõrgus (17.12.2008): http://www.datainspektionen.se/in-
english/about-us/.  
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§ 15); 

b) töötlemine on vajalik seoses vastutava töötleja kohustuste või õigustega tööõiguse 
valdkonnas938 (§ 16 lg 1 p a);  

c) töötlemine on vajalik andmesubjekti eluliste vajaduste kaitsmiseks, juhul kui isik ei ole 
võimeline oma nõusolekut andma (§ 16 lg 1 p b); 

d) töötlemine on vajalik õigusliku nõude kindlakstegemiseks, esitamiseks või kaitsmiseks 
(§ 16 lg 1 p c); 

e) töötlemine on vajalik ennetava meditsiini, meditsiinilise diagnoosi, meditsiinilise abi või 
ravi võimaldamise või tervishoiuteenuste juhtimise jaoks (§ 18).  

Delikaatsete isikuandmete töötlemise lubatavuse juhtumeid on lisaks lubatud kehtestada valitsusel 
või valitsuse poolt määratud asutusel, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi (§ 20). 

3.3. Eriseadused 

3.3.1. Seaduste paljusus 

Rootsis on isikuandmete kaitse reguleeritud paljudes seadustes. Põhiseadust ja andmekaitse 
üldseadust täiendab hulk eriseadusi. Üks grupp eriseadusi (väidetavalt 50-60 sellist seadust) on nn 
registrite seadused, mis reguleerivad erinevate isikuandmeid sisaldavate registrite pidamist. 
Enamasti täiendavad need seadused isikuandmete seadust, sätestades registri eest vastutava isiku, 
õigustatud kasutajate ringi, registreeritavate isikute ringi, failide ja kannete sisu, andmete 
ühendamise (matching) võimalused, andmete kustutamise ja andmete kättesaadavuse.939  

Lisaks registrite seadustele, on Rootsis kasutusel ka isiku identifitseerimist reguleerivad (s.h 
isikukoodi kasutamist piiravad) seadused, privaatsuse jms õiguste rikkumise eest ette nähtud 
karistusnormid ning eraelu kaitsele suunatud norme on ka autoriõiguste ja marketingi alastes 
seadustes.940  

Järelevalvet teostab kõigi isikuandmete kaitset reguleerivate seaduste osas üldjuhul andmekaitse 
järelevalveasutus.941 

Antud analüüsi kontekstis on huvipakkuv, et kehtestatud on kaks sotsiaalvaldkonna 
andmekaitseseadust – üks sotsiaalteenuste ja teine sotsiaalkindlustuse osas.  

                                                 
938 On arvatud, et tööõigusele kehtestatud erand on ebamäärane. Direktiiv küll lubab sellist erandit delikaatsete 

isikuandmete töötlemisele kehtestada, kuid liikmesriikides võivad hoiakud ja traditsioonid privaatsuse osas olla 
väga erinevad, mis omakorda võib tähendada väga erinevaid töötlemise lubatavuse juhtumeid. Vt Peter Blume (ed). 
Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 142.  

939 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 120. 
940 Samas, lk 121.  
941 S. Öhman, Implementing Data Protection in Law, in: P. Wahlgren (ed), Scandinavian Studies in Law, Vol. 47, IT 

Law, Stockholm University Law Faculty, Stockholm 2004, lk 401. Arvutivõrgus (16.12.2008): 
http://www.sorenoman.se/Implementing.pdf.  



266 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
4.TEEMA. ANDMEKAITSE  

3.3.2. Sotsiaalteenuste valdkonnas isikuandmete töötlemise seadus 

Tegemist on väga napi ja üldsõnalise regulatsiooniga, mis üldisele isikuandmete seadusele palju ei 
lisa.  

Seadust kohaldatakse vaid automatiseeritud töötlemisele ning mitteautomatiseeritud töötlemisele 
juhul, kui tegemist on struktureeritud isikuandmete kogumiga (§ 1).  

Viidatud on isikuandmete seadusele, mis kehtib isikuandmete töötlemise suhtes, kui kõnealune 
eriseadus või selle alusel kehtestatud eeskirjad ei sätesta teisiti (§ 4). Lisaks on §-s 9 eraldi 
sätestatud, et isikuandmete parandamise ja kahju hüvitamise kohta kehtib isikuandmete seadus 
(arusaamatuks jääb, mida see norm annab lisaks §-le 4).  

Isikuandmete töötlemine on lubatud, kui see on hädavajalik sotsiaalteenuste osutamisel 
tööülesannete täitmiseks või kui andmete edastamine (väljastamine) on sätestatud seaduses või 
määruses, isikul ei ole õigust sellisele isikuandmete töötlemisele vastu seista (§ 6).  

Veidi täpsemini (ehkki siiski väga üldsõnaliselt) on sätestatud, milliseid isikuandmeid võib 
nimetatud eesmärgil töödelda, klausliga, et neid võib töödelda vaid konkreetse juhtumiga seoses 
või teatava tegevuse jaoks: 

− isikukoodid ja kooskõlastusnumbrid; 

− isikuandmete seaduse §-s 13 nimetatud delikaatsed isikuandmed; 

− andmed seaduserikkumiste kohta, s.h kuritegude kohta, kohtuotsuste kohta, 
vabadusekaotuseta järelevalvemeetmete ja haldusaresti kohta (§ 7).  

Delikaatsete isikuandmete ja delikaatsete isiklike suhete kohta käivate andmete kandmine 
andmekogudesse on üldjuhul keelatud. Lubatud on see vaid järgmistel juhtudel: 

− andmed puudutavad mõnd rakendatud sotsiaalmeedet; 

− erinevatel kontrollieesmärkidel (menetlejate kontroll, lapse surmaga lõppenud süüteo 
uurimiseks jms) (§ 7a).  

Andmeid ametiühingu liikmelisuse kohta ei tohi ühelgi juhul andmekogudesse kanda.  

Valitsus või valitsuse poolt määratud ametiasutus kehtestab täiendavad eeskirjad isikuandmete 
kogumise kohta (§ 7b). Lisaks sellele üldisele kohustusele on §-s 11 sätestud, et valitsus või 
valitsuse poolt määratud ametiasutus kehtestab eeskirjad, millega määratakse isikuandmete eest 
vastutajad ning §-s 6 nimetatud isikuandmete töötlemisele kohaldatavad piirangud, samuti 
otsingusõnad, otsejuurdepääsu andmetele ja isikuandmeid sisaldavate failide ühendamine. Lisaks 
võib valitsus kehtestada eeskirjad isikuandmete kolmandatesse riikidesse edastamise kohta.  

Konfidentsiaalsuskohustuse osas viidatakse üldisele konfidentsiaalsusseadusele, samuti 
sotsiaalteenuste seadusele ning teatavate puuetega isikute toetamist ja neile teenuste osutamist 
käsitlevale seadusele (§ 8). 
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Tähelepanu väärib kaebuste esitamise regulatsioon (§ 10), mille kohaselt saab isikuandmete 
parandamisest ja isikuandmete seaduse §-s 26 sätestatud teabe nõudmisest keeldumise peale 
kaevata halduskohtusse (nimetatud ei ole andmekaitse järelevalveasutust). Muid käsitletava 
seaduse alusel tehtud otsuseid edasi kaevata ei saa. Viimane klausel tekitab küsimuse, kuidas peaks 
toimima näiteks olukorras, kus ametiühingusse kuulumise andmed on vaatamata absoluutsele 
keelule andmekogusse kantud.  

3.3.3. Sotsiaalkindlustuses isikuandmete töötlemise seadus 

Seadust kohaldatakse vaid automatiseeritud töötlemisele ning mitteautomatiseeritud töötlemisele 
juhul, kui tegemist on struktureeritud isikuandmete kogumiga ning isikuandmeid töötleb kas 
sotsiaalkindlustuskassa (Försäkringskassan) või riikliku investeerimispensioni eest vastutav 
Premiepensionsmyndigheten (PPM) (§ 1).  

Kaitstakse ka surnute andmeid, kuna suurem osa isikuandmete töötlemise norme kohaldub ka neile 
(§ 1). Tähtaega (kui pikalt peale isiku surma) andmete töötlemine piiratud on, sätestatud ei ole.  

Viidatud on isikuandmete seadusele, mis kehtib isikuandmete töötlemise suhtes, kui kõnealune 
eriseadus või nende alusel kehtestatud eeskirjad ei sätesta teisiti (§ 5). Mingil põhjusel on mõnes 
kohas eraldi rõhutatud, et kehtivad isikuandmete seaduse sätted. Näiteks §-s 9 on sätestatud, et kui 
isikuandmeid soovitakse töödelda mõnel muul eesmärgil, kui antud seaduse §-des 7 ja 8 sätestatud 
(vt all), kohaldub isikuandmete seaduse § 9 lg 1 p d) ja lg 2, (s.o muudel eesmärkidel töötlemise 
keeld, v.a teaduslikud, statistilised ja ajaloolised eesmärgid); § 30 kohaselt toimub isikuandmete 
parandamine ja kahju hüvitamine isikuandmete seaduses sätestatud korras.  

Sotsiaalkindlustuskassa ja PPM tohivad oma tegevuse käigus isikuandmeid töödelda järgmistel 
eesmärkidel: 

- kohtulahendite otsimiseks; 

- baasi loomiseks osutatud hüvitiste ja tagasimaksetega seotud õiguste ja kohustuste 
hindamise või kindlaksmääramise jaoks; 

- hüvitistest ja tagasimaksetest teavitamiseks; 

- asjade menetlemiseks; 

- tegevuse kavandamiseks, hindamiseks, aruandluseks, kontrolliks; 

- statistika esitamiseks (§ 7). 

Sotsiaalkindlustuskassa võib §-s 7 nimetatud eesmärkidel töödeldavaid isikuandmeid muuta 
kättesaadavaks §-s 8 loetletud teistele asutustele (õppetoetuste keskkomisjon, töötukassad, Riiklik 
Pensioniamet, kohalike omavalitsuste sotsiaalkomisjonid) konkreetselt loetletud ülesannete 
täitmiseks.  

Nii sotsiaalkindlustuskassa kui PPM tohivad andmeid muuta kättesaadavaks väljaspool oma asutust 
(s.t. antud sättes määratlemata andmesaajate ringile) teatud konfidentsiaalsusseaduses sätestatud 
juhul; kui vastav erisäte andmete väljastamiseks tuleb seadusest või määrusest; Euroopa Liidu 
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õiguses tuleneva andmete väljastamise kohustuse täimiseks või rahvusvaheliste sotsiaalkindlustust 
või tervishoiuhüvitisi käsitlevate lepingute täitmisel (§ 8).  

Delikaatsete isikuandmete töötlemine on defineeritud läbi §-s 7 loetletud töötlemise eesmärkide, 
ent on piiratum (§ 10). Lisaks on eriti tundliku andmekategooriana reguleeritud seaduserikkumisi 
puudutavate andmete töötlemine (§ 11).  

Sotsiaalkindlustuse andmebaasis on lubatud töödelda isikuandmeid, mille töötlemine on §-s 7 
sätestatud eesmärkidel või asja menetlemiseks vajalik (§ 13), eraldi on sätestatud luba töödelda 
isikut identifitseerivaid ja aadressiandmeid (§ 14 lg 1). Delikaatseid isikuandmeid tohib 
andmebaasis töödelda vaid juhul, kui see on seaduse või määrusega konkreetselt sätestatud (§ 14 lg 
2). Samas sätestab § 15, et kui dokument on esitatatud seoses asja menetlemisega, tohib selles 
sisalduvaid andmeid (s.h delikaatseid ja seaduserikkumisi puudutavaid) andmebaasis töödelda. 
Asja menetlemise käigus koostatud dokumendis sisalduvaid andmeid tohib andmebaasis töödelda, 
kui need andmed on asja menetlemiseks vajalikud (§ 15).  

Seaduses on reguleeritud ka sotsiaalkindlustuse andmebaasile juurdepääsu. 

− Juurdepääsuõigused sotsiaalkindlustuse andmebaasile määratakse eraldi dokumendiga, mis 
on koostatud vastavalt valitsuse või valitsuse poolt määratud ametiasutuse poolt kehtestatud 
reeglitele (§ 16). Otsejuurdepääs on lubatud üksnes seaduses või määruses ettenähtud 
ulatuses (§ 17).  

− Otseselt on reguleeritud järgmised asutused: 

− sotsiaalkindlustuskassa ja PPM - neil on otsejuurdepääs lubatud §-des 7 ja 8 nimetatud 
eesmärkide saavutamiseks, seejuures peab juurdepääsuõigus olema konkreetsele 
töötajale tööülesannete täitmiseks vajalik. Täpsemalt reguleerib sotsiaalkindlustuskassa 
ja PPM-i otsejuurdepääsu valitsuse või valitsuse poolt nimetatud ametiasutus (§ 18).  

− Riiklik Pensioniamet ning kohalike omavalitsuste teenistuspensionide ühine 
haldusorgan, eesmärgiga viia teenistuspensionid kooskõlla sotsiaalkindlustushüvitistega 
(§19 lg 1). Riiklikul Pensioniametil on otsejuurdepääs ka riigiteenistujate 
rühmakindlustuse juhtumite menetlemiseks (§ 19 lg 2).  

− Õppetoetuste keskkomisjon ja töötukassad, kellel on õigus otsejuurdepääsuks 
eesmärkidel, mis on nimetatud § 8 lg 1 punktis 1 (teatud toetuste üle otsustamiseks) (§ 
20). 

− Omavalitsuse sotsiaalkomisjon, § 8 lg 1 punktis 4 toodud eesmärkidel (majandusabi 
andmise otsustamiseks).  

Kõikide otsejuurdepääsu õiguste juures on nimetatud, et täpsemad eeskirjad, millised andmed on 
otsejuurdepääsuga kättesaadavad, kehtestab valitsus.  

Rootsi õigusele on iseloomulik seadusega piirata, milliseid otsingusõnu ei tohi andmebaasides 
kasutada, et vältida mingi diskrimineeriva või tundliku ühisnimetaja kaudu teatud isikute grupi 
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väljaselekteerimist.942 Nii sätestab § 24 lg 1, et delikaatsete isikuandmete või seaduserikkumist 
puudutavate andmete alusel ei tohi sotsiaalkindlustuse andmebaasis otsinguid teha. Lisaks on 
otsingute tegemine piiratud sel moel, et kui otsing hõlmab rohkem kui ühte ühe menetlusega seotud 
dokumenti, tohib otsingusõnana kasutada vaid menetletava asja või dokumendi nime (§ 24 lg 2). 
Ka siin on täitevvõimul volitus kehtestada üldised otsingusõnade piirangud (§ 24 lg 3).  

Kui andmeid ei ole enam eesmärkide saavutamiseks vaja, tuleb need andmebaasist kõrvaldada, v.a. 
kui valitsuse või valitsuse poolt nimetatud asutuse kehtestatud eeskirjad lubavad neid ajaloolistel, 
teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel säilitada (§ 28).  

Vaikimiskohustus on sätestatud isikule, kes oma ametikohustuste tõttu tegeleb andmete 
edastamisega sotsiaalkindlustuse andmebaasist kohalikele omavalitsustele ja teenistuspenionide 
ühisele organile, ning puutub seetõttu kokku üksikisikute majanduslikke ja isiklikke suhteid 
puudutavate andmetega (§ 32). Muid vaikimiskohustusi antud seadusest ei tulene. 

Sarnaselt punktis 2.3.2 käsitletud sotsiaalteenuste andmekaitseseadusega on piiratud antud seaduse 
alusel kaebuste esitamise kord - § 33 kohaselt saab isikuandmete parandamisest ja isikuandmete 
seaduse §-s 26 sätestatud teabe nõudmisest keeldumise peale kaevata halduskohtusse (nimetatud ei 
ole andmekaitse järelevalveasutust). Muid käsitletava seaduse alusel tehtud otsuseid edasi kaevata 
ei saa. 

3.4. Kavandatav reform 

Teadaolevalt on Rootsis käimas sotsiaalkindlustuse valdkonna seaduste kodifitseerimise projekt 
ning töögrupile kättesaadavatest materjalidest nähtub üht-teist ka isikuandmete töötlemise kohta. 
Nimelt on plaanis üldisesse sotsiaalkindlustuse seadusesse inkorporeerida ka menetluslikud 
normid, mis praegu on mitmetes seadustes laiali, s.h näiteks sotsiaalkindlustuse valdkonna 
andmekaitse seadus.943 

Rootsi kodifitseerimisprojekti kohaselt on isikuandmete töötlemisele pühendatud eelnõus eraldi 
peatükk. Lisaks võib isikuandmetega seonduvat sisalduda menetlusnormides (taotluse esitamine, 
uurimiskohustus, informatsiooni jagamise kohustus, kohustus teavitada muutunud andmetest jms).  

Alljärgnevalt näited isikuandmete töötlemisega seotud kavandatavatest normidest. Esmalt 
hüvitistaotluste menetlusega seonduv ning seejärel spetsiifilisemad andmekaitsenormid.  

a) Eelnõu osa H – taotluste menetlemise käigus informatsiooni kogumine 

− Hüvitis tuleb isikul tagasi maksta, kui ta on põhjustanud selle valesti või liiga suures 
summas väljamaksmise esitades selleks valeandmeid või eirates andmete esitamise või 
teavitamiskohustust (valeandmete esitamisest tingitud tagasinõude õigus on reguleeritud 
erinevate hüvitiste/pensionide puhul eraldi, s.t mitte ühe üldsättena vaid 
sotsiaalkindlustushüvitiste, pensionide, eluaseme toetuse kohta eraldi). 

                                                 
942 Samas, lk 402.  
943 Sotsiaalkindlustuse seaduse eelnõu (Socialförsäkringsbalk) on arvutivõrgus kättesaadav: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/58/40/e7d6d3c9.pdf  (viidatud e.k tõlge).  
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− Üldnormina on sätestatud soodustuse taotleja kohustus kirjalikus taotluses ära tuua asjaga 
seonduvad andmed „ausalt ja südametunnistuse järgi”. Kirjaliku taotluse esitamise kohustus 
puudub vaid seaduses loetletud juhtudel, ent ka sel juhul on igaühel kohustus esitada 
sotsiaalkindlustuskassale asja läbivaatamiseks vajalikke andmeid.  

− Eraldi on sätestatud, et eluasemetoetuse ja vanuri ülalpidamistoetuse puhul peab juhul, kui 
kindlustatu on abielus, ka tema abikaasa esitama ausalt ja südametunnistuse järgi andmed 
tegelike asjaolude kohta.  

− Kui taotlus on esitatud nii puudulikult, et selle alusel ei ole võimalik tuvastada tegelikke 
asjaolusid, lükkab menetleja selle tagasi944. Hilisemas etapis on võimalik hüvitis tühistada 
või seda vähendada, kui soodustust saav isik on esitanud valeandmeid, ei ole üldse esitanud 
nõutavaid andmeid või ei ole teavitanud muutunud asjaoludest.  

− Eelnõus on eraldi peatükis „Asja uurimine ja andmete esitamise kohustus” sätestatud 
igaühe kohustus esitada hüvitise määramiseks vajalikud andmed. Säte on sarnane (sama 
üldsõnaline) kui avalduse esitamist reguleeriv säte, mis kohustab samuti asjaga seonduvad 
andmed esitama. Kahe eraldi sätte mõte võib seisneda selles, et üks norm kohustab vaid 
avalduse esitajat, teine aga kõiki asjassepuutuvaid isikuid.  

− Lisaks sellele üldsõnalisele kohustusele on eraldi sätetes reguleeritud mõningad 
spetsiifilisemad dokumentide ja/või kinnituste esitamise kohustused (näiteks 
haigustoetuse puhul kohustus esitada kinnitus töövõime vähenemise kohta, 
erinevate haigustõendite esitamise kohustused jne). Samuti on eraldi paragrahvides 
täpsemalt loetletud kolmandate osapoolte teabe jagamise kohustused (töötuskassad, 
pangad, tööandjad jt), täpne esitatavate andmete loetelu on sätestamata, pigem on 
kohustus teavet jagada seotud konkreetset tüüpi taotluste lahendamise vajadusega 
(„üldise vanaduspensioni asjade jaoks”, „vanuri ülalpidamistoetuse asjade jaoks” 
jne).  

− Menetlejal on lisaks avaldusega saadud andmete töötlemisele õigus küsitleda kindlustatud 
isiku tööandjat, arsti või muud isikut, kelle puhul võib eeldada vajalike andmete olemasolu; 
külastada kindlustatud isikut; taotleda eraldi arstlikku vm spetsialisti poolset ekspertiisi 
ning taodelda kindlustatu poolt muu uuringu või kontrollkohtumise läbimist, et hinnata 
tema tervislikku seisundit, töövõimet ning taastumise võimalikkust. Kui isik seesugusest 
koostööst keeldub, võib hüvitise tühistada või seda vähendada vaid juhul, kui isikut on 
eelnevalt sellest informeeritud. Tähelepanu väärib, et andmete esitamise kohustuse osas 
sellist tagajärgedest eelneva informeerimise kohustust ei ole.  

− Andmete liikumine on võimalik ka ülalkirjeldatule vastupidises suunas – menetlejalt 
kolmandatele isikutele. Nii on maksuametil, sotsiaalkindlustuskassal, 
preemiapensioniametil ja halduskohtul õigus edastada vastava nõudmise korral andmeid 
hüvitiste kohta kindlustusasutusele või –seltsile, tööandjale ja Rootsi poolt sõlmitud 
rahvusvaheliste lepete täitmiseks ka välismaistele sotsiaalkindlustusorganitele, samuti on 
andmete väljastamine hüvitiste koordineerimiseks lubatud töötukassale ning haigushüvitiste 

                                                 
944 Võrdluseks – Taani seaduse õiguskaitse ja menetluse kohta sotsiaalasjades § 11b kohaselt on menetlejal kohustus 

asi lahendada olemasolevate andmete pinnalt isegi juhul, kui andmed on puudulikud.  
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osas töötaja töövõimet kirjeldavate andmete edastamine tööandjale. Lisaks nimetatud 
konkreetsetele andmete väljastamise juhtudele on üldklausel, mis lubab andmeid väljastada 
ka mistahes muule ametkonnale, kes tegeleb võrreldavate majanduslike soodustuste 
väljaandmise menetlusega.  

− Mõnevõrra segadust tekitav on siinjuures konkreetsete andmetöötlusjuhtude üsna 
detailne reguleerimine (konkreetne andmetöötleja, konkreetsele andmesaajale, 
konkreetsel eesmärgil) vaheldumisi üldiste sätetega, mis võimaldavad andmeid 
nõuda või edastada hoopis abstraktsemalt antud tingimustel.  

− Oluline on eelnõus sätestatud soodustatud isiku kohustus viivitamatult kuid vähemalt 14 
päeva jooksul teatada muutunud asjaoludest, mis mõjutavad soodustuse saamise õigust või 
selle ulatust. Lisatud on mitteammendav loetelu näitajatest, mille muutumisest tuleks 
informeerida, s.h eluasemega seonduvad suhted, perekonnaseis, tervislik seisund, 
sissetulekud jms. 

− Omapärane on isiku aadressiandmeid puudutav säte – haigusraha, rasedustoetus, ajutine 
vanematoetus ja nakkuskandjatoetus võidakse tühistada või seda vähendada, kui isik jätab 
sotsiaalkindlustuskassale teatamata aadressi, kus ta viibib toetuse saamise ajal, kui tegemist 
on muu aadressiga võrreldes sotsiaalkindlustuskassale varem esitatuga.  

− Eraldi peatükina on reguleeritud iseteenindusvõimalused Interneti kaudu, võrdsustades selle 
n.ö tava-asjaajamisega. Nõutav on elektroonilise allkirja kasutamine ning isiku kohta 
käivate andmetega tutvumise puhul on nõutav spetsiaalse sertifikaadi kasutamine, mis tagab 
turvalise isiku identifitseerimise.  

b) Eelnõu H osa – isikuandmete töötlemine 

Ilmselt on isikuandmete töötlemist kirjeldavad sätted töögrupile kättesaadavas eelnõu versioonis 
veel lõplikult läbimõtlemata, kuna regulatsioon näib hüplik, kohati ebatäpne ning raskesti jälgitav. 

− Isikuandmete töötlemine on sarnaselt üldseaduse ja hetkel kehtivate eriseadustega 
reguleeritud vaid kas osaliselt või täielikult automatiseeritud töötlemise puhul või juhul, kui 
tegemist on süstematiseeritud andme kogumiga.  

− Reeglid, mis ei eelda andmesubjekti enda kaasamist (nt juurdepääsuõigus), kehtivad ka 
surnud isikute kohta. Täpsustamata on ajaline piir, kui kaua peale isiku surma andmete 
töötlemine piiratud on945, kuid nii on see ka kehtivas seaduses (vt ülal p 3.3.3).  

- Üldsätete kohaselt on töötlemine lubatud ilma isiku nõusolekuta („isegi juhul, kui isik on 
sellele vastu”). Isikuandmete seadus kehtib niivõrd, kui seaduse isikuandmete kaitse 
teemalisest peatükist ei tulene teisiti.  

- Sätestatud on isikuandmete töötlemise lubatavad eesmärgid (eelkõige soodustuste ja 
hüvitistega seotud õigustele ja kohustustele hinnagu andmiseks, asjade menetlemiseks, 
tegevuskavade ja statistliste ülevaadete koostamiseks). Eesmärkide loetelu ei ole siiski 
ammendav, vaid on lubatud ka muud eesmärgid, kui need on isikuandmete kaitse seadusest 

                                                 
945 Näiteks Eestis on isikuandmete töötlemine seadusega piiratud 30 aastat (vt isikuandmete kaitse seadus § 13). 
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tuleneva eesmärgipärasuse nõudega kooskõlas. Seega võib eesmärke käsitlevaid sätteid 
pidada pigem näitlikeks ja/või tõlgendamisinstrumentideks.  

Delikaatse isikuandmete töötlemise lubatavad eesmärgid on piiratumad (eelkõige on 
andmetöötlus lubatud konkreetsete kindlustusjuhtumite menetlemiseks), ent oluline on 
mainida, et sotsiaalkindlustuse administratsiooni siseselt on delikaatsete isikuandmete 
edastamine ja töötlemine asjade menetlemiseks vabalt lubatud.  

Töötlemise lubatavuse aluste osas on raske ühest seisukohta võtta, kuna eelnõu tekst on 
selles osas kohati ebamäärane: näiteks on viidatud „osadele” eelõu teistes paragrahvides 
sätestatud eesmärkidele, samuti on samade andmetöötlejate jaoks lubatavad eesmärgid 
jaotatud mitmete paragrahvide vahel, mis muudab arusaamatuks sama küsimuse mitme 
sätte vahel jaotamise mõtte.  

- Sotsiaalkindlustuse andmebaas: eelnõus sätestatud tegevuste käigus automatiseeritult 
töödeldavate andmete osas asutatakse sotsiaalkindlustuse andmebaas. Sellesse andmebaasi 
on lubatud kanda andmeid isikute kohta, kelle suhtes on teostatud toiminguid vaid eelnõus 
loetletud eesmärkidel (vt eelmine punkt), ning isikute kohta, kelle andmeid on vaja „mingi 
asjatoimetuse lõpuleviimiseks” (ilmselt on siin silmas peetud konkreetse kindlustusjuhtumi 
menetlemist). Andmebaasi on lubatud kanda asja lahendamiseks vajalikke isikut 
tuvastavaid ja aadressiandmeid, samuti asja menetlemisega seoses laekunud dokumentides 
sisalduvaid andmeid. Delikaatseid isikuandmeid tohib andmebaasis töödelda vaid juhul, kui 
see on seaduse või määrusega eraldi ette nähtud, samuti juhul, kui selliseid andmed 
pärinevad asja menetlemisega seoses laekunud dokumentidest. Seejuures on oluline 
märkida, et konkreetsetes dokumentides või formularides nõutavate andmete koosseisu 
eelnõu ei reguleeri (võimalik, et see tuleneb muudest õigusaktidest). Ka siin on huvitav, et 
andmete töötlemist legitimeerib mitte sisuline eesmärk vaid andmete esinemine teatud 
vormis/andmekandjal (õnneks on andmete töötlemise lubatavus siiski piiratud asja 
lahendamiseks vajalike andmetega). Arusaamatuks jääb ka, kas andmebaasi kantud 
andmeid on lubatud kasutada ainult ühe konkreetse asja menetlemiseks, millega seoses 
dokumendid esitati (ning sel juhul tekib küsimus, mis on andmete dokumendilt andmebaasi 
kandmise eesmärk), või on siiski mõeldud, et andmebaasi kantud andmeid on lubatud 
kasutada ka järgnevates isikuga seotud menetlustes (ent sel juhul on segadust tekitav eelnõu 
sõnastus, mis seob andmebaasi abil kasutatavad andmed konkreetsete 
menetlusdokumentidega: „Selliseid dokumendis sisalduvaid andmeid võib 
sotsiaalkindlustuse andmebaasis käidelda, kui need andmed on vajalikud asja 
lahendamiseks”).  

Asutused, milliseid võivad andmebaasi otseligipääsuga kasutada, on eelnõus loetletud (m.h 
sotsiaalkindlustuskassa ja preemiapensioniamet), lisaks on sätestatud, et teiste asutuste 
juurdepääs andmebaasile on lubatud üksnes vastava seaduse või määrusega sätestatud 
ulatuses.  

Isikuandmete töötlemise viisid on samuti eelnõu kohaselt piiratud. Nimelt on piiratud 
juhud, millal on lubatud andmete väljastamine automaatset töötlemist võimaldavas vormis; 
otsinguid delikaatsete isikuandmete alusel teostada ei tohi (s.t otsingumõiste ei tohi olla 
delikaatne teave); samuti võib üle mitme dokumendi ulatuvat otsingut teostada vaid nii, et 
otsingumõiste on kas asja nimetus või dokumendi nimetus.  
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- Kui isikuandmete seaduse § 33 kohaselt on isikuandmete edastamine kolmandatesse 
riikidesse lubatud vaid siis, kui antud riigis on tagatud piisav isikuandmete kaitse tase (ning 
veel teatud piiratud juhtudel), siis eelnõu kohaselt tohib isikuandmeid kolmandatesse 
riikidesse edastada ilma piiranguteta juhul, kui seda nõuavad Rootsi poolt sõlmitud 
sotsiaalse turvalisuse lepingud.  

- Kontrolli sotsiaalkindlustuse seaduse eelnõu andmekaitse osa suhtes teostavad 
sotsiaalkindlustuskassa ja preemiapensioniamet valitsuse või tema poolt määratud 
ametkonna poolt kehtestatud korras.  

4. Taani 

4.1. Põhiseaduslik taust 

Taani õiguskultuuris on sügavalt juurdunud arusaam, et kodanikke tuleb kaitsta nii nende suhetes 
riigiga kui eraõiguslike isikutega ning avalikus sektoris põhineb seesugune kaitse 
konstitutsioonilistel ja administratiivsetel seadustel.946 Taani põhiseadus ei viita otsesõnu eraelu 
kaitse ega isikuandmete kaitse kohustusele. Vastav kaitse on konstrueeritud üldise isikuvabaduse 
ning kodu ja sõnumisaladuse kaudu.947 Nimelt sätestab Taani põhiseaduse § 71 üldise 
isikuvabaduse (inglise keelses tõlkes: „Personal liberty shall be inviolable.”) ning selle piiramise 
alused, § 72 aga kodu, kirjavahetuse ja muude dokumentide kaitse. 948 Paragrahv 72 kohaldub ka 
elektroonilisele informatsioonile.949 

Kirjanduses on eraelu kaitse puudumist põhiseaduses peetud problemaatiliseks (vaatamata sellele, 
et isikuandmete kaitse on nüüdseks Taani õiguskorra tunnustatud osa), kuna paragrahvist 72 
tuletatav kaitse on ebapiisav ja see säte on oma olemuselt pigem protseduuriline käitumisjuhis kui 
sisuline õigustus privaatsuse austamiseks põhiõigusena. Nii on ka õiguspoliitilistes diskussioonides 
olnud raske kasutada eraelu kaitse vajaduse argumenti. Võimalik, et selline expressis verbis eraelu 
kaitse puudumine põhiseadusliku väärtusena on ka põhjuseks, miks Taanis ei ole just eraelu kaitsel 
põhineval andmekaitse regulatsioonil kuigi pikki traditsioone.950 Liberaalset suhtumist hea 
andmekvaliteediga kogu rahvastikku hõlmavate registrite kasutamisse on tunnistatud näiteks 
teadustöö tegemise kontekstis – selliste registrite kasutamise võimalused on väidetavalt peaaegu 
piiramatud ning ühiskonna üldine hoiak on, et erinevate andmebaaside linkimine on ohutu tegevus, 
millel ei ole mingeid eetilisi negatiivseid järelmeid.951 

                                                 
946 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 11.  
947 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus: 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559545 (08.12.2008).  

948 Taani põhiseadus. Arvutivõrgus: http://www.folketinget.dk/pdf/constitution.pdf (08.12.2008). 
949 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus: 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559545 (08.12.2008).  

950 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 11-12.  
951 T.I.A. Sørensen, Third-Party Rights and Risks: A Forum on Informed Consent of Persons Affected by the Study of 

Human Subjects – Conditions, Experiences, and Concerns in a Nordic country. The Journal of Continuing 
Education in the Health Professions, Vol 21, 2001, p 274. 
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4.2. Isikuandmete kaitse seadus 

4.2.1. Kohaldamisala ja põhireeglid 

Andmekaitse direktiivi nõudmisi ülevõttev isikuandmete kaitse seadus jõustus 01.07.2000.952 
Isikuandmete kaitse seadus on üldseadus ja eriseadused võivad kehtestada teistsuguseid reegleid 
kui on isikuandmete seaduses.953 Siin on huvitav märkida, et vastavalt isikuandmete kaitse seaduse 
§ 2 lõikele 1 kohalduvad teistes õigusaktides sätestatud andmete töötlemise reeglid vaid juhul, kui 
need annavad andmesubjektile parema õigusliku kaitse.954 Ilmselt tuleb seda normi tõlgendada 
koosmõjus isikuandmete töötlemise lubatavuse alustega, mis siiski annavad võimaluse 
isikuandmeid töödelda seadusega ettenähtud ülesannete täitmiseks, ehkki sellised erinormid on 
andmesubjektide huve pigem piiravad kui soodustavad (vt nt § 6 lg 1 p-d 3, 5 ja 6). Kahjuks ei 
olnud inglisekeelsetes materjalides selle sätte rakendamispraktika kohta lähemat teavet saadaval.  

Isikuandmete kaitse seaduse kohaldamisala on midagi direktiivi ja Eesti regulatsiooni vahepealset. 
Seaduse § 1 lg 1 sätestab, et seadust kohaldatakse automatiseeritud andmetöötlusele ning 
mitteautomatiseeritud töötlemisele juhul, kui isikuandmed moodustavad või on mõeldud 
moodustama isiku kohta käiva toimiku või selle osa. Paragrahv 1 järgmised lõiked lisavad mitu 
juhtu, mil seadust kohaldatakse ka mitteautomatiseeritud töötlemisele, ent kuna need ei puuduta 
avaliku sektori poolt sotsiaalvaldkonnas toimuvat isikuandmete töötlemist, siis neil siinkohal 
pikemalt ei peatu. Oluline on vaid silmas pidada, et eelkõige on reguleeritud automatiseeritud 
töötlemine. Isikuandmete käsitsi töötlemist on väidetavalt reguleeritud teistes avalikku haldust 
puudutavates seadustes ning selline regulatsioonide killustatus on pälvinud ka kriitikat.955 

Seadus kehtib nii avaliku kui erasektori suhtes, mis, nagu ülal punktis 4.1. mainitud, on Taani 
õigustraditsioone silmas pidades igati ootuspärane. Samuti on see kooskõlas direktiiviga. 
Ajalooliselt on küll avaliku sektori andmetöötlust rangemini reguleeritud ning ehkki isikuandmete 
kaitse seadus üldseadusena kehtib nüüdseks samaväärsena nii avaliku kui erasektori suhtes, on 
avaliku sektori tegevus jätkuvalt rohkemate seadustega reguleeritud.956  

Direktiivi ja konventsiooni põhjal välja kujunenud isikuandmete töötlemise põhimõtted 
seaduslikkus, eesmärgipärasus, minimaalsus, andmekvaliteet ning andmesubjekti individuaalne 
osalus (vt loetelu ülal punktis 1.2.) on Taani isikuandmete kaitse seaduses kajastatud (§ 5). 
Omapärasena on esile toodud põhimõte, et isikuandmete töötlemine peab vastama andmetöötluse 
heale tavale (§ 5 lg 1), mis on küll ilma selge sisuta säte ent võimaldab järelevalveasutusel seaduse 
mõtet silmas pidades isikuandmete töötlemist suunata.957  

                                                 
952 Taani andmekaitse järelevalveasutuse (Datatilsynet) veebileht. Arvutivõrgus: http://www.datatilsynet.dk/english 

(08.12.2008).  
953 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus: 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559545 (08.12.2008).  

954 Taani isikuandmete kaitse seadus, § 2 (1).  
955 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 16.  
956 Samas, lk 13.  
957 Samas, lk 18.  
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4.2.2. Isikuandmete töötlemise lubatavus sotsiaalvaldkonna kontekstis 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on sätestatud isikuandmete kaitse seaduse §-des 6-8, 
järgides peaaegu sõna-sõnalt andmekaitse direktiivi sõnastust. Erinevalt tavapärasest on Taanis 
isikuandmete töötlemise alused jagatud kolme kategooriasse: mittedelikaatsete, delikaatsete ja nn 
eraeluliste isikuandmete töötlemise lubatavusele on erinevad nõuded. Sotsiaalteenuste ja –toetuste 
osutamise kontekstis tulevad kõne alla eelkõige alljärgnevad mittedelikaatsete isikuandmete 
töötlemise õiguslikud alused:  

a) isiku nõusolek (§ 6 lg 1 p 1); 

b) töötlemine on vajalik töötleja seadusliku kohustuse täitmiseks (§ 6 lg 1 p 3)958; 

c) töötlemine on vajalik andmesubjekti eluliste vajaduste kaitsmiseks (§ 6 lg 1 p 4)959;  

d) töötlemine on vajalik üldiste huvidega seotud ülesande täitmiseks (§ 6 lg 1 p 5); 

e) töötlemine on vajalik sellise avaliku võimu teostamiseks, mis on tehtud ülesandeks volitatud 
töötlejale või andmeid saavale kolmandale isikule (§ 6 lg 1 p 6); 

f) töötlemine on vajalik töötleja või andmeid saava kolmanda isiku õigustatud huvide 
realiseerimiseks, kui neid huve ei kaalu üles andmesubjekti huvid (nn huvide kaalumise klausel, § 
6 lg 1 p 7).  

Üldistes huvides või avaliku võimu teostamiseks vajaliku andmetöötluse puhul (punktid d ja e) on 
avaliku sektori puhul eelduslikult tegemist seadusest tulenevate ülesannetega, ehkki siin on nähtud 
probleemi, et nii võidakse isikuandmeid töödelda ka seaduste alusel, mis andmekaitset piisavalt ei 
taga.960 Huvide kaalumise puhul (punkt f) tuleb kindlasti tõlgendamisel appi võtta isikuandmete 
õiglase ja seadusliku töötlemise põhimõte, Taani kontekstis ka isikuandmete kaitse seaduse § 6 lg 1 
p-s 1 toodud hea andmetöötlustava põhimõte.961 

Delikaatsete isikuandmete töötlemine on lubatud direktiiviga sarnastel alustel:  

a) isiku nõusolek (§ 7 lg 2 p 1); 

b) töötlemine on vajalik andmesubjekti eluliste vajaduste kaitsmiseks, juhul kui isik ei ole 
võimeline oma nõusolekut andma (§ 7 lg 2 p 2); 

                                                 
958 Võib nõustuda Peter Blume seisukohaga, et siin on mõeldud seadusest tulenevaid kohustusi, mitte eraõiguslikest 

lepingutest tulenevaid. Vt Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 20.  
959 Selle sätte kohaldamisala saab Peter Blume hinnangul olla väga kitsas – vaid juhud, mil andmesubjekt ei saa oma 

nõusolekut mingil põhjusel anda. Vt Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 
2001, p 20. Samas, pidades silmas delikaatsete isikuandmete töötlemise lubatavuse aluste juures välja toodud 
sarnast alust, kus nõusoleku andmise võimetus on eraldi välja toodud lisatingimus (§ 7 lg 2 p 2), võib sellise 
tõlgenduse üle vaielda.  

960 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 21.  
961 Douwe Korff. EC Study on Implementation of Data Protection Directive, comparative summary of national laws. 

Human Rights Centre, University of Essex, Cambridge 2002, p 107. Available (09.11.2008): 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-comparativestudy_en.pdf., p 80.  
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c) töötlemine on vajalik õigusliku nõude kindlakstegemiseks, esitamiseks või kaitsmiseks (§ 7 lg 2 
p 4); 

d) töötlemine on vajalik ennetava meditsiini, meditsiinilise diagnoosi, meditsiinilise abi või ravi 
võimaldamise või tervishoiuteenuste juhtimise jaoks, kui andmeid töötleb tervishoiutöötaja, kellel 
lasub ametisaladuse hoidmise kohustus (§ 7 lg 5); 

e) töötlemise lubatavuse juhtumeid on lubatud teatud lisatagatiste olemasolul veel kehtestada, kui 
selleks on ülekaalukas avalik huvi (§ 7 lg 7) (vt nt all punktis 4.3.1 viidatud kohaliku omavalitsuse 
õigus terviseandmete saamiseks).  

Lisaks ülaltoodud n.ö klassikalistele andmetöötluse lubatud juhtudele on Taani õiguses 
reguleeritud veel üks kategooria isikuandmeid – andmed kriminaalkuritegude, tõsiste sotsiaalsete 
probleemide ning muude „täiesti privaatsete asjade” kohta. Selliseid nn eraelulisi andmeid tohib 
avalik haldus töödelda ainult talle pandud ülesannete täitmiseks (§ 8 lg 1) ning edastada 
kolmandatele isikutele tohib neid andmeid vaid piiratud juhtudel (§ 8 lg 2)962. Eraldi väärib 
esiletoomist isikuandmete kaitse seaduse § 8 lg 3, mille kohaselt tohivad sotsiaalvaldkonna 
ülesandeid täitvad asutused delikaatseid ja eraelulisi andmeid kolmandatele isikutele edastada vaid 
juhul, kui selleks on andmesubjekti nõusolek, andmete edastamine kaalub üles andmete saladuses 
hoidmise vajaduse või kui andmete edastamine on vajalik asja otsustamiseks (inglisekeelses tõlkes: 
the disclosure is a necessary step in the procedure of the case), kontrolli- või 
järelevalvefunktsiooni täitmiseks.  

Taani seaduses on huvitav veel avaliku sektori poolt andmete ühendamise regulatsioon. Erinevatest 
allikatest isikuandmete kokku panemise lubatavus ei ole küll eraldi reguleeritud, ent § 45 lg 1 p 4 
kohaselt tohib avalik haldus andmeid kontrollimise eesmärgil võrrelda ja kombineerida ainult peale 
andmekaitse järelevalve arvamuse ärakuulamist. Andmete kokkupanemine/võrdlemine kontrolli 
teostamise käigus on eriti oluline hüvede saamiseks toimepandud pettuste tuvastamiseks963, ent 
Taani on üks väheseid riike, kus privaatsuskaalutlustel on kasutusele võetud mingi piirav meede 
ülemäärase andmete kombineerimise vastu. Näiteks Eestis ollakse liberaalsema hoiakuga (IKS-st 
kaotati ristkasutust piirav säte juba mitme aasta eest).  

Isikuandmete kaitse seadusest väärib veel esile toomist andmesubjekti juurdepääsuõigus, kus 
sarnaselt Soomega on andmesubjektile vastamise tähtaeg Eestiga võrreldes väga pikk – 4 nädalat 
(§ 31 lg 2). Samuti tundub põhjendamatult piirav reegel, et isikul on õigus enda andmetega tutvuda 
vaid üks kord 6 kuu jooksul ja seejuures ei ole sagedasem juurdepääs võimalik isegi mitte kulude 
hüvitamisel (§ 33).  

Isikuandmete kaitse seaduse üle teostab järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus Datatilsynet, 
kes riigiasutuste struktuuri mõttes asub justiitsministeeriumi haldusalas (personal ja ressursid 
määratakse justiitsministeeriumi poolt964), ent kes oma tegevuses sisulises mõttes on täiesti 
sõltumatu (§ 55, 56) ning kelle tegevuse peale ei saa kaevata ühelegi teisele haldusorganile (§ 61). 
Tähelepanu väärib, et Taani andmekaitse järelevalveasutus ei saa võimalike rikkumiste korral 
peatada avalik-õiguslike andmetöötlejate tegevust – seda saab teha vaid eraõiguslike 
                                                 
962 Edastamise keelu põhiline idee näib seisnevat selles, et avalik sektor ei tohi eraelulisi isikuandmeid edastada 

erasektorile. Vt Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 23.  
963 Samas, lk 30.  
964 Samas, lk 25. 
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andmetöötlejate puhul (§ 61). Kohtute üle Datatilsynet järelevalvet teostada ei saa, see on Taani 
kohtuhaldussüsteemi pädevuses (§-d 67, 68).  

4.2.3. Statistilisel ja teaduslikul eesmärgil töötlemine 

Isikuandmete töötlemine teaduslikul ja statistilisel eesmärgil toimub Taanis võrdlemisi liberaalsetel 
alustel ning isikuandmete kaitse seadus piirab sellist tegevust minimaalselt. Halduseesmärkidel 
kogutud isikuandmeid on lubatud teaduslikel ja statistilistel eesmärkidel peaaegu piiramatult 
kasutada965, vaid avaliku halduse poolt statistilistel eesmärkidel andmete kasutamiseks on vaja 
eelnevalt ära kuulata andmekaitse järelevalveasutuse arvamus (§ 45 lg 1 p 3).  

4.3. Eriseadused 

4.3.1. Seadus õiguskaitse ja menetluse kohta sotsiaalasjades 

Taanis avalikus halduses kasutatakse juba pikka aega ulatuslikke elektroonilisi registreid ning 
avaliku halduse poolt on kahtlemata huvi neis sisalduvaid andmeid omavahel ühendada. Nagu 
öeldud, on Taanis isikuandmete töötlemine eriti avalikus sektoris reguleeritud paljude seadustega – 
nii teabe liikumist üldiselt reguleerivatega kui valdkonnaspetsiifilistega (näiteks rahvastikuregistri 
seadus, erinormid maksuseadustes maksupettuste avastamise eesmärgil andmete võrdlemiseks jne). 
Eriseadused on sel juhul isikuandmete kaitse seaduse ees ülimuslikud.966 

Sotsiaalvaldkonna spetsiifilistest aktidest on kõige olulisem seadus õiguskaitse ja menetluse kohta 
sotsiaalasjades, mis reguleerib kohalike omavalitsuste, maakonnatasandi asutuste ja riigiasutuste 
poolt sotsiaalteenuste ja –toetuste osutamise protseduurilist külge. Ehkki Taani sotsiaalõigus ei ole 
kodifitseeritud ning selles mõttes Eesti sotsiaalseadustiku üldosa koostamisel otsese eeskujuna 
vähe abiks, saab õiguskaitse ja menetluse seaduse norme siiski käsitleda kodifitseeritud 
käitumisjuhistena m.h isikuandmete töötlemise osas.  

Antud seaduse alusel asja menetlejatel (sotsiaalteenuse või –toetuse määrajal, aga ilmselt ka selle 
seadusega reguleeritud kaebusi läbi vaatavad komiteed ja komisjonid) on kohustus hankida asja 
otsustamiseks piisav hulk teavet (§ 10).  

Paragrahv 11 lg 1 kohaselt on menetlejal õigus abitaotlejalt nõuda: 

a) abi määramiseks vajalikku informatsiooni; 

b) meditsiinilist läbivaatust või jälgimisele või ravile minemist, mida loetakse asja otsustamise 
osaks.  

Oluline on § 11 lg 2, mille kohaselt on abi saajal kohustus informeerida vastavat asutust asjaolude 
muutumisest, mis võivad abi osutamist mõjutada.  

                                                 
965 Vt selle kohta lähemalt: T.I.A. Sørensen, Third-Party Rights and Risks: A Forum on Informed Consent of Persons 

Affected by the Study of Human Subjects – Conditions, Experiences, and Concerns in a Nordic country. The 
Journal of Continuing Education in the Health Professions, Vol 21, 2001, p 275-276; J. Hallas, Conducting 
pharpacoepidemiologic research in Denmark, Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 2001, vol 10, p 621. 

966 Peter Blume (ed). Nordic Data Protection. DJØF Publishing, Copenhagen, 2001, p 14.  
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Kolmandate isikutega asja otsustamiseks vajalikku andmevahetust reguleerib § 11a. Isiku 
nõusolekul tohib menetleja asja otsustamiseks vajalikke andmeid küsida teistelt asutustelt 
(haridusasutustelt, haiglatelt, arstidelt, psühholoogidelt, teistelt vastavate volitustega 
tervishoiuteenuse osutaja töötajatelt ja nende alluvuses töötavatelt isikutelt, 
töötuskindlustusfondidelt, pankadelt, tööandjatelt ja eraisikutelt, kes täidavad ametiasutustelt 
saadud ülesandeid). Menetlejal on õigus nõuda eraelulisi ja muid konfidentsiaalseid andmeid, 
tutvuda haiguslugudega ning saada neist ärakirju. Lisagarantiina on sätestatud, et juhul, kui 
nõudmise peale vajalikku informatsiooni ei esitata, on võimalik läbi viia „kohtulik läbivaatus” 
(inglise keelses tõlkes judicial examination) kohtumenetluse seaduse alusel. Siin on veel huvitav 
mainida, et isiku nõusolek andmete töötlemiseks järelevalve- ja kaebeinstantsides võidakse saada 
n.n opt-out süsteemi alusel – nimelt sätestab § 11a lg 4, et kaebuste menetlusse võtmisel 
teavitatakse isikut, millist informatsiooni temalt võidakse nõuda ning kui isik teatud tähtaja jooksul 
sellele oma vastuväiteid ei esita, loetakse nõusolek andmete töötlemiseks saaduks.  

Ilma isiku nõusolekuta on menetlejatel üldjuhul õigus saada teistelt asutustelt ja 
töötuskindlustfondidelt vaid andmeid isiku ja ka tema abikaasa rahalise seisukorra kohta (§ 11a lg 
2). Seda võib teha kas konkreetse taotluse lahendamiseks või üldise kontrolli läbiviimiseks. 
Selliseid andmeid võib omavahel ühendada ja võrrelda kontrollimaks, kas abi andmise tingimused 
on täidetud, s.h tagantjärgi vigade ja kuritarvituste tuvastamiseks. 

Lisaks isiku rahalise seisukorra kohta käivatele andmetele on menetlejatel ilma isiku nõusolekuta 
õigus andmeid saada veel teatud seaduses loetletud juhtudel (s.h. sotsiaalteenuse osutaja initsiatiivil 
algatatavad lastehoolekande asjad; teatud ennetähtaegsed sotsiaalpensionide asjad; omavalitsuste 
vahelised rahalised hüvitised). Loetletud juhtudel on menetlejal õigus asja otsustamiseks vajalikku 
teavet ilma andmesubjekti nõusolekuta küsida ka eraisikutelt, kellel on antud asja kohta 
informatsiooni, aga sellistele päringutele vastamine ei ole kohustuslik.  

Nii isiku nõusolekul kui nõusolekuta andmete töötlemise juhtudel tuleb § 11a lg 3 kohaselt 
andmeid pärida eelkõige sissetulekute registrist.  

Vaatamata menetlejate õigusele saada isikuandmeid ilma andmesubjekti nõusolekuta, kehtib alati 
kohustus esmalt küsida andmete töötlemiseks isiku nõusolekut (§ 11c lg 4). Selline kohustus aitab 
kindlasti märkimisväärselt kaasa isiku informatsioonilise enesemääramise õiguse paremale 
teostumisele, ent võib kaasa tuua ka olulise lisakoormuse haldusorgani jaoks. Arvestades, et ilma 
isiku nõusolekuta andmete töötlemise võimalused on seaduses selgelt välja toodud, oleks andmete 
töötlemine ka ilma sellise lisakohustuseta töögrupi hinnangul piisavalt legitiimne. Samas, kui 
seesugune n.ö täiendav nõusoleku küsimine/isiku informeerimine on võimalik efektiivselt 
lahendada (näiteks lisada vastav teave ja küsimus menetluse käigus isikule nagunii edastatavasse 
dokumenti), siis see oleks just isikute teadlikkuse tõstmise seisukohalt väga tervitatav võimalus.  

Menetluslikest õigustest väärib mainimist isiku töökohale pääsemise õigus informatsiooni 
kontrollimiseks (§ 12a). Kodudesse kontrollima minemise õigust ilma kohtu loata menetlejal ei ole. 
Seesuguste kontrollkäikude läbiviimise puhul peaks aga arvestama ka Euroopa Inimõiguste Kohtu 
praktikaga, mille kohaselt laieneb privaatsusõiguse kaitse teatud juhtudel ka töökohale (vt Niemietz 
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vs. Saksamaa967), mistõttu pelgalt formaalne vahetegu töökoha ja kodu vahel ei pruugi olla 
privaatsusõiguse riive õigustamisel piisav.  

Eraldi on sätestatud omavalitsuse õigus vahetada teatud juhtudel isiku tervisliku seisundiga seotud 
isikuandmeid haiglatega, tööõnnetuste komisjoniga ning apteekidega.  

Nii on antud võimalus andmevahetuseks omavalitsuste ja haiglate vahel, mis on vajalik antud sättes 
määratletud sotsiaalteenuste osutamiseks (§ 12c). See võib hõlmata delikaatsete isikuandmete 
edastamist (täpne andmete loetelu on küll sätestamata, aga olenevalt edastatavatest andmetest võib 
tegemist olla nii delikaatsete kui eraeluliste andmetega) ning lubatud on vahetada haiglatesse arvele 
võtmist ja haiglast lahkumist puudutavaid andmeid. Andmevahetus võib olla automatiseeritud ning 
andmete edastamiseks ei ole vaja isiku nõusolekut.  

Teiseks on lubatud andmevahetus omavalitsuse ja tööõnnetuste komisjoni vahel, ning puudutab 
andmeid erinevate töövõimetuskompensatsioonide, tööõnnetuste, rehabilitatsiooni, töötamiseks 
loodud eritingimuste ja pensionide kohta (§ 12d). Ka siin on lubatud automaatne andmevahetus 
ning isiku nõusolekut ei ole vaja.  

Kolmandaks on omavalitsustele antud õigus edastada apteekidele andmeid konkreetsetele isikutele 
määratud ravimite kompensatsioonimäärade kohta (§ 14). Selliste andmete edastamine on lubatud 
elektrooniliselt ning isiku nõusolekut ei ole vaja.  

Vahemärkusena – ka siin on muuhulgas peetud vajalikuks isikuandmete töötlemise viisile eraldi 
rõhku panna (seadus lubab selgesõnaliselt automatiseeritud või elektroonilist andmeedastust), mille 
vajalikkus jääb mõnevõrra ebaselgeks (vt ka ülal analüüsitud teemasid andmekaitse regulatsioonide 
kohaldamisala kohta punktis 1.1.3. ning andmete ning andmekandjate kaitse eristamise kohta 
punktis 2.3.1).  

4.3.2. Innovatsioon - Taani kodanikuportaal 

2007. aasta jaanuarist on Taanis avatud kodanikuportaal borger.dk, mille eesmärk on pakkuda 
kodanikele informatsiooni ja iseteenindusvõimalusi avaliku sektori poolt pakutavate teenuste osas 
võimalikult lihtsalt ja ühest kohast. Seejuures järgitakse protaali ülesehituse puhul pigem kasutajate 
mugavust kui avaliku halduse sisest formaaselt struktuuri. Borger.dk on osa Taani rahvusliku IT ja 
telekomi agentuuri (National IT and Telecom Agency) strateegilisest arenguplaanist.968 

Kui varasemalt pakkus kodanikuportaal põhiliselt informatsiooni avalike teenuste kohta ning 
võimaldas turvaliselt läbi viia küsimustikke ning online dialooge kodanikega969, siis alates 2008. a 
oktoobrist on portaali lisandunud ka n.ö isikustatud juurdepääs (nn My page), mille kaudu 
kodanikud saavad tutvuda nende kohta olemasolevate andmetega maksude, pensionide, laste ja 

                                                 
967 Niemietz vs. Saksamaa, 16.12.1992. – EHRR 1993, 16, 97. 
968 Annual Report 2006-2007. Review. National IT and Telecom Agency. Ministry of Science, Technology and 

Innovation. Copenhagen, 2008, p 3, 27. Arvtivõrgus (12.12.2008): 
http://www.itst.dk/filer/Publikationer/aarsberetninger/aarsberetning_2008/ar_0607/ar_0607/978-87-92311-38-
2.pdf.  

969 Samas, lk 27-28. 
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elukoha teemal. My page portaali on plaanis järk-järgult täiendada nii, et kaetavate avalike teenuste 
ring ning iseteenindusvõimalused oleksid võimalikult laiad.970  

Käesoleva analüüsi kirjutamise hetkel ei ole avalikult kättesaadavate allikate põhjal teada, kas 
border.dk ning eriti selle isikustatud portaali My page funktsioneerimiseks on peetud vajalikuks ka 
seadusandliku tausta täiendamist. Juhul, kui portaal toimib vaid andmete vahendamise kanalina 
ning ei loo võrreldes varasemaga täiendavaid andmete linkimise või edastamise võimalusi, ei 
pruugi täiendavate õiguslike aluste sätestamine vajalik olla, eriti arvestades, et erinevate 
andmebaaside ühendamine on isikuandmete kaitse seaduse alusel piiratud vaid juhul, kui seda 
tehakse kontrolli eesmärgil (vt ülal p 4.2.2). Kui aga nn „one point of access” lahenduse loomine 
eeldas erinevate andmetöötlejate käsutuses olevate andmebaaside ühendamist ning sellise 
ühendbaasi kättesaadavaks muutumist riigile, tekib siiski küsimus vastavast õiguslikust alusest.  

Lisaks innovaatilisele ning kodanikusõbralikule sotsiaalteenuste osutamise võimalusele võib 
seesugust kodanikuportaali vaadelda ka positiivse arenguna privaatsusõiguse kaitsel. Nimelt 
võimaldab online juurdepääs isikuandmetele hõlpsalt teostada andmesubjekti õigust tutvuda tema 
kohta kogutud andmetega, vajadusel andmete muutmist või parandamist nõuda jne (eeldusel, et 
seesugune juurdepääsuõigus on võimalik pidevalt ja tasuta. Kui vaadelda antud portaali ülal 
punktis 4.2.2. viidatud isikuandmete kaitse seaduse § 33 taustal (mis piirab oluliselt isiku õigust 
enda kohta kogutud andmetega tutvuda), siis on see hea näide isiku positsiooni märkimisväärsest 
paranemisest info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite abil.  

5. Saksamaa 

5.1. Põhiseaduslik taust 

Privaatsuse kaitse erinevaid aspekte tuletatakse Saksamaa põhiseaduse mitmetest sätetest. 
Põhiseadus ei sisalda expressis verbis isikuandmete kaitse õigust või eraelu puutumatuse nõuet 
(küll on põhiseaduse §-s 10 sätestatud nt kirjavahetuse- ja telekommunikatsiooni privaatsuse 
kaitse971, samuti on liidu konstitutsioonikohtu praktikas välja kujunenud erinevate isiksusõiguse 
aspektide kaitse, nt õigus eraelu kaitsele, õigus oma kujutisele jne972), Saksamaa andmekaitse 
keskseks kontseptsiooniks on liidu konstitutsioonikohtu poolt nn rahvaloenduse kaasuses 
formuleeritud põhiseaduslik informatsioonilise enesemääramise õigus973. Informatsiooniline 
enesemääramise õigus on tuletatud üldistest isiksuseõigustest ning garanteerib inimese kõige 
privaatsema ja intiimsema sfääri puutumatuse.974 

                                                 
970 Uudised borger.dk tehnoloogilise platvormi teenuseosutaja NNIT A/S koduleheküljel. Arvutivõrgus (12.12.2008): 

http://www.nnit.com/EN/Secondary/Press/News/Borger.dk.htm.  
971 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus (04.01.2009): 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559535.  

972 S. Nouwt, B.R. de Vries, C. Prins (eds), Reasonable Expectations of Privacy? Eleven Country Reports on Camera 
Surveillance and Workplace Privacy. Information Technology & Law Series, No 7, Asser Press, the Hague, 2005, p 
216-217. 

973 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar. 7., völlig neu bearbeitete Auflage. Gola/Schomerus. Verlag C.H.Beck, 
München 2002, S 78. 

974 S. Nouwt, B.R. de Vries, C. Prins (eds), Reasonable Expectations of Privacy? Eleven Country Reports on Camera 
Surveillance and Workplace Privacy. Information Technology & Law Series, No 7, Asser Press, the Hague, 2005, p 
214. 
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Informatsioonilise enesemääramise õiguse sisuks on tagada moodsate andmetöötlustehnoloogiate 
kasutamise tingimustes üksikisikule laiaulatuslik otsustusvabadus tema kohta käivate andmete 
töötlemise osas. Ehkki informatsioonilise enesemääramisõiguse kohaselt on isik enda kohta käivate 
andmete suhtes põhimõtteliselt ülimuslik otsustaja, ei ole tema võim siiski piiramatu – 
informatsioonilise enesemääramisõiguse piirangud on lubatavad ülekaalukates üldistes huvides, 
juhul kui need põhinevad seadustel, mis sätestavad kodaniku jaoks üheselt ja selgelt 
informatsioonilise enesmääramise õiguse piiramise tingimused ja ulatuse.975, 976  

5.2. Isikuandmete kaitse seadus977 

5.2.1. Kohaldamisala ja põhireeglid 

Ka Saksamaal on isikuandmete kaitse traditsioonid võrdlemisi pikad. 1970. a Hesseni liidumaa 
andmekaitse seadus oli üldse maailma esimene selle valdkonna seadus ning esimene üleliiduline 
üldine andmekaitseseadus (Bundesdatenschutzgesetz – BDSG) jõustus lõplikult 1979.978 
Isikuandmete kaitse regulatsioonid on väga ulatuslikud ning väidetavalt on sakslaste suhtumine 
uutesse tehnoloogiatesse just privaatsuse seisukohast väga ettevaatlik, m.h tajuvad inimesed riski 
oma vabadusele riigivõimu poolt.979  

Informatsiooniline enesemääramisõigus piirab eelkõige automatiseeritud andmetöötlust, ent ka 
dokumentides ja kartoteekides isikuandmete töötlemist.980 

BDSG-d on aja möödudes muudetud, m.h selleks, et see vastaks andmekaitse direktiivi 
nõudmistele981, ehkki Saksamaa oli üks neist riikidest, mis jäi direktiivi rakendamisega nii palju 
hiljaks, et Euroopa Liidu komisjon algatas asja Euroopa Liidu kohtusse viimise.982 Ligi 
kolmeaastase hilinemisega jõustusid lõpuks direktiivi ülevõtvad BDSG muudatused ja 
kohtumenetlus lõpetati.983 

                                                 
975 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar, S 78-79. 
976 Saksamaa isikuandmete kaitse põhiõigusliku tausta kohta vaata lähemalt: M. Albers. Isikuandmete kaitse 

põhiõiguslik alus: kas õigus informatsioonilisele enesemääramisele ja/või eraelu austamisele? – Juridica VIII/2005, 
lk 537-543. 

977 Alljärgnev õiguslik analüüs keskendub ainult föderaaltasandi regulatsioonidele, mis sotsiaalseadustikku ja 
käesoleva analüüsi mahtu silmas pidades on asjakohasem kui sissevaade erinevate liidumaade vastavatesse 
regulatsioonidesse. 

978 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar, S 61.  
979 S. Nouwt, B.R. de Vries, C. Prins (eds), Reasonable Expectations of Privacy? Eleven Country Reports on Camera 

Surveillance and Workplace Privacy. Information Technology & Law Series, No 7, Asser Press, the Hague, 2005, 
pp 211-213.  

980 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar , S 78. 
981 S. Nouwt, B.R. de Vries, C. Prins (eds), Reasonable Expectations of Privacy? Eleven Country Reports on Camera 

Surveillance and Workplace Privacy. Information Technology & Law Series, No 7, Asser Press, the Hague, 2005, p 
213. 

982 Vt lähemalt: Report from the Commission - First report on the implementation of the Data Protection Directive 
(95/46/EC), COM/2003/0265 final. Arvutivõrgus (19.12.2008): http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0265:FIN:EN:PDF.  

983 I. Kautz. Schadensersatz im europäischen Datenschutzrecht. Die Umsetzung von Art. 23 der EG-
Datenschutzrichtlinie in Großbritannen und Deutschland. Europäische Hochschulschriften, Reihe II, Bd 4442, 
Frankfurt am Main, 2006, S 221. 
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BDSG kohaldub küll nii avaliku kui erasektori andmetöötlusele, ent erinevalt direktiivist on 
regulatsioonid vastavalt lahku löödud, et oleks võimalik kummagi sektori eripärasid arvesse võtta. 
Seaduse esimene osa kohaldub mõlemale, teine osa reguleerib avaliku sektori andmetöötlust ning 
kolmas osa erasektori oma.  

BDSG kohaldamisala on avaliku ja erasektori jaoks erinev. Avaliku sektori suhtes kohaldub seadus 
nii automatiseeritud kui mitteautomatiseeritud isikuandmete töötlemisele, s.h väljaspool 
süstematiseeritud andmekogusid. Eraõiguslike isikute puhul kohaldub seadus vaid juhul, kui 
tegemist on automatiseeritud andmetöötlusega või andmekogumiga (Datei). Andmete töötlemine 
dokumentides, mis endast andmekogumit ei kujuta, üldjuhul eraõiguslike töötlejate puhul BDSG 
kohaldamisalasse ei kuulu.984 Ka järelevalve avaliku ja erasektori osas allub erinevatele 
järelevalveinstitutsioonidele.985 

Lisaks on direktiivi ja BDSG vahel erinevus isikuandmete töötlemise definitsioonis – BDSG 
eristab töötlemise erinevaid viise (enne direktiivi implementeerimist kehtinud seaduse mõjul986) – 
s.h automatiseeritud töötlemine, töötlemine ja kasutamine - ning ka reguleerib neid erinevalt987, 
direktiiv seevastu reguleerib isikuandmete töötlemise mistahes etappe ühtselt.988 BDSG § 3 
kohaselt on eristatud andmete kogumine; töötlemine kitsamas tähenduses, mis koosneb 
salvestamisest, muutmisest, edastamisest, sulgemisest ja kustutamisest; ning andmete kasutamine. 
Seesuguse eristamise kohta on küll arvatud, et mingit põhimõttelist vastuolu direktiiviga ei ole989, 
ent tuleb nõustuda kriitikaga, et taoline kolmikjaotus on põhjendamatult keeruline, on põhjustanud 
mõningaid mõistete ebajärjekindla kasutamise probleeme BDSG-s eneses ning vajaks seega 
lihtsustamist.990 Nagu allpool töötlemise lubatavust käsitlevas punktis 5.2.3. tõdetud, ei erine 
isikule pakutav kaitse lõppastmes oluliselt direktiivi poolt pakutavast lihtsamat skeemi järgivast 
kaitsest.  

Saksa õigus tunneb mitmeid konfidentsiaalsuskohustusi, mis põhinevad nii seadustel, ametieetikal 
kui vabade elukutsete staatust reguleerivatel normidel (Standesrecht). Mitmed neist saladuse 
hoidmise kohustustest on vanemad kui andmekaitseõigus, s.h ka sotsiaalsaladuse kaitse.991 
Erinevad konfidentsiaalsuskohustused, mis olid reguleeritud juba isegi enne BDSG kehtestamist, 
kehtivad andmekaitse regulatsioonidest sõltumata edasi, s.h ka sotsiaalsaladus. Seejuures 
kohaldatakse tugevamat kaitset võimaldavat seadust – kui saladuse hoidmise kohustus on rangem 
kui BDSG, kehtib esimene, kui aga BDSG kaitse tase on kõrgem, kehtib BDSG kohaldamisalasse 

                                                 
984 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar, S 84-85. 
985 Vt BDSG § 24 ja § 38.  
986 Douwe Korff. EC Study on Implementation of Data Protection Directive, comparative summary of national laws. 

Human Rights Centre, University of Essex, Cambridge 2002, p 107. Available (09.11.2008): 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-comparativestudy_en.pdf., p 18. 

987 Vt nt BDSG §-d 13 ja 14.  
988 Viide 123, lk 222. 
989 Douwe Korff. EC Study on Implementation of Data Protection Directive, comparative summary of national laws. 

Human Rights Centre, University of Essex, Cambridge 2002, p 107. Available (09.11.2008): 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-comparativestudy_en.pdf., pp 
18-19. 

990 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 524. 
991 M. Tinnefeld, E.Ehmann, R. Gerling, Einführung in das Datenschutzrecht. Datenschutz und Informationsfreiheit in 

europäischer Sicht. 4., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage. R. Oldenbourg Verlag München Wien, 2005, 
s. 179.  
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langevate andmete suhtes BDSG.992 Nii sätestab BDSG § 1 lg 3 teine lause, et BDSG ei mõjuta 
ametisaladuse hoidmise või konfidentsiaalsuskohustust, tulenegu see seadusest või mitte.993 

Direktiivist ja teiste Euroopa Liidu riikide praktikast on veidi praktilisemate suunistega 
reguleeritud nn minimaalsuse põhimõte. Nimelt sätestab BDSG § 3a („andmete vähendamine ja 
andmesäästlikkus”), et isikuandmete töötlemise süsteemid tuleb disainida ja valida eesmärgiga 
kasutada üldse mitte või võimalikult vähe isikuandmeid. Nii palju kui mõistlike pingutustega 
võimalik, tuleb kasutada võimalusi isikuandmete kodeerimiseks või anonümiseerimiseks. Sama 
põhimõte on korratud ka sotsiaalandmekaitse peatükis SGB X §-s 78b. 

Isikuandmeid tohib vastavalt § 4 lg 2 esimesele lausele eelkõige koguda isikult endalt 
(Direkterhebung). See on rahvaloenduse kaasuse üks olulisemaid järelmeid – isik peab 
põhimõtteliselt ise saama otsustada, kas ta on valmis oma andmeid väljastama.994 Seejuures 
eelistatakse, et isik mitte ei ole lihtsalt enda andmete kogumisest teadlik, vaid ta peab saama oma 
andmed ise aktiivselt väljastada.995 Teatud juhtudel võib andmeid siiski pärida ka ilma isiku otsese 
osaluseta. Esiteks juhul, kui selleks kohustab otsesõnu õigusakt; teiseks juhul, kui see on 
õigusaktist tulenevalt kohustuslik nõue (zwingend voraussetzt) (seda tingimust on kirjanduses 
peetud liiga ebamääraseks996 ning rõhutatud, et sellel alusel tohib andmeid koguda vaid juhul, kui 
vastav norm vastab põhiõigust - informatsioonilist enesemääramisõigust - piirava seaduse 
konkreetsuse nõudele997); eesmärgist tulenevalt on andmete kogumine teistest allikatest vajalik 
(näiteks juhul, kui puuduvad isiku kontaktandmed998 või andmesubjektilt endalt andmete kogumine 
oleks ebaproportsionaalselt suur pingutus ning teistest allikatest andmete kogumine ilmselt ei 
kahjusta andmesubjekti olulisemaid huve.999  

Andmete parandamine, kustutamine ja sulgemine on reguleeritud ebatavaliselt suure rõhuga 
andmete töötlemise viisil (automatiseeritud/mitteautomatiseeritud). Mainimist väärib regulatsioon, 
mille kohaselt ei tule andmeid kustutada vaid sulgeda juhul, kui andmete säilimisele on seadusest, 
määrusest või lepingust tulenev tähtaeg; kui on põhjust arvata, et andmete kustutamine kahjustaks 
andmesubjekti huve või kui kustutamine ei ole andmete säilitamise eripära tõttu võimalik või oleks 
saavutatav ebaproportsionaalse pingutusega.1000 Samuti on omapärane regulatsioon, mille kohaselt 
tohib ka blokeeritud andmeid siiski teatud tingimustel kasutada – m.h juhul, kui andmetöötleja või 
kolmanda isiku huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid.1001 

Kui andmete õigsuse osas tekib vaidlus, lasub tõendamiskoormis andmete töötlejal. Kui ta andmete 
õigsust tõendada ei suuda, on ta kohustatud andmed parandama. Valed andmed on töötleja 
kohustatud sulgema.1002 

                                                 
992 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar, S 87. 
993 BDSG § 1 lg 3.  
994 M. Tinnefeld, E.Ehmann, R. Gerling, Einführung in das Datenschutzrecht. Datenschutz und Informationsfreiheit in 

europäischer Sicht, S295.  
995 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 510.  
996 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar , S 151. 
997 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 513. 
998 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar , S 152. 
999 BDGS § 4 lg 2.  
1000 BDSG § 20 lg 2.  
1001 BDSG § 20 lg 7. 
1002 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 559-560. 
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Oluline on märkida, et kuna BDSG sätted ei vasta Saksa jurisprudentsis väljakujunenud riivenormi 
konkreetsuse ja normiselguse nõuetele, ei anna BDSG iseenesest isikuandmete töötlemiseks 
õiguslikku alust. Vaja on valdkonnaspetsiifilist normi, mis andmetöötlust lubaks.1003 

5.2.2. Isiku õigus informatsioonile 

BDSG § 4 lg 3 p 3 teise lause kohaselt tuleb juhul, kui andmeid kogutakse andmesubjektilt seaduse 
alusel, isikule selgitada, kas andmete avaldamine on vabatahtlik või kohustuslik, ning kui juhtumi 
asjaoludest tulenevalt on vaja või soovib seda andmesubjekt, tuleb teda informeerida, millise 
seadusesätte alusel andmeid küsitakse ning millised on keeldumise tagajärjed.1004  

Kui andmeid ei koguta andmesubjektilt vaid ilma tema teadmata, peab andmete saaja isikut 
informeerima tema kohta andmete salvestamise faktist, andmete töötleja isikust ning kogumise, 
töötlemise või kasutamise eesmärgist. Teavitama ei pea, kui andmesubjektil juba on vastav 
informatsioon, teavitamine oleks ebaproportsionaalne pingutus või tuleneb andmete salvestamine 
või üleandmine selgesõnaliselt seadusest. Kohalduvad ka alltoodud piirangud, mil isikule 
informatsiooni tema andmete töötlemise kohta ei väljastata.1005 

Lisaks on isikul õigus omal initsiatiivil andmete töötlejalt informatsiooni nõuda ja seda ka tasuta 
saada: 

− tema kohta kogutud andmete ja nende päritolu kohta; 

− isikute või isikute kategooriate kohta, kellele andmeid on edastatakse; 

− isikuandmete säilitamise eesmärki.1006  

Isiku õigus selliseid andmeid saada ei ole absoluutne. Vastavalt BDSG § 19 lg-le 1 peab isik 
täpsustama, milliste enda kohta käivate andmete osas ta teavet nõuab. Veelgi enam – kui andmed ei 
ole automatiseeritud või süstematiseeritud kujul, saab inimene informatsiooni vaid niivõrd, kuivõrd 
ta on võimeline andmete leidmist hõlbustavat teavet jagama ning eeldusel, et informatsiooni 
andmiseks vajalik andmetöötleja pingutus ei ole ebaproportsionaalselt suur.1007  

Kirjeldatud informatsiooni saamise õigust ei ole, kui iskuandmeid säilitatakse ainult põhjusel, et 
seadusest või lepingust tulenevalt ei tohi neid andmeid kustutada või säilitatakse andmeid vaid 
kontrollieesmärkidel ja informatsiooni väljastamine andmesubjektile nõuaks ebaproportsionaalset 
pingutust.1008 Luure- ja kaitseotstarbel kogutud isikuandmete töötlemise kohta on isikul õigus 
informatsiooni saada vaid asjaomaste asutuste loal.1009 

Isikule ei väljastata informatsiooni juhul kui: 

- see takistaks andmetöötlejal tema ülesannete täitmist; 

                                                 
1003 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar , S 81. 
1004 BDSG § 4 lg 3 p 3.  
1005 BDSG § 19a. 
1006 BDSG § 19 lg-d 1 ja 7.  
1007 BDSG § 19 lg 1.  
1008 BDSG § 19 lg 2.  
1009 BDSG § 19 lg 3.  
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- see kahjustaks avalikku korda või oleks muul moel föderatsioonile või liidumaale kahjulik; 

- andmed ise või asjaolu, et andmeid säilitatakse, peab jääma salajaseks seaduse alusel või 
tulenevalt andmete iseloomust, eriti juhul, kui seda nõuavad kolmanda isiku ülekaalukad 
huvid.1010  

Juhul, kui informatsiooni väljastada ei saa ning ka keeldumise põhjendusi isikule teatavaks teha ei 
saa, on isikul üldjuhul oma õigusi võimalik kaitsta föderaalse andmekaitse järelevalveorgani 
abil.1011 

5.2.3. Töötlemise lubatavus sotsiaalvaldkonna kontekstis 

a) Andmete kogumine 

Kogu isikuandmete käitlemine põhineb BDSG § 4 lg-st 1 tuleneval eeldusel, et andmete kogumine, 
töötlemine ja kasutamine on keelatud, v.a teatud erandjuhud. Käitlemise lubatavus omakorda on 
reguleeritud andmete kogumise lubatavuse kaudu. Isikuandmeid tohib koguda vaid selles ulatuses, 
mis on vajalik töötlejale õigusaktiga pandud kohustuste täitmiseks (BDSG § 13 lg 1). Seega peab 
kogu sisuline õigustus isikuandmete kogumiseks tulenema vastava valdkonna eriseadusest, 
üldnormid mingeid täiendavaid aluseid ei anna. Andmete käitlemise eesmärgi peab seadusandja 
paika panema ning seda eesmärki täitvad asutused tohivad selle saavutamiseks kasutada vaid 
minimaalselt andmeid. Mõistagi on „vajalikkus” määratlemata õigusmõiste, mida tuleb hinnata 
konkreetse situatsiooni asjaolude põhjal, aga silmas tuleb pidada nimetatud põhieeldust, et üldjuhul 
on andmete käitlemine üldse keelatud ning lubatavust käsitletakse erandina, seega on erandit 
võimalik ainult kitsalt tõlgendada.1012  

Kogumise faasis ei tule BDSG-s veel esile eesmärgipärasuse nõue. Seda on peetud regulatsiooni 
lüngaks, mille siiski täidabki „vajalikkuse” põhimõte.1013 

Huvitav on märkida, et juhul, kui andmete kogumisel eksiti vajalikkuse nõude suhtes, ei tähenda 
see veel, et tegemist on õigusrikkumisega ehk teisisõnu, mittevajalike andmete kogumine ei kujuta 
endast tingimata isiku õiguste riivet. Isikul on küll õigus sel juhul andmete andmisest keelduda või 
nõuda juba kogutud mittevajalike andmete kustutamist, aga näiteks kahjunõude esitamiseks on 
vajalik tõestada kahju tekkimist või isiksuseõiguse rasket rikkumist – andmete kogumine iseenesest 
kahjuhüvitise maksmise aluseks ei ole.1014  

Delikaatsete isikuandmete kogumise õiguslikud alused on sätestatud § BDSG § 13 lg-s 2 ning 
sotsiaalvaldkonnas on neist asjassepuutuvad järgmised: 

- kui selleks on õigusaktist tulenev volitus (s.t seadusandja on vastavat andmekogumise vajadust 
kinnitanud); 

                                                 
1010 BDSG § 19 lg 4.  
1011 BDSG § 19 lg-d 5 ja 6.  
1012 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar , S 361-362.  
1013 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 230. 
1014 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar , S 365-366. 
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- andmete kogumist nõuavad tungivalt olulised avalikud huvid (eeldab asutusele pandud olulise 
ülesande olemasolu ning et asjassepuutuv oluline huvi tungivalt nõuaks andmete kogumist, lisaks 
tuleks esmalt uurida, kas vajalikud andmed oleks võimalik koguda isiku nõusoleku alusel); 

- kui isik on andnud oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt BDSG § 4a lg-le 3; 

- kui seda nõuavad andmesubjekti või kolmanda isiku elulised huvid ning andmesubjekt ei saa 
füüsilistel või õiguslikel põhjustel oma nõusolekut anda (vaieldav on, kas kõnealune säte eeldab 
andmesubjekti vaikimisi nõusolekut, ning tekib küsimus, mida teha olukorras, kus andmesubjekt ei 
saa küll selget nõusolekut anda kuid asjaoludest nähtub, et ta oma nõusolekut ei annaks);  

- kui see on vajalik avalikule korrale (öffentliche Sicherheit) või üldisele heaolule (Gemeinwohl) 
tekkinud olulise ohu tõrjumiseks (preventiivse iseloomuga meede ning selle rakendamise eeldus 
on, et ilma isikuandmete kogumiseta jääks oht tõrjumata); 

- kui see on vajalik ennetava meditsiini, meditsiinilise diagnoosi, meditsiinilise abi või ravi 
võimaldamise või tervishoiuteenuste juhtimise jaoks (see ei kujuta endast materiaalõiguslikku alust 
isikuandmete töötlemiseks, pigem on antud normiga mõeldud, et meditsiinivaldkonnas ei ole 
BDSG § 4a lg 3 kohane selgesõnaline nõusolek vajalik ning andmekaitse on tagatud pigem 
arstisaladuse kaitse läbi. Oluline on ka, et haiguskindlustuse valdkonnale see erand ei laiene);  

- kui see on vajalik teadusliku uurimustöö eesmärgil ning uurimisprojekt kaalub üles 
andmesubjekti huvid (seesuguse huvide kaalumise üheks näiteks on uuringud rahvatervise või 
sotsiaalse kindlustatuse hüvanguks).1015 

b) Andmete edasine kasutamine (s.h teistel eesmärkidel) 

Nagu öeldud, reguleeritakse andmete käitlemist eelkõige andmete kogumise lubatavuse kaudu, 
andmete edasise töötlemise reeglite kaudu realiseerub aga Saksa andmekaitses väga oluline 
eesmärgipärasuse põhimõte (Zweckbindungsgrundsatz). Isikuandmete salvestamise, muutmise ja 
kasutamise lubatavuse tingimused kattuvad BDSG §-s 13 toodud kogumise tingimustega – see on 
lubatud juhul, kui see on vajalik andmetöötleja ülesannete täitmiseks (BDSG § 14 lg 1). Lisaks 
sisulisele eesmärgipärasuse hindamisele on oluline ka, kas eesmärgi saavutamiseks on andmeid 
säilitatud selleks õigutatud aja jooksul. Üsna laiades raamides piiritletud lubatavuse tingimusi 
täpsustavad valdkonnaspetsiifilised õigusnormid avalike registrite pidamise kohta.1016  

Isikuandmete kogumise eel peab olema üheselt paika pandud nende andmete kasutamise eesmärk. 
Seega on Saksa andmekaitse teoorias andmete kasutamine piiratud kogumise eesmärgiga.1017 
Eesmärgipärasuse nõude mõttes ei ole siin olemuslikku vahet direktiivi regulatsiooniga, kus ei 
eristata küll andmete kogumise ja edasise töötlemise eesmärki, ent samamoodi peab eesmärk olema 
üheselt paigas juba enne andmete kogumist ning järgnev andmete kasutamine ei tohi sellest 
eesmärgist üldjuhul kõrvale kalduda. Siiski on Saksa õiguses loodud teistel eesmärkidel andmete 
kasutamise regulatsiooni ülesehitus teiste EL-i liikmesriikide praktikast erinev.  

                                                 
1015 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar , S 367-372. 
1016 Samas, lk 378. 
1017 Samas, lk 380-381.  
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BDSG §-s 14 loetletud juhtudel on siiski võimalik ka andmete töötlemine teistel eesmärkidel 
(Zweckänderung). Sarnaselt ülalkirjeldatud andmete kogumise lubatavusega, on ka teistel 
eesmärkidel andmete kasutamise keeld põhieeldus ning kõiki erandeid tuleb tõlgendada kitsalt.1018 

Teistel eesmärkidel isikuandmete töötlemine on BDSG § 14 lg 2 kohaselt lubatud järgmistel 
juhtudel: 

- selle sätestab õigusnorm (milliseid on väidetavalt vähe) või tungivalt nõuab seda (siin on 
üheks näiteks SGB X § 71 lg 2, mille kohaselt on välismaalaste sotsiaalsaladusega kaetud 
andmete edastamine lubatud teatud residentsuse seadusest tulenevate ülesannete 
täitmiseks); 1019 

- selleks on andmesubjekti nõusolek; 

- on ilmselge, et see on andmesubjekti huvides ja ei ole alust arvata, et andmesubjekt ei 
annaks oma nõusolekut (seda näiteks juhul, kui andmesubjektilt ei saa nõusolekut küsida, 
kuna ei ole teada tema elukohta1020); 

- andmesubjekti poolt antud andmeid on vaja kontrollida, kuna on asjaolusid, mis näitavad, et 
andmed on valed; 

- tegemist on avalike andmetega; 

- on vaja tõrjuda ohtu üldisele heaolule või avalikule korrale; 

- kriminaal- ja haldusrikkumiste menetlemiseks; 

- see on vajalik hoidmaks ära teise isiku (ükskõik kas füüsilise või juriidilise isiku1021) 
õiguste tõsise rikkumise; 

- teadusliku uurimustöö huvides, kui teaduslik huvi kaalub olulisel määral üles 
andmesubjekti huvi mitte lubada andmete töötlemist teisel eesmärgil ja uurimiseesmärki ei 
saa saavutada teiste meetoditega või nõuaks see ebaproportsionaalset pingutust.1022  

Järelevalveks, kontrolliks, auditeerimiseks ja organisatsiooni analüüsiks andmete kasutamist ei 
loeta teisel eesmärgil isikuandmete kasutamiseks, v.a juhul kui andmesubjekti huvid on 
kaalukamad. Samuti on kogutud andmete kasutamine lubatud asutusesiseseks väljaõppeks, v.a 
juhul kui andmesubjekti huvid on kaalukamad.1023 Viimase kohta on antud analüüsi kontekstis 
oluline märkida, et üldiselt loetakse ametisaladusega kaetud andmeid, s.h sotsiaalsaladusega kaetud 
andmeid sellisteks, mille puhul kaaluvad isiku huvid töötleja huvid üles ja seega tuleb väljaõppeks 
vajalikud andmed eelnevalt anonümiseerida.1024  

                                                 
1018 Samas, lk 382. 
1019 Samas, lk 382. 
1020 Samas, lk 384. 
1021 Samas, lk 388. 
1022 BDSG § 14 lg 2.  
1023 BDSG § 14 lg 3.  
1024 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar, S 391.  
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Delikaatsete isikuandmete kasutamine teistel eesmärkidel on lubatud peaaegu samadel tingimustel, 
mis kehtivad delikaatsete isikuandmete kogumisel.1025 

Kolmandatele isikutele (nii avalik-õiguslikele kui eraõiguslikele) andmete edastamisel kehtib nõue, 
et see peab olema vajalik andmete edastaja ülesannete täitmiseks ning samal ajal peavad olema 
täidetud ülalkirjeldatud eesmärgi muutmise lubatavuse alused.1026 

5.3. Sotsiaalseadustik 

5.3.1. Sotsiaalseadustiku andmekaitse normide taust ja ülesehitus 

Informatsioonilise enesemääramise õiguse sisu ei ole päris üheselt piiritletav, liidu 
konstitutsioonikohtu nn. rahvaloenduse kaasuse põhjal on vaid selge, et informatsiooniline 
enesemääramisõigus kaitseb selle eest, et riigi sunnijõu toel kogutud andmeid ei tohi ilma 
seadusliku aluse või isiku nõusolekuta koguda ega töödelda. See tähendab, et andmekaitse 
raskuspunkt seisab just valdkonnaspetsiifilisel seadusandlusel – informatsioonilist 
enesemääramisõigust võib seaduse alusel piirata. Kirjanduses mööndakse, et igale andmetöötlusele 
eraldi seadusliku aluse nõue võib viia ülereguleerimiseni, mistõttu tuleks normiderägastikku 
vähendada, tagada, et erinormid oleksid kooskõlas üldiste töötlemispõhimõtetega ja et nad 
moodustaksid lõpuks ühtse reeglitesüsteemi.1027, 1028  

Erinormide suhtes tuleb märkida, et Saksa jurisprudents kirjutab ette hulga nõudmisi, millele 
riivenormid (mida isikuandmete töötlemist lubavad normid kahtlemata on) peavad vastama: norm 
peab teenima ülekaalukat avalikku huvi ning olema kooskõlas proportsionaalsuse ja normiselguse 
nõuetega, samal ajal peavad olema sätestatud kaitsemeetmed andmeturbeks ning isiku õiguste 
kaitseks (selgitamiskohustus, andmete saamise ja parandamise õigus).1029  

Sotsiaalvaldkonnas on rõhutatud isikuandmete töötlemise erilist tundlikkust – ehkki näiteks 
sotsiaaltoetuste pettuste vähendamise eesmärgil oleks avalikkuse toetus isikuandmete üha 
laienevale töötlemisele ilmselt olemas, tuleb siiski silmas pidada, et sotsiaalandmeid ei tohi 
suvaliselt kasutada. Nii ei piisa sotsiaalandmete töötlemise puhul lihtsalt seadusest tulenevast 
volitusest, vaid vajalik on üldiste huvide ja üksikisiku huvide kaalumise põhiseaduslikku 
põhjendamist ning isikuandmete töötlemine peab üldise heaolu (Gemeinwohl) kaitseks olema 
möödapääsmatu.1030  

Saksa sotsiaalseadustik (SGB) sisaldab hulgaliselt ka isikuandmete töötlemist puudutavaid norme.  

Sotsiaalteenuste taotlemisel tuleb enda kohta tihti avaldada palju isikuandmeid, mistõttu on 
õigustamatu andmete kogumise, töötlemise ja kasutamise piiramiseks kehtestatud range 

                                                 
1025 BDSG § 14 lg 5. 
1026 BDSG § 15 lg 1.  
1027 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar , S 79-80. 
1028 S. Nouwt, B.R. de Vries, C. Prins (eds), Reasonable Expectations of Privacy? Eleven Country Reports on Camera 

Surveillance and Workplace Privacy. Information Technology & Law Series, No 7, Asser Press, the Hague, 2005, p 
213. 

1029 Bundesdatenschutzgesetz. Kommentar, S 82. 
1030 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1692. 
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sotsiaalsaladuse kaitse.1031 Sotsiaalandmete kaitse on esmalt mainitud SGB I osa §-s 35 ning 
täpsemalt reguleeritud SGB X osa 2. peatükis („Sotsiaalandmete kaitse”). Sotsiaalandmekaitse 
peatükk sätestab mitmeid erandeid üldisele saladuse hoidmise kohustusele ja lubab isikuandmeid 
edastada, ent seda vaid eesmärgipärasuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid silmas pidades1032.  

Kirjanduses on väljendatud arvamust, et sotsiaalsaladuse kaitse on üha lisanduvate andmetöötlust 
lubavate sätetega järjest nõrgenemas (kuni lausa sotsiaalsaladuse tuuma ohtuseadmiseni). Enamasti 
on sotsiaalsaladust piiravate meetmete õigustuseks kuritarvituste kontroll, ent samas tuleb 
tunnistada, et äärmiselt komplitseerituks muutunud sotsiaalsüsteemides on (automatiseeritud) 
andmete võrdlus/sünkroniseerimine paratamatu.1033 Ka poliitiline surve võidelda sotsiaalabipettuste 
vastu ning vähendada kulusid mõjutab sotsiaalandmekaitse arengut tugevalt.1034 

Sotsiaalandmekaitset tuleb tõlgendada SGB § 37 valguses, mis sätestab, et SGB osi I ja X 
kohaldatakse kõikidele valdkondadele, kui seadustiku muudest osadest ei tulene erireegleid (või 
kohaldatakse I ja X osa reegleid vaid osas, mis on eriosas reguleerimata). Suur hulk erireegleid 
näitab, et andmekaitset peetakse üheks valdkonnaks, mida vaid spetsiaalsete valdkonnanormidega 
reguleerida saab – erinevate sotsiaalteenuste ja SGB raamatute lõikes on selliseid eriregulatsioone 
palju. SGB X osa andmekaitse reeglid kohalduvad siis vaid eriosades reguleerimata osas.1035 Kuna 
valdkonnaspetsiifilisi regulatsioone on palju, on mitmete autorite hinnangul olemas tõsine oht 
ülereguleerimisele, nagu juba ka eespool tõdetud.  

5.3.2. Sotsiaalsaladuse hoidmise kohustus 

SGB I §-s 35 on formuleeritud sotsiaalsaladus kui riiklik isiksuseõiguslik garantii 
sotsiaalvaldkonnas. Igaühel on selle kohaselt õigus eeldada, et tema kohta käivaid sotsiaalandmeid 
ei koguta, töödelda ega kasutata ilma vastava volituseta.1036 Oluline on, et sotsiaalsaladusega 
kaetud andmeid tohib kolmandatele isikutele üle anda vaid sotsiaalseadustikus eneses kehtestatud 
juhtudel. Nii ei saa sotsiaalsaladust piirata sotsiaalseadustiku kohaldamisalast väljaspool asuvate 
õigusnormidega.1037 

Omapärane on, et sotsiaalsaladuse kaitse ei laiene mitte ainult füüsilistele isikutele vaid kaitseb ka 
avalik-õiguslike ja eraõiguslike juriidiliste isikute ameti- ja ärisaladust.1038, 1039 Näiteks võib 

                                                 
1031 M. Tinnefeld, E.Ehmann, R. Gerling, Einführung in das Datenschutzrecht. Datenschutz und Informationsfreiheit in 

europäischer Sicht, S 495. 
1032 Bernd Baron von Maydell, „The codification of Social Law in Germany” in Konstantinos D. Kremalis (ed), 

Simplification and Systematisation of Social Protection Rules, University Research Institute of Social Insurance, 
Health and Assistance, Athens, 1996, p 133-134.  

1033 M. Tinnefeld, E.Ehmann, R. Gerling, Einführung in das Datenschutzrecht. Datenschutz und Informationsfreiheit in 
europäischer Sicht, S 496. 

1034 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1689. 
1035 Samas, S 1691. 
1036 Samas. 
1037 Hauck, K. Noftz, W. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten. 2. Band. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2007, 
K § 35, s. 8. 

1038 SGB I § 35 lg 4, SGB X § 1. 
1039 Hauck/Noftz, SGB X, K § 35, lk 13. 
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ärisaladus teatavaks saada haigekassadele kindlustusmakseid tegevate ettevõtete poolt osamaksete 
arvestamisel/tasumisel ning sel juhul on ka selline teave sotsiaalsaladuse kaitse all.1040 

Kaitstavate isikuandmete definitsioon on sama, mis BDSG §-s 3.1041 Samuti kordab delikaatsete 
isikuandmete definitsioon sõna-sõnalt BDSG-s sätestatut (vrd BDSG § 3 lg 9 ja SGB X § 67 lg 12). 
Isikuandmed, mida sotsiaalsaladus katab, on täpsustatud SGB X § 67 lg-s 1 (sotsiaalandmete 
definitsioon) – põhimõtteliselt hõlmab see mistahes andmeid tuvastatud või tuvastatava füüsilise 
isiku (Betroffen) isiklike või objektiivsete asjaolude kohta, mida kogutakse, töödeldakse või 
kasutatakse sotsiaalseadustikus sätestatud ülesannete täitmiseks, ükskõik, mis moel andmed 
teenuseosutajale teatavaks said.  

„Sotsiaalseadustikus sätestatud ülesannete” all väärib täpsustamist, et siin mõeldakse ka seadustiku 
alusel antud määrusi. Lisaks on eraldi mainitud, et rahvusvahelisest õigusest tulenevate kohustuste 
täitmisel töödeldavad andmed on kaetud.1042  

Tuvastatavus on küll vaieldav omadus, aga kindlasti tuleb mittetuvastatavaks pidada isikuid, kelle 
andmed on anonümiseeritud vastavalt SGB X § 67 lg-le 8.1043  

Isikud, kelle andmeid sotsiaalsaladusega kaitstakse, on: 

- isikud, kes on sotsiaalkindlustatud; 

- isikud, kes saavad või taotlevad sotsiaalteenuseid; 

- isikud, kelledele osutatakse ülalpidamiskohustusega seotud sotsiaalteenuseid (nt 
alimendid); 

- isikud, kelledele osutatakse toimetulekuga seotud sotsiaalteenuseid (nt väljaõpe). 

Kaitstud on nii sotsiaalteenuse taotleja/saaja kui teiste temaga seotud isikute andmed. Samuti on 
kaitstud nii faktiväited kui hinnangud.1044 

Vastavalt SGB 35 lg-le 5 kaitstakse sotsiaalsaladusega ka surnud isikute andmeid, mida tohib 
lisaks SGB X andmekaitse peatükis sätestatule töödelda ka juhul, kui sellega ei seata ohtu surnu 
või tema lähedaste kaitsmist väärivaid huve. (schutzwürdige Interesse).1045 Seega on surnud isikute 
andmeid võimalik töödelda kergematel tingimustel kui elavate omi.1046 Erinevalt näiteks Eesti 
isikuandmete kaitse seadusest, ei sisalda BDSG surnud isikute andmete kaitse kohta ühtki 
üldreeglit, seega on sotsiaalvaldkonnas tehtud erand.  

                                                 
1040 M. Tinnefeld, E.Ehmann, R. Gerling, Einführung in das Datenschutzrecht. Datenschutz und Informationsfreiheit in 

europäischer Sicht, S 495. 
1041 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67, lk 6. 
1042 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67, lk 11. 
1043 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1725. 
1044 Hauck/Noftz, SGB X, K § 35, lk 13, 23. 
1045 SGB I § 35 lg 5. 
1046 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67, lk 9. 
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Sotsiaalandmekaitse kehtib sõltumata sellest, millises vormis andmeid säilitatakse, kas nad 
sisalduvad andmekogumites või üksikdokumentides.1047 Ehkki SGB X § 67 lg 3 defineerib 
automatiseeritud töötlemise ja mitteautomatiseeritult töödeldavad andmekogumid, ei oma see 
isikuandmete kaitse sisulises mõttes (andmete käitlemise lubatavuse osas) praktilist tähtsust.1048 

Sotsiaalsaladuse hoidmiseks kohustatud isikud on ammendavalt loetletud SGB I § 35 lg-s 1.1049 
Sotsiaalsaladuse hoidmise kohustus kehtib seejuures ka teenuseosutaja siseselt – andmetele tohivad 
juurde pääseda vaid selleks õigustatud isikud.1050 Selleks on asutusesiseselt kohustus tarvitusele 
võtta vajalikud meetmed, et sotsiaalandmed ei muutuks kättesaadavaks mitte ühelegi selleks mitte 
õigustatud isikule. See hõlmab kohustust võtta tarvitusele tehnilised ja organisatoorsed abinõud 
SGB X § 78a kohaselt.1051  

5.3.3. Kaasaaitamiskohustus ja isikuandmete käitlemise kord 

a) Kaasaaitamiskohustus kui andmete kogumise alus 

SGB I § 60 sätestab sotsiaalteenuse taotleja kohustuse avaldada enda kohta kõik teenuse 
osutamiseks vajalikud andmed või nõustuda nende kolmandatelt isikutelt pärimisega, teavitada 
andmete muutumisest ning vajadusel esitada tõendusmaterjale oma väidetele või nende 
hankimisega nõustuda. Juhul, kui andmete esitamiseks on kehtestatud teatud vorm, tuleb kasutada 
seda.1052 See on kaasaaitamiskohustuse põhimõtte (Mitwirkungsgrunsatz) üks osa (SGB I §-d 61-64 
sätestavad lisaks veel isikliku kohaleilmumise kohustuse, arstlike läbivaatuste talumiskohustuse, 
taastusravi ning töötu väljaõppe läbimise kohustuse). Kaasaaitamiskohustusel on taotleja kasuks 
teatud piirangud, m.h juhul, kui teenuseosutajal on võimalik vajalik teave võrreldes taotlejaga 
kergema vaevaga hankida.1053 Viimatimainitu puhul tekib küll kahtlus, et see võib riivata 
informatsioonilist enesemääramisõigust, ent eelduslikult rakenduvad siis andmesubjekti kaitseks 
reeglid, mis käsitlevad kolmandatelt isikutelt andmete kogumist (vt ülal p 5.2.1 ja 5.2.2). 
Kirjanduses ongi mööndud, et eriti just sotsiaalkindlustuse valdkonnas saavad teenuseosutajad 
andmeid tegelikult rohkem kolmandatelt isikutelt (eelkõige meditsiinitöötajatelt) mitte 
andmesubjektilt endalt.1054 

Just kaasaaitamiskohustusel põhineb SGB X osas sätestatud teenusosutajate pädevus isikuandmeid 
koguda. Üldiselt kehtib taotleja esitatud andmete usaldusväärsuse eeldus ning ilma konkreetse 
kahtluseta ei tohi lisatõendeid (näiteks tõendeid pangast) nõuda. Lisaks kehtib nõue, et eelkõige 

                                                 
1047 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1724.  
1048 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67, lk 14. 
1049 Hauck/Noftz, SGB X, K § 35, lk 15. 
1050 SGB I § 35 lg 1.  
1051 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1723. 
1052 SGB I § 60. 
1053 SGB I § 65 lg 1 p 3.  
1054 SGB X § 98 lg 1 sätestab: Tööandja on sotsiaalhüvitise osutamiseks kohustatud andma üksikjuhul vajalikus 

ulatuses kohustatud isiku nõudmisel teavet töösuhte viisi ja kestuse, töökoha ja töötasu kohta. Tööandjal on 
kohustus anda nõudmisel teavet kõigi asjaolude kohta, mis on vajalikud maksete määramiseks. Säte nõuab 
volitusnormi andmekaitse osast. Selleks on SGB X § 67a, mis sätestab alused, mil andmeid võib koguda isikut 
kaasamata. § 98 eesmärgiks on seega luua õigustusele vastav kohustus tööandjale. See pole üksnes mittetäielik 
kohustus, kuna selle rikkumisel nähakse lõikes 5 ette konkreetsed õiguslikud tagajärjed (rahatrahv kuni 5000 eurot). 
Tööandja kohustused on sätestatud kindlustusspetsiifiliselt, mistõttu on küsitav nende süstemaatiline asetus 
sotsiaalõigust laiemalt hõlmavas üldosas. Vt ka A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1739. 
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tuleb andmeid koguda isikult vabatahtlikkuse alusel, erandjuhud, mil võib ilma isikut kaasamata 
andmeid koguda, on sätestatud SGB X § 67a lg-s 2. SGB I §-st 37 tulenev uurimispõhimõte 
(Untersuchungsgrundsatz) võimaldab kahtluste korral siiski teenuseosutajal ka omal initsiatiivil 
(näiteks pettuste avastamiseks) abivajaduse asjaolusid kontrollida.1055 

Isikuandmete käitlemise põhimõtted on sotsiaalvaldkonnas sarnased BDSG-st tulenevatega. 
Esmajärjekorras tekib küsimus isikuandmete kogumise lubatavusest (SGB X § 67a), mille puhul, 
nagu öeldud, on soovitav isiku anda kaasamine. Seejärel on reguleeritud andmete salvestamise, 
muutmise või kasutamise tingimused (SGB X §-d 67b ning 67c). Järgnevad sotsiaalseadustikust 
enesest tulenevate teiste eesmärkide täitmiseks vajalikku andmete edastamist reguleeriv SGB X § 
69 ning sotsiaalvaldkonnast väljapoole (näiteks karistusõigus, maksuõigus jms) andmete edastamist 
reguleeriv SGB X § 71. Läbivaks põhimõtteks on seejuures proportsionaalsus.1056, 1057  

b) Isikuandmete kogumine 

Isikuandmete kogumine on SGB X § 67 lg-s 5 defineeritud ning vastab täpselt BSDG-s sätestatule. 
Ka isikuandmete kogumise lubatavus on reguleeritud peaaegu sõna-sõnalt sarnaselt BDSG-ga, ent 
töötlemise õiguslikud alused on piiratud sotsiaalseadustikuga: isikuandmeid võib koguda vaid 
selles ulatuses, mis on vajalik töötlejale sotsiaalseadustikuga pandud kohustuse täimiseks, sama 
kehtib delikaatsete isikuandmete osas.1058 Nagu BDSG puhul, ei ole üldnormis seega täpsemaid 
juhtnööre, andmete töötlemise lubatavus taandub konkreetsetele erinormidele, mis andmete 
kogumist lubavad.  

SGB X § 67a lg 2 kohaselt tuleb isikuandmeid koguda andmesubjektilt endalt. Juhud, mil andmeid 
võib koguda ilma andmesubjekti kaasamata, on samas sättes välja toodud, need ei ole sõnastatud 
otseselt BDSG § 4 lg 2 järgi ning on sotsiaalteenuste osutajate jaoks rangemad kui BDSG-st 
tulenevalt teiste avalik-õiguslike isikute ja asutuste jaoks.1059. Samuti on § 67a lg-des 3-5 
sätestatud, millest tuleb andmesubjekti ja andmeandjat informeerida, sõltuvalt sellest, kas andmete 
allikaks on isik ise, eraõiguslik andmeandja või keegi kolmas. Siin mingit põhimõttelist erisust 
BDSG-st ei ole.  

SGB X § 67a on suunatud nn informatsiooniühisuse põhimõtte (mille alusel erinevad 
teenuseosutajad võiksid ühiselt isikuandmeid koguda ja kasutada) (informationelle Einheit) vastu – 
iga teenuseosutaja vastutab ise talle vajalike andmete kogumise eest ning ühist suurt andmebaasi ei 
tohi tekkida.1060 Küll aga on informatsiooniühisus SGB X § 67c kohaselt lubatav ühe 

                                                 
1055 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, 1688, 1693-1695. 
1056 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1695-1697. 
1057 Üheks näiteks proportsionaalsuse põhimõtte rakendamisest on kohtulahend, mille kohaselt ei tohi sotsiaalamet 

rahaliste toetuste puhul pangaülekande selgituseks ilma isiku nõusolekuta märkida „Sotsiaaltoetus” 
(Sozialleistung), kuna seda loetakse sotsiaalsaladuse avaldamiseks. Pigem tuleks kasutada formuleeringuid, mis ei 
võimalda isiku sotsiaalse ja majandusliku seisukorra kohta järeldusi teha, näiteks „toetus vastavalt avaldusele ... 
(asja registreerimisnumber)”. Samuti ei tohiks kasutada sõnastust „töövõimetuspension”. Vt lähemalt: A. Roßnagel. 
Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1697-1698.  

1058 SGB X § 67a lg 1. 
1059 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67a, lk 10. 
1060 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67a, S 7. 
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teenuseosutaja piires1061, kuivõrd sama teenuseosutaja võib teatud juhtudel andmeid kasutada 
mitmetel eesmärkidel, mis talle sotsiaalseadustikuga on pandud (vt all p c). 

c) Isikuandmete töötlemine ja kasutamine 

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine on SGB X § 67 lg-des 6 ja 7 defineeritud ning vastab 
peaaegu täielikult BDSG-s sätestatule. Töötlemine hõlmab seega salvestamist, muutmist, 
edastamist, sulgemist ning kustutamist. Üks erisus BDSG-st on, et „isikuandmete” asemel 
räägitakse „sotsiaalandmetest”. Teine erisus on andmete üleandmise definitsioonis – nimelt saab 
erinevalt BDSG-st üle anda ka salvestamata andmeid. Selle mõte oli kaitsta ka n.ö ainult 
„peas”olevaid andmeid, mida ei ole kuhugi fikseeritud.1062 Erisuseks on kasutamise definitsioonis 
on see, et ka andmete edasiandmine asutusesiseselt on isikuandmete kasutamiseks loetud.1063 

Isikuandmete töötlemine ja kasutamine on lubatud sotsiaalseadustikus sätestatud juhtudel või kui 
andmesubjekt on selleks andnud oma nõusoleku (SGB X § 67b lg 1). Sarnaselt BDSG § 4a-ga on 
reguleeritud nõusoleku andmine, erinev on vaid, et isikut tuleb informeerida sellest, mis on 
nõusoleku mitteandmise tagajärjed (SGB X § 67b lg 2).1064  

Sisulisemad isikuandmete töötlemise ja kasutamise lubatavuse kriteeriumid tulenevad SGB X §-
dest 67c-77.1065 Andmete salvestamine, muutmine ja kasutamine on lubatud, kui see on vajalik 
sotsiaalseadustikus sätestatud ülesande täitmiseks ja töötlemine järgib eesmärki, milleks andmed 
on kogutud.1066 Teatud erandjuhtudel võib sama asutus andmeid siiski töödelda ka muudel 
eesmärkidel: juhul, kui sotsiaalseadustikust enesest tuleneb veel mõni ülesanne, mille täitmiseks 
samu andmeid vaja on, kui selleks on isiku nõusolek või teaduslikuks uuringuks või 
sotsiaalteenuste planeerimiseks.1067 Sarnaselt BDSG-ga ei loeta teisel eesmärgil töötlemiseks ka 
järelevalveks, kontrolliks, auditeerimiseks ja organisatsiooni analüüsiks andmete kasutamist (vt 
ülal p 5.2.3. b).  

Isikuandmete muutmine, sulgemine ja kustutamine on reguleeritud SGB X §-s 84. Erinevalt BDSG 
§ 20 lg-st 4 on sotsiaalandmete puhul § 84 lg-s 1 sätestatud erisus, mille kohaselt ei tule andmeid 
sotsiaalülesannete täitmiseks sulgeda, kui andmed on küll vaidlustatud, kuid nende õigsust ei ole 
võimalik kontrollida. Küll aga tuleb vaidlustatud andmed vastavalt märgistada. BDSG § 20 lg 4 
kohaselt on vaidluse korral kohustus andmed igal juhul sulgeda.1068 

Andmete töötlemisele vastuväite esitamine näib olevat ainus säte SGB X andmekaitse peatükis, 
mis viitab üheselt BDSG-le: nimelt toimub SGB X § 84 lg 1a kohaselt vastuväite esitamine BDSG 
§ 20 lg 5 sätestatud korras (andmete kogumine, töötlemine ja kasutamine on keelatud, kui isik on 
sellele esitanud oma vastuväite ja kui andmesubjekti õigustatud huvi kaalub üles andmete töötleja 
huvi, v.a juhul kui isikuandmete käitlemise kohustus tuleneb seadusest).  

                                                 
1061 Samas, K § 67c, S 9-10. 
1062 Samas, K § 67, S 24.  
1063 Samas, K § 67, S 26. 
1064 Samas, K § 67b, S 5.  
1065 Samas, K § 67b, S 7. 
1066 SGB X § 67c lg 1. 
1067 SGB X § 67c lg 2. 
1068 Hauck/Noftz, SGB X, K § 84, lk 4. 
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d) Isikuandmete edastamine 

Ka isikuandmete edastamine on SGB X § 67d kohaselt lubatud vaid sotsiaalseadustikus eneses 
toodud juhtudel. Põhiliselt on see reguleeritud SGB X §-des 68-77. Regulatsioon on BDSG-ga 
võrreldes detailsem ja võimaldab tegelikult siiski arendada nn informatsiooniühisust. Normide 
suhteline paljusus näitab, et seadusandja jaoks on andmete edastamine üks olulisemaid probleeme, 
kuna võimaldab andmete saajal andmeid muudel eesmärkides edasi töödelda.1069 

Ehkki andmete edastamine on SGB X § 67d kohaselt lubatud vaid sotsiaalseadustikus eneses 
sätestatud juhtudel, on väidetavalt siiski ka arvamusi, et teatud eriolukordades tohib andmeid 
edastada ka ilma sotsiaalseadustikust tuleneva konkreetse volituseta, seda n.ö seaduseülese 
hädaolukorra (übergesetzlicher Notstand) puhul, eelkõige andmesubjekti või kolmandat isikut 
ähvardava hädaohu tõttu.1070  

Andmete edastamine kolmandatele isikutele on lubatud, kui kolmandale isikule (andmete saajale) 
pandud ülesanne oleks muidu saavutatav vaid ebaproportsionaalselt suurte pingutustega ning 
muidugi ei tohi andmeid edastada, kui see ei aita saajale pandud ülesannet täita. Lisaks tuleb silmas 
pidada konkreetse valdkonna eripärasid ning konkreetseid andmete edastamise lubatavuse 
tingimusi.1071  

Samuti nagu BSDG § 15 lg-s 2 sätestatud, on vastutus andmete edastamise õiguspärasuse eest 
eelkõige andmete üleandjal. Kui andmete edastamine toimub aga kolmanda isiku palvel, siis BDSG 
kohaselt läheb vasututus täielikult andmete saajale, SGB § 67d lg 2 kohaselt vastutab saaja aga 
ainult andmete edastamise nõudes esitatud andmete õigsuse eest. Kui andmeid saab edastada ainult 
koos täiendavate või kolmandate isikute kohta käivate andmetega, mida tegelikult edastada vaja ei 
ole, on andmete edastamine lubatud vaid juhul, kui andmesubjekti(de) huvid ei ole kaalukamad, 
lisaks ei ole kaasnevate andmete muutmine ega kasutamine lubatud.1072  

Kolmandal isikul, kes andmeid saab, on omakorda teatud kohustused sätestatud SGB X §-s 78, m.h 
andmete salajas hoidmise kohustus (kui tegemist ei ole SGB I §-s 35 nimetatud sotsiaalsaladuse 
hoidmiseks kohustatud isikuga).  

SGB X §-d 67e-77 käsitlevad detailsemalt andmete edastamise lubatavust alljärgnevatel juhtudel: 

- võitluseks sotsiaalteenuste pettustega ja illegaalse töötamisega (§ 67e); 

- politseile, prokuratuurile ja kohtule (§ 68); 

- sotsiaalsete ülesannete täitmiseks (§ 69); 

- töötervishoiu ja –ohutuse tagamiseks (Arbeitsschutz) (§ 70); 

- seadusest tulenevate info jagamise kohustuste täitmiseks (sisaldab viiteid konkreetsetele 
seadusesätetele, nt nakkushaiguste tõrje seadus, maksuseadus, ajateenistusseadus, 
erinevad statistikaseadused jne) (§ 71); 

- sise- ja välisjulgeoleku kaitseks (§ 72); 
                                                 
1069 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67d, lk 3. 
1070 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67d, lk 11. 
1071 Hauck/Noftz, SGB X, K § 67d, lk 9. 
1072 SGB X § 67d lg-d 1-3. 
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- kriminaalmenetluse läbiviimiseks (§ 73); 

- ülalpidamiskohustuse mittetäitmisel ja hoolduse korraldamiseks 
(Versorgungsausgleich) (§ 74);  

- teadustööks ja planeerimiseks (§ 75); 

- teatud erikaitsega andmete puhul (nt arstilt saadavate andmete üleandmine) (§ 76); 

- välisriikidesse ja rahvusvahelistele organisatsioonidele (§ 77). 

5.3.4. Isiku õigus informatsioonile sotsiaalandmete töötlemise kohta 

SGB X § 83 sätestab isiku õiguse nõuda informatsiooni andmete töötlemise osas, mis vastab 
põhimõtteliselt BDSG regulatsioonile: 

- tema kohta säilitatavate andmete kohta; 

- isikute või isikute kategooriate kohta, kellele andmeid edastatakse; 

- andmete säilitamise eesmärgi kohta. 

Sarnaselt BDSG regulatsiooniga, on nõutav päringu täpsustamine, samuti on sarnaselt sätestatud 
teatud erandjuhud, mil informatsiooni andma ei pea (vt ka ülal p 5.2.2.). 

Lisaks SGB X sotsiaalandmekaitse peatükist tulenevatele õigustele on SGB X §-s 25 sätestatud 
toimikuga tutvumise õigus. Teenuseosutaja peab isikule võimaldama juurdepääsu menetluses 
tähtsust omavatele dokumentidele, kui neist teadlik olemine on vajalik isiku õigustatud huvide 
realiseerimiseks.  

Kui dokument sisaldab terviseandmeid, võib teenuseosutaja lasta isikule dokumendi sisu arstil 
vahendada. Arstipoolne vahendamine on kohustuslik, kui dokumendiga tutvumine võiks isikule 
tuua kahjulikke tagajärgi, iseäranis tema tervisele. Samuti võib dokumenti vahendada 
teenuseosutaja töötaja, kui dokument sisaldab andmeid, mis võivad mõjutada isiku 
isiksusearengut.1073  

Toimikuga/dokumentidega tutvumist ei pea võimaldama, kui asjaosalist või kolmandat isikut 
puudutavad andmed peavad jääma saladuseks.1074 Sellele sättele võib tugineda näiteks pettust 
paljastav isik (nt tütar, kes on sotsiaalametile teatanud, et tema isal, kes taotleb toimetulekutoetust, 
on välismaal asuv kinnisvara, mis tema abivajaduse välistab).1075 

6. Šveits 

6.1. Põhiseaduslik taust 

Šveitsi põhiseaduse põhiõiguste kataloogis on eraelu kaitset käsitletud mitte-tekstilise õiguse 
isikuvabadusele ühe elemendina juba 1874. a põhiseaduse alusel.1076 Hetkel kehtiv, 1999. aastal 

                                                 
1073 SGB X § 25 lg 2. 
1074 SGB X § 25 lg 3. 
1075 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 1696. 
1076 T. Fleiner, A. Misic, N. Töpperwien, Swiss Constitutional Law. Kluwer Law International, Berne 2005, lk 167. 
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täiendatud põhiseaduse tekst sisaldab eraelu kaitset ning isikuandmete kaitset sealhulgas juba 
expressis verbis: § 13 lg 1 kohaselt on igaühel õigus oma era- ja perekonnnaelu ning kodu kaitsele, 
kirjavahetuse ja telekommunikatsioonisaladusele. Paragrahv 13 lg 2 sätestab, et igaühel on õigus 
olla kaitstud isikuandmete kuritarvitamise eest.  

Põhiõiguste riivamise puhul tuleb lähtuda konstitutsioonilisest põhimõttest, et sõltuvalt sellest, kui 
intensiivne vabadusõiguse riive andmete töötlemisega kaasneks, tuleb töötlemise õiguslik alus 
sätestada kas seaduses või määruses.1077 

6.2. Isikuandmete kaitse seadus 

Šveits ei ole Euroopa Liidu liige ning andmekaitse direktiiv teda seetõttu otseselt ei seo. Šveitsi 
isikuandmete kaitse tase on aga siiski hinnatud direktiivi nõudeid silmas pidades piisavaks.1078 

Liidu isikuandmete kaitse seadus (Bundesgesetz über den Datenschutz) kohaldub nii erasektorile 
kui avaliku sektori osas liiduorganitele1079 ning see võeti vastu 1993. aastal, et põhiseaduslikku 
isikuandmete kaitset tagada.1080 Seadus sisaldab era- ja avaliku sektori osas erinorme (vastavalt 
seaduse peatükid 3 ja 4).  

Kuna põhimõtteliselt vastab Šveitsi isikuandmete kaitse seadus direktiivi põhimõtetele, on 
alljärgnevalt välja toodud vaid olulisemad või antud analüüsi kontekstis huvipakkuvamad sätted. 

- Iga isikuandmete töötleja peab tagama, et tema poolt töödeldavad andmed oleks õiged. 
Andmesubjektil on õigus nõuda nende parandamist (§ 5).  

- Isikul on õigus saada andmete töötlemise kohta informatsiooni ning kui andmete allikaks ei 
ole isik ise, tuleb andmetöötlejal teda andmete töötlemisest informeerida. Isikut ei pea 
informeerima, kui andmete töötlemine on ette nähtud seadusega (§ 7a).  

- Kui isik nõuab andmetöötlejalt informatsiooni delikaatsete isikuadmete töötlemise kohta, 
võib töödeldavaid andmeid edastada andmesubjekti poolt viidatud arsti kaudu.  

- Liiduorganitel on isikuandmete töötlemine lubatud vaid juhul, kui selleks on seadusest 
tulenev alus (§ 17 lg 1). Delikaatsete isikuandmete töötlemine on lubatud, kui see on 
möödapääsmatult vajalik seaduses (formaalses tähenduses) selgelt kirjeldatud ülesande 
täitmiseks; kui seda soovib üksikjuhul Bundesrat ning andmesubjekti õigused ei satu 
seeläbi ohtu; või kui andmesubjekt on andnud oma nõusoleku või on andmed on avalikult 
kättesaadavad ja isik ei ole nende kasutamist keelanud. 

                                                 
1077 Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung. Der eidgenössische 

Datenschutzbeauftragte, Bern 2006, lk 7. Arvutivõrgus (15.01.2009): 
http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00445/00472/00933/index.html?lang=de. 

1078 Komisjoni otsus isikuandmete kaitse kohta Šveitsis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
95/46/EÜ. Euroopa Liidu Teataja 25.08.2000, L 215, lk 0001 – 0003. 

1079 Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung. Der eidgenössische 
Datenschutzbeauftragte, S 5.  

1080 EDÖB veebileht. Arvutivõrgus (15.01.2009): 
http://www.edoeb.admin.ch/dokumentation/00612/00653/00661/index.html?lang=de#sprungmarke0_11 
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Nimetatud regulatsiooni puhul tuleb silmas pidada konstitutsioonilisi põhiõiguste riivamise 
lubatavuse põhimõtteid: sõltuvalt sellest, kui intensiivne vabadusõiguse riive andmete 
töötlemisega kaasneks, tuleb töötlemise õiguslik alus sätestada kas seaduses või 
määruses.1081 

- Kui liiduorgan kogub isikuandmeid süstemaatiliselt, näiteks küsitluslehe abil, tuleb 
andmesubjektile andmetöötluse üksikasju selgitada (eesmärk, õiguslik alus jms) (§ 18). 

- Liiduorganitel on lihtsustatud korras õigus saada andmeid isiku nime, aadressi ja 
sünnikuupäeva (§ 19 lg 2).  

- Kui on vaidlus andmete õigsuse osas, tuleb andmete juurde teha vastav märge (§ 25 lg 2). 
Andmete töötlemist selline vaidlus ei näi peatavat. 

- Liidorganite üle teostab järelevalvet sõltumatu järelevalveasutus (§-d 27-29).  

Otseselt sotsiaalvaldkonnale viitavaid erinorme üldseaduses ei ole.  

6.3. Sotsiaalvaldkonna eriseadused 

Sotsiaalkindlustusõigus on Šveitsis ühtlustatud sotsiaalkindlustuse üldosa seaduse (Bundesgesetz 
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) kaudu. Alljärgnevalt on esile 
toodud isikuandmete töötlemist puudutavad sätted sellest, tuleb aga lisada, et erinevaid 
kindlustusliike reguleerivatest seadustest tulenevad täpsemad regulatsioonid, millistel juhtudel on 
isikuandmete töötlemine lubatud.1082 

Sotsiaalhoolekande riiklikku regulatsiooni Šveitsis ei ole.1083 

- Kaasaaitamiskohustuse ühe osana on sätestatud hüvitise nõudja kohustus anda tasuta teavet 
kõige kohta, mis on vajalik hüvitisnõude väljaselgitamiseks ja hüvitise määramiseks (art. 28 
lg 2). Omapärasel moel, nõusoleku ja seadusest tuleneva volituse vahepealse lahendusena 
on sätestatud hüvitise määramiseks vajalike andmete kogumise õigus: hüvitise nõudja peab 
andma nõusoleku kõigile isikutele ja asutustele, täpsemalt tööandjatele, arstidele, 
kindlustusandjatele ja ametiasutustele anda üksikjuhtumil teavet, mis on hüvitisnõude 
väljaselgitamiseks vajalik. Nimetatud isikud ja asutused on kohustatud teavet andma (art. 
28 lg 3). 

Kui hüvitise nõudja ei järgi teavitamis- või kaasaaitamiskohustust mõjuva põhjuseta, võib 
kindlustusandja otsustada dokumentide alusel või avaldust mitte vastu võtta või menetluse 
lõpetada (art 43 lg 3). 

                                                 
1081 Leitfaden für die Bearbeitung von Personendaten in der Bundesverwaltung. Der eidgenössische 

Datenschutzbeauftragte , S 7. 
1082 Vt nt liidu tervisekindlustuse seaduse (Bundesgesetz über die Krankenversicherung) artiklid 84, 84a (üldised 

isikuandmete töötlemist käsitlevad sätted), aga ka  
1083 Näiteks art. 42, mis reguleerib konkreetsemalt isikuandmete edastamise lubatavust kindlustaja ja teenuseosutaja 

vahel arveldamise kontekstis.  
 Viide 106, lk 39. 
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- Hüvitise saamist mõjutavate asjaolude muutumisest on kohustus kindlustusandjat või 
vastavat täidesaatvat organit teavitada kindlustatutel, aga ka soodustatud isikutel 
(pereliikmed või kolmandad isikud, kes hüvitist saavad) (art 31 lg 1). Samuti on kindlustuse 
rakendamises osaleval isikul või asutusel, kui ta saab teavet selle kohta, et asjaolud või 
suhted on muutunud, kohustus kindlustusandjat teavitada (art 31 lg 2).  

- Asutuste omavaheliseks andmeedastuseks on üldine volitus: föderaalsed ja regionaalsed 
haldus- ja õiguskaitseasutused annavad sotsiaalkindlustuse organitele kirjaliku põhjendatud 
järelepärimise alusel üksikjuhtudel tasuta selliseid andmeid, mis on vajalikud 

− kindlustushüvitiste kindlaksmääramiseks, muutmiseks või tagasinõudmiseks; 

− alusetute väljamaksete vältimiseks; 

− maksete kindlaksmääramiseks ja tasumiseks; 

− tagasinõuete esitamiseks kahju hüvitamise eest vastutavate kolmandate isikute 
vastu (art 32 lg 1).  

Samadel tingimustel on andmevahetus lubatud erinevate sotsiaalkindlustusorganite vahel 
(art 32 lg 2).  

Nimetatud sätet tuleb vaadelda koostoimes art 43 lg-ga 1, mille kohaselt kontrollib 
kindlustusandja nõude olemasolu, selgitab välja asjaolud ning hangib vajaliku teabe. 
Tähelepanu väärib nõue suuliselt antud teave kirjalikult jäädvustada, mis omakorda haakub 
artiklis 46 sätestatud kohustusega süstemaatiliselt toimikut pidada kõikide dokumentidega, 
mis võivad olla olulised.  

- Isikud, kes osalevad sotsiaalkindlustusseaduste rakendamisel, kontrollis või järelevalves, on 
kohustatud järgima kolmandate isikute suhtes vaikimiskohustust (art 33). 

- Reguleeritud on toimikuga tutvumise õigus kindlustatul, pooltel, sotsiaalkindlustusseaduste 
alusel vaidluste lahendajatel ning kahju hüvitamise eest vastutaval isikul ja tema 
kindlustusandjal (art 47 lg 1).  

Kui andmetega tutvumine võib kahjustada isiku tervislikku seisundit, võib toimikuga 
tutvumist lubada ainult arsti kirjalikul nõusolekul (art 47 lg 2). Kui toimikuga tutvumist on 
piiratud, võib salastatud osa selle poole vastu kasutada ainult juhul, kui kindlustusandja 
annab isikule selliste dokumentide sisust teada ja isikule antakse võimalus kõneleda ja 
viidata vastutõenditele (art 48).  

Šveitsis on isikuandmete kaitse olnud fookuses seoses tervisekindlustusandjate tegevusega. 
Väidetavalt tuvastati viimastel aastatel mitmeid isikuandmete kuritarvitamisi 
tervisekindlustusandjate poolt, mistõttu parlament tegi tervishoiuametile kohustuseks edaspidi 
suurendada kontrolli kindlustusandjate andmekogumise üle, kaasates sellesse ka andmekaitse 
järelevalveasutuse. Selleks tihendasidki tervishoiuamet ja andmekaitse järelevalveasutus koostööd, 
läbi viidi suur andmekaitsealane küsitlus kindlustusandjate juures jne.1084 Seadusest ja andmekaitse 

                                                 
1084 Pressiteade „BAG und EDÖB untersuchen Datenschutz bei allen Krankenversicherern“, Bern, 04.12.2007. 

Arvutivõrgus (15.01.2009): http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=16076.  
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järelevalveasutuse (Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte, EDÖB) 
koduleheküljelt nähtub, et ta EDÖBil on pädevus kontrollida kindlustusandjate poolt läbiviidavat 
andmetöötlust1085, ent positiivne on antud juhtumi puhul isikuandmete töötlemisega seotud 
probleemide lahendamine koostöös tervishoiuametiga ehk m.h ka tervisekindlustuse valdkonna 
riigipoolse koordineerijaga1086. 

7. Austria 

7.1. Põhiseaduslik taust 

Austria põhiseadusõigus ei koosne ainult ühest põhiseaduse tekstist vaid mitmetest eraldiseisvatest 
kirjutatud õiguse allikatest. Muuhulgas tuntakse nn põhiseaduslikke reegleid (Bundes 
Verfassungbestimmungen) – seadusi või seaduse osi, mis laiendavad, täiendavad või muudavad 
konstitutsioonilisi seadusi või põhiseaduse enda teksti. 1087 Sel juhul on sellistel normidel 
konstitutsioonilise seaduse (Verfassungsgesetz) kaal.1088 Üheks selliseks reeglistikuks on ka 
isikuandmete kaitse seadus (Datenschutzgesetz 2000, DSG), milles on sätestatud põhiseaduslikult 
kaitstud individuaalsed õigused (verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte ehk põhiõigused). 
Austria põhiõiguste kataloog sisaldab terve rea erinevatest allikatest pärit põhiõigusi, 
konstitutsiooni enda tekstis sisalduvad neist vaid kaks (kõik on seaduse ees võrdsed ja õiglase 
kohtumõistmise garantii).1089 Lisaks on konstitutsiooniõiguse osaks Nationalrat’i 
(rahvaesindajatest koosnev parlamendi alamkoda) poolt konstitutsioonilisena heakskiidetud 
rahvusvahelised aktid, näiteks Euroopa inimiõguste konventsioon.1090 Laskumata põhjalikumalt 
Austria põhiõiguste kaitse teooriasse, olgu veel märgitud, et põhiõiguste piiramisele kehtivad 
seadusereservatsiooni nõuded (s.h keeld seadusandjale põhiõiguse tuumani ulatuvaid piiranguid 
seada; nõue, et piirang peab olema suunatud teatud konstitutsiooniliste õigushüvede kaitsele, olema 
vajalik ning proportsionaalne).1091 

DSG § 1 („Põhiõigus andmekaitsele”) sätestab, et igaühel on õigus sellele, et hoitaks saladuses 
tema kohta käivaid isikuandmeid, eriti neid, mis puudutavad tema era- ja perekonnaelu, kui isikul 
on selleks õigustatud huvi. Sellist õigust ei ole, kui andmed on avalikult kättesaadavad või ei ole 
isikuga üheselt seostatavad.1092 Lisaks DSG §-le 1 tugineb konstitutsiooniline eraelu kaitse ka 
Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklile 8.1093 

                                                 
1085 Vt nt pressiteade „Sachverhaltsabklärung des EDÖB: Datenbearbeitung im vertrauensärztlichen Dienst der CSS 

Kranken-Versicherung AG“, Bern 27.04.2007. Arvutivõrgus (15.01.2009): http://www.news-
service.admin.ch/NSBSubscriber/message/de/12273.  

1086 Vt Šveitsi tervishoiuameti kodulehekülge (15.01.2009): http://www.bag.admin.ch/.  
1087 BGB1 1978/565, täiendatud seadusega DSG 2000 1999/165. 
1088 T. Öhlinger. Verfassungsrecht. 6., überarbeitete Auflage, WUV Universitätsverlag, Wien, 2005, s. 26, RN 8. 
1089 N. Foster. Austrian Legal System and Laws. Cavendish Publishing Ltd, London, 2003, p 109-110, 112. 
1090 Samas, lk 108. 
1091 Vt lähemalt: T. Öhlinger. Verfassungsrecht, S 310 jj. 
1092 DSG § 1 lg 1.  
1093 N. Foster. Austrian Legal System and Laws , p 115. 
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7.2. Isikuandmete kaitse seadus 

DSG sisaldab teatud konstitutsioonilisi õigusi, mida on võimalik piirata vaid seaduste alusel.1094 
Nimelt hõlmab põhiõiguslik kaitse: 

- andmete saladuses hoidmise nõuet; 

- õigust informatsioonile (ainult andmekogudes sisalduvate andmete osas); 

- õigust nõuda andmete parandamist ja kustutamist (ainult andmekogudes sisalduvate 
andmete osas).1095 

DSG ei kohaldu mitte ainult elektrooniliselt töödeldatavatele isikuandmetele vaid ka mistahes muul 
viisil säilitatavatele1096, samuti on kaitstud lisaks füüsilisele isikule ja juriidilise isiku andmed.1097 

Andmete saladuses hoidmise kohustus kehtib kõigi suhtes, mitte ainult spetsiifilise 
konfidentsiaalsuskohustusega hõlmatud isikute suhtes. Ilma isiku nõusolekuta on andmete 
saladuses hoidmise kohustuse piirangud lubatud vaid teiste isikute ülekaalukate huvide kaitsmiseks 
ning piirangud vajavad seaduslikku alust. Seejuures peavad sellised seadused vastama Euroopa 
inimõiguste konventsiooni art. 8 lg-s 2 toodud tingimustele, s.t „kui see on demokraatlikus 
ühiskonnas vajalik riigi julgeoleku, ühiskondliku turvalisuse või riigi majandusliku heaolu huvides, 
korratuse või kuriteo ärahoidmiseks, tervise või kõlbluse või kaasinimeste õiguste ja vabaduste 
kaitseks”. Delikaatsete isikuandmete puhul on piirangud lubatud ainult olulise avaliku huvi 
kaitseks ning samal ajal peavad olema sätestatud asjakohased garantiid andmete kaitseks. Väga 
oluline on piirangu proportsionaalsuse nõue.1098 

Õigus informatsioonile ning andmete parandamisele ja kustutamisele nõuab seadusandjalt täpsemat 
sisustamist, selleks kohustab DSG § 1 lg 1.1099 Vastavalt DSG § 1 lg 3 punktile 1 tuleb isikule anda 
järgmist teavet: milliseid andmeid töödeldakse, millistest allikatest andmeid saadakse, mis on 
andmete kasutamise eesmärk ning kellele andmeid edastatakse. DSG § 1 lg 3 p 2 sätestab, et isikul 
on õigus nõuda valede andmete parandamist ning lubamatu andmetöötluse lõpetamist. 

Isikuandmete töötlemise lubatavuse kriteeriumid on sätestatud DSG §-s 7. Paragrahv 7 lg 1 
kohaselt tohib isikuandmeid töödelda vaid juhul, kui isikuandmete töötlemise eesmärk ja 
tingimused on seadusega ette nähtud või tuleneb vastav pädevus seadusest ning töötlemist ei keela 
andmesubjekti andmete kaitse vajadus (Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen). Isikuandmete 
edastamine on § 7 lg 2 kohaselt lubatud vaid juhul, kui täidetud on kolm tingimust: 

- andmed on saadud vastavalt lg-s 1 sätestatud tingimustele; 

- andmete saaja on andmete edastajale tõendanud, et talle andmete edastamine on 
seadusega ette nähtud või tuleneb vastav pädevus seadusest ning 

                                                 
1094 Samas. 
1095 T. Öhlinger. Verfassungsrecht. 6., überarbeitete Auflage, WUV Universitätsverlag, Wien, 2005, s. 26, RN 8, lk 

367-368. 
1096 N. Foster. Austrian Legal System and Laws, p 115. 
1097 T. Öhlinger. Verfassungsrecht, S 367. 
1098 T. Öhlinger. Verfassungsrecht, S 368. 
1099 T. Öhlinger. Verfassungsrecht, S 369. 
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- andmete edastamise eesmärk ja tingimused ei kahjusta andmesubjekti andmete kaitse 
huvi. 

Nagu all punktis 7.3 refereeritud, on konkreetsed andmete edastamise juhud eriseaduses 
teenuseosutajate kaupa üsna täpselt kirjeldatud.  

Andmete kasutamine on legitiimne vaid juhul, kui andmekaitse põhiõigust riivatakse ainult selles 
ulatuses, mis vajalik, kasutades isikut kõige vähem kahjustavaid efektiivseid meetmeid ning §-s 6 
sätestatud andmekaitse põhimõtteid järgides (DSG § 7 lg 3, § 6). Mittedelikaatsete isikuandmete 
töötlemine on täpsemini reguleeritud §-s 8 ning delikaatsete isikuandmete töötlemine §-s 9.  

Huvitavana võib DSG-st veel esile tuua võimaluse kasutada teatud juhtudel isikute 
kontaktandmeid. Nimelt sätestab DSG § 47 lg 2, et ilma isiku nõusolekuta võib isikute 
aadressiandmeid informatsiooni edastamiseks või küsitluse läbiviimiseks edastada, kui täidetud on 
järgmised tingimused: 

- kui see tõenäoliselt ei kahjusta isiku andmesubjekti andmete kaitse huvi; 

- arvestades andmesubjektide selektsiooni kriteeriume ning 

- arvestades edastatava informatsiooni või läbiviidava küsitluse iseloomu ning  

- kasutatakse sama andmetöötleja käsutuses olevaid andmeid või 

- kui aadressiandmed edastatakse kolmandale isikule, siis info edastamiseks või küsitluse 
läbiviimiseks on avalik huvi; või andmesubjekt ei keela oma aadressiandmete 
edastamist. 

Teatud juhtudel vajab aadressiandmete edastamine järelevalveasutuse heakskiitu (DSG § 47 lg 3). 
Nõutav on peale informatsiooni edastamist või küsitluse läbiviimist aadressiandmete kustutamine 
(§ 47 lg 5). 

DSG-s on vaid üksikuid erisätteid, mis viitaksid isikuandmete töötlemisele teatud valdkondades (nt 
ajakirjanduslikud eesmärgid), sotsiaalvaldkonnale viitavaid erinorme DSG ei sisalda.  

7.3. Sotsiaalvaldkonna eriseadused 

Isikuandmete töötlemist käsitlevat sotsiaalvaldkonna eriseadust Austria õiguses otseselt ei ole. Küll 
aga sisaldab üldine sotsiaalkindlustusseadus (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG) 
mitmeid asjassepuutuvaid sätteid. 

a) Teatamis- ja informatsioonikohustus  

Üldsätetes, ASVG 1. osa 4. peatükis on reguleeritud teatamis- ja informatsioonikohustus. 
M.h on siin reguleeritud: 

- tööandja kohustus registreerida oma töötajad haiguskindlustuse (mõnedel juhtudel ka 
õnnetus- ja pensionikindlustuse) saamiseks (§ 33); 

- tööandja kohustus teatada kindlustusandjale tähtsust omavate asjaolude muutumisest 7 
päeva jooksul (§ 34). Lisatud on näitlik loetelu asjaoludest.  
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- teatamiskohustust kandvate tööandjate definitsioon ning õigus teavitamisfunktsioon 
edasi volitada (§ 35), lisaks tööandjatele on §-des 33 ja 34 toodud kohustused ka §-s 36 
loetletud isikutel (s.h mitmete spetsiifiliste teenistujate, ajateenijate, sõjaväelaste jne ees 
kindlustuskohustust kandvatel isikutel); 

- teatamiskohustuste kehtivus isikute osas, kellel on teatud eritüüpi kindlustused (§-d 37-
37d); 

- pensionikindlustusandja kohustus teatada pensionäri haiguskindlustusandjale 
haiguskindlustusega seotud asjaoludest (§ 38); 

- vabatahtlikult kindlustatute teavitamiskohustus (kindlustusandjale tuleb teatada 
kõikidest kindlustuse jaoks tähendust omavatest asjaolude muutustest) (§ 39); 

- soodustatud isiku kohustus teatada kõikidest hüvitise saamise õigust mõjutavate 
asjaolude muutumisest, eraldi on mainitud kohustus teatada aadressi muutumisest (§ 
40); 

- teavitamise vorm on eelkõige elektrooniline (§ 41); 

- kindlustusandja kohustus väljastada kindlustusega seotud tõendeid (§ 41a); 

- kindlustusandja õigus tööandjalt nõuda mistahes andmeid tööandja juures varem 
töötanud või töötavate töötajate kohta, niivõrd kui tööandja vajab seda teavet viidatud 
töötajatega seotud sotsiaalkindlustusest või tööõigusest tulenevate kohustuste täitmiseks 
(§ 42). Kindlustusandja nõudmisel on tööandjad, isikud, kes osutavad rahalisi või muud 
tüüpi hüvitisi, muud teavitamiskohustuslikud isikud ja asutused (§ 36), esindamise 
korral ka esindajad kohustatud andma 14 päeva jooksul tõest teavet kindlustussuhte 
oluliste asjaolude kohta. 

- kindlustatu ja soodustatud isiku kohustus informeerida kindlustusandjat kindlustust 
mõjutavate asjaolude muutumisest (§ 43). 

Teavitamiskohustuse rikkumise eest on ette nähtud karistused (vt 1. osa 8. peatükk).  

b) Toimikuga tutvumise õigus 

- Vastavalt ASVG §-le 357 (osana menetlusnormidest, seadustiku 7. osa) kohaldub 
toimikuga tutvumise osas üldine haldusmenetluse seadus (Allgemeines 
Verwaltungsverfahrensgesetz AVG).  

- AVG § 17 kohaselt on menetlusosalistel õigus asutuses toimikuga tutvuda ja omal kulul 
sellest koopiaid teha. Kui materjalid on olemas elektroonilisel kujul, võib 
menetlusosaline nõuda nendega tutvumist mistahes tehniliselt võimalikul moel. 
Toimikuga tutvumist tuleb kõigile menetlusosalistele võimaldada samadel tingimustel. 
Toimikust tuleb välja võtta need osad, millega tutvumine kahjustaks menetlusosalise 
või kolmanda isiku õigustatud huve, ohustaks asutuse ülesannete täitmist või kahjustaks 
menetluse eesmärki. Üllataval kombel ei saa AVG § 17 lg 4 kohaselt toimikuga 
tutvumisest keeldumise peale kaevata (Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist 
kein Rechtsmittel zulässig.).  

c) Andmete kogumise ja edastamise kohustused 



303 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
4.TEEMA. ANDMEKAITSE  

− Paragrahv 360 (osana menetlusnormidest, seadustiku 7. osa) sätestab konkreetsed 
andmete edastamise kohustused. 

− Perekonnaseisuasutused (Personenbestandsbehörde) on kohustatud haigekassale 
edastama andmed sündide ja lapsendamiste kohta, nimemuutuste kohta, abiellumiste 
ja lahutuste kohta ning surmade kohta. Soovitavalt tuleb andmed edastada 
automatiseeritud viisil. 

− Kindlustusandjal on õigus andmete kontrollimiseks ja menetluse läbiviimiseks nn 
registriametist (Meldebehörde) saada andmeid isiku nimede, soo, kodakondsuse ja 
sünniaja ja –koha kohta. 

- Paragrahv 361 lg 3 sätestab hüvitise taotleja üldise kohustuse esitada kõik nõude 
väljaselgitamiseks vajalikud dokumendid. Täpsustamata on, millised need dokumendid on. 

- Sotsiaalkindlustuse haldusorganisatsiooni ülesehitust kirjeldav osa (ASVG 8. osa) sisaldab 
m.h norme andmete edastamise kohta (8. peatükk). 

− Haiguskindlustusandjatel on kohustus salvestada teatud andmed kindlustusjuhtumite 
kohta ning neid nõudmisel väljastada kindlustusandjate liit (Hauptverband) ning 
asjassepuutuvale pensionikindlustajale (§ 457 lg 1). Salvestada tuleb kõik 
pensionikindlustuses tähtsust omavad asjaolud (§ 457 lg 2). Täpsemad juhtnöörid 
ning vormid kehtestab liidu töö- ja sotsiaalministeerium (§ 459). 

− Töötuskindlustusametid (Behörden der Arbeitslosenversicherung) ja sõjaohvrite 
eest hoolitsemise ametid (Behörden der Kriegsopferversorgung) on kohustutatud 
sotsiaalkindlustajale ja kindlustusandjate liidule edastama kõik neile ametialaselt 
teatavaks saanud asjaolud, mis on pensionikindlustuse alusel pensionimaksmise 
seisukohast asjassepuutuvad (§ 458). Täpsemad juhtnöörid ning vormid kehtestab 
liidu töö- ja sotsiaalministeerium (§ 459). 

− Detailselt on sätestatud liidu teabeametite (Abgabebehörden des Bundes) 
kohustused erinevatele andmesaajatele isikuandmeid edastada. 

− Pensionikindlustusandjatele edastatakse põllu- ja metsamajanduse valdkonna kohta 
§-s 459a täpselt loetletud andmed (maaomaniku nimi, sünniaeg, aadress, 
mitmesugused maatüki andmed).  

− Sotsiaalkindlustusandjatele edastatakse teatud peretoetusi saavate isikute andmeid 
(nimi, kindlustusnumber, elukoht) (§ 459b). Eraldi on esile toodud 
Niederösterreichische Gebietskrankenkasse kohustus edastada kindlustuse 
keskliidule teatud lastetoetusi puudutavaid andmeid (§ 495d). 

− Sotsiaalkindlustusandjate nõudel on liidu teabeametitel kohustus edastada §-s 459c 
loetletud andmeid leskede ja surnute brutopalkade kohta tööandjate kaupa.  

− Edastatavaid andmeid tohib kasutada ainult ASVG-s eneses sätestatud teenuste 
osutamiseks. Andmete edastamise tehnilis-organisatoorse viisi määrab liidu 
finantsminister kooskõlastatult liidu töö- ja sotsiaalministriga.  
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− Sotsiaalkindlustusandjad ja kindlustusandjate liit võivad läbi viia projekte menetluse 
optimeerimiseks tervise valdkonnas ning selleks on neil õigus saada 
anonümiseeritult või pseudonümiseeritult isikute terviseandmeid (täpne loetelu § 
459 e lg-s 2). Isikustamist võimaldavad andmed tuleb kustutada ning nimetatud 
anonümiseeritud või pseudonümiseeritud andmeid ei tohi kasutada ühelgi muul 
eesmärgil.  

− Kindlustusandjate töötajatel (Bedienstete) on kohustus neile tööülesannete täitmisel 
teatavaks saanud andmeid salajas hoida. Konkreetsel üksikjuhul on töötaja võimalik 
konfidentsiaalsuskohustusest vabastada (täpsustamata on, mis tingimused selleks 
peavad olema). 

d) Elektrooniline andmetöötlus 

Kindlustusnumbri ning sotsiaalkindlustusandjate poolt kasutatavate muude isikutunnuste 
(personenbezogenen Ordnungsbegriffe) kasutamine elektroonilises andmetöötluses on 
lubatud sotsiaalkindlustuse ja tööturuteenuse eesmärkidel. Täpsemalt on reguleeritud isikut 
identifitseerivate andmete edastamine (§ 460d) 

e) Kindlustusandjate õigus isikuandmete töötlemiseks 

Kindlustandjatel on isikuandmete pärimine, töötlemine ja edastamine lubatud vaid ulatuses, 
mis on vajalik neile seadustega pandud ülesannete täitmiseks.  

8. Prantsusmaa 

8.1. Põhiseaduslik taust 

Privaatsuse kaitse (ega ka täpsemini isikuandmete kaitse) ei ole Prantsusmaal otsesõnu 
põhiseaduslikult kaitstud väärtus, ehkki läbi mõningate seaduste ja osaliselt ka läbi kirjutamata 
õiguse (ehk implitsiitse põhiseaduse osana1100) on privaatsus siiski konstitutsioonilise põhimõtte 
tähenduse omandanud.1101 Põhiseaduse enese tekstist on ehk isegi olulisem, et kohtupraktika alusel 
on seadusandja inimõiguste kaitse osas seotud Prantsusmaa poolt ratifitseeritud rahvusvaheliste 
lepingutega - kohtud kontrollivad seaduse vastavust mitte konstitutsioonile vaid rahvusvahelistele 
lepingutele, eriti Euroopa inimõiguste konvenstioonile.1102 Seega, isegi kui põhiseaduslikud 
suunised eraelu kaitse osas on Prantsusmaal ebamäärased, tuleb siiski silmas pidada Euroopa 
inimõiguste konventsiooni artiklit 8.  

                                                 
1100 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus (22.12.2008): 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559537.  

1101 J. Bell. French Constitutional Law. Clarendon Press, Oxford 1992, p. 147. 
1102 M. Troper. Constitutional law. In G. A. Bermann, E. Picard (eds). Introduction to French law. Kluwer Law 

International, the Netherlands 2008, p. 15. 
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8.2. Isikuandmete kaitse üldregulatsioon 

Prantsusmaal kehtib isikuandmete kaitse üldregulatsioonina 1978. a seadus informatsiooni, 
andmefailide ja vabaduste kohta1103 (Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés, edaspidi 1978. a seadus). Samas on sätteid, mis puudutavad eraelu kaitset 
või automatiseeritud isikuandmete töötlemist, mitmetes seadustes, m.h näiteks seadus, millega 
tagatakse igaühe juurdepääs mitteautomatiseeritud kujul haldusorganite juures hoitavatele 
andmetele.1104 

Prantsusmaa oli samuti üks riikidest, mis ei võtnud õigeaegselt üle andmekaitse direktiivi 
nõudmisi, ent nüüdseks on vastavust direktiiviga tunnustatud.1105 Arvestades, et Prantsusmaa 1978. 
a seadus on koostatud enne direktiivi, on tema ülesehitus ja rõhuasetused kohati teistest Euroopa 
riikidest erinevad, eelkõige tehnilisi nüansse täpsustavate sätete poolest. Näiteks sätestab artikkel 1, 
et infotehnoloogia peab olema igaühe teenistuses, reguleeritud on andmetöötluse käigus tekkivaid 
ajutisi andmete koopiaid (art. 4) jms.  

1978. a seadus kohaldub automatiseeritud isikuandmete töötlemisele ning mitteautomatiseeritud 
töötlemisele juhul, kui tegemist on failisüsteemidega (art. 2).  

Isikuandmete töötlemise põhimõtted (art. 6), töötlemise lubatavuse juhud (art. 7) ning delikaatsete 
isikuandmete töötlemise lubatavuse juhud (art. 8) vastavad põhimõtteliselt direktiivi reeglitele. 
Erandlikud on Prantsusmaa regulatsioonis järgmised aspektid: 

- delikaatsete isikuandmete loetelu on küll direktiivist üle võetud, ent piisab sellest, kui 
andmed võimaldavad kaudselt tuvastada delikaatseid asjaolusid1106, s.t. ei pea olema otsene 
viide, mis omakorda muudab regulatsiooni ühest küljest rangemaks ja teisest küljest ka 
ebamäärasemaks (art. 8 I); 

- statistilistel eesmärkidel delikaatsete isikuandmete töötlemise õigus on piiratud riiklike 
statistikategijatega (art. 8 II, lg 7); 

- kasutatud on direktiivis sätestatud võimalust lubada delikaatsete isikuandmete töötlemist 
avalikes huvides – see on lubatud ainult mitteautomatiseeritud kujul, kas üksikjuhtudel 
järelevalveasutuse nõusolekul või kui seda näeb ette Conseil d’Etat määrus, millele on oma 
hinnangu andnud järelevalveasutus (art. 8 IV).  

Järelevalveasutuse luba on vaja veel mitmetel juhtudel lisaks viimatimainitule. Antud analüüsi 
kontekstis on olulised järgmised juhud, mil töötlemine nõuab järelevalveasutuse luba: 

                                                 
1103 Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
1104 G. King, France. In D. Campbell, J. Fisher (eds). Data Transmission and Privacy. Martinus Nijhoff Publishers, 

Dordrecht 1994, lk-d 189, 191. 
1105 Viide 122; Douwe Korff. EC Study on Implementation of Data Protection Directive, comparative summary of 

national laws. Human Rights Centre, University of Essex, Cambridge 2002, p 107. Available (09.11.2008): 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-comparativestudy_en.pdf., p 1.  

1106 Douwe Korff. EC Study on Implementation of Data Protection Directive, comparative summary of national laws. 
Human Rights Centre, University of Essex, Cambridge 2002, p 107. Available (09.11.2008): 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-comparativestudy_en.pdf., p 85. 
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- erinevate andmetöötlejate, kes töötlevad andmeid erinevatel avalikust huvist kantud 
eesmärkidel, andmebaaside ühine automatiseeritud töötlemine (art. 25 I lg 5); 

- isikukoodi (le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification 
des personnes physiques) töötlemine (art. 25 I lg 6) (isikukoodi töötlemine võib toimuda ka 
Conseil d’Etat määruse alusel, millele on oma eelneva arvamuse andnud järelevalveasutus 
– art. 27 I lg 1); 

- selliste isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab füüsiliste isikute sotsiaalse 
toimetuleku raskuste hindamist (art. 25 I lg 7).  

Isiku õiguste regulatsioonist väärib esiletõstmist kohustus isikult andmete küsimisel informeerida 
teda m.h sellest, kas andmete avaldamine on kohustuslik ning mis on andmete andmisest 
keeldumise tagajärjed (art. 32 I lg-d 3 ja 4).  

8.3. Sotsiaalvaldkonna eriseadused 

Prantsusmaal on kodifitseeritud sotsiaalõiguse erinevad osad, m.h sotsiaalkindlustus. 
Sotsiaalkindlustuse seadustiku (Code de la Sécurité Sociale, CSS) üldosas on isikuandmete 
kaitsesse puutuvalt asjakohased järgmised sätted.  

a) Art. L114-12 annab sotsiaalkindlustusasutustele õiguse andmete töötlemiseks juhul, kui see on 
vajalik: 

1) neile pandud seaduslike ülesannete täitmiseks, eelkõige hüvitise suuruse ja õiguse 
hüvitisele kindlaks määramiseks; 

2) kindlustatud isikute informeerimiseks kõigist tema õigustest, juhul kui mõne hüvitise 
haldamine on jaotatud erinevate asutuste vahel; 

3) kontrolli teostamiseks, hüvitiste määramise, maksmise ja hüvitise saamise õiguse lõppemise 
õigustamiseks 

b) Art L114-12-1 sätestab hüvitisi saavate isikute ning neile võimaldatavate hüvitiste ja muude 
soodustuste kohta riikliku andmekogu moodustamise, mis on ühine kõigile 
sotsiaalkindlustusasutustele. Sotsiaalkindlustusasutused kasutavad seda andmekogu eelkõige 
artiklis L114-12 nimetatud eesmärkidel ning maksuasutustega informatsiooni vahetamiseks. 
Andmekogus olevaid andmeid võib vahetada elektrooniliselt, täpsem automatiseeritud 
andmevahetus on reguleeritud seadusega (viide täpsele seadusele). Loetletud on veel mõned 
eelnevalt nimetamata sotsiaalkindlustusasutused, kellel on andmekogule juurdepääs. 

Reguleeritud on andmekogusse kantavad andmed. Andmekogu sisaldab: 

- isikut identifitseerivaid andmeid (seejuures kasutatakse isiku identifitseerimiseks 
riiklikku füüsiliste isikute identifitseerimisregisri registreerimisnumbrit); 

- sotsiaalkindlustusskeemi hõlmamise ehk kindlustatuse andmeid; 

- andmeid isiku seotuse kohta hüvitisi võimaldava asutusega;  
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- andmeid võimaldatavate hüvitiste iseloomu kohta 

- aadress, kuhu hüvitisi makstakse.  

Andmekogu kasutamise ja haldamise detailid sätestab Conseil d´Etat määrus. Nimetatud 
määrusega reguleeritakse ühtlasi nende isikute identifitseerimine, kellel puudub riiklikku füüsiliste 
isikute identifitseerimisregistri registreerimisnumber.  

c) Kohustusliku sotsiaalkindlustuse ning töötuskindlustuse organid võivad vahetada isikuandmeid, 
s.h andmeid sissetuleku kohta, vastavate organitega teistest Euroopa Liidu ja Euroopa 
Majanduspiirkonna riikidest või riikidest, kus on Prantsusmaaga samaväärne andmekaitse tase, 
selleks, et: 

- teha kindlaks kohalduv õigus ning et ära hoida või sanktsioneerida hüvitiste/toetuste 
akumuleerumist; 

- teha kindlaks õigustatus hüvitisele/toetusele ning kontrollida vastavaid asjaolusid 
(asjaolud loetletud); 

- koguda sissemakseid ja neid kontrollida (art. L114-22). 

Koodeksis on reguleeritud ka konkreetsete kindlustusvaldkondade poolt isikuandmete töötlemise 
teatud nüansse (nt art. L161-29 jj on ravikindlustuse spetsiifilised sätted – arstidelt 
ravikindlustusasutustele isikute ravi kohta andmete edastamine, elektrooniline ravikindlustuskaart, 
ravikindlustuse andmekogu asutamine, konfidentsiaalsuskohustus ja selle rikkumise eest ette 
nähtud trahv jne).  

9. Läti 

9.1. Põhiseaduslik taust 

Läti põhiseaduses on õigus eraelule tagatud §-s 96: igaühel on õigus tema eraelu, kodu ja 
kirjavahetuse puutumatusele.1107 Läti andmekaitse järelevalveasutuse (Datu valsts inspekcija) 
veebilehe1108 ning isikuandmete kaitse seaduse § 1 (mis sätestab seaduse eesmärgina põhiõiguste ja 
–vabaduste, eriti ereaelu puutumatuse, kaitse) põhjal hinnates põhineb isikuandmete kaitse Lätis 
just eraelu kaitsel. 

9.2. Isikuandmete kaitse seadus 

Isikuandmete kaitse seadus baseerub õiglase andmetöötlustava standardil ning on täielikult 
vastavuses direktiivi nõudmistega.1109 

Seadus kohaldub mistahes viisil isikuandmete töötlemisele - nii automatiseeritud kui 
mitteautomatiseeritud töötlemisele (§ 2 p 4, § 3 lg 1).  

                                                 
1107 Läti Vabariigi põhiseadus. Arvutivõrgus (11.01.2009): http://www.saeima.lv/LapasEnglish/Constitution_Visa.htm.  
1108 Läti andmekaitse järelevalveasutuse veebileht. Arvutivõrgus (11.01.2009): http://www.dvi.gov.lv/eng/.  
1109 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus (11.01.2009): 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559521.  
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Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on direktiivist lähtuvalt standardsed ning sotsiaalõiguse 
kontekstis on kohane märkida, et seadus lubab andmeid töödelda: 

- isiku nõusolekul; 

- kui andmete töötlemine on vajalik andmete töötlejale (keda vaatamata seaduse 
kohaldumisele nii automatiseeritud kui mitteautomatiseeritud töötlemisele nimetatakse 
süsteemiadministraatoriks - § 2 p 9) seadusega pandud ülesannete täitmiseks; 

- andmete töötlemine on vajalik andmesubjekti eluliste huvide (s.h elu ja tervise) kaitseks; 

- andmete töötlemine on vajalik avalikes huvides või ametiasutuse ülesannete täitmiseks.  

Delikaatsete isikuandmete töötlemise lubatavuse kriteeriumide hulgas on § 11 p-s 7 eraldi välja 
toodud, et delikaatseid isikuandmeid tohib töödelda juhul, kui see on vajalik sotsiaalabi (social 
assistance) andmiseks sotsiaalabi teenuseosutajate poolt.  

9.3. Sotsiaalvaldkonna eriregulatsioonid 

Ehkki Läti sotsiaalõigus ei ole terviklikult kodifitseeritud, on sotsiaalõiguse üldnorme siiski 
koondatud kahte seadusesse: seadus sotsiaalkindlustuse kohta (Likums par sociālo drošību) ning 
riiklik sotsiaalkindlustuse seadus (Likums par valsts sociālo apdrošināšanu).1110  

9.3.1. Riiklik sotsiaalkindlustuse seadus 

Riiklik sotsiaalkindlustuse seadus, mis sisaldab ühiseid reegleid viie sotsiaalkindlustuse liigi 
suhtes, ei sisalda praktiliselt ühtki viidet isikuandmete töötlemisele. On üks säte sotsiaalkindlustuse 
subjektiks olevate tööandjate, töötajate ja üksikisikust ettevõtjate registreerimiskohustuse kohta 
maksumaksjate registris, mis ei täpsusta seejuures registreerimismenetluse üksikasju (§ 13); ning 
üks andmete edastamise kohustusele viitav säte – maksuametil on kohustus edastada riiklikule 
sotsiaalkindlustusametile andmeid tasutud sotsiaalkindlustusmaksete ning sotsiaalmaksu kohta (§ 
23 lg 3).  

9.3.2. Seadus sotsiaalkindlustuse kohta 

Seadus sotsiaalkindlustuse kohta defineerib sotsiaalsed põhiõigused ning sotsiaalõiguse põhimõtted 
ning menetlusnormid1111, m.h on siin ka mitmeid isikuandmete töötlemist puudutavaid üldsätteid. 
Tegemist on üldosaga – sotsiaalseid õigusi realiseeritakse vastavalt eriseadustele, mis näevad ette 
täpsema menetluse (§ 1 lg 4). 

− Konfidentsiaalsuskohustus: igaühel on õigus sellele, et ei edastataks informatsiooni nende 
isiklike või materiaalsete suhete kohta, mis sotsiaalteenuse osutajale on teatavaks saanud, 
v.a seaduses ettenähtud juhtudel (§ 16 lg 1). Selleks on sotsiaalteenuse osutaja kohustatud 
rakendama tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, samuti ametlikke juhiseid, mis on 
vajalikud isiku lõikes 1 nimetatud õiguse tagamiseks (§ 16 lg 2). Säte dubleerib 
isikuandmete kaitse seaduse sätestatud üldnormi (§ 27), mille kohaselt on andmete 

                                                 
1110 Viide 106, lk 58-59. 
1111 Samas. 
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töötlemisse kaasatud füüsilisel isikul kohustus kirjalikult kinnitada, et ta ei edasta andmeid 
ebaseaduslikult, isegi peale töö- vms suhte lõppemist. Samuti on isikuandmete kaitse 
seaduses sätestatud kohustus rakendada andmete kaitsmiseks meetmeid (§ 25). 

− Isiku osalemiskohustuse ühe osana on reguleeritud ka informatsiooni jagamise kohustused. 
Isik, kes taotleb või saab sotsiaalteenust, on kohustatud andma täelikku informatsiooni, mis 
on vajalik teenuse saamiseks, samuti juhul, kui seda nõuab teenuseosutaja; teatama 
viivitamatult asjaolude muutumisest, mis määravad teenuse saamise või millest on 
varasemalt teenuseosutajat informeeritud ning esitama tõendeid ja vajalikke dokumente (§ 
26 lg 1).  

− Kui informatsiooni esitamiseks on kehtestatud vormid, tuleb neid kasutada (§ 26 lg 2). 

− Informatsiooni andmisest keeldumine on lubatud, kui see looks kahtluse kuriteoks või muul 
moel ebaseaduslikuks käitumiseks informatsiooni väljastaja, tema sugulase või abikaasa 
poolt (§ 26 lg 4).  

− Isiku kaasaaitamiskohustuse raames on reguleeritud ka isiklikult kohale ilmumise nõue (§ 
27), arstliku läbivaatuse läbimise kohustus (§ 28), ravile allumise kohustus (§ 29) ja 
töötutoetuste puhul teatud meetmete rakendamise kohustus (§ 30).  

− Kõigi nimetatud osalemiskohustuse liikide puhul on teenuseosutaja piiratud teatud 
põhimõtetega: 

- meede peab olema otseselt seotud taotletava sotsiaalteenusega;  

- isik ei pea osalemiskohustuse meedet taluma, kui seda ei saa temalt „olulistel põhjustel” 
nõuda (täpsustamata on, mida siin mõeldakse); 

- sotsiaalteenuse osutaja saab vajalikku informatsiooni taotlejast või õigustatud isikust 
väiksema ressursikuluga hankida (§ 31 lg1). 

− Kui isik jätab pahauskselt osalemiskohustuse täitmata, võib teenuseosutaja täielikult või 
osaliselt teenuse osutamise peatada kuni nõuete täitmiseni. Teenuse osutamise peatamine 
või teenuse osutamisest keeldumine on lubatud vaid juhul, kui isikut on sellisest 
võimalusest eelnevalt kirjalikult informeeritud ning talle reageerimiseks teatud tähtaeg 
antud (§ 32). Kui isik täidab oma kohustused hilinemisega, on ka teenusosutajal lubatud 
teenuse osutamisega hilineda (§ 33).  

10. Iirimaa 

10.1. Põhiseaduslik taust 

Ainsa käsitletava riigina common law’d esindav Iirimaa ei ole ilmselt juba õigussüsteemi erisuste 
tõttu Eesti sotsiaalõiguse kodifitseerimisel otseselt eeskujuks võetav, ent kuna sotsiaalõigus on 
Iirimaal regulatsioonide konsolideerimise teel korrastatud, väärib sealne regulatsioon siiski 
tähelepanu.  
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Iiri põhiseaduses ei ole eraelu kaitset ega isikuandmete kaitset otsesõnu mainitud, ent kohtud on 
privaatsuse kaitse tuletanud põhiseaduse sättest (art. 40.3.1.), mille kohaselt kaitseb põhiseadus 
kõiki põhiõigusi sõltumata sellest, kas nad on otsesõnu konstitutsiooni tekstis väljendatud või 
mitte.1112 Isikuandmete kaitset käsitletakse privaatsusõiguse ühe osana.1113 

10.2. Isikuandmete kaitse seadus 

Isikuandmete kaitse seadus (Data Protection Act, DPA) kehtestati 1988. aastal reguleerimaks vaid 
automatiseeritud isikuandmete töötlemist. Seoses direktiivi nõudmiste ülevõtmisega (mida tehti 
hilinenult) muudeti seadust ning muuhulgas laiendati ka seaduse kohaldamisala nii 
automatiseeritult kui käsitsi töödeldavatele isikuandmetele.1114  

Isikuandmete kaitse seaduses ei ole täpselt järgitud direktiivi definitsioone ning sõnastust ning 
paiguti võib, sõltuvalt rakendamisalast ja tõlgendamisest, esineda ka vastuolusid direktiiviga.1115 
Direktiiviga kooskõlas olevat seaduse rakendamist soosib aga seaduses sätestatud 
tõlgendamisreegel – sõna või väljendit, mis sisaldub nii DPAs kui direktiivis, kasutatakse üldjuhul 
direktiivi tähenduses (DPA art 1 3A).  

Isikuandmete töötlemise lubatavuse alused on sätestatud kohati laiemalt kui direktiivis, m.h tohib 
andmeid töödelda: 

- isiku nõusolekul; 

- andmetöötleja seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks; 

- et hoida ära kahju tekkimist andmesubjekti tervisele või varale või on see muul moel 
andmesubjekti elulistes huvides (art. 2A (b)).  

Avalik-õiguslike andmetöötlejate kontekstis on olulised ka järgmised isikuandmete töötlemise 
alused: 

- ülesannete täitmiseks, mis on isikule seadusega (enactment) või seaduse alusel pandud; 

- valitsuse või valitsuse ministri ülesannete täitmiseks; 

- mistahes muu avaliku iseloomuga ülesande täitmiseks, mis teenib avalikke huve 
(function of a public nature performed in the public interest); 

- kui see on isikuandmete töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvides ja töötlemisega 
ei riivata andmesubjekti põhiõigusi või õigustatud huve (art. 2A (c) ja (d)). 

                                                 
1112 R. O’Connell, Natural Law: Alive and Kicking? A Look at the Constitutional Morality of Sexual Privacy in Ireland. 

– Ratio Juris. Vol 9, No 3, September 1996, p 259.  
1113 Iirimaa andmekaitse järelevalveasutuse veebileht. Arvutivõrgus (14.01.2009): 

http://www.dataprotection.ie/docs/Home/4.htm.  
1114 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus (14.01.2009): 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559527.  

1115 Vt täpsemalt: Douwe Korff. EC Study on Implementation of Data Protection Directive, comparative summary of 
national laws. Human Rights Centre, University of Essex, Cambridge 2002, p 107. Available (09.11.2008): 
http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/docs/lawreport/consultation/univessex-comparativestudy_en.pdf.  
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Delikaatsete isikuandmete töötlemine on lubatud, kui täidetud on kõik seaduses loetletud 
andmekaitse põhimõtted (art. 2 – seaduslikkus, eesmärgipärasus jne) ning mittedelikaatsete 
isikuandmete töötlemise lubatavuse alused ning lisaks veel üks DPA artiklis 2B (1) loetletud 
lisatingimustest, millest erilist tähelepanu väärib järgmine: kui delikaatsete isikuandmete 
töötlemine on vajalik sotsiaalse heaolu seaduse SWCA või sotsiaalministri poolt loodud mitte 
seadusest tuleneva skeemi (non-statutory scheme) alusel hüvitise, pensioni, abi, toetuse või makse 
saamiseks õigustatuse kindlakstegemiseks või kontrollimiseks. 

Sotsiaalõiguse kontekstis tuleb mainida ka üht piirangut juurdepääsuõigusele enda andmetele. Kui 
minister peab andmesubjekti või avalikes huvides soovitavaks ja seda ka vastava regulatsiooniga 
kinnitab, võib andmetele juurdepääsu regulatsiooni muuta andmete osas, mis on kogutud 
sotsiaaltöö käigus ministri, kohaliku omavalitsuse jne poolt (art. 4A (8) (a)). Selliseid 
eriregulatsioone saab vastu võtta vaid peale tervishoiuministri ja muude asjassepuutuvate 
ministritega konsulteerimist (4A (8) (b)).  

10.3. Sotsiaalse heaolu seadus 

Konsolideeritud sotsiaalse heaolu seaduse (SWCA) sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalabi üldsätted 
andvas 9. osas sisalduvad isikuandmete töötlemist puudutavad olulisemad normid on järgmised.  

- Sotsiaal- ja pereasjade minister võib mistahes toetuse (benefit) saamise õigustatuse 
kontrollimiseks nõuda isikutelt, kellele toetus on määratud, informatsiooni nende kohta (art. 
260 (1)). Sellise nõude mittetäitja võib saada karistada kuni 2000-eurose trahviga (art. 260 
(2)).  

- Lubatud on andmevahetus (mõlemas suunas) sotsiaal- ja pereasjade ministri ja maksuameti 
vahel tööandjaid, töötajate sissetulekuid jm puudutavate andmete osas (art. 261 (a)). Samuti 
on lubatud andmevahetus muude toetusskeemide rakendajatega väljaspool sotsiaal- ja 
pereasjade ministeeriumi (art. 261 (b)). 

- Reguleeritud on nn spetsiaalse isikut identifitseeriva numbri (personal public service 
number, PPSN) väljastamine (s.h. selle väljastamiseks nõutavad isikuandmed) ja 
kasutamine (art. 262).  

- Lubatud on teatud sotsiaalteenuste saamisega seotud kaardi (public services card) 
väljastamine, mida isikud peavad ametiisiku nõudel esitama. Isikutel on õigus saada 28 
päeva jooksul andmeid, mis on tema kohta sellele kaardile salvestatud. Kaardi kasutamine 
selleks mitte õigustatud isiku poolt on karistatav (art. 263). Vajalike andmete 
salvestamiseks võib kasutada ka muid kaarte, s.h maksekaarte (art. 264).  

- Erinevate sotsiaaltoetuste saamiseks õigustatuse hindamiseks ja kontrollimiseks võivad 
asjakohased isikud PPSN-i alusel informatsiooni vahetada, kui andmete saaja tõendab, et tal 
on toetuse andmise otsustamiseks või kontrollimiseks andmeid vaja (art. 265 (2)). Kui nii 
tuvastatakse vigased isikuandmed, teatab vea avastanud asutus sellest ja edastab õiged 
andmed (art. 265 (4)). Viimatimainituga sarnane üldsäte kordab sellise andmete 
parandamise kohustuse kõigi teiste asutustega toimuva andmevahetuse suhtes üle (art. 270).  

- Igal juhul tuleb isikuandmeid edastada hariduslikel eesmärkidel teatud asutustele (art. 266). 
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- Lubatud on laiaulatuslik PPSN-i ja muude isikuandmete vastastikune vahetamine ja 
kontroll sotsiaal- ja pereasjade ministri ja teiste asutuste vahel (art. 267).  

Ilmselgelt on mitmete normide eesmärk tõhustada võitlust pettustega toetuse saamiseks, mis 
võrreldes teiste käsitletud riikidega tundub mõnevõrra kaugeleulatuvam olevat. Mis eriti 
märkimisväärne – andmevahetust reguleerivate sätete puhul on DPA rakendumine välistatud ning 
väidetavalt on asutustevaheline andmevahetus massiline.1116 

Konfidentsiaalsuskohustust või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmete edastamise 
keeldu eraldi sätestatud ei ole.  

11. Eesti kehtiv õigus 

11.1. Põhiseaduse suunised 

Isikuandmete töötlemise põhiõiguslikku tausta analüüsides tuleb eelkõige arvestada põhiseaduse §-
ga 26, mis sätestab, et igaühel on õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, 
kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda 
muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel ja korras tervise, kõlbluse, avaliku korra või teiste inimeste 
õiguste ja vabaduste kaitseks, kuriteo tõkestamiseks või kurjategija tabamiseks. Tegemist on 
kvalifitseeritud seadusereservatsiooniga põhiõigusega.  

Selleks, et välistada kaitseala liiga kitsat piiritlemist §-i 26 alusel ning lünklikku kaitset 
isikuandmete töötlemise osas, võib täiendava kaitse alusena vaadelda põhiseaduse §-i 19, mis 
võimaldab üldise enesemääramise ühe osana kaitsta ka nn informatsioonilist enesemääramisõigust 
(mida võib nimetada ka üldiseks isikuandmete kaitse põhiõiguseks, nagu pakub välja Ivo 
Pilving).1117 Välistada ei saa ka põhiseaduse § 10 alusel iseseisva isikuandmete kaitse alase 
põhiõiguse tunnustamist.1118 

11.2. Isikuandmete kaitse kui üldseadus 

Isikuandmete kaitse seadus (IKS) sätestab ühtsed isikuandmete töötlemise õiguslikud alused nii 
era- kui avaliku sektori jaoks.  

Erinevalt paljudest riikidest on IKS-i kohaldamisala laiem kui direktiivil ja konventsioonil, kuna 
kohaldub ka mitteautomatiseeritud isikuandmete töötlemisele (vt IKS § 2 ja § 5). Nii defineerib 
IKS § 5 isikuandmete töötlemisena iga isikuandmetega tehtava toimingu „sõltumata toimingute 
teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest”. Nagu ülal esimeses peatükis mainitud, on 
laiendatud kaitse pigem hea, kuna eraelu riived võivad tuleneda ka manuaalsest andmetöötlusest.  

                                                 
1116 Privacy and Human Rights 2006. An International Survey of Privacy Laws and Developments. Electronic Privacy 

Information Center/Privacy International, Washington/London 2007. Arvutivõrgus (14.01.2009): 
http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd[347]=x-347-559527.  

 
1117 I. Pilving. Õigus isikuandmete kaitsele. – Juridica 2005/8, lk 535. Vt ka R. Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. 

– Juridica eriväljaanne, 2001.  
1118 I. Pilving. Õigus isikuandmete kaitsele. – Juridica 2005/8, lk 535. 
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Põhimõtetelt on IKS sarnane konventsiooni ja direktiiviga (vt p. 1.1, 1.2). IKS-i olulisus seisneb 
eelkõige isikuandmete töötlemise põhialuste paikapanemises: seab töötlemise õigusliku aluse 
nõude (nõusolek, seadusest tulenev alus, tervise ja elu kaitse), sätestab isikuandmete liigid 
(delikaatsed ja mittedelikaatsed), töötlemise põhimõtted (eesmärgipärasus, minimaalsus jt), isiku 
õigused andmetöötleja suhtes, andmete töötlemise põhilised turvameetmed jne.  

Direktiiviga võrreldes on IKS rangem, kuna ei sisalda üht väga olulist isikuandmete töötlemise 
alust – nn huvide kaalumise võimalust1119. See lisab Eesti regulatsioonile jäikust, mida on ka 
erialastes seisukohavõttudes andmekaitse korraldusele ette heidetud.1120 Jäägu siinkohal lähemalt 
analüüsimata, kas selline direktiivi standardist rangem lähenemine võib tähendada ühisturu 
toimimisele lubamatute piirangute seadmist Euroopa Liidu õiguse mõttes. Küll aga on käesoleva 
analüüsi seisukohast oluline tõdeda, et seda olulisemad on eriseadustes sätestatud konkreetsed 
võimalused isikuandmete töötlemiseks.  

11.3. Eriseadused ja volitusnormid isikuandmete töötlemiseks 

IKS annab nii iseseisvaid andmete töötlemise aluseid kui viitab, et nõusoleku või seadusest 
tuleneva muu õigusliku aluse korral on isikuandmete töötlemine lubatud. Näiteks võib ainult IKSi 
alusel isikuandmeid teatud juhtudel IKS § 14 lg 1 p 3 alusel töödelda isiku elu, tervise või 
vabaduse kaitseks – see ei nõua täpsemat õiguslikku alust, küll aga nõuab selget põhjendamist, 
miks elu, tervise või vabaduse kaitse eesmärki ei olnud võimalik saavutada ilma isikuandmeid 
töötlemata. Ent IKS ei loetle ammendavalt kõiki elujuhtumeid, mil isikuandmete töötlemine on 
lubatud – isikuandmete töötlemise juhtumeid võib ja peabki reguleerima valdkonnaseadustes.  

Näib, et sageli peavad rakendajad IKS-i ainsaks seaduseks, mis peaks isikuandmete käivet 
reguleerima,1121 kuid seda ei saa pidada põhjendatud seisukohaks. Esiteks töödeldakse 
isikuandmeid loendamatutes erinevates situatsioonides ning ühe üldseadusega kõiki 
andmetöötlemise juhtumeid hõlmata ei oleks ratsionaalne (kui just mitte kodifitseerida kogu 
isikuandmete töötlemist puudutavat regulatsiooni, mis aga omakorda tingiks vajaduse seda 
seadustikku edaspidi pidevalt täiendada). IKS-i ei ole mõistlik lisada isegi erisätteid valdkondade 
kohta, kus andmetöötlus on teatud tingimustel lubatud (mida on mitmetes riikides tehtud, vt nt 
Soome, Läti, Taani näited ülal) või viiteid, millistes seadustes veel isikuandmete töötlemist 
reguleeritakse – isegi, kui selline ammendav ülevaade oleks võimalik ühel hetkel fikseerida, 
vananeks see loetelu ilmselt väga kiiresti. Teiseks, mis veelgi olulisem, ei piira IKS mingil moel 
eriseadustega isikuandmete töötlemise juhtumite reguleerimist, otse vastupidi – mitmes sättes 
viidatakse võimalusele töödelda isikuandmeid seaduse alusel (IKS § 10 lg 2, § 14 lg 1 p 1).  

                                                 
1119 Vt andmekaitse direktiivi art. 7 (f): „Liikmesriigid sätestavad, et isikuandmeid võib töödelda ainult juhul, kui 

töötlemine on vajalik vastutava töötleja või andmeid saava kolmanda isiku või kolmandate isikute õigustatud 
huvide elluviimiseks, kui selliseid huve ei kaalu üles artikli 1 lõike 1 kohaselt kaitstavate andmesubjekti 
põhiõiguste ja -vabadustega seotud huvid”. 

1120 I. Pilving. Õigus isikuandmete kaitsele. – Juridica 2005/8, lk 534. 
1121 Näiteks korraldas Ühiskondlikku Leppe Sihtasutus mõned aastad tagasi ümarlaua pealkirjaga „Kas kehtiv 

isikuandmete kaitse seadus on eluohtlik?” (vt www.lepe.ee/4063); Eesti Demogaafia Assotsiatsioon aga pöördus 
peaministri poole taotlusega IKS-i kehtivus peatada ning Andmekaitse Inpektsioon riigistruktuurist välja arvata. Vt: 
http://www.lepe.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=4114/Eesti+Demograafia+Assotsiatsiooni+p%F6%F6rdu
mine+Eesti+Vabariigi+Peaministri+poole+%2802.09.04+nr+K+9-4%29.pdf 
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Ehkki isikuandmete töötlemise õiguslik reguleerimine rahvusvaheliste aktide mõjul on iseenesest 
äärmiselt tervitatav protsess, on kirjanduses juba viidatud ka sellega kaasnevatele probleemidele. 
Nimelt, nagu juba öeldud, on näiteks direktiivi eeskujul loodud eriseadused oma iseloomult väga 
üldised. Nende eesmärk on lihtsustatult öeldes tagada, et isikuandmete töötlemises üleüldse mingi 
kord tekiks – nõuda kas seadusest tulenevaid volitusi andmete töötlemiseks, isiku nõusolekut vms. 
Kui seadusandjad jäävad jäävad aga poolele teele ja piirduvad vaid isikuandmete üldseadusega, ei 
taga see isikuandmete tugevat kaitset. Üldseaduse skoop on tohutult lai ning ta ei võta arvesse mitte 
ühegi konkreetse töötlemissituatsiooni erivajadusi.1122  

Et valdkondi ja probleeme on palju, peaks ka isikuandmete töötlemise erinormides tekkima mingi 
teatav struktuur ning kindlasti ei pea põhifookus olema isikuandmete kaitse üldseadusel. 
Eriseaduste puhul muutuvad normid konkreetsemaks ning seega ka antud valdkonnas seaduse 
rakendajale arusaadavamaks. Üldseaduse põhimõtete ellurakendumine peaks toimuma just läbi 
eriregulatsioonide. Samas ei tohiks normistik ühe valdkonna jaoks liialt killustuda, sest kui 
rakendaja peab lahendust otsima näiteks kolmest-neljast erinevast seadusest kokku, siis see tekitab 
paratamatult probleeme.1123  

Eriseadustega isikuandmete töötlemiseks volituse andmine peab aga järgima põhiseaduslikke 
nõudeid ning olema piisavalt täpne ja selge, et isikutel oleks võimalik aru saada, milliseid andmeid 
on neilt õigus nõuda ning kuidas toimub andmete liikumine erinevate andmetöötlejate vahel. Täpse 
volituse nõude esitab ka õigustloovate aktide eelnõude normitehnika eeskirja1124 § 4 lg 3, mille 
kohaselt ei tohi Vabariigi Valitsust, ministrit ega valla- või linnavolikogu või -valitsust volitada 
kehtestama põhiõiguste ja -vabaduste kitsendamise aluseid või tingimusi /.../, mis põhiseaduse 
kohaselt tuleb reguleerida seadusega. 

Nõustuda tuleb seisukohaga, et riigi poolt arendatavad multifunktsionaalsed suured andmebaasid 
vajavad igaüks eraldi reguleerimist ning vaid üldseaduse eeskujul formuleeritud õiguslik volitus 
laadis „töötlejale pandud ülesannete täitmiseks” ei ole piisav. Iga andmebaasi kohta peaks olema 
ammendavalt reguleeritud, mis on andmete töötlemise eesmärgid, kuidas andmed liiguvad, 
andmete edastamise kohustused jms.1125  

Vaieldav on, kas üht valdkonda puudutav kogu andmekaitse alane regulatsioon on mõistlik 
koondada ühte seadusesse (s.t dubleerida ka isikuandmete kaitse üldseaduse sätteid) või teha viide 
üldseadusele. Esimese variandi eelis rakendajate jaoks on see, et kogu andmekaitse normistik 
koondub „nende oma” seadusesse (millel võib olla ka oma psühholoogiline eelis andmekaitse 
omaksvõtmisel1126) ja nii ei tule mitmetest seadustest käitumisjuhiseid kokku otsida. Nii on 
põhiliselt toimitud näiteks Saksamaal, nagu käesoleva analüüsi punktis 5. kirjeldatud. Teisest 
küljest tähendaks see andmekaitse üldnormide dubleerimist tõepoolest väga paljudesse seadustesse, 
mis ei pruugi olla kooskõlas riigi õigussüsteemi loogikaga. See muudaks olukorra äärmiselt 

                                                 
1122 D. W. Schartum. Designing and formulating data protection laws. – International Journal of Law and Information 

Technology, Oxford University Press 2008, lk 2, 12-13. 
1123 Samas, lk 13-14. 
1124 Vabariigi Valitsuse 28.09.1999 määrus nr 279, Õigustloovate aktide eelnõude normitehnika eeskiri. RT I 1999, 73, 

695. 
1125 D. W. Schartum. Designing and formulating data protection laws. – International Journal of Law and Information 

Technology, Oxford University Press 2008 pp 15-16. 
1126 Samas, lk 18. 
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keeruliseks olukorras, kus üldseaduse põhimõtetes toimuvad mingid muutused, mis andmekaitse 
tormilist arengut arvestades ei ole kindlasti midagi ennenägematut.  

Eesti kontekstis on üldseaduse rakendamisest tingitud probleemidele tähelepanu juhtinud Ivo 
Pilving, kellega tuleb täielikult nõustuda osas, et andmekaitse suhtes tekkinud pahameele juured on 
ilmselt paljuski tingitud reeglite jäikusest.1127 Jäikuse vastu aitavad kindlasti süstemaatiliselt 
läbimõeldud valdkonnapõhised andmekaitsereeglid. 

Riigi andmekogudes isikuandmete töötlemise problemaatikaga on tegelenud õiguskantsler, kes on 
märkinud, et kahjuks ei teadvustata massilise isikuandmete töötlemisega seotud põhiõiguste riivet 
(ent ometi riivab igasugune isikuandmete töötlemine isiku põhiõigusi) ja selle legitimeerimise 
vajadust ning seetõttu on isikuandmeid hangitud ilma selge õigusliku aluseta. Riik on tema 
hinnangul pidanud inimeste kohta mitmeid suuri ja olulisi andmekogusid, mille puhul registri 
pidamise vajaduse, eesmärgid, sinna kogutavate andmete hulga ja muud üksikasjad on määranud 
täitevvõim pea täielikult vastavalt oma äranägemisele. Nii kaob üksikisikutel aga kontroll selle üle, 
millistes asutustes tema kohta milliseid andmeid kogutakse ning infoühiskonna ohte arvestades on 
õiguskantsleri hinnangul eriti oluline, et riik oma sellises tegevuses selgetes seaduse tasandil 
sätestatud piirides püsiks. Õiguskantsleri praktikas osutus harva probleemiks isikuandmete 
töötlemise põhiseaduspärasus materiaalses mõttes (legitiimne eesmärk isikuandmete töötlemiseks 
on olnud olemas), ent formaalses mõttes on probleeme olnud andmekogude pidamise 
volitusnormidega. Seadus peab kindlaks määrama täitevvõimule delegeeritud otsustamisõiguse 
ulatuse ja teostamise viisi. Seadusliku aluse põhimõtet on käsitlenud ka Riigikohus, kes on 
rõhutanud, et seadusega kindlaks määratud õiguste ja vabaduste piiramise kord tagab võimaluse 
vältida võimu kuritarvitusi. Eeltoodu tähendab ka, et Vabariigi Valitsus ei saa omaalgatuslikult 
täita lünki ega reguleerida valdkondi, mis on tegelikult seadusloome objektiks.1128 

Põhiõiguse riivel peab olema legitiimne eesmärk ning riive peab olema proportsionaalne. 
Meetmete proportsionaalsuse hindamisel on eelkõige oluline silmas pidada põhiseaduse §-s 11 
sätestatut: piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada 
piiratavate õiguste ja vabaduste olemust. Et kindlaks teha, kas meede on põhiseaduslikele nõuetele 
vastav, tuleb vastata küsimustele: kas meede on kohane, vajalik ning mõõdukas. Lisaks on oluline 
õigusselguse põhimõte. 

Lisaks andmekogude volitusnormi problemaatikale tuleb arvestada ka andmekogude väliselt 
toimuva andmetöötlusega. Registrite pidamise reeglid on seadustesse enamasti lisatud 
andmekogude seaduse kehtivuse ajal (kehtetu alates 01.01.2008), mis on tinginud kohati ehk 
ülemäärase keskendumise andmete säilitamise vormile andmebaasi kujul. Seaduse tasandil 
sätestatud regulatsiooni eesmärk saab põhiõiguste seisukohalt olla eelkõige siiski isikuandmete 
töötlemisega kaasneva põhiõiguste riive lubatavuse piisav täpsustamine, s.t oluline on määrata kes, 
kelle kohta, millistel eesmärkidel, milliseid isikuandmeid (või nende kategooriaid) ja millistel 
tingimustel töödelda tohib, sõltumata andmekandjast. Nii tuleks ka sotsiaaltoetuse või –teenuse 
taotlemisel täidetava vormi jaoks andmete sätestamisel silmas pidada, et andmete nõudmise näol 
on tegemist põhiõiguse riivega, mis vajab seadusandja poolset piisavat täpset volitust. Kohati võib 
jääda küsitavaks, kas ja kuidas tuleb toimida andmetega, mis satuvad küll asutuse käsutusse 

                                                 
1127 I. Pilving. Õigus isikuandmete kaitsele. – Juridica 2005/8, lk 534. 
1128 Õiguskantsleri 2005. aasta tegevuse ülevaade. Õiguskantsleri Kantselei, Tallinn 2006, lk 87-89. 
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(näiteks saabuvate avalduste vahendusel, taotluse menetlemisel andmete kontrollimisel), ent mida 
andmebaasi ei kanta.  

Seda, et isikuandmete kaitset riigi andmekogudes ülemäära tõsiselt ei võeta, kinnitab ka 
riigikontrolli audit riiklike andmekogude sisekontrolli tõhususe osas1129. Nii näiteks ei kontrollita 
efektiivselt päringute põhjendatust1130, samuti tegi riigikontroll etteheiteid isikuandmete 
väljastamisel teostatava vähese kontrolli kohta1131. Nagu alltoodud näited sotsiaalvaldkonna 
seadustest kinnitavad, võib andmete kontrollimatu liikumise üheks põhjuseks olla ka ebaselge või 
puudulik õiguslik regulatsioon, mis tõepoolest ei võimalda kuigi täpselt hinnata, kellel on õigus 
missuguseid andmeid kasutada.  

11.4. Sotsiaalvaldkonna seadused 

11.4.1. Isikuandmete töötlemine ja andmebaaside volitusnormid sotsiaalvaldkonna 
seadustes 

Kuivõrd sotsiaalvaldkonnas kehtivate andmekaitse nõuete osas puudub ühtne regulatsioon ning 
praktiliselt ka ühtsed arusaamad, kas ja kuidas isikuandmete töötlemist reguleerida sotsiaalse 
kindlustatuse/sotsiaalsete õiguste kontekstis, samuti ei ole teadaolevalt välja töötatud vastavat 
teoreetilist baasi, on kodifitseerimise seisukohast oluline anda esmalt ülevaade hetkel kehtivatest 
asjassepuutuvatest normidest, et nende baasilt analüüsida sotsiaalandmekaitse vajadust ning 
võimalikku ulatust. Alljärgnevalt on kokku kogutud isikuandmete kaitset puudutavad 
regulatsioonid töögrupi poolt kokku lepitud valdkonnaseaduste ulatuses, et kindlaks teha, kas ja 
milline on nende ühisosa.  

Sotsiaalvaldkonna seadustes on andmekaitse seisukohast väga tähtsad andmekogude pidamise 
volitusnormid ning isikuandmete kogumise õiguslikud alused. Alljärgnevas ülevaates ei hinnata iga 
konkreetse volitusnormi piisavust põhiseaduse valguses, kuivõrd see ei ole kodifitseerimise ja 
üldosa seisukohast vajalik, piirdutud on vaid mõningate kommentaaridega, kui volitusnormi enda 
sõnastusest nähtus mõni probleem. Küll aga oleks andmetöötlust puudutavate volitusnormide 
põhjalikum analüüs vajalik eriosa korrastamisel.  

11.4.2. Ravikindlustuse seadus (RaKS) 

a) Ravikindlustuse andmekogusse andmete ja haigekassale dokuementide esitamise 
kohustused vastavalt §-dele 6: tööandja esitab tööle või teenistusse asumisel isiku 
ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemiseks vajalikud 
dokumendid. Kui töösuhe lõpeb, on tööandja kohustatud sellest haigekassale teatama ning 
kahe kuu jooksul kindlustuskaitse lõpeb. Samuti peab tööandja haigekassale teatama töö- 
või teenistussuhte peatumisest või lõppemisest. Juhud, kui sotsiaalmaksu maksab ja seega 
andmeid ja dokumente edastab keegi teine, on reguleeritud §-des 7-11.  

                                                 
1129 Sisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete kaitsel riiklikes andmekogudes. Riigikontrolli aruanne 

Riigikogule. Tallinn 2008, lk 4-5.  
1130 Samas, lk 44-45, p 103-105. 
1131 Samas, lk 46, p 111. 
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b) Paragrahv 13 reguleerib dokumentide ja andmete esitamise korda: kes andmeid ja 
dokumente esitab, millised on tähtajad, vorminõuded. § 13 lg 6 sisaldab volitusnormi 
sotsiaalministrile vajalike vormide kehtestamiseks. 

c) Ravikindlustuse andmekogu pidamise õiguslikud alused on reguleeritud RaKS 3. jaos.  

− Ravikindlustuse andmekogu asutatakse haigekassale pandud ülesannete täitmiseks (§ 15 
lg 1, § 18) ning nii vastutava kui volitatud töötleja funktsioone täidab haigekassa ise.  

− Paragrahvis 17 on nimetatud nende andmete kategooriad, mida on lubatud 
andmekogusse kanda ning lisaks on antud volitus andmekogu põhimääruse tasandil 
andmekoosseise täpsustada. Põhimõtteliselt on seesugune skeem põhiõiguste 
seisukohalt sobilik – seadusandja on teatud funktsioonide nimetamise kaudu 
täpsustanud, milliseid andmetüüpe tohib koguda (näiteks rahaliste 
ravikindlustushüvitiste väljamaksmise aluseks olevad andmed), jättes samas 
täitevvõimule paindliku võimaluse konkreetseid andmevälju täpsustada. Antud sätte 
osas on ebaõnnestunud siiski lg 1 p 1, mis lubab koguda “isikuandmeid” – need aga 
tähendavad eridefinitsiooni puudumisel IKS § 4 lg 1 kohaselt mistahes isiku kohta 
käivaid andmeid, mistõttu jääb mulje, nagu oleks seaduse tasandil soovitud anda 
igasuguste piirideta andmete töötlemise volitust. Ilmselt on siin tegelikult mõeldud 
isikut identifitseerivaid ja kontaktandmeid. 

− RaKS §-s 18 on lisaks sätestatud, et haigekassal on õigus nõuda temaga lepingu 
sõlminud isikutelt, samuti teistelt isikutelt ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse üksuse 
asutustelt õigusaktides sätestatud juhtudel kindlustatud isiku andmeid, sealhulgas 
delikaatseid isikuandmeid ning muid andmeid, kuivõrd need andmed on vajalikud 
haigekassale seadusega pandud ülesannete täitmiseks.  

− Sätestatud on andmete õiguslik tähendus (§ 19 lg 2).  

d) RaKS § 38 lg-s 1 viidatakse veel ühele andmekogule – ravijärjekord on tervishoiuteenuse 
osutaja peetava andmekogu osa plaanilist tervishoiuteenuse hüvitist ootavate kindlustatud 
isikute kohta, mille andmed on aluseks haigekassale tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel. 
Ehkki § 38 lg 2 sisaldab viidet tervishoiuteenuste osutamise seadusele ning tervise 
infosüsteemile, ei ole RaKS § 38 lg 1 sõnastus siiski üheseltmõistetav. 

e) Haigekassale andmete edastamise seisukohalt on olulised ka töövõimetuslehte puudutavad 
sätted (§ 52 jj): vormide kehtestamise volitus, töövõimetuslehtede väljastamiseks õigustatud 
isikud, haigekassale dokumentide edastamiseks kohustatud isikud jne.  

f) Haigekassa poolt hüvitiste maksmisel ühe kalendripäeva keskmise tulu arvutamine on 
reguleeritud §-s 55, milles viidatakse Eesti Maksu- ja Tolliameti esitatud sotsiaalmaksu 
andmetele, millest järeldub, et toimub andmeedastus kahe asutuse vahel. 
Sotsiaalmaksuseaduse § 11 kohaselt kinnitab haigekassale andmete väljastmise korra 
rahandusminister, ent eraldi analüüsi vajaks, kas isikuandmete edastamine on piisavalt 
täpselt reguleeritud.  
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g) RaKS § 57 lg 2 kohaselt saadab pikaajalise ajutise töövõimetuse korral kindlustatud isikut 
raviv arst ekspertiisiks vajalikud dokumendid Sotsiaalkindlustusametile, kelle otsuse alusel 
pikendatud haigusleht on haigushüvitise maksmise jätkamise aluseks – ka siit tuleneb mitu 
isikuandmete edastamise vajadust. 

h) Haigekassa võib vastavalt § 62 lg-le 1 põhjendatud kahtluse korral hüvitise väljamaksmist 
edasi lükata ja lg 2 kohaselt nõuda isikult selgitusi (vastuväiteid hüvitise väljamaksmise 
peatamisele). Siinkohal on täpsustamata, kas selles seoses on haigekassal õigus talle 
esitatud andmeid vastu teisi andmeallikaid kontrollida ning kui jah, siis mis tingimustel. 
HKS § 2 lg 3 kohaselt on haigekassal küll üldvolitus nõuda ükskõik kellelt ükskõik 
milliseid andmeid haigekassa eesmärkide täitmiseks, ent RaKS § 62 lõiget 1 on võimalik 
tõlgendada selle üldvolituse suhtes kehtiva erinormina (vt ka p 11.4.4). 

11.4.3. Psühhiaatrilise abi seadus 

a) Paragrahvis 1 sisaldub viide vajadusele psühhiaatrilise abi osutamisel lähtuda seaduslikkuse 
ja humaansuse printsiibist ning järgida inim- ja kodanikuõigusi. 

b) Reguleeritud on isiku õigus enda kohta käiva teabe saamiseks: § 4 p 2 kohaselt on isikul 
õigus saada teavet oma psüühikahäire ja kasutatavate ravi- ning diagnostikameetodite 
kohta, samuti tutvuda temasse puutuvate ravidokumentidega. Vaid raviarst (ehk selgelt 
määratletud pädev isik) võib seda õigust piirata juhul, kui see võib osutuda kahjulikuks 
isiku vaimsele tervisele või teiste isikute julgeolekule. Oluline lisagarantii isiku 
informatsioonilise enesemääramise õiguse seisukohalt on nõue, et teabele juurdepääsu 
võimaldamise kohta tuleb teha märge ravidokumenti.  

c) Isikuandmete töötlemine on PsAS-is reguleeritud paragrahvis 5 (ehkki sätte pealkiri viitab 
vaid psüühikahäirete diagnostikale ja ravile): 

− Psühhiaatrilist ravi ja diagnoosi puudutav teave on isiku eraelu saladus ja selle 
edastamine väljaoole raviprotsessi on lubatud ainult isiku enda või tema seadusliku 
esindaja kirjalikul nõusolekul (ka IKS nõuab üldjuhul nõusolekut kirjalikus vormis). 

− Ravi ja diagnoosi puudutavat teavet võib seaduse alusel edastada ka juurdlusorganile 
(siin võib tekkida küsimus, keda lugeda juurdlusorganiks, kas vaid KrMS tähenduses 
menetleja või on hõlmatud ka väärtegude menetlejad), politseile, prokuratuurile (samuti 
küsimus, kas politsei ja prokuratuur ei ole juurdlusorganid?), narkomaaniaravi 
andmekogusse ning haigekassale.  

− Kasutatakse tervise infosüsteemi vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele. 

− Paragrahv 5 lg 3: „Psüühikahäirega isiku raviarst ei ole kohustatud andma kellelegi 
ütlusi isiku eraelu kohta, mida ta sai teada oma tööülesannete tõttu.“ Tegemist on 
sättega, mis ei lisa §-s 1 toodud inimõiguste kaitse kohustusele eriti midagi, küll aga 
võib tekitada seaduse rakendajates segadust ülalkirjeldatud kohustuse osas seaduses 
sätestatud juhtudel andmeid väljastada. Lisaks tekitab formuleering „ei ole kohustatud” 
kiusliku küsimuse, et kas soovi korral võib?  
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d) PsAS kontekstis võib tekkida küsimus isiku õigusest nõuda ebaõigete andmete parandamist 
ja valede või vananenud andmete kustutamist (hetkel reguleerimata). Näiteks on PsAS § 14 
lg-s 3 sätestatud arsti kohustus ravidokumentides fikseerida ohjeldusmeetmete rakendamine 
koos põhjendustega ning ei ole välistatud, et patsient taotleb hiljem selliste andmete 
kustutamist või muutmist, kartes nende stigmatiseerivat mõju.  

11.4.4.  Eesti Haigekassa seadus (HKS) 

a) Haigekassa ülesannete loetelus (HKS § 2) on mitmeid viiteid isikuandmete töötlemisele. 
Olulisimaks võib pidada HKS § 2 lg 2 p 3, mis paneb haigekassale kohustuse 
ravikindlustuse andmekogu pidamiseks kooskõlas IKSi ja AvTS-ga. Arvestades RaKS 3. 
jaos sätestatud ravikindlustuse andmekogu pidamise täpsemat regulatsiooni ning HKS § 2 
lg 2 p 3 üldsõnalisust, saab viimatinimetatud sätet pidada vaid informatiivseks.  

b) HKS § 2 lg 21 annab haigekassale üldvolituse rahvastikuregistri andmete kasutamiseks. 
RaKS § 17 lg 1 punkti 1 arvestades (juhul, kui „isikuandmete” all on tegelikult mõeldud 
isiku üldandmeid, vt ülal p 11.4.2) tekib küsimus, kas rahvastikuregistri andmete 
kasutamine on kohustuslik (näiteks aadressiandmete osas), kas neile lisaks võib haigekassa 
nõuda täiendavaid andmeid ning kas isik võiks keelduda täiendavate andmete andmisest 
viitega HKS § 2 lg-le 21.  

c) Paragrahv 2 lg 3 annab õiguse oma eesmärgi saavutamiseks nõuda kõigilt isikutelt ja 
asutustelt dokumente ja andmeid. Selline piiranguteta volitus kasutada ükskõik 
missuguseid andmekogusid/dokumente/infoallikaid ja nõuda teavet kellelt tahes võib 
olla ebaproportsionaalne – isikuandmete nõudmine kolmandatelt isikutelt kujutab 
endast andmesubjekti põhiõiguste riivet ning selle tingimused peavad olema piisava 
selgusega seadusandja poolt paika pandud. Antud sätte põhjal on kaudselt küll tuvastatav 
isikuandmete töötlemise (ehk põhiõiguse riive) eesmärk, ent mitte meetme 
proportsionaalsuse hindamiseks vajalikud piirid.  

d) HKS § 3 p 6 kohaselt on haigekassal kohustus tagada kindlustatute tervislikku seisundit ja 
eraelu puudutavate andmete salastatus. Konfidentsiaalsuskohustuse alt on mingil põhjusel 
välja jäetud muud tundlikud isikuandmed (näiteks maksustamisega seotu). Kui puudub 
vajadus piirata konfidentsiaalsuskohustust tervislikku seisundit ja eraelu puudutavate 
andmetega, võiks seda laiendada kogu teabele, mis haigekassa üksikisikute kohta oma 
tegevuse käigus teada saab.  

e) HKS § 4 lg 1 annab haigekassale töövõimetuslehtede ja retseptide sisulise kontrollimise 
õiguse. Ühe konkreetse meetmena on põhjendatud kahtluse korral õigus nõuda arstliku 
läbivaatuse läbimist või terviseuuringuid. Kui dokumentide ja informatsiooni 
kontrollimiseks kasutatakse ka teistsuguseid meetmeid, tuleks neid täpsustada (nagu ülal 
juba rõhutatud – näiteks kontrolli eesmärgil kolmandatelt isikutelt isikuandmete nõudmine 
nõuab seaduslikku alust).  

11.4.5. Riikliku pensionikindlustuse seadus (RPKS) 

a) Üldsätetes deklaratiivset kohustust eraelu austada siin seaduses ei ole, viiteliselt tuleb sisse 
vaid haldusmenetluse seaduse §-s 3 toodud põhiõiguste piiramise regulatsioon.  
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b) Pensionikindlustuse registrisse kantakse andmed sotsiaalmaksust makstavad 
pensionikindlustuse vahendite kohta (§ 12 lg 2). 

c) Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse leidmisel võetakse 
aluseks riiklikku pensionikindlustuse registrisse kantud andmed isikustatud sotsiaalmaksu 
pensionikindlustuse osa kohta kalendriaastal (§ 13 lg 1), registriandmeid kasutatakse ka 
riikliku pensioni ümberarvutamisel (§ 25 lg 1 p 1). 

d) Mitmed sätted on seotud püsiva töövõimetuse tuvastamisega. Paragrahv 16 lg 102 kohaselt 
on tsiviilõigusliku lepingu alusel tegutseval ekspertarstil „õigus tutvuda oma ülesannete 
täitmiseks vajalike materjalidega ja teha ettepanekuid nende täiendamiseks. Ekspertarst ei 
tohi avaldada talle oma ülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid.” Viimatinimetatud 
sätte esimene lause annab piiramatu õiguse saada mistahes andmeid isiku kohta, 
täpsustamata on ka isikute/allikate ring, kellelt andmeid saadakse. Sätte teise lause mõte on 
ilmselt konfidentsiaalsuskohustuse loomine, ent õigusselguse huvides oleks hea täpsustada, 
et andmeid ei tohi avaldada kolmandatele isikutele, kes ekspertarvamuse protsessi ei puutu. 
Püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuses sisalduvate andmete loetelu on reguleeritud 
§ 17 lg-s 3.  

e) Pensioni määramise otsuses sisalduvate andmete loetelu on reguleeritud §-s 34.  

f) Paragrahv 20 lg 6 sisaldab volitust kasutada Eesti Hariduse Infosüsteemi andmeid isiku 
õppimise tõendamiseks (vastavad andmed on infosüsteemi põhimääruse § 23 lg 2 kohaselt 
õigusliku tähendusega1132). Sättes on küll viidatud ka võimalusele tõendada õppimist isiku 
enda poolt esitatud tõendiga, ent kuna „andmete lahknevuse korral lähtutakse Eesti 
Hariduse Infosüsteemi andmetest”, näib, et isikult vastava tõendi küsimine ei oma mingit 
tähendust, v.a juhtumil, kus infosüsteemi laekuvad andmed hiljem, kui isik on juba jõudnud 
dokumendi alusel oma haridust tõendada.  

g) Seaduses on mitmes kohas viited juhtumitele, mil tekib vajadus teiste valdkondadega 
andmevahetuseks. Näiteks peab isik tõendama oma staatust või on pensioni maksmine 
mõjutatud muudest menetlustest (nt toitjakaotuspensioni puhul päevases õppevormis õppiv 
laps, 12. rasedusnädalast alates rase lesk, rahvapensioni puhul vähemalt 5 a Eestis elamise 
nõue, § 47 riiklikust pensionist kinnipidamiste juhtumid nt täitemenetlus jne). Vajadus 
erinevatest allikatest andmete saamiseks tuleneb m.h ka § 28 lg-st 2, mille kohaselt loetakse 
pensionistaaži hulka mitmeid erinevaid perioode. Kuidas isik vastavat staatust või perioodi 
peab tõendama, ei nähtu alati seadusest, näiteks sotsiaalministri juhend riikliku pensioni 
määramise, ümberarvutamise ja maksmise kohta1133 nimetab üldiselt „pensioniõigusliku 
staaži dokumenti”.  

h) Elukoha määramisel on kohustus lähtuda rahvastikuregistri andmetest (§ 31 lg 11): 
pensionitaotleja elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud elukoht. Kui pensionitaotlejal ei 
ole registrijärgset elukohta, määratleb pensionitaotleja oma elukoha ise. 

                                                 
1132 Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus. RT I 2004, 61, 434; ...; 2008, 36, 217. 
1133 Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend. RTL 2002, 9, 89; ...; 2008, 77, 1068. 
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i) Riikliku pensionikindlustuse registri pidamise õiguslikud alused on reguleeritud RPKS 11. 
peatükis. Tegemist on suure ja ka võrdlemisi keeruka registriga selles mõttes, et palju on 
andmete esitajaid ja kasutajaid. Seda olulisem on andmekogu pidamise selge õiguslik 
režiim. 

− Registri eesmärk on § 51 lg-s 1 sõnastatud tautoloogiliselt (andmekogu eesmärk on 
andmete kogumine) ning täpsustamata seadustega pandud ülesannete täitmiseks. 
Registri pidamise õiguslike piiride määratlemisel ei ole sellisest formuleeringust seega 
vähimatki abi.  

− Paragrahvis 52 on toodud mitteammendav loetelu seadustest, mille alusel toimub 
andmevahetus, lisaks on viide registri põhimäärusele. Viimase osas on oluline silmas 
pidada, et registri põhimäärus saab vaid täpsustada seaduses etteantut, põhiõigusi 
riivavaid täiendavaid õigusi või kohustusi see luua ei saa. Eraldi on välja toodud kohtute 
ja kohtutäiturite õigus registrit kasutada, mis aga eeldab andmete saamise õigust 
täpsustavat normi mõnes seaduses, kuna antud sättes ei ole täpsustatud, millistel 
juhtudel ning mis eesmärkidel kohtud ja kohtutäiturid andmeid pärida võivad.  

− Paragrahv 52 lg-s 2 on sätestatud Sotsiaalkindlustusameti kohustus esitada andmeid 
tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 81 alusel asutatud andmekogusse selle 
põhimäärusele vastavas mahus ja korras. Arvestades sätte asukohta paragrahvis 
pealkirjaga „Kannete tegemine registrisse ja andmete saamine registrist”, on siin ilmselt 
mõeldud andmevahetust kahe registri vahel. Samas tuleb arvestada ka seda, et 
kõnealune tööpoliitika infosüsteemi põhimäärus saab, nagu juba varem rõhutatud, vaid 
täpsustada seadusest tulenevaid isikuandmete töötlemise õiguslikke aluseid. § 52 lg-t 2 
üksi isikuandmete töötlemist (s.h edastamist) lubavaks õiguslikuks aluseks lugeda ei 
saa.  

− Töödeldavate isikuandmete koosseis on seaduse tasandil reguleeritud §-s 53: isikut 
identifitseerivad andmed (andmed võetakse rahvastikuregistrist, ent lähtuda võib ka 
isikut tõendavast dokumendist), isiku üldandmed (samuti rahvastikuregistrist); 
sotsiaalmaksu andmed; pensionide, toetuste ja hüvitiste maksmisega seotud andmed. 
Identifitseerivate ja üldandmete vahel vahetegu on ebaselge (rahvastikuregistri 
seadus, millest nimetatud andmed võetakse, selliseid kategooriaid ei defineeri), samuti 
vajaks täpsustamist, millal tuginetakse identifitseerivate andmete registrisse 
kandmisel rahvastikuregistrist ning millal isikut t õendavast dokumendist (kas 
viimasest vaid juhul, kui rahvastikuregistri andmed puuduvad).1134  

j) Paragrahv 54 kohaselt on isikul võimalik elektroonilise kanali kaudu tutvuda teatud tema 
kohta registris säilitatavate pensionikindlustust kajastavate andmetega. Selline võimalus on 
hea näide andmesubjekti osaluspõhimõtte realiseerumist toetavast seadusandlusest ja 
infrastruktuurist.  

                                                 
1134 Jaanuaris 2009 on sotsiaalminister ajakirjanduse vahendusel teatanud, et tegelikult on väga suur probleem isikutega 

kontakti saamisega, kuna märkimisväärne hulk andmed ei pruugi olla õiged. Vt nt intervjuud sotsiaalminister Maret 
Maripuuga: „Maret Maripuu: tunnistan, et olen ise ka süüdi, aga karistan kantslerit”, Eesti Päevaleht, 08.01.2009. 
Arvutivõrgus (12.01.2009): http://www.epl.ee/artikkel/454375.  
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11.4.6. Töötuskindlustuse seadus (TKindlS) 

a) Töötuskindlustushüvitise saamiseks on õigustatud isikud, kes on töötuna arvele võetud ning 
kelle töötuskidlustusstaaž on piisav (§ 6 lg 1). Viimase arvestamine toimub § 7 lg 4 
kohaselt töötuskindlustuse andmekogu baasil, kuhu andmed laekuvad Maksu- ja 
Tolliametilt ning vajadusel tööandja väljastatud tõendi baasil.  

b) Töötuskindlustushüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus ja vajalikud lisadokumendid, mille 
nõuded määrab sotsiaalminister (§ 10 lg 1). Avalduse alusel tehtava otsuse detailid ning 
selle liikumine Töötukassa ja Tööturuameti vahel on kirjeldatud §-s 11. Töölepingute 
kollektiivse ülesütlemise korral esitab avalduse ja lisadokumendid oma töötajate kohta 
tööandja (§ 17). 

c) Hüvitise maksmine peatatakse kindlustatu lahkumisel Eestist muudes riikides töö 
otsimiseks (§ 121 lg 1). See eeldab Eestist lahkumise päeva info jõudmist Töötukassani, kes 
seepeale teeb maksmise peatamise otsuse (§ 121 lg 4). Kindlustatu ja Tööturuameti §-st 14 
tulenev teatamiskohustus puudutab vaid maksmise lõpetamist (§ 13) puudutavaid 
asjaolusid. Kui tegemist on kollektiivse ülesütlemisega, on tööandjal kohustus muutunud 
asjaoludest teatada (§ 18 lg 5).  

d) Hüvitis tööandja maksejõuetuse korral on reguleeritud §-des 19 jj. Sel juhul esitab avalduse 
ja dokumendid töötajate eest pankrotihaldur (§ 21), ehkki sotsiaalministri määrus hüvitise 
taotlemise vorminõuete kohta1135 täpsustab, et vaja on ka töötajate poolt esitatud kinnitust 
nõude suuruse kohta või nõudeavaldust. Paragrahv 21 lg-s 2 on täpsustatud, milliste 
dokumentidega tõendatakse tööandja maksejõuetust. Töötukassa kontrollib § 22 lg 1 
kohaselt taotletava summa põhjendatust. 

e) Paragrahvis 23 on sätestatud Töötukassa eesmärgid (seaduses loetletud hüvitiste maksmine) 
ning üldvolitus saada eesmärkide täitmiseks andmeid kõikidelt riigi ja kohaliku 
omavalitsuse organitelt ja nende andmekogudest, kui andmete saamist ei ole piiratud 
seadusega. Pidades silmas täitevvõimule volituste andmise põhiseaduslikke piiranguid ja 
IKS-i üldreegleid, ei ole selliselt andmete nõudmise õigus aktsepteeritav. 

f) Paragrahv 35 alusel asutatakse töötuskindlustuse andmekogu. Kogutavad andmed on 
määratletud § 35 lg-s 2, ent sarnaselt RaKS puhul mainitud probleemiga, on siingi 
ebaõnnestunud klausel, mille kohaselt üks kategooria andmeid, mida kogutakse, on 
„isikuandmed”. Üsna täpselt on reguleeritud Maksu- ja Tolliameti poolt edastatavate 
andmete koosseis (§ 35 lg 5). Tööturuameti poolt töötukassale edastatavate andmete 
kategooriad on määratlemata (§ 35 lg 6).  

11.4.7. Tööturuteenuste ja –toetuste seadus (TTTS) 

a) Kohe üldsätetes on §-s 5 sätestatud töötu, tööotsija ja tööandja kohustus viivitamatult 
teatada Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele asjaoludest, mis toovad kaasa 

                                                 
1135 Sotsiaalministri 7.12.2006 määrus nr 66, „Hüvitise taotlemise avalduse vorm tööandja maksejõuetuse korral ja 

avaldusele lisatavate dokumentide loetelu”. RTL 2006, 88, 1631. 
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arveloleku lõpetamise või käesolevas seaduses sätestatud tööturuteenuste ja -toetuste 
saamise õiguse lõppemise. 

b) Töötuna või tööotsijana arvelevõtmiseks tuleb isiklikult pöörduda Tööturuameti 
piirkondlikku struktuuriüksusesse ning esitada avaldus ja dokumendid, mille määrab 
sotsiaalminister oma määrusega (§ 6 lg-d 1 ja 2).  

c) Töötuna või tööotsijana ei võeta arvele tervel real juhtudel, mis eeldavad muudest allikatest 
andmete saamist või kontrollimist (6 lg-d 5 ja 6). Näiteks tuleb kontrollida, kas isik ei õpi, 
ei ole juriidilise isiku juht- või kontrollorgani tasustatav liige, ei ole ajateenistuses jne. 
Samade aluste ilmnemisel lõpetab Tööturuamet isiku arveloleku (§ 7 lg 1 p 3 ja lg 2 p 3). 
Seadusest ei tulene, kuidas selliseid andmeid töödeldakse, kolmandatelt isikutelt andmete 
pärimise õigus on reguleerimata. Tuleb aga märkida, et all punktis e viidatud registri 
pidamise põhimääruses1136 on sätestatud ulatuslik loetelu teistest riigi andmekogudest, 
millega toimub ristkasutus.  

d) Paragrahviga 8 asutatakse töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste 
osutamise register. 

− Registri eesmärk on sätestatud väga üldiselt: määratlemata seadustega pandud 
ülesannete täitmiseks vajalike andmete tagamine nii Tööturuametile kui 
sotsiaalministeeriumile (arvestades siin sotsiaalministeeriumit puudutavate seaduste ja 
ülesannete hulka, ei aita seesugune säte registri eesmärki määratleda).  

− Registris sisalduvad andmekategooriad on võrdlemisi täpselt sätestatud § 8 lg-s 4, v.a p. 
1, mis viitab lihtsalt “isikuandmetele”, mis saadakse rahvastikuregistrist või isikut 
tõendavalt dokumendilt. 

− Eraldi on sätestatud “statistiliste andmete” edastamine sotsiaalministeeriumile. Puudub 
definitsioon statistiliste andmete kohta (võimalik, et on mõeldud anonümiseeritud 
andmeid), ent kindlasti tuleb andmete edastamisel lähtuda IKS §-st 16, mille kohaselt 
on riiklikuks statistikaks üldjuhul lubatud kasutada vaid kodeeritud andmeid. 

e) Paragrahviga 81 asutatakse tööpoliitika infosüsteem. 

− Paragrahv 81 lg-t 5 silmas pidades on andmekogu mõeldud sisaldama vaid isiku otsest 
tuvastamist mittevõimaldavaid andmeid. IKS § 4 lg 1 kohaselt on isikuandmed ka 
kaudset tuvastamist võimaldavad andmed, seega on isikuandmete töötlemise piirangud 
siinkohal siiski relevantsed (sellele viitab ka antud sätte viimane lause, mis lubab 
andmekogus isikuandmeid töödelda vaid andmekogu eesmärgi saavutamiseks vajalikus 
ulatuses).  

− Infosüsteemi eesmärk on erinevate sotsiaalvaldkondade analüüs ja planeerimine (§ 81 lg 
1). 

                                                 
1136 Vabariigi Valitsuse 27.01.2006 määrus nr 27 „Töötuna ja tööotsijana arvel olevate isikute ning tööturuteenuste 

osutamise registri pidamise põhimäärus”, RT I 2006, 6, 39. 
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− Süsteemi esitavad m.h andmeid TTTS § 8 lg 51 alusel töötuna ja tööotsijana arvel 
olevate isikute ning tööturuteenuste osutamise registrist Tööturuamet ning TKindlS § 35 
lg 8 alusel töötuskindlustuse andmekogust Töötukassa. Milliseid isikuandmeid 
esitatakse, on jäetud täielikult täitevvõimu määrata, kuna seda kumbki seadus ei 
täpsusta, ainsaks lähtealuseks on TTTS § 81 lg-s 4 sätestatud loetelu andmetest, mida 
infosüsteem üldse sisaldab.  

f) Oluline isikuandmeid sisaldav dokument on individuaalne tööotsimiskava (§ 10). Seaduse 
tasandil on võrdlemisi täpselt sätestatud sellesse dokumenti kantavate isikuandmete loetelu 
(§ 10 lg-d 2 ja 3). Paragrahv 10 lg-s 5 sätestatud riskigruppi kuuluvuse kindlakstegemine 
võib teatud juhtudel eeldada andmete saamist kolmandatelt isikutelt (näiteks tuleb kuidagi 
kindlaks teha arvelevõtmisele eelnenud 12 kuu jooksul vanglast vabanemise asjaolu), 
seaduse tasandil selle kohta aga täpsustus puudub. 

g) Tööturukoolituse läbiviijal, tööpraktikat võimaldaval tööandjal, avaliku töö korraldajal ja 
tööharjutuse teenuse osutajal on kohustus pidada arvestust osavõtjate kohta ja esitada 
vastavaid andmed Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele (§ 13 lg 4 p 1, § 15 lg 5, 
§ 16 lg 5, § 17 lg 5). 

h) Töötutoetuse arvestamisel võib vastavalt § 26 lg-dele 3 ja 4 tekkida vajadus kontrollida 
kolmandatest allikatest isiku teatud varasemaid tegevusi (õppimine, ajateenistuskohustuse 
täitmine jne). Töötutoetuse avalduse üskikasjad ja vajalikud dokumendid kehtestab 
sotsiaalminister, seaduse tasandil selle kohta täpsustus puudub.  

11.4.8. Riiklike peretoetuste seadus (RPTS) 

a) Peretoetuste puhul on RPTS 2. ja 3. peatükis sätestatud toetuste saamiseks vaja esitada 
avaldus ja isikut tõendav dokument (§ 16 lg 1). Avalduse vormi ja nõutavad 
lisadokumendid kehtestab sotsiaalminister (§ 16 lg 2). Asjaoludest, mis mõjutavad 
peretoetuste saamist või toetuste suurust, on toetuste saaja kohustatud elukohajärgsele 
pensioniametile kirjalikult teatama kümne tööpäeva jooksul, arvates nende asjaolude 
tekkimise päevast (§ 29 lg 1). Selle kohustuse mittetäitmisel või teadlikult valeandmete 
esitamisel nõutakse toetus vastavas summas tagasi (§ 30 lg 1).  

b) Peretoetuse andmise kohta teeb otsuse pensioniamet ja otsuses sisalduvad andmed või 
nende kategooriad on loetletud § 22 lg-s 3.  

c) Paragrahv 29 lg 2 kohaselt on juhul, kui lapsevanem on seadusega kehtestatud korras 
tunnistatud tagaotsitavaks ning tagaotsimine lõpetatakse, tagaotsimisega tegelev asutus 
kohustatud saatma pensioniametile teate tagaotsimise lõpetamise kohta viie tööpäeva 
jooksul, arvates tagaotsimise lõpetamisest. 

d) Eraldi registrit peretoetustega seoses ei peeta, § 31 lg 1 kohaselt kantakse andmed 
peretoetuste määramise, määramise aluste ja maksmise kohta riikliku pensionikindlustuse 
registrisse. Sätestatud on ka peretoetuste määramiseks vajalike andmete kandmine Eesti 
Hariduse Infosüsteemist ning rahvastikuregistrist pensionikindlustuse registrisse (§ 31 lg-d 
11 ja 12). 
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11.4.9. Vanemahüvitise seadus (VHS)  

a) Ka vanemahüvitiste puhul võib tekkida teatud isikuandmete kontrollimise vajadus, nt § 2 lg 
1 kohaselt on toetuse saamise eelduseks residentsus või püsivalt Eestis elamine. 

b) Hüvitise suuruse arvutamise puhul on tehtud selge viide riiklikku pensionikindlustuse 
registrisse kantud ühe kalendrikuu keskmise isikustatud sotsiaalmaksu andmete 
kasutamisele (§ 3 lg 1). 

c) Hüvitise saaja on viivitamata kohustatud teatama hüvitise saamist või selle suurust 
mõjutavate asjaolude muutumisest pensioniametit (§ 5). 

d) Paragrahvis 7 on reguleeritud juhtumid, mil hüvitist on võimalik tagasi nõuda, s.t. 
olukorrad, kus tegelikult puudus õigus sellises määras hüvitist saada (nt kui füüsilisest 
isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni esitamisel ilmneb, et tema tegelik ettevõtlustulu, millest 
on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud mahaarvamised, oli väiksem 
talle hüvitise arvutamise aluseks olnud tulust). Seda sätet tuleks vaadelda koos hüvitise 
saaja §-st 5 tuleneva asjaolude muutumisest teavitamise kohustusega. 

e) Ilmselt pettuste ja õigustamatute hüvitisemaksete vältimiseks on § 7 lg-s 11 sätestatud 
Pensioniameti õigus kontrollida isikustatud sotsiaalmaksu andmeid hüvitise maksmise 
kalendrikuude kohta hüvitise maksmise perioodil ning nelja kalendrikuu möödudes pärast 
hüvitisele õiguse lõppemist.  

f) Sarnaselt RPTS-ga kantakse andmed hüvitise määramise, määramise aluste ja maksmise 
kohta kantakse riiklikusse pensionikindlustuse registrisse, samas on sätestatud hüvitise 
määramiseks vajalike andmete kandmine rahvastikuregistrist ning ravikindlustuse 
andmekogust pensionikindlustuse registrisse (§ 8). 

11.4.10. Elatisabi seadus (ElatisAS) 

a) Elatisabi saamiseks §-des 2 ja 3 sätestatud tingimustel on vastavalt §-le 5 vaja esitada 
taotlus Sotsiaalkindlustusametile. Erinevalt enamikest eespool käsitletud toetustest ja 
hüvitistest, on elatisabi puhul toetuse saamise nii taotluse üksikasjad kui nõutavad 
dokumendid reguleeritud seaduse tasandil (§ 5 lg-d 2 ja 3), ehkki taotluse vormi kehtestab 
siiski sotsiaalminister. 

b) Elatisabi maksmise lõpetamise üheks aluseks on m.h, kui ilmneb, et elatisabi saamise 
tingimused ei olnud või ei ole enam täidetud (§ 8 lg 1 p 3). Seda normi tuleks vaadelda 
koos § 9 lg-ga 1, mille kohaselt tuleb vanemal, kellele elatisabi välja makstakse, 
viivitamatult Sotsiaalkindlustusametile teatada asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi 
maksmist. Valeandmete esitamise kohta ElatisAS-s regulatsiooni ei ole. 

c) Paragrahv 13 kohaselt kantakse andmed elatisabi määramise, määramise aluse ja maksmise 
kohta kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse. 
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11.4.11. Riikliku matusetoetuse seadus (RMTS) 

a) Matusetoetuse puhul võib tekkida teatud vajadus kontrollida andmeid Eesti alalise elaniku 
või tähtajalise elamisloa/elamisõiguse alusel Eestis elava välismaalase jt eristaatuses 
olevate isikute staatuse kohta (§ 2 lg 1 ja § 4 lg 2 – matusekorraldaja staatus).  

b) Matusetoetuse taotluse vormi kehtestab sotsiaalminister ning selle sisu osas seaduse 
tasandil täpsustused puuduvad, v.a. osas, et taotleja kinnitab, et ta ei ole toetust saanud 
muude seaduste alusel (§ 7). Samas paragrahvis on aga loetletud esitatavad 
lisadokumendid.  

c) Paragrahv 10 mainib valeandmete esitamist, mis on aluseks matusetoetuse 
mittemääramisele. Paragrahv 13 lg 1 kohaselt on valeandmete esitamise tõttu võimalik 
matusetoetuse tagasinõudmine. 

11.4.12. Ohvriabi seadus (OAS) 

a) Teatud isikuandmete avalikustamise kohustus tekib OAS § 6 lg 3 koostoimes lõigetega 2 ja 
4 alusel ohvriabi vabatahtlikul, kes peab vabatahtlikuks saamiseks kinnitama enda vastavust 
teatud tingimustele (s.h karistatuse, tervisliku seisundi, töökogemuse kohta).  

b) Psühholoogilise abi kulu hüvitamist on võimalik taotleda § 61 lg 3 alusel. Kulu hüvitamise 
otsustamisel peab Sotsiaalkindlustusamet hindama mitmeid taotleja intiimsfääri 
puudutavaid asjaolusid, s.h psühholoogilise abi eeldatavat tõhustust ning muid abivajadusi 
(§ 62 lg 2), täpsustust, kuidas see toimub, seadus ei sätesta. Taotluse vormi ja nõutavate 
dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister (§ 62 lg 4).  

c) Kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise puhul võib tekkida vajadus kontrollida isiku 
andmeid Eesti kodakondsuse, Eesti alaliseks elanikuks olemise või välismaalase staatuse 
kohta (§ 7 lg 2, § 9). Samuti on hüvitise suuruse määramiseks vajalik teatud kulusid 
(näiteks ravikulusid) tõendada (§ 10, § 11), näiteks töövõimetusest tuleneva kahju 
hindamisel on selgelt määratletud, et lähtutakse eelnenud kuue kuu sotsiaalmaksuga 
maksustatud tulust.  

d) Paragrahv 16 lg 1 p 3 kohaselt ei maksta hüvitist, kui ohver on ise teatud kuriteo toime 
pannud ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud. Eeldab ilmselt andmete 
saamist karistusregistrist.  

e) Nii psühholoogilise abi kulu kui kuriteoohvri hüvitise taotlemine on reguleeritud §-s 19. 
Taotluses peavad olema hüvitise taotleja andmed ning andmed kuriteo ja tekitatud kahju 
kohta ja kahju muudest allikatest hüvitamise kohta. Vajalike dokumentide loetelu kehtestab 
sotsiaalminister. Eeluurimisasutuse poolt esitatavate andmete dokumendi vormi kehtestab 
siseminister määrusega. Taotletava hüvitise suuruse näitab oma taotluses hüvitise taotleja 
meditsiinidokumentide, sissetulekut tõendavate dokumentide ning vägivallakuriteoga 
tekitatud otseseid kulusid tõendavate dokumentide alusel, samuti seoses sama kahjuga 
muudest allikatest saadud või saadavat hüvitist tõendavate dokumentide alusel, mis 
lisatakse taotlusele. Sotsiaalkindlustusametil on õigus hüvitise taotleja esitatud andmeid 
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kontrollida ja saata taotleja arstlikule läbivaatusele. Seadus ei täpsusta, millistest allikatest 
esitatud andmeid kontrollida võib.  

f) Paragrahv 25 lg 1 (“Andmete registrisse kandmine”) kohaselt kantakse andmed ohvrile 
hüvitiste määramise ja maksmise kohta riikliku pensionikindlustuse registrisse Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud korras. Sama sätte lõige 2 sätestab, et ohvrite isikuandmeid 
töödeldakse kooskõlas IKS-ga.  

g) Arvestades OAS-i alusel teenuseosutajale ja/või ohvriabi vabatahtlikule teatavaks saavate 
isikuandmete võimalikku väga suurt tundlikkust, on üllatav, et seadus ei sätesta 
isikuandmete edastamise keeldu või konfidentsiaalsuskohustust enam kui üldise viitega, et 
isikuandmeid töödeldakse kooskõlas IKS-ga. Avaliku teenistuse seaduse § 67 kehtestab 
küll teenistujate suhtes nii teenistussuhte ajal kui pärast teenistusest vabastamist hoidma 
talle teenistuse tõttu teatavaks saanud teiste inimeste prekonna- ja eraellu puutuvaid 
andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni, ent kui tegemist ei ole 
teenistujaga (mis OAS-i puhul on võimalik), siis kohaldub vaid IKS § 26. IKS §-st 26 
tuleneb konfidentsiaalsuskohustus isikuandmete töötleja alluvuses andmeid töötleva isiku 
suhtes. Pidades silmas ohvriabi vabatahtliku õiguslikku staatust (on vaieldav, 
teenuseosutaja ja vabatahtliku vahel on alluvussuhe – vt OAS § 6), võib siin tekkida 
õiguslik lünk andmete saladuses hoidmise osas.  

11.4.13. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus (PISTS)  

a) PISTS § 21 lg-s 1 on defineeritud isiklik rehabilitatsiooniplaan. Rehabilitatsiooniplaan on 
dokument, millele viidatakse lisaks PISTS § 21 lg-le 2 ka SHS-s mitmete teenuste juures. 
See on rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt isiku enda või isiku ja tema seadusliku 
esindaja osalemisel koostatud kirjalik dokument, milles antakse hinnang isiku 
tegevusvõimele, kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vajadusele ning tuuakse ära isiku 
iseseisvaks toimetulekuks ja sotsiaalseks integreerumiseks vajalikud tegevused. 
Rehabilitatsiooniplaani vormi ja nõuded selle täitmisele kehtestab sotsiaalminister. 

b) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuse määramisel võib tekkida vajadus kontrollida isiku 
andmeid Eesti kodakondsuse, alalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse staatuse kohta 
(§ 3). 

c) Andmed puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kohta kantakse 
riiklikku pensionikindlustuse registrisse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras (§ 15). 

d) Toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus ning seaduses loetletud põhidokumendid. 
Lisadokumentide loetelu ja taotluste vormid kehtestab sotsiaalminister (§ 16 lg 2). 
Täpsemaid juhiseid, milliseid andmeid toetuste taotlemise käigus võib nõuda, ei ole seaduse 
tasandil sätestatud.  

e) Paragrahvides 19 ja 20 sätestatud juhud, mil toetuste maksmine peatatakse, lõpetatakse või 
muudetakse selle tingimusi, eeldab täiendavate andmete jõudmist Sotsiaalkindlustusametile 
(näiteks informatsioon isiku paranemise, vanglasse sattumise jms kohta). 
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f) Vastavalt § 24 lg-le 1 nõutakse toetus tagasi juhul, kui isik on teadvalt esitanud 
valeandmeid. Kui liigselt makstud summade tagasinõudmiseks tehakse ettekirjutus ning kui 
puuduvad andmed isiku aadressi kohta või kui isik ei ela teadaoleval aadressil ja tema 
tegelik viibimiskoht ei ole teada ning ettekirjutust ei ole muul viisil võimalik kätte 
toimetada, avaldatakse ettekirjutuse resolutiivosa ametlikus väljaandes Ametlikud 
Teadaanded (§ 24 lg 4).  

11.4.14. Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) 

a) SHS-s kasutatavate mõistete seas on m.h defineeritud: 

− sotsiaalregister – ühesuguseid mõisteid ja ühtseid klassifikaatoreid kasutav 
andmekogu sotsiaalteenust, sotsiaaltoetust või muud abi taotlevate isikute kohta; 

− kohalik sotsiaalregister – valla- või linnavalitsuses peetav sotsiaalregister; 

− riiklik sotsiaalregister – üleriigiline hajutatud register valla- või linnavalitsuses 
peetavatest sotsiaalregistritest; 

− lapsehoiuteenuse osutamise infosüsteem – infosüsteem lapsehoiuteenuse 
kättesaadavuse tagamiseks ja kasutamise toetamiseks. 

Riikliku sotsiaalregistri asutamise kohta päris täpne norm puudub. Riikliku 
sotsiaalregistri põhimääruses1137 nimetatud registri asutamise õiguslikud alused 
väärivad aga tähelepanu. Viidatud on SHS § 6 punktis 8 nimetatud sotsiaalministri 
kohustusele riikliku sotsiaalregistri korraldamiseks ja riigi sotsiaalstatistika pidamiseks; 
§ 7 lg 1 punktis 7 nimetatud maavanema kohustusele kohalikest sotsiaalregistritest 
laekuva informatsiooni analüüsimiseks ning edastamiseks Sotsiaalministeeriumile ning 
§ 8 punktis 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse kohustusele moodustada ja pidada 
kohalikku sotsiaalregistrit ning edastada sotsiaalregistrist laekuvat informatsiooni 
Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras. Paragrahv 30 lg-st 5 tuleneb ainult 
üldsõnaline kohustus kanda Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras sotsiaalregistrisse 
andmed, mis on vajalikud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu 
abi saamiseks. Midagi enamat SHS sotsiaalregistri kohta ei sätestagi (registri 
asutamiseks pädevat asutust, registri eesmärki, registrisse kantavaid andmekategooriaid, 
vastutavaid ja volitatud töötlejaid vms).  

Lapsehoiuteenuse osutamise infosüsteemi õiguslik alus on sätestatud SHS § 301 ning 
see regulatsioon sisaldab andmekogu eesmärgi ammendavat kirjeldust (§ 301 lg 1), 
asutamise volitust Vabariigi Valitsusele (§ 301 lg 2), siseministeeriumi nimetamist 
vastutavaks töötlejaks (§ 301 lg 3) ning volitatud töötleja määramise korda (§ 301 lg 4). 
Andmekogusse kogutavate andmete määramine on täielikult jäetud täitevvõimu 
otsustada: infosüsteemi nõuetekohaseks talituseks vajalik andmete ulatus ja töötlemise 
kord kehtestatakse infosüsteemi põhimäärusega (§ 301 lg 5). 

                                                 
1137 Vabariigi Valitsuse 8.07.1999 määrus nr 214, RTI 1999, 60, 620; ...; 2004, 63, 451. 
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b)  Teatud sotsiaalhoolekande teenuste saamiseks peab olema alaline elanik, omama elamisluba 
jne, mistõttu on vaja kontrollida andmeid isiku vastava staatuse kohta (§ 4 lg-d 1 ja 2). 

c) Lastega kokkupuudet omavaid sotsiaalteenuseid ei tohi osutada isik, keda on karistatud 
teatud tüüpi kuritegude eest (§ 101). Selle kontrollimiseks on vaja andmeid 
karistusregistrist. 

d) Rehabilitatsiooniteenuse taotlemise puhul on seaduses nimetatud ka mõned dokumendid, 
mis tuleb koos avaldusega esitada (nt arstitõend) (§ 116 lg 3).  

e) Paragrahv 117 alusel moodustuvad veel omamoodi väikesed andmekogud – nimelt on 
rehabilitatsiooniteenuse osutajal kohustus pidada teenuse osutamist ootavate isikute 
järjekorda. Nimekirja kantavad andmed on 117 lg-s 2 ammendavalt loetletud. 

f) Erihoolekandeteenuse saamiseks väljastab Sotsiaalkindlustusamet suunamisotsuse, millesse 
märgitavad andmed on loetletud § 1117 lg-s 2.  

g) Sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi saamiseks on isikul 
üldine kohustus esitada valla- või linnavalitsusele andmed (§ 30 lg 1). 
Sotsiaalhoolekandeametnikul on õigus saada isiku kohta talle abi andmiseks vajalikke 
täiendavaid andmeid teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, kui nende andmete 
avaldamine ei ole seadusega keelatud (§ 30 lg 2). 

h) Oluliseks isiku õiguste garantiiks tuleb pidada § 35 lg-st 1 tulenevat isiku õigust 
informatsioonile: isikul on õigus saada teavet hoolekandetöötaja valduses olevatest, samuti 
sotsiaalhoolekandeasutuses olevatest tema kohta käivatest dokumentidest. 
Hoolekandetöötajal on teabe andmisest õigus keelduda kui see on vastuolus 
sotsiaalhoolekannet saava isiku huvidega (§ 35 lg 2). Antud sätte puhul võib siiski tekkida 
küsimus, kas see hõlmab õigust kõigi andmete ja dokumentidega ka tutvuda või on lõikes 1 
osundatud “teave dokumentidest” piiratud teatud dokumentide olemasolu kinnituse ja/või 
kirjeldusega. Vajadusel saab isik tugineda ka IKS §-le 19 ning nõuda andmete töötlejalt 
tema kohta säilitatavaid isikuandmeid ning muid selgitusi isikuandmete töötlemise 
üksikasjade kohta.  

i) Hoolekandetöötajate konfidentsiaalsuskohustus on sätestatud vaikimisi eeldusena §-s 36: 
andmeid sotsiaalhoolekannet saava isiku või perekonna kohta võib avaldada ainult juhul, 
kui nende avaldamata jätmine ohustab teise isiku elu või tervist või kui andmed on seotud 
kuriteo toimepanemisega.  

j) Tähelepanu väärib § 37, mille kohaselt on isiku kohta andmete edastamise kohustus 
kolmandatel isikutel peale andmesubjekti enda: abi vajava isiku perekonnaliikmed, 
kohtunik, politseinik, prokurör, ravi- või haridusasutuse juht või muu ametiisik on 
kohustatud teatama sotsiaalhoolekannet vajavast isikust või perekonnast valla- või 
linnavalitsusele. See kolmandatele isikutele tekkiv kaasaaitamiskohustus hõlmab samuti 
küsimust isikuandmete kaitsest. 
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12. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

12.1. Sotsiaalseadustiku üldosas isikuandmete töötlemise reguleerimisest 
üldiselt 

Teiste riikide sotsiaalõiguse üldosade ning Eesti sotsiaalõiguse eriosa põhiliste seaduste analüüs 
isikuandmete töötlemise aspektist näitab, et SÜS tasandile on võimalik viia mõned andmekaitset 
käsitlevad normid.  

Vaadeldud sotsiaalvaldkonna eriseadused sisaldavad mitmeid kokkulangevaid või ühise 
eesmärgiga norme (konfidentsiaalsuskohustused, taotluste ja dokumentide nõudmise võimalused, 
kohustus teatada asjaolude muutumisest, valeandmete esitamine, andmekogude asutamine jms). 
Nende pinnalt saab esile tuua mõned teemad, mida oleks mõisteaparatuuri ühtlustamise ja 
regulatsiooni üheseltmõistetavuse huvides mõistlik reguleerida SÜS-s. Neist lähemalt allpool.  

Teiste riikide praktika näitab, et sotsiaalvaldkonnas isikuandmete reguleerimiseks on kaks põhilist 
võimalust. Kui sotsiaalõigus (või osa sellest, nt sotsiaalkindlustusõigus) on kodifitseeritud, on 
võimalik seadustikus kas eraldi peatükina või hajutatult isikuandmete töötlemist käsitlevaid norme 
esile tuua. Kui sotsiaalõigus ei ole kodifitseeritud, on osades riikides vastu võetud lisaks 
isikuandmete kaitse üldseadusele spetsiaalne sotsiaalvaldkonnas (või osas sellest, nt 
sotsiaalkindlustuses) isikuandmete töötlemist reguleeriv seadus.  

Sõltumata reeglite formaalsest asukohast, erinevad normistikud riigiti märkimisväärselt selles osas, 
kas tegemist on paljuski isikuandmete kaitse seadust dubleerivate üldnormistikega (nt Läti, Soome, 
Saksamaa) või on tegemist isikuandmete kaitse üldseadust täpsustavate sätetega (nt Taani, 
Saksamaa). Esimesel juhul on dubleerimisel mõte vaid juhul, kui sellega on soovitud välistada 
isikuandmete üldseaduse kohaldamine ja koondada kogu ühe valdkonna andmekaitse alane 
regulatsioon ühte seadustikku kokku, mis näib nii olevat Saksamaa puhul (SGB X kordab BDSG 
üldreegleid, ent täiendab neid sotsiaalvaldkonna spetsiifilistega). Näiteks Soome puhul jäi 
käesoleva analüüsi raames tehtud pealiskaudse vaatluse tulemusena kohati siiski arusaamatuks, mis 
on mitmetes seadustes täpselt samade üldpõhimõtete ümberkirjutamise mõte, eriti kui isikuandmete 
kaitse üldseaduse rakendumist ei ole soovitud välistada.  

Kuna töögrupp võttis lähtepunktiks üldregulatsioonide dubleerimise vältimise, siis piisab 
andmekaitse sätete puhul valdavalt viitest IKS-le. Teisest küljest peab eriosa seadustesse 
paratamatult jääma hulk isikuandmete töötlemist reguleerivaid norme, sest erinevate teenuste 
lõikes spetsiifilistel eesmärkidel isikuandmete töötlemine vajab põhiseaduse nõuetele vastavat 
piisavat täpset reguleerimist. Seega on andmete töötlemise üksikjuhtumeid mõistlik endiselt 
reguleerida eriseadustes.  

Mitmetes riikides (Saksamaa, Taani) sätestatud andmesubjekti kohustus anda kolmandale isikule 
andmete edastamiseks nõusolek annab sama tulemuse, mis seaduse alusel isiku nõusolekuta 
andmete töötlemine. Isikute maksimaalse kaasamise ja informeerimise efekti võib saavutada pigem 
täiendava informeerimiskohustuse sätestamisega (vt p 12.5). 

Kuna võetud lähtealuseks on, et SÜS-i ei koondu terviklik isikuandmete töötlemise regulatsioon, 
vaid ainult IKS-ist kui üldseadusest tehtavad põhjendatud erisused ja täpsustused, ei tule 
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andmekaitse teemalisi norme SÜS-i kuigi palju, mistõttu ei pruugi olla vajadust eraldi andmekaitse 
peatüki järele, kui vastavaid norme näiteks muude menetlusnormidega koos reguleerida.  

Alljärgnevalt konkreetsed tähelepanekud ja ettepanekud.  

12.2. Isikuandmete töötlemise reeglite kohaldamisala  

Isikuandmete töötlemise reguleerimise puhul nii üldosas kui eriosades tuleks kindlasti vältida 
keskendumist vaid andmebaasidele ning automatiseeritud isikuandmete töötlemisele, s.t hõlmata 
kõik andmete töötlemise vormid. Reeglite kohaldamisala piiramise kavatsus oleks ilmselt ka 
vähetõenäoline, arvestades, et IKS-i rakendatakse kõigi mõeldavate andmetöötlusviiside suhtes, 
kuid sotsiaalvaldkonna andmekaitse normistiku kujundamisel tuleks laia kohaldamisala teadlikult 
silmas pidada. Vt ka käesoleva analüüsi punktis 11.3 toodud argumente. Selles suhtes on Eesti 
regulatsioon võrreldes enamike käesolevas analüüsis vaadeldud teiste riikidega juba praegu isiku 
õigusi paremini kaitsev.  

Teine oluline suunis isikuandmete töötlemise normide kohaldamisala suhtes on, et hõlmatud 
peaksid olema nii era- kui avalik-õiguslikud töötlejad , v.a kui eraõigusliku teenuseosutaja puhul 
on konkreetne vajadus tema suhtes mõnd normi mitte kohaldada (näiteks ei pea eraõigusliku 
teenuseosutaja jaoks taotluste vorme kehtestama riigi täitevvõim, ent andmekaitselised piirangud 
võivad siiski tuleneda seadusest). Isegi kui riik annab teenuse osutamise üle eraõiguslikule isikule, 
peab riik tagama, et teenuse osutamise käigus ei riivataks isikute põhiõigusi ning isikuandmete 
töötlemise piirangute puhul on riigipoolsed suunised seega õigustatud. Arvestada tuleb ka, et IKS 
kehtib samuti nii era- kui avalik-õiguslike andmetöötlejate suhtes, mingeid põhimõttelisi erisusi ei 
ole Eesti õiguses vajalikuks peetud.  

Kaks tähelepanekut veel kohaldamisala osas.  

Esiteks, Soomes kasutusel olev vahetegu dokumendi ja andmete salastatusel ei tundu põhjendatud, 
regulatsiooni eesmärk peab siiski olema isiku kohta käivate andmete kättesaadavuse tagamine vaid 
selleks õigustatud isikutele, s.t kaitsta on vaja andmeid, mitte andmekandjaid. Nii tuleks ka Eesti 
seaduste puhul (nii SÜS kui eriosa seaduste) arvestada, et isikuandmete kasutamine vajab seaduse 
tasandil volitust sõltumata sellest, kas tegemist on andmekogu pidamise volitusnormiga või 
taotluses nõutavate isikuandmete kehtestamisega.  

Teiseks, mõnedes riikides (nt Rootsi, vt p. 3.3.3., Saksamaa, vt p. 5.3.2) on sotsiaalvaldkonna 
eriseaduses reguleeritud surnud isikute andmete töötlemine. Eestis ei ole surnuid puudutavaid 
erinorme üldjuhul vaja ei sotsiaalseadustiku üld- ega eriosasse, kuna surnute isikuandmete kaitse 
on reguleeritud IKS §-s 13. Juhul, kui IKS-s toodud reeglitest ei ole põhjust erandit teha, ei ole 
regulatsiooni killustamise vältimiseks mõttekas seda rohkem reguleerida.  

12.3. Üldine konfidentsiaalsuskohustus 

Ettepanek on SÜS-i lisada isikuandmeid töötlevate isikute kohustus mitte edastada neile 
tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid selleks mitte õigustatud kolmandatele 
isikutele, seda nii töö- või teenistussuhte või sotsiaaltoetuse- või teenuse osutamises osalemise ajal 
kui peale selle lõppemist (eesmärk on hõlmata kõik isikud, kes sotsiaalseadustikus sätestatud 
ülesandeid täites võivad isikuandmetega kokku puutuda).  
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Konfidentsiaalsuskohustuse juures oleks asjakohane ka sätestada, et saladuse hoidmise kohustuse 
täitmiseks on teenuseosutaja kohustatud rakendama vajalikke organisatsioonilisi ja tehnilisi 
meetmeid, tagama selge andmete töötlemise korra või juhendi olemasolu ning andmetega 
kokkupuutuvate isikute väljaõppe. IKS sätestab kõik seesugused nõudmised samuti, ent SÜS-s 
nende põhimõtete ülekordamine on erandlikuna vajalik järgmistel põhjustel.  

Esiteks on konfidentsiaalsuskohustused erineva ulatuse ja formuleeringutega praegu sätestatud 
väga paljudes eriosa seadustes. Samas ei ole põhjust saladuse hoidmise kohustust erinevate 
teenuste puhul erinevalt reguleerida.  

Teiseks, kehtivates seadustes kasutatavad sõnastused ei pruugi tagada täielikku kaitset. Nagu 
punktis 11.4.12 analüüsitud, tuleneb avaliku teenistuse seaduse §-st 67 konfidentsiaalsuskohustus 
teenistujate suhtes, ent kui tegemist ei ole avaliku teenistuse seaduse subjektiga, mis 
sotsiaalteenuste puhul on võimalik, võib tekkida õiguslik lünk. On ka muid mittevajalikke erisusi. 
Näiteks SHS-s selgesõnalist kohustust andmete salajasust hoida ei olegi, vastav kohustus on 
vaikimisi tuletatav (vt p. 11.4.14 j). HKS puhul on konfidentsiaalsuskohustus aga sõnastatud 
selliselt, et kaetud ei pruugi olla kõik haigekassa poolt töödeldavad andmed (vt p. 11.4.4 d). 

Seejuures ei ole vajadust saladuse hoidmise kohustust defineerida läbi “sotsiaalsaladuse” (nii nagu 
see on Saksamaal). Isikutele vajalik kaitse on võimalik tagada opereerides seni õiguskorras 
kasutusel olevate mõistetega, eelkõige “isikuandmed” ja “töötlemine”. Kui 
konfidentsiaalsuskohustus defineerida läbi sotsiaalsaladuse, siis eeldab see ilmselt defineerimist 
läbi sotsiaalandmete, milleks aga praktilist vajadust ei ole. Küll aga võib tekkida probleeme 
seaduse rakendamisel, kui uue mõisteaparatuuri loomisega tekiks kaks paralleelset kaitserežiimi – 
üks isikuandmetele ja teine sotsiaalandmetele.  

Teiste riikide praktika näitab, et seesuguse üldise konfidentsiaalsuskohustuse sätestamine kas 
üldosas või sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamist reguleerivates aktides on väga levinud. Soome 
kohta vt p. 2.3.1; Saksamaa sotsiaalsaladuse kaitse kohta p. 5.3.2, Läti kohta vt p. 9.3.2. 

Et saladuse hoidmise kohustus on väga oluline, nähtub ka sellest, et sotsiaalteenuse osutaja 
seadusest tulenev konfidentsiaalsuskohustus oli m.h ka üks argumente, miks EIK leidis asjas M.S. 
vs. Rootsi (vt käesoleva analüüsi p. 1.3.1), et Rootsi ei rikkunud EIÕK artiklist 8 tulenevat eraelu 
kaitse nõuet, kui sotsiaalkindlustusamet hüvitise määramise menetluse käigus isiku 
meditsiiniteenuse osutajalt isikuandmeid nõudis.  

12.4. Isikute õigus andmetele juurdepääsuks ning andmete parandamiseks ja 
kustutamiseks 

Mitmetes eriosa seadustes on sätestatud isiku õigus tutvuda tema kohta kogutud andmete või 
dokumentidega (nt PsAS, vt p 11.4.3; SHS, vt p 11.4.14). Seejuures ei esine siin olulisi erinevusi 
IKS 3. peatükis sätestatust (isiku õigus saada teavet ja isikuandmeid, õigus nõuda andmete 
parandamist, töötlemise peatamist või lõpetamist). SÜS-s vastavate õiguste dubleeriv 
sõnastamine ei ole seetõttu vajalik.  

Andmesubjekti kotrolliõiguse juures võib tekkida küsimus, kuidas toimida, kui andmete õigsuse 
osas on vaidlus töötleja ja andmesubjekti vahel. IKS seda küsimust ei lahenda (vt § 21). Kuna 
näiteks PsAS kontekstis, aga ka muude meditsiiniandmete töötlemise puhul, vt p. 10.4.3 d) võib 
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küsimus aktuaalne olla, tuleks kaaluda SÜS-s vastava regulatsiooni kehtestamist. Seda võib teha 
näiteks Saksamaa eeskujul, kus vaidluse korral on andmete õigsuse tõendamise kohustus andmete 
töötlejal, vastasel juhul on töötlejal kohustus andmed parandada ja valed andmed sulgeda (vt p. 
5.2.1). Igal juhul tuleks aga tagada, et andmesubjekti poolt vaidlustatud andmete juurde tehtaks 
vastav märge (vt Austria näide, p. 6.2).  

Mitmetes riikides (näiteks Saksamaa, Austria, Šveits) on reguleeritud ka toimikuga tutvumise 
õigus. Töögrupp leiab, et see on kehtiva HMS §-ga 19 piisavalt reguleeritud.  

Andmesubjekti võib oluliselt kahjustada osades riikides kasutatav piirang, et andmetele 
juurdepääsu nõudmisel peab isik suutma täpsustada, milliseid enda kohta käivaid andmeid ta 
soovib näha (vt nt Soome, p. 2.2.2; Saksamaa, p. 5.2.2, 5.3.4), kuna tekib oht, et isikul puudub 
piisav lähteinformatsioon ning andmetega tutvumine muutub võimatuks, kuna andmesubjekt ei 
oska juurdepääsu nõuda. Seetõttu tuleks siin kindlasti jääda IKS 3. peatükis sätestatud põhimõtete 
juurde.  

Eriosas tuleb andmetele juurdepääsu regulatsiooni puhul kaaluda alaealise õigust piirata 
seadusliku esindaja juurdepääsu tema andmetele teatud erandjuhtudel. Näidet sellise 
regulatsiooni kohta vt punktis 2.3.1 Soome sotsiaalhoolekande ja kliendi seisundi õiguste 
seadusest.  

12.5. Kaasaaitamiskohustused ja isiku informeerimine andmete kogumisest 

Hüvitiste menetlemisel tekivad lisaks taotlejale endale kohustused ka  erinevatele kolmandatele 
isikutele, (kohustus teatada omal algatusel muutunud asjaoludest või edastada andmeid hüvitisi 
menetleva asutuse nõudel, nt põhjusel, et taotlejal endal ei ole võimalik vajalikke andmeid esitada 
või tekib vajadus kontrollida isiku esitatud (või esitamata jäetud) andmete õigsust.  
Kuna kehtivas õiguses mitmel juhul sätestatud üldist andmete nõudmise õigust ei saa täitevvõimule 
volituste andmise põhiseaduslikke piiranguid ja IKS-i üldreegleid silmas pidades aktsepteeritavaks 
pidada, peab konkreetne volitusnorm andmete esitamise nõudmiseks  (võib olla sõnastatud ka 
andmeid valdava isiku kohustusena andmeid edastada) tulenema eriosast. Seadusandja tähelepanu 
juhtimiseks vajadusele reguleerida eriosas andmete nõudmise eesmärki ja piire, tuleks kaaluda 
vastavasisulise üldosa normi loomist.  

Andmetöötlejatel peaks olema kohustus informeerida sotsiaaltoetuse või –teenuse taotlejat, milliste 
tema käest küsitavate andmete avaldamine on kohustuslik/vabatahtlik, mis on andmete 
mitteavaldamise tagajärjed ning millisest allikatest peale isiku enda esitatud dokumentide tema 
kohta andmeid kogutakse, et tema suhtes otsust langetada. Kui andmesubjekti esitatud andmeid 
edastatakse väljapoole antud teenuseosutajat, tuleks isikut informeerida ka sellest. Seesugune 
regulatsioon võib küll osutuda halduskoormust tõstvaks (oleneb tehnilisest lahendusest) ning 
kaldub kõrvale IKS § 15 lg 2 punktis 3 sätestatud üldreeglist, ent aitaks märkimisväärselt kaasa 
isikute põhiõiguste kaitsele ning tõstaks õigusteadlikkust nii andmete töötlejate kui 
andmesubjektide hulgas. Argumendid sellise kohustuse toetuseks on järgmised. 

- Isikuandmete vahetamisega erinevate riigi registrite vahel kaldutakse kõrvale olulisest 
põhimõttest, et esmane andmeallikas peab olema andmesubjekt ise (nimetatud reegel 
tuleneb m.h ka andmekaitse direktiivist) ning seetõttu on lisagarantiid isiku huvides 
vajalikud. Arvestada tuleb, et sotsiaalvaldkonnas töödeldavad isikuandmed on sageli 
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tundliku iseloomuga ning seetõttu võib isiku nõusolekuta andmete edastamisega kaasnev 
põhiõiguste riive olla intensiivne. Seda enam on põhjendatud isiku igakülgne 
informeerimine tema andmetega tehtavast.  

Toetades küll kindlasti lähenemist, et kui isik on oma andmed riigile ühe korra juba andnud, 
siis temalt neid rohkem küsima ei peaks (s.t ulatuslikku andmevahetust riigiasutuste vahel), 
tuleb tunnistada, et andmete jagamisega erinevate asutuste vahel väheneb oluliselt isiku 
ülevaade tema andmete liikumisest, mis omakorda on probleem ka põhiõiguslikust 
vaatevinklist. Seega oleks huvide tasakaalustamiseks väga mõistlik tagada isikule parem 
informeeritus selle kohta, millistest allikatest tema suhtes langetatavate otsuste tegemiseks 
andmeid saadakse.  

- Nagu Eesti sotsiaalvaldkonna seaduste ülevaade ning lähem analüüs volitusnormide teemal 
punktis 11.3 näitavad, ei anna kehtiv isikuandmete töötlemise regulatsioon seaduste tasandil 
isikule piisavat ülevaadet, millistel tingimustel tema isikuandmeid töödeldakse, millised on 
erinevate riigi andmekogude vahel toimuvad andmevahetused ning kahjuks ei ole 
Riigikontrolli hinnangul ka kuritarvituste vältimine andmevahetuse puhul piisavalt tagatud.  

- Nimetatud meede võimaldaks parandada riigi käsutuses olevate andmete kvaliteeti, kuna 
muudest andmeallikatest teadlikuks saanud isikutel võib olla huvi mujalt saadavate andmete 
õigsust kontrollida ning vajadusel parandada.  

Andmekogude regulatsiooni muutmisel ning üleviimisel avaliku teabe seadusesse on seadusandja 
juba astunud samme selleks, et tekiks süsteemne lähenemine riigi infosüsteemis sisalduvate 
andmete kasutamisele. Nn põhiandmete kategooria loomisega välditakse dubleerivalt andmete 
kogumist ning luuakse selge(m) andmete liikumise skeem erinevate andmetöötlejate vahel. Isiku 
informeerimist sellest, millistest allikatest tema kohta andmeid saadakse, peaks oluliselt 
hõlbustama asjaolu, et andmete põhiandmeteks olek registreeritakse riigi infosüsteemi 
haldussüsteemis, s.t vajalik andmevahetust puudutav informatsioon peaks dokumenteeritud olema 
nagunii.1138  

Et halduskoormus nimetatud meetmega märkimisväärselt ei suureneks, on võimalik 
andmesubjektile vajalik informatsioon lisada täidetavatele taotlusevormidele vm infolehtedele, 
mida isikul on võimalik sotsiaaltoetust või –teenust taotledes saada, samuti võib olla mõeldav 
elektrooniliste lahenduste kasutamine kodanikuportaali vms vahendusel.  

Isiku informeerimise kohustust andmete kogumise faasis esineb mitmetes analüüsitud riikides. 
Soome kohta vt p. 2.3.1; Prantsusmaa kohta vt p. 8.2, Taanis tohib enamikel juhtudel muudest 
allikatest andmeid nõuda vaid isiku nõusolekul (vt p. 4.3.1); Saksamaal kehtiv nn Direkterhebung 
põhimõte ning informatsiooniühisuse välistamine ei soosi andmete vahetamist erinevate 
andmetöötlejate vahel (vt p. 5.2.1, 5.3.3 b) ning olulisel kohal on ka isiku teavitamiskohustus 
andmete kogumise faasis (vt p. 5.2.2). Samas on Saksa õiguse kohaselt erandjuhtudel võimalik ka 
muudest allikatest isikuandmete kogumine ilma isiku nõusolekuta ning kui selline võimalus on 
selgesõnaliselt seadusest tulenev, ei pea isikut täiendavalt informeerima (s.o sarnane lähenemine 
IKS § 15 lg 2 punktiga 3) (vt p 5.3.3 a).  

                                                 
1138 Vt avaliku teabe seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu 1027 SE seletuskirja. 
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Eesti kehtiva TKindlS § 23 lg 2, RaKS § 18 lg 2 ja HKS § 2 lg 3 annavad väga üldise õiguse 
erinevatelt isikutelt andmeid nõuda, kuid pidades silmas täitevvõimule volituste andmise 
põhiseaduslikke piiranguid ja IKS-i üldreegleid, ei ole selliselt andmete nõudmise õigus 
aktsepteeritav.  

Riigi erinevate registrite ja asutuste vahel andmete vahetamise puhul on SÜS jaoks veel küsimus ka 
selles, kas täpne ülevaade, millised asutused omavahel milliseid andmeid võivad vahetada tuleks 
sätestada üldosas (vt nt Taani näidet, p. 4.3.1). Töögrupp toetab täpsema regulatsiooni juurutamist 
eriosa seadustes, mis peavad niikuinii sisaldama täpseid volitusi isikuandmete töötlemiseks, üldosa 
tasandil andmete liikumise võrgustiku detailset kirjeldust sisse viia ei ole mõtet. Lisaks, olenevalt 
käivitatava riigi infosüsteemi haldussüsteemi funktsionaalsustest, võib ühtne ülevaade andmete 
liikumisest tekkida sinna - sellel oleks küll informatiivne, mitte õiguslik tähendus, ent 
ülevaatlikkuse ja parema kontrolli võimaldamiseks oleks sellest siiski abi.  

12.6. Isikut identifitseerivate ja kontaktandmete kasutamine 

12.6.1. Üldandmete allikas 

Kuna mitmetes Eesti sotsiaalvaldkonna seadustes on reguleeritud isiku n.ö põhiandmete ning 
kontaktandmete või aadressiandmete kasutamine (nt RaKS, RPKS, HKS, TTTS jt) teeb 
töögrupp ettepaneku antud küsimus üldosa tasandil lahendada. Põhjused on järgmised. 

Esiteks, enamikel juhtudel ei ole ilmselt põhjust, miks erinevad teenuseosutajad peaksid isikut 
identifitseerivaid ning kontaktandmeid saama erinevatel tingimustel (kui selline põhjus on olemas, 
tuleb vastav võimalus eriseaduses ette näha). Teiseks, segadust tekitavalt on reguleeritud küsimus, 
kas põhiandmeid tuleb igal juhul pärida rahvastikuregistrist või võib neid andmesubjektilt vm 
allikatest lisaks koguda (nt HKS, riikliku pensionikindlustuse registri normid RPKS-s jt). 
Kolmandaks tuleks ühtlustada kasutatavad mõisted. Suurim probleem on mitmetes seadustes (nt 
RaKS, TTTS, TKindlS) kasutusel olev norm, mille kohaselt kogutakse ühe andmekategooriana 
„isikuandmeid”, ehkki konteksti arvestades on selle all mõeldud ilmselt põhilisi isikut 
identifitseerivaid tunnuseid (vt nt p. 11.4.2). „Isikuandmed” tähendavad eridefinitsiooni 
puudumisel IKS § 4 lg 1 kohaselt isiku kohta käivaid mistahes andmeid ning kui seaduses on 
sätestatud, et andmekogusse kantakse isikuandmed, siis tegelikult selline norm andmete töötlemise 
piire ei näita. Mõistetena kasutati veel ka eraldi kategooriatena „isikut identifitseerivad andmed” ja 
„üldandmed”, mille erinevus jääb arusaamatuks (vt p. 11.4.5 j).  

Mitmetes seadustes sisaldus viide isiku andmete pärimisele rahvastikuregistrist, mis on kooskõlas 
nii rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 6 lõikes 3 sätestatud nõudega („Kui avaliku ülesande 
täitmisel kasutatakse rahvastikuregistri objekti andmeid, lähtutakse rahvastikuregistrisse kantud 
andmetest.”) kui andmekogude regulatsiooni ühe juurutatava põhimõttega, et dubleeriv andmete 
kogumine on keelatud (vt punktis 12.5 käsitletud põhiandmete teema). Sellest lähtudes tuleks 
põhimõtteliselt toetada rahvastikuregistri andmete kasutamist. Tuleb tunnistada, et tänase seisuga ei 
ole RRS-s põhiandmetena avaliku teabe seaduse § 436 tähenduses (veel?) midagi defineeritud, ent 
SÜS-i vastava normi lisamisel tuleks täpsustada, kas RRS-s on mingi osa andmeid tunnistatud (või 
kavas tunnistada) põhiandmeteks. Sisuliselt annab sama tulemuse muidugi ka kehtiv RRS § 6 lg 3.  

Kehtivates seadustes on aga mitmel juhul lisaks rahvastikuregistrile andmete allikana lubatud 
kasutada ka erinevaid dokumente. Selle põhjuseks võib olla juba mainitud probleem, et riigil ei ole 
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isikute aktuaalseid kontaktandmeid (vt p. 11.4.6). Ühest küljest on iga asutuse soov koguda oma 
andmebaasidesse kontaktandmeid seetõttu arusaadav, teisest küljest tähendaks selle lubamine SÜS 
tasandil (või ka eriseadustes) üldisest andmete dubleeriva kogumise keelust kõrvalekaldumist, mis 
lõppastmes ei aita kaasa ka probleemi algpõhjuse kadumisele ehk rahvastikuregistri andmete 
kvaliteedi paranemisele. Siin tekib seos ka muudest allikatest andmete kogumisest teavitamisega – 
kui andmesubjektid teadvustavad, et nendega võetakse ühendust rahvastikuregistrisse 
kantud andmete põhjal, on nad ilmselt ka paremini motiveeritud nende andmete aktuaalses 
seisus hoidmiseks.  

Lõplik lahendus sõltub infopoliitilistest otsustest. Seega saab SÜS tasandil sätestada kas lihtsalt 
isiku üld- ja kontaktandmete pärimise kohustuse rahvastikuregistrist või lisada sellele võimaluse 
teatud erandjuhtudel kasutada ka muid andmeid.  

Teiste riikide regulatsioonides esines küll isikut identifitseerivate andmete ja aadressiandmete 
kasutamist puudutavaid norme (nt Rootsi, vt p. 3.3.3.), ent kontekst on pigem spetsiaalse volituse 
andmine ka selliste andmete töötlemiseks, mitte nende andmete allika täpsustamine.  

Mitmetes riikides reguleeritud isikukoodide vm tunnusnumbrite kasutamise piirangud ei ole Eestis 
vajalikud. IKS-st on isikukoodi kasutamise piirang juba kõrvaldatud ning seda sotsiaalseadustiku 
kontekstis uuesti juurutada ei ole mingit vajadust, kui isikuandmete töötlemise muud õiguslikud 
alused on piisavad, et välistada andmete ülemäärast kombineerimist ja edastamist.  

12.6.2. Kontaktandmete kasutamine muudel eesmärkidel (info edastamiseks) 

Kontaktandmete osas on ettepanek võimaldada kogutud andmete kasutamist erandjuhtudel ka 
teatud info edastamiseks või küsitluse läbiviimiseks. Kehtiva õiguse pinnalt on praktikas 
tekkinud küsimus, et kas riigi andmebaasides sisalduvaid isikute kontaktandmeid tohib kasutada 
küsitluses või uuringus osalema kutsumiseks (näiteks teatud tunnustele vastava sihtgrupi 
kutsumiseks sotsiaapoliitiliste otsuste tegemiseks läbiviidavates uuringutes). Kuna volitust 
kontaktandmeid sellisel eesmärgil töödelda seadusest ei tulene (erinevalt andmekaitse direktiivist 
puudub IKS-s ka huvide kaalumise alusel andmete kasutamise võimalus) ning nõusoleku 
küsimiseks tuleks isikuga ikkagi kontakti võtta ja seega tema kontaktandmeid kasutada, tuleb asuda 
seisukohale, et selliseks info või kutsete saatmiseks õiguslikku alust ei ole.  

Kui andmete seesugusele töötlemisele seada piisavad piirangud ning arvestades, et info või kutse 
saatmine ei riiva eraelu puutumatust kuigi intensiivselt (andmesubjekti ei kohusta teate saamine 
millekski), võiks töögrupp vastava võimaluse sisseseadmist kaaluda.  

Kindlasti tuleks sellise võimaluse kasutamist oluliselt piirata, näiteks järgmiste kriteeriumide 
alusel: 

- kõnealust informatsiooni või kutset ei ole võimalik või otstarbekas edastada massimeedia 
vm avalike kanalite kaudu mitteisikustatud kujul, s.t kui kontakteerumine konkreetsete 
isikutega on hädavajalik; 

- kõnealuse informatsiooni või kutse saatmisega ei seata adressaadile mitte mingeid 
kohustusi; 



337 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
4.TEEMA. ANDMEKAITSE  

- kõnealuse informatsiooni või kutse edastamine peab toimuma avalikes huvides, 
sotsiaalseadustiku eesmärke silmas pidades; 

- info või kutse edastamiseks kasutatakse andmeid, mille töötlemiseks informatsiooni või 
kutset edastada soovival andmete töötlejal on õigus (s.t kontaktandmete edastamist 
väljapoole vastutavat töötlejat ei lubataks); 

- andmed anonümiseeritakse kohe peale sihtgrupi kontaktandmete väljaselekteerimist (s.t 
teade isikule saadetakse juba ilma isikut identifitseerivate andmeteta, isikutunnuseid on vaja 
vaid sihtgrupi väljaselekteerimiseks); 

- kui uuringus osalemiseks on vaja andmeid isikustatud kujul, siis seda saab teha vaid isiku 
nõusolekul. 

Lisagarantiina võib kaaluda seesuguse tegevuse lubamist vaid andmekaitse inspektsiooni loal.  

Näitena kontaktandmete kasutamise lubatavusest info edastamiseks või küsitluse läbiviimiseks 
võib tuua Austria õiguse (vt p. 7.2).  

12.7. Valeandmete esitamine ja muutustest teavitamine 

Valeandmete esitamise ja selle võimalike järelmite regulatsioon esineb ühel või teisel kujul 
peaaegu kõigis eriosa seadustes. Valeandmete esitamist tuleks vaadelda seoses isiku kohustusega 
teavitada teenuseosutajat asjaolude muutumisest, mis mõjutavad toetuse või teenuse saamist. 
Mõlemal juhul tekib küsimus toetuse või teenuse saamise õigustatusest ning teenuseosutaja 
võimalikest sammudest.  

Ka selle teema puhul räägib SÜS-s reguleerimise kasuks asjaolu, et siin ei ole ilmselt teenuste 
lõikes suuri erinevusi, mis menetlust või õigusjärelmeid mõjutaks. Hetkel kehtivates seadustes on 
regulatsioon aga võrdlemisi erinev. Seega aitaks SÜS-s reguleerimine anda kõigi teenuseosutajate 
jaoks ühised reeglid ning kujundada menetluse, mis oleks võimalikult efektiivne ent samas isiku 
õigusi võimalikult palju arvestav. Näiteks on erinev, kas sanktsioneeritav on ainult teadvalt 
valeandmete esitamine, millistel juhtudel (nt „põhjendatud kahtluse korral”) ning millistest 
allikatest saab teenuseosutaja andmeid kontrollida, kas isikul on õigus kahtluse tekkimise korral 
enda kaitseks argumente esitada jne.  

Järgnevalt tehakse ettepanek reguleerida SÜS-s järgmised aspektid seoses valeandmete esitamise ja 
muutustest teavitamisega (alljärgnevad ei ole kindlasti käsitletavad normide võimaliku 
sõnastusena, pigem viitavad need reguleerimist vajavatele küsimustele).  

a) Isikul on kohustus toetuse või teenuse taotlemisel esitada toetuse või teenuse määramiseks 
vajalikud andmed, samuti on kohustus nende muutumisest teavitada. Milliseid andmeid on 
teenuseosutajal õigus nõuda, peab tulenema seadusest (mitte küll detailselt, aga 
andmekategooriatena – vt nt ElatisAS, p. 11.4.10 a; RaKS, p. 11.4.2 d). Isikult andmete 
nõudmise juures peaks olema selgitatud, kas andmete esitamine on kohustuslik või 
vabatahtlik ning mis on esitamata jätmise või valeandmete esitamise tagajärjed.  
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b) Kui teenuseosutajal tekib põhjendatud kahtlus, et toetuse või teenuse saaja on esitanud 
valeandmeid, ei ole teatanud toetuse või teenuse saamist mõjutavate andmete muutumisest 
või ei ole kõik toetuse või teenuse saamise eeldused muul moel täidetud (nii on 
formuleeritud näiteks ElatisAS-s, vt p. 11.4.10 b), on õigus andmeid kontrollida muudest 
allikatest, millele andmete töötlejal on seadusest tulenev juurdepääsuõigus. Siin võiks 
kehtida põhjendatud kahtluse nõue, mis loob eelduse, et isiku esitatud andmete õigsuses ei 
kahelda. Kontrollimiseks kasutatavad allikad peavad olema piiratud (vt nt VHS-i näidet 
punktis 11.4.9 f). 

c) Kahtluse tekkimisest tuleb andmesubjekti informeerida ning anda talle võimalus esitada 
omapoolseid põhjendusi. 

d) Isikuandmete õigsuse üle tekkiva vaidluse kohta vt ülal p. 12.4 – see võib ka valeandmete 
esitamise kontekstis osutuda relevantseks. 

e) Kui isik on esitanud valeandmeid või ei ole täitnud oma teavitamiskohustust, võib toetuse 
või teenuse andmise peatada või lõpetada, samuti põhjendamatult makstud toetus tagasi 
nõuda. Võimalik, et teatud juhtudel on menetluse ajaks vajalik teenuseosutamine peatada 
või edasi lükata (nt RaKS, vt p. 11.4.2). 

Teistes riikides on sotsiaalseadustike üldosades pettuste avastamisele suunatud või valeandmete 
esitamist reguleerivad normid väga tavapärased. Nt Rootsi eelnõu (vt p. 3.4. a.); Taani 
sotsiaalvaldkonna eriseadus (vt p. 4.3.1); Saksamaa uurimispõhimõte (vt p. 5.3.3 a); Šveits (p. 6.3).  

12.8. Järelevalve isikuandmete töötlemise üle sotsiaalvaldkonnas 

Töögrupp pakub välja, et sotsiaalvaldkonnas võiks isikuandmete töötlemise üle teostatava 
järelevalve jagada mitme asutuse vahel nii, et lisaks andmekaitse inspektsioonile tekiks andmete 
töötlemise osas teatav järelevalvekohustus kas  

- konkreetse sotsiaaltoetuse või –teenuse osutamise üle järelevalvet teostaval isikul või  

- teenuseosutaja üle teenistuslikku järelevalvet teostaval asutusel.  

See meede eeldab ilmselt ka eriosasse kuuluvate seaduste muutmist.  

Ametlik vaidemenetlus võiks jääda andmekaitse inspektsiooni pädevusse, kuivõrd vaidemenetluse 
mitmetasandiliseks tegemine halduskoormust vähendada ei pruugi. Pigem võiks valdkonnasisese 
järelevalve fookus olla eriosa seadusest, seda täiendavatest täitevvõimu aktidest ning asutuse 
siseregulatsioonidest tulenevate isikuandmete töötlemise nõuete täitmise kontroll. Meetmega peab 
kindlasti kaasas käima kohustus tagada töötajatele täpsed juhised ja väljaõpe just isikuandmete 
töötlemise seisukohast - sisereeglite täitmine oleks oluline osa kontrollist. Sellise lahenduse puhul 
peab esmane järelevaja nagunii arvestama sellega, et kui järelevalvemenetlust erapooletult ning 
põhjalikult läbi ei viida, saab andmekaitse inspektsioon täiendava kontrolli käigus oma hinnangu 
anda.  

Kirjanduses on järelevalve küsimustega seoses toetatud järelevalvepädevuste jagamist erinevate 
valdkondade institutsioonide vahel (nt tööinspektsioon, tarbijakaitse, finantsjärelevalve jne), aga 
rõhutatud ka direktiivist tulenevat keeldu jätta andmekaitse järelevalveasutus mingites 
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valdkondades pädevuseta. On selge, et isikuandmete töötlemisega tegeleb sedavõrd lai spekter 
andmetöötlejaid, et igas valdkonnas sekkumiseks vajalikku ressurssi ja kompetentsi ainupädevas 
järelevalveasutuses hoida on keeruline ning kulukas. Teisest küljest nõuab direktiiv, et andmekaitse 
järelevalveasutus oleks täiesti sõltumatu, mis tähendab, et teatud valdkonna andmekaitsealane 
järelevalve ei saa piirduda valdkonnasisese menetlusega (kui just kõigile järelevalvajatele, kes m.h 
ka andmekaitsega tegelevad, ombudsmani-laadset sõltumatut staatust ei anta). Seega peab igal 
juhul olema võimalik sõltumatu andmekaitse järelevalveorgani poole pöörduda1139, seda ka juhul, 
kui näiteks sotsiaalhoolekande valdkonnas on esmane järelevalvepädevus antud mõnele teisele 
asutusele.  

Meetme pooltargumendiks oleks sotsiaalvaldkonna nüansse hästi tundva järelevalve kvaliteet, kuna 
andmete töötlemise sisulist õigustatust oskab eriteadmistega isik paremini hinnata.  

Järelevalvepädevuste andmist väljapoole andmekaitse järelevalveasutust esineb ka teiste riikide 
praktikas. Soome kohta vt p. 2.3.2, Rootsi eelnõu kohta p. 3.4 b., huvitav näide järelevalveasutuste 
koostööst Šveitsist, p. 6.3. 

12.9. IT-lahenduste rakendamine andmekaitse huvides 

Üks järeldustest, milleni erinevate riikide seaduste ja praktika vaatlus viis, on, et kui vähegi 
võimalik, tuleks soosida IT-lahenduste abil isiku enda maksimaalset osalemist andmete 
töötlemises ja järelevalves, eelkõige elektrooniliste kanalite vahendusel oma andmetele 
juurdepääsu ja andmete edastamise võimaluse läbi, et muuta kontrolli andmetöötleja tegevuse üle 
võimalikult lihtsaks. Konkreetseid SÜS-i lisatavaid norme võib kaaluda alljärgnevate näidete 
põhjal, mitmed neist eeldavad infotehnoloogilise valmisoleku eelnevat kontrollimist ning mitmetel 
juhtudel võib alltoodu rakendamine olla võimalik vaid näiteks mõne konkreetse andmekogu 
raames, s.t eriosa ulatuses.  

Andmekaitsealases teoreetilises kirjanduses pööratakse üha enam tähelepanu isiku „enesekaitse” 
võimalustele. M.h räägitakse sageli tehnoloogiliste abivahendite ehk nn privacy enhancing 
technologies (PET) kasutamise võimalustest. PET-d aitavad kasutajatel kas paremini märgata 
jälgimismehhanisme (näiteks cookies) või võimaldavad kasutajal enda kohta käivaid andmeid 
paremini hallata. PET-de kasutamine on kõige efektiivsem, kui nad moodustavad osa privaatsuse 
kaitsemeetmete paketist, mis sisaldab seadusi, eneseregulatsioone, privaatsuse kaitse põhimõtete 
online avaldamist jne.1140 

PET’e toetavateks põhimõteteks võib lugeda järgmisi meetmeid.  

a) Andmete kokkuhoiu meetmetena võib näha minimaaselt isikustatud andmete kasutamist, 
isikuandmete võimalikult kiiret kustutamist ja võimalikult suures ulatuses andmete 
anonümiseerimist ning pseudonümiseerimist.1141 Põhimõtteliselt tulenevad nimetatud põhimõtted 
ka IKS-st, SÜS-s võib kaaluda vastavate deklaratiivsete kohustuste sätestamist vaid n.ö 

                                                 
1139 D. W. Schartum. Designing and formulating data protection laws. – International Journal of Law and Information 

Technology, Oxford University Press 2008, pp 23-24. 
1140 Report on the OECD Forum Session on Privacy-Enhancing Technologies (PETs). 

DSTI/ICCP/REG(2001)6/FINAL. OECD, Working Party on Information Security and Privacy, 2001. Available 
(12.01.2008): http://www.olis.oecd.org/olis/2001doc.nsf/LinkTo/NT00000A92/$FILE/JT00117775.PDF.  

1141 A. Roßnagel. Handbuch Datenschutzrecht. München 2003, S 305. 
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soovitusliku käitumisjuhisena. Näiteks, et sotsiaalteenuste osutamisel tuleb isikuandmeid 
sisaldavad infosüsteemid luua selliselt, et võimalikult vähe isikuid peaks oma tööülesannete 
täitmiseks kasutama isikuandmeid, kui tööülesanded võimaldavad, tuleb kasutada anonümiseeritud 
või kodeeritud isikuandmeid.  

Üheks selliseks Eestis juba juurutatud meetmeks saab pidada tööpoliitika infosüsteemi, kus 
andmeid kasutatakse ilma isikut identifitseerivate tunnusteta (vt ka p. 11.4.7 f).  

b) Süsteemiandmekaitse viitab eelkõige organisatsioonilistele ja tehnilistele meetmetele, mida 
andmekogude puhul kasutada saab.1142 Näiteks pääsuõiguste haldus, logifailid, andmete 
krüpteerimine jms.  

SÜS tasandil tuleks kaaluda võimalikult paljude andmete töötlemist käsitlevate sisereeglite 
avalikustamise kohustuslikuks muutmist (vt ka punktis 12.8 käsitletud küsimust sisereeglite 
kehtestamisest ja ametkondlikust kontrollimisest).  

c) Andmekaitsealase enesekaitse eeldus on, et isik teab võimalikult täpselt, milliseid tema kohta 
käivaid andmeid ja millistel tingimustel töödeldakse ning saab seeläbi selle õiguspärasust 
kontrollida. Tehnoloogiate mõttes tuleks toetada lahendusi, mis aitavad isikul esitada oma 
nõusolekuid/vastuväiteid andmetöötlusele, informatsiooni saada, andmeid parandada jne.1143  

Hea näide selle meetme kohta Eesti õigusest on nt riikliku pensionikindlustuse register, mille 
teatud andmetega (ent miks mitte kõigiga?) on andmesubjektil võimalik elektroonilise kanali kaudu 
tutvuda (vt p. 11.4.5 k). 

Eesti infoühiskonna arengukavas 20131144 tõdetakse „Huvi ning vajadust elektroonsete tervishoiu 
teenuste ning sotsiaalvaldkonna teenuste järele laiemalt kinnitavad ka 2006. aastal kevadel läbi 
viidud uuringu tulemused.” Suund teenuste arendamiseks on väga laias laastus tegevuskavana 
paika pandud:  

Avaliku sektori funkt-
sioonidest tulenevate 
terviklike e-teenuste 
loomine kodanikele, 
ettevõtetele ja avaliku 
sektori asutustele 
erinevates 
eluvaldkondades 

Avaliku sektori poolt erinevates 
eluvaldkondades osutatavad teenused on 
kättesaadavad elektrooniliselt. Loodud ja 
rakendatud on vajalikud infosüsteemid 
teenuste efektiivsemaks osutamiseks IKT 
abil, sealhulgas raviteenuse ja 
sotsiaalteenuste kättesaadavaks tegemiseks 
sõltumata asukohast 

Riigi ja 
kohalike 
omavalitsuste 
asutused 

Soomes on teenuseosutajatel kohustus andmete edastamise kohta informatsioon säilitada ning 
isikutel on nendele n.ö logiandmetel teatud tingimustel ka juurdepääsuõigus (vt punktid 2.3.1 ja 
2.3.2.). Paberkandjal dokumentide edastamist Soome eeskujul „logida” ei ole mõistlik (kasvõi juba 
põhjusel, et kuritarvituse korral jätaks seaduserikkuja ilmselt ka logimiskohustuse täitmata), ent 
infotehnoloogilised meetmed peaksid elektroonilise andmeedastuse logiandmete salvestamise 

                                                 
1142 Samas, lk 310. 
1143 Samas, lk 310-311. 
1144 Arvutivõrgus (12.11.2008): http://www.riso.ee/et/infopoliitika/arengukava.  
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muutma võimalikult lihtsaks. Saavutatav lisagarantii isiku õiguste kaitseks oleks väga oluline. 
Eestis sellise kohustuse SÜS tasemel sisseseadmine eeldab vastava infotehnoloogilise võimekuse 
eelnevat kontrollimist. Kui logimine elektroonilise andmetöötluse puhul toimib, tuleks sätestada 
isiku õigus nende andmetega tutvuda või nõuda väljavõtet tema isikuandmete kasutamise ja 
edastamiste kohta.  

Rootsi eelnõus on reguleeritud iseteenindusvõimalused Interneti kaudu (vt p 3.4. a)), vt ka Taani 
kodanikuportaali kohta (p. 4.3.2). Saksa BDSG-s sätestatud andmesüsteemide disaninimise 
kohustus andmesäästlikkuse põhimõtte alusel on samuti käsitletav suunisena privaatsust kaitsvate 
IT-lahenduste kasutamiseks, sümpaatne on ka seaduse tasandil sätestatud soovitus maksimaalselt 
kasutada anonümiseeritud andmeid (vt p. 5.2.1). 
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5. TEEMA. SOTSIAALHÜVITISNÕUDED 

Lähteülesandes seati sotsiaalhüvitisnõuetega seonduvalt eesmärgiks analüüsida,  „kas on vajalik 
püstitada üldosa tasandil eeldus sellest, et vastupidise regulatsiooni puudumisel eksisteerib 
sotsiaalsetele hüvitistele nõudeõigus, mis ei teki alles haldusotsustuse tegemisest, vaid juba 
seaduses sätestatud eelduste täitmisest. Rahaliste nõuete puhul tõusetub küsimus, kas üldosa 
tasandil on vajalik sätestada ka sissenõutavaks muutunud viivisintressi küsimus, hüvitisnõuete 
aegumise küsimus, kas ja milliste hüvitiste puhul lubada nõudest loobumist, nõude loovutamist, 
pantimist, tasaarvestamist ja arestimist.  Õigustatud isiku surma korral tekib küsimus hüvitisnõude 
(üld- või eri-)õigusjärglusest või selle lubamatusest. Kui nõue hüvitisele on tekkinud, kui selle 
suuruse kindlaksmääramine hüvitise osutaja poolt viibib, siis tekib küsimus hüvitiste võimalikust 
ettemaksust, kui taotleja muidu vajalike vahenditeta hätta jääks. Selles peatükis analüüsitavate 
küsimuste hulka kuuluvad ka hüvitiste väljamaksmise ühtlustatud reeglid ja võimalikud 
väljamaksmised erisused eesmärgipärase kasutuse tagamiseks (nt ülalpidamisnõue), samuti 
üleliigselt makstud hüvitiste tagasinõude küsimus.” Analüüsis käsitletavate probleemide ring 
tuleneb lähteülesandes antud suunistest. 

Lähteülesande püstitamisel on tõenäoliselt inspiratsiooniks olnud ennekõike Saksamaa.  Sel 
põhjusel on analüüsis põhjalikumalt käsitletud Saksa SGB-s sätestatud sotsiaalhüvitisnõuete üldosa 
ja sellekohast õiguskirjandust. Saksa SGB eeskujul on sotsiaalhüvitisnõudeid reguleeritud ka Lätis 
LpSD-s. Sotsiaalhüvitisnõuete regulatsioon on Saksa SGB-le üldjoontes sarnane ka Austria ASVG-
s ja Šveitsi ATSG-s, kuid  nimetatud seadustikud puudutavad üksnes sotsiaalkindlustust ja saavad 
seetõttu eeskujuks olla vaid osaliselt. Võrdlusi toodud ka Rootsi SOU 2005:114 ja Luksemburgi 
CSS regulatsioonidega, mis reguleerivad samuti üksnes sotsiaalkindlustust. 

Järgnevalt püütakse käsitleda lähteülesandes hüvitisnõuetega seoses püstitatud probleeme nii, et 
selle pinnalt saab hiljem sotsiaalseadustikus võtta erineva kontseptuaalse lähenemise. Minimaalselt 
on tulevikus võimalik kehtestada ühtlustatud, kaasajastatud ning mõistlikult nii isiku õigusi kui 
avalikke huve arvestavad hüvitisnõudeid puudutavad reeglid (selle on ilmselt eesmärgiks seadnud 
nt Rootsi). Samas on võimalik ka kaugemale ulatuv lähenemine – näiteks selline, kus 
sotsiaalhüvitissuhet käsitletakse erilise avalik-õigusliku võlasuhtena ja seetõttu antakse isikule üsna 
suur hüvitisnõude käsutamise õigus (nt Saksamaa).  

Valiku tegemisel tuleb kindlasti arvestada võimalike sotsiaalsete ja majanduslike mõjudega. 
Põhjaliku mõjude analüüsita ei tohiks sotsiaalseadustiku üldosas teha muudatusi, mis nõuavad 
täiendavaid ressursse hüvitiste administreerimiseks ja võivad koormata sotsiaalse kaitse eelarvet, 
olemata isiku sotsiaalsete õiguste tagamiseks tingimata vajalikud. 

Rahvusvahelisest õigusest, Euroopa Liidu õigusest ja põhiseadusest,  tulenevad 
suunised 

Rahvusvahelisest õigusest, EL õigusest ja põhiseadusest1145 tuleneb riigi üldine kohustus tagada 
sotsiaalsete õiguste tõhus realiseerimine.1146 Käesoleva peatüki üldiseks suuniseks saab seega 

                                                 
1145 Põhiseaduslike suuniste osas vt täiendavalt analüüsi teemad, mis käsitlevad sotsiaalõiguse põhimõtteid sotsiaalseid 

riske. Sealtoodut siinkohal üle ei korrata. 
1146 Vt täpsemalt A.Henberg. Põhiseaduse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse üldsuunised 

sotsiaalkoodeksile (2008). 
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pidada mõistlikku ja õiglast sotsiaalhüvitisnõuete regulatsiooni, mis aitab kaasa sotsiaalsete õiguste 
realiseerimisele.  

Lisaks võib hüvitisnõuete regulatsioonile läheneda läbi omandiõiguse prisma. Nii rahvusvahelises 
õiguses kui põhiseaduses tunnustatakse teatud piirides omandiõigust sotsiaalhüvitisele ning selle 
ulatust on allpool lähemalt käsitletud. 

Rahvusvahelised suunised 

Rahvusvahelisest õigusest omab olulist tähendust EIÕK ja selle kohaldamise praktika. EIÕK-s 
sisaldub omandiõiguse kaitse 1. lisaprotokolli artiklis 1.1147 Nimetatud artikli 1. lõike kohaselt on 
igal füüsilisel või juriidilisel isikul on õigus oma omandit segamatult kasutada. Kelleltki ei või 
võtta tema omandit muidu, kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud tingimustel ning 
rahvusvahelise õiguse üldpõhimõtteid järgides. Artikli 1 lõige 2 järgi ei piira eelnenud sätted siiski 
mingil viisil riigi õigust vajadusel kehtestada seadusi vara üldistes huvides kasutamise 
kontrollimiseks või maksude, maksete või trahvide tasumise tagamiseks.  

EIÕK 1.lisaprotokolli artikli 1 mõttes käsitletakse varalise õigusena 1) õigust juba olemasolevale 
varale; 2) vara, mille suhtes tekib õigustatud ootus, kui selline õigus on piisavalt määratletud ja 3) 
vara, mille suhtes kehtib tagastamisõigus.1148 Omandi mõiste tõlgendamisel on Euroopa 
Inimõiguste Kohus lähtunud õiguste ja nõuete majanduslikust väärtusest.1149 Seega kaitseb õigus 
omandile selliseid õigusi ja nõudeid, mida on võimalik rahas hinnata. 

Omandiõiguse kaitse sättega on teatud ulatuses hõlmatud ka õigus sotsiaalsetele hüvitistele. 
Euroopa Inimõiguste Kohus on, oma seisukohti aja jooksul edasi arendades ja laiendades, leidnud 
lahendis Stec ja teised v Suurbritannia Ühendatud Kuningriik eelnevat kohtupraktikat kokku 
võttes, et artikkel 1 ei tekita iseenesest õigust omandile. See ei kohusta riiki sotsiaalse kaitse 
süsteemi (social security) loomiseks. Kui riik on sotsiaalse kaitse süsteemi loonud, ei kirjuta 
omandikaitse säte riigile ette, millist liiki ja millises ulatuses hüvitisi selle skeemi alusel 
kehtestada. Kui aga siseriiklike õigusaktidega nähakse sotsiaalhüvitise maksmine ette isiku 
õigusena, siis isikutel, kes täidavad sotsiaalkindlustushüvitise saamiseks ettenähtud tingimused, 
tekib sellest varaline õigus, seda isegi juhul, kui hüvitise maksmine on tingimuslik ja hüvitis ei 
põhine kindlustusmaksetel (p 54). Kohus märkis lisaks, et EIÕK 1. protokolli artikli 1 tõlgendus 
peab peegeldama sotsiaalset tegelikkust, sest paljude Euroopa Nõukogu liikmesriikide õiguse 
kohaselt on isikutel sotsiaalkindlustushüvitistele subjektiivne õigus, olenemata nende 
finantseerimise viisist (p 50). Kui siseriiklik õigus kaitseb õigust sotsiaalsetele hüvitisele 
subjektiivse õigusena, peab seda kaitsma ka EIÕK-s sätestatud omandikaitse säte (p 51).1150  

                                                 
1147 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni (täiendatud protokollidega nr. 2, 3, 5 ja 8) ning selle 

lisaprotokollide nr. 1, 4, 7, 9, 10 ja 11 ratifitseerimise seadus, vastu võetud 13. märtsil 1996. a. - RT II 1996, 11/12, 
34.  

1148 L. Sermet, The European Convention of Human Rights and property rights. Human Right files no 11 rev, Council 
of Europe Publishing, 1998, p 17. Vt ka R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse, 
Tallinn, 2004, lk 476-479. 

1149 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2002, § 32 p 1, lk 274. 
1150 Euroopa Inimõiguste Kohtu 06.07.2005 lahend Stec jt v Suurbritannia Ühendatud Kuningriik. 
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Seega, EIÕK ei anna kellelegi õigust abile kui sellisele. Pigem kaitseb omandikaitse põhimõte 
sotsiaaltoetuste puhul diskrimineeriva kohtlemise vastu.1151 Ometi niivõrd, kuivõrd siseriiklik õigus 
näeb ette subjektiivse õiguse hüvitisele, tuleb ka hüvitisnõuete regulatsiooni kehtestamisel 
arvestada EIÕK 1. protokolli artikli 1 lõike 1 2. lauses ja lõikes 2 sätestatud tingimustega. 

Euroopa Liidu õigusest tulenevad suunised 

Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta artikkel 17 kohaselt on igaühel õigus vallata, kasutada, käsutada 
ja pärandada oma seaduslikul teel saadud omandit. Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu 
kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel ning õigeaegse ja õiglase 
hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida seadusega niivõrd, kui see on vajalik üldistes 
huvides.1152 

Põhiseaduse suunised  

Omandiõigus põhiõigusena on sätestatud põhiseaduse §-s 32. Selle paragrahvi lõike 1 1. lause järgi 
on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Riigikohtu praktika kohaselt on tegemist üldise 
varalisi õigusi kaitsva normiga, mille kaitse ulatub kinnis- ja vallasasjade kõrval ka rahaliselt 
hinnatavatele õigustele ja nõuetele. Põhiseaduse §-s 32 kasutatud mõiste „omand“ hõlmab muu 
hulgas ka raha.1153 Põhiseaduse § 32 kaitseb olemasolevat vara (sh nõudeid), mitte lootust või 
võimalust vara saada.1154 Kaitstud on üksnes õiguspärasel teel saadud vara.1155  

Põhiseaduse § 32 lg 2 1. lause kehtestab igaühe õiguse enda omandit vabalt vallata, kasutada ja 
käsutada ning 2. lause järgi kitsendused nimetatud põhiõigusele sätestab seadus. Omandi vaba 
kasutamist piiravad kõikvõimalikud reeglid, mis piiravad omanikku vara kasutamisel või 
käsutamisel või mis sunnivad vara kasutama ainult teatud moel.1156 Kitsendused omandi 
valdamisele, kasutamisele ja käsutamisele tuleb üldjuhul kehtestada seaduse, mitte sellest alamal 
seisvate õigusaktidega.1157 Kuna Põhiseaduse § 32 teises lõikes pole nimetatud eesmärke, mis 
õigustavad omandi vaba valdamise, kasutamise ja käsutamise piiramist, saab selle põhiõiguse 

                                                 
1151 T. Annus. Riigiõigus, 2006, lk 339. 
1152 Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta – ELT 2007/C303/01. 
1153 RKTKo 23.10.1997 nr 3-2-1-116-97; RKÜKo 17.06.2004 nr 3-2-1-143-03, p 18.  
1154 P. Roosma. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2008, § 32 p 2.2, lk 326. 
1155 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2002, § 32 p 2.3, lk 275. 
1156 T. Annus. Riigiõigus, 2006, lk 341. 
1157 Riigikohtu viimase aja praktikas on varasemat ranget seisukohta veidi pehmendatud. Vt RKÜKo 03.12.2007, 3-3-

1-41-06, p 22: „Riigikohus on oma varasemas praktikas korduvalt rõhutanud põhimõtet, et PS § 3 lõike 1 esimesest 
lausest ja §-st 11 tulenevalt tohib põhiõiguste ja vabaduste piiranguid kehtestada ainult seadusjõulise õigusaktiga 
(vt Riigikohtu üldkogu 11. oktoobri 2001. a otsust asjas nr 3-4-1-7-01 ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 
12. jaanuari 1994. a otsuseid asjades nr III-4/A-1/94 ja III-4/A-2/94 ning 24. detsembri 2002. a otsust asjas nr 3-4-
1-10-02). Üldkogu leiab, et kuigi teatud intensiivsusega põhiõiguste piiranguid saab kehtestada üksnes formaalses 
mõttes seadusega, ei ole see põhimõte absoluutne. Põhiseaduse mõttest ja sättest tuleneb, et vähem intensiivseid 
põhiõiguste piiranguid võib kehtestada täpse, selge ja piirangu intensiivsusega vastavuses oleva volitusnormi alusel 
määrusega. Omandiõiguse piiranguid võib seada üksnes formaalse seadusega või seaduses sisalduva ja 
eelnimetatud nõuetele vastava volitusnormi alusel, aga mitte otse kohaliku omavalitsuse üldaktiga. See nõue on 
suunatud sellele, et omandiõiguse piirangute seadmisel arvestataks kogu riigi territooriumil ühesuguste 
kriteeriumidega. Võrdse kohtlemise ja ühetaolisuse põhimõttega oleks vastuolus see, kui omandiõiguse kaitse oleks 
riigi erinevates piirkondades ebaühtlaselt tagatud. Riigikohus ei välista, et käesoleval juhul võiks selge ja piisavalt 
määratletud volitusnormi raames määrusega kohalike eripärade arvestamisele suunatud omandiõiguse piirangute 
kehtestamine olla põhiseadusega kooskõlas.” 
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piiramise puhul olla seaduspäraseks seadusandja iga eesmärk, mis ei ole põhiseadusega 
vastuolus.1158  

Kokkuvõtteks – EIÕK 1. lisaprotokolli artikkel 1 ega põhiseaduse § 32 alusel ei teki kellelgi õigust 
vara omandada (nt õigust saada sotsiaalhüvitisi). Kui aga õigus hüvitisele on tekkinud ja hüvitisel 
on varaline iseloom, kuulub see EIÕK 1. lisaprotokolli artikli 1 ja põhiseaduse § 32 kaitsealasse. 
Sotsiaalpoliitilisi eesmärke arvestades on seadusandjal hüvitiste kui omandi vaba kasutuse 
piiramisel (sh hüvitisnõuete regulatsiooni kehtestamisel) siiski üsna avar „mänguruum.” 

1. Õiguse tekkimine ja lõppemine 

1.1. Lähtekaalutlused 

1.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Subjektiivse avaliku õiguse all võib mõista avaliku õigusega üksikisikule antud õigusvõimu nõuda 
avaliku võimu kandjalt oma huvides kindlat käitumist. Isiku subjektiivsele õigusele vastab avaliku 
võimu kandja õigusnormidele tuginev avalik-õiguslik kohustus. Avalik-õiguslik nõudeõigus on üks 
subjektiivse avaliku õiguse liik.1159 

Sotsiaalhüvitissuhtes tekib õigustatud isikul õigusaktides sätestatud tingimustel õigus hüvitisele, 
millele vastab kohustatud isiku kohustus hüvitist osutada.1160 Sotsiaalhüvitissuhte pooled on niisiis 
ühelt poolt hüvitisele õigust omav isik ja teiselt poolt hüvitise osutamiseks kohustatud isik. 
Sotsiaalkindlustuse puhul on õigustatud isikuks kindlustatu, sotsiaalhoolekande puhul abi vajav 
isik, ohvriabi puhul ohvriks langemise tõttu kahju kannatanud isik jne. Õigustatud isik ei pea 
kattuma isikuga, kes hüvitist taotleb või kellele see välja makstakse. Võlaõiguslikku terminoloogiat 
kasutades on õigustatud isik sotsiaalhüvitissuhtes võlausaldaja. Kohustatud isikuks (võlgnikuks) on 
avaliku võimu kandja, kelle pädevusse kuulub hüvitise osutamine.  

Sotsiaalhüvitissuhe tekib, kui isik vastab hüvitise saamiseks kehtestatud tingimustele, ja lõpeb, kui 
nõuet ei saa enam maksma panna (hüvitis on nõuetekohaselt osutatud, nõudeõigus on aegunud, isik 
ei vasta enam seaduses sätestatud nõuetele jne). 

Järgnevalt käsitletakse lähemalt sotsiaalhüvitissuhte tekkimist ja seda, millisest ajast alates 
õigustatud subjekt saab kohustatud subjektilt hüvitise osutamist nõuda. Käsitluse lähtepunktiks on 
vastavalt lähteülesandele „sotsiaalriigi põhimõttest tulenev arusaam, et inimene ei ole mitte 
sotsiaalpoliitika objektiks, vaid omab õiguste ja kohustuste kandjana sotsiaalsetele hüvitistele 
õigust. Sellest tulenevalt tuleb analüüsida, kas on vajalik püstitada üldosa tasandil eeldus sellest, et 
vastupidise regulatsiooni puudumisel eksisteerib sotsiaalsetele hüvitistele nõudeõigus, mis ei teki 
alles haldusotsustuse tegemisest, vaid juba seaduses sätestatud eelduste täitmisest.”  

                                                 
1158 RPJKo 20.04.2004 nr 3-4-1-3-04, p 27. 
1159 Lisaks võib subjektiivse avaliku õigusena käsitleda veel nt avalik-õiguslikku kujundusõigust. Käesolevas 

analüüsiosas on subjektiivset õigust ja nõudeõigust käsitletud samasisulistena.  
1160 Hüvitise osutamisel tekib teatud juhtudel ka nn kolmnurksuhe õigustatud isiku, hüvitise tegeliku osutaja ja 

kohustatud subjekti vahel (nt ravikindlustushüvitiste puhul kindlustatud isik-tervishoiuteenuse osutaja-Eesti 
Haigekassa). Käesolev peatükk puudutab avalik-õiguslikku suhet õigustatud ja kohustatud subjekti vahel (eespool 
toodud ravikindlustuse näite puhul suhet, mis tekib kindlustatud isiku ja Eesti Haigekassa vahel).  
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1.1.2. Eesti kehtiv õigus 

Kooskõlas kodifitseerimise töögrupis kokkulepitud mõistlikkuse põhimõttega ei esitata siinkohal 
üksikasjalikku ülevaadet õiguse tekkimisest hüvitisele õigusaktide ja hüvitise liikide kaupa. Vt 
kokkuvõtlikku hinnangut allpool.  

1.1.3. Välisriikide õigus 

Sotsiaalhüvitissuhet (Sozialleistungsverhältnis) käsitletakse Saksa õiguses üldise arvamuse 
kohaselt avalik-õigusliku võlasuhtena, mis põhimõtteliselt sarnaneb eraõigusliku võlasuhtega. 
Erinevalt tsiviilõigusest ei ole aga hüvitise osutamiseks kohustatud isiku (Sozialleistungsträger) 
ehk võlgniku ja õigustatud isiku ehk võlausaldaja vahel tasakaalustamist vajavate huvide vastuolu. 
Sotsiaalõigussuhe on vähemalt sotsiaalkindlustuse osas võrreldav eraõigusliku kindlustusõigusega. 
Võrdlus võlasuhtega on asjakohane ka kahju hüvitamisel (Versorgung), mille puhul on eesmärkide 
sarnasuse tõttu võimalik tõmmata paralleele deliktiõigusega. Ainult sotsiaalabi (Sozialhilfe) 
osutamisest tekkiv suhe ei ole võlaõigusele sarnanev sotsiaalhüvitissuhe, sest see põhineb ühe 
poole abivajadusel. Sotsiaalabisuhe sarnaneb pigem perekonnaõigusest tuntud ülalpidamisnõuete ja 
-kohustustega.1161  

Saksa SGB järgi on isikul hüvitisele nõudeõigus (Anspruch), kui eriosa ei sätesta, et kohustatud 
subjektil on hüvitise osutamiseks kaalutlusõigus (SGB I § 38). Nõudeõiguse eeldus tähendab, et 
kui normi sõnastus annab alust kahtlusteks, tuleb seda tõlgendada nii, et sellest tuleneb isikule 
subjektiivne õigus. SGB I § 38 iseenesest ei tekita õigust ühelegi hüvitisele, subjektiivne õigus 
tekib vastavalt eriosas sätestatule.1162  

Kaalutlusõiguse alusel osutatavate hüvitiste puhul näeb SGB ette subjektiivse õiguse 
kaalutlusõiguse nõuetekohasele teostamisele (SGB I § 39 lg 1). Kaalutlusõiguse alusel 
osutatavatele hüvitistele kehtivad nõudeõigusel põhinevate hüvitiste reeglid niivõrd, kuivõrd SGB 
ei sätesta teisiti (SGB I § 39 lg 2).  

Nõudeõigus hüvitistele tekib (entstehen) seaduse või määrusega sätestatud tingimuste täitmisest 
(SGB I § 40 lg 1). Kaalutlusotsuse alusel osutatavate hüvitiste puhul on määravaks hüvitise 
osutamise otsuse teatavakstegemise päev, kui otsuses ei määrata teisiti (SGB I § 40 lg 2). 
Nõudeõiguse tekkimise aeg on oluline, määratlemaks selle sissenõutavust (Fälligkeit), aga ka 
aegumise ja viiviste arvestamist, loovutamist ja pantimist ning arestimist.1163 SGB I § 40 lg 1 
sätestatud juhul on haldusaktil üksnes deklaratiivne (tuvastav) tähendus, sest nõudeõigus tekib juba 
seaduses sätestatud (materiaalõiguslike) tingimuste täitmisest. Õigust tekitav tähendus on 
kaalutlusõiguse alusel antud haldusaktil.1164  

                                                 
1161 Vt täpsemalt Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 6 Rn 4, S 229; samuti E.Eichenhofer. Sozialrecht. 6. 

Aufl, § 8, Rn 171, S 97. Kriitiliselt vt nt J. Schumacher, The Access to Social Security. In: J.D. Kremelis (Ed). 
Simplification and Systematisation of Social Protection Rules. 1996, p 79-83. J.Schumacher on seisukohal, et 
sotsiaalhüvitissuhte võlaõigusliku käsitlusega tuleb olla ettevaatlik. Muuhulgas juhib ta tähelepanu SGB I §-le 31, 
mille kohaselt saab SGB reguleerimisalasse kuuluvaid õigusi ja kohustusi tekitada, muuta või lõpetada ainult siis, 
kui SGB seda selgelt ette näeb. Seega ei tunta sotsiaalõiguses võlaõigusele omast lepinguvabadust, p 84-85. 

1162 Hauck/Noftz. SGB I. K § 38 Rn 5. 
1163 Hauck/Noftz. SGB I. K § 40 Rn 1. 
1164 Hauck/Noftz. SGB I. K § 40 Rn 6. 
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Hüvitised muutuvad sissenõutavaks (fällig) alates nõudeõiguse tekkimisest, kui SGB eriosa ei 
sätesta teisiti (Saksa SGB I § 41). Sissenõutavaks muutumine tähendab, sarnaselt võlaõigusele, et 
õigustatud isikul on õigus nõuda hüvitise osutamist. See omab tähtsust nt ettemaksu korral1165 - 
ettemaksu (SGB I § 42) ja hüvitise ajutist osutamist (SGB I § 43) saab nõuda siis, kui hüvitis on 
muutnud sissenõutavaks. Ka tasaarvestada (SGB I § 51, 52) saab vaid sissenõutavaks muutunud 
rahalisi hüvitisi. Rahalist hüvitist võib aga loovutada või pantida (SGB I § 53 lg 2) juba alates selle 
tekkimisest. Eriõigusjärglus (SGB I § 56) kehtib vaid sissenõutavaks muutunud nõuetele, ka 
pärimine (SGB I § 58) on võimalik vaid juhul, kui hüvitis on muutunud sissenõutavaks.1166 
Perioodiliste hüvitiste puhul (nt pension) muutuvad õigusaktides ettenähtud ajal sissenõutavaks 
üksikud nõuded hüvitise osutamiseks. Kohustus on täidetud, kui perioodiline hüvitis on ettenähtud 
ajal osutatud.1167 

Ka Austria ASVG § 85 ja § 86 kohaselt tekib nõudeõigus haigus-, õnnetus- ja 
pensionikindlustusele seaduses sätestatud tingimuste täitmisest ja kui pole teisiti sätestatud, muutub 
hüvitisnõue sissenõutavaks (Anfall der Leistungen) alates selle tekkimisest.  

Läti LpSD  § 18, mis reguleerib nõudeõiguse tekkimist, on analoogne Saksa SGB I §-ga 40. Läti 
LpSD § 20 sätestab sarnaselt Saksa SGB I §-le 41, et hüvitiste saamise taotlus rahuldatakse alates 
nõudeõiguse tekkimisest, kui seadus ei sätesta teisiti.  

1.2. Hinnang Eesti kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja 
põhjendus 

Kehtiv õigus ei sätesta üldist eeldust, et vastupidise regulatsiooni puhul on isikul õigus hüvitisele. 
Nõudeõiguse eeldus iseenesest ei tekitaks ka õigust ühelegi konkreetsele hüvitisele, õigus tekib 
vastavalt eriosas sätestatule. Seega, sarnaselt Saksa SGB-le, saaks nõudeõiguse eeldus omada 
tähendust ennekõike tõlgendusnormina - kui eriosa normi sõnastus annab alust kahtluseks, tuleb 
seda tõlgendada nii, et sellest tuleneb isikule subjektiivne õigus hüvitisele.  

Vajadus sellise eelduse püstitamise järele on siiski küsitav. Erinevalt Saksamaa Liitvabariigi 
põhiseadusest (Grundgesetz) sisaldab meie põhiseadus, eelkõige § 28 subjektiivseid sotsiaalseid 
õigusi.1168 Ka põhiseaduse §-st 28 hõlmamata hüvitiste puhul saab subjektiivse õiguse olemasolu 
või puudumise kindlaks teha üldtunnustatud tõlgendamismeetodeid kasutades, kui 
sotsiaalseadustiku eriosa ei ole piisavalt selge.. Isiku tunnustamine sotsiaalsete õiguste kandjana on 
lisaks võimalik ka nt sotsiaalseadustiku eesmärgi, printsiipide või sotsiaalsete õiguste kataloogi 
kaudu.  

Kehtivas õiguses saab RaKS, OAS, RPKS, TKindlS, VHS, RPTS, ElatisAS, RMTS ja PISTS 
regulatsioonist põhimõtteliselt tuletada subjektiivse õiguse hüvitisele, kui isik vastab seaduses 
sätestatud tingimustele. Seaduses kasutatud konstruktsioonid erinevad siiski nii sõnastuslikult kui 
lähtepositsioonilt – mõnes õigusaktis sätestatakse selgesõnaliselt, et isikul on teatud tingimuste 
täitmise korral õigus hüvitisele (nt RPKS, VHS), teisel juhul on lähenetud läbi kohustatud subjekti 
prisma, kes „hüvitab, määrab või maksab” (nt RaKS). Mõnel juhul on erinevat sõnastust ja 
                                                 
1165 Hauck/Noftz. SGB I. K § 41 Rn 1. 
1166 Hauck/Noftz. SGB I. K § 41 Rn 10. 
1167 Hauck/Noftz. SGB I. K § 41 Rn 7. 
1168 Vt lähemalt: T.Annus. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2008, lk 303-311. Vt ka RKHKo 

10.11.2003 nr 3-3-1-65-03 ja RKPJKo 21.01.2004 nr 3-4-1-7-03. 
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vaatepunkti kasutatud ka ühe ja sama õigusakti piires (nt OAS). Sotsiaalseadustikus tuleks sõnastus 
ühtlustada ja võtta regulatsioonide lähtepunktiks õigustatud subjekt.  

Sätestades sotsiaalseadustiku üldosas, et õigus hüvitisele tekib alates sellest, kui isik vastab 
õigusaktidega hüvitise saamiseks kehtestatud tingimustele, mitte haldusakti andmisest, tuleb silmas 
pidada järgmist. 

Õigus hüvitisele saab tekkida õigusaktides sätestatud teokoosseisu täitmisest, kui hüvitise 
osutamine ei eelda haldusorgani kaalutlusotsust. Nii on see ennekõike rahaliste 
sotsiaalkindlustushüvitiste puhul (nt õigus sünnitoetusele tekib alates lapse sünnist). Perioodiliste 
hüvitiste puhul tuleb eristada õigust hüvitisele kui sellisele (nt õigus vanaduspensionile) ja õigust 
perioodilistele väljamaksetele (nt õigus vanaduspensioni väljamaksele konkreetse kuu eest).  

Kui kohustatud subjektil on kaalutlusõigus otsustamaks, kas või millist hüvitist isikule osutada (nt 
tööturuteenused), saab isikul õigus hüvitise osutamiseks reeglina tekkida pärast seda, kui isikule on 
otsustus teatavaks tehtud (nt koostatud ja allkirjastatud individuaalne tööotsimiskava, kus muu 
hulgas määratletakse isikule osutatavad tööturuteenused).  

Kui lähtuda eespool toodud nõudeõiguse tekkimise käsitlusest, siis esimesel juhul on hüvitise 
osutamiseks antavalt haldusaktil (nt sünnitoetuse määramise otsus) tuvastav tähendus. 
Kaalutlusotsuse korral on haldusaktil õigust tekitav tähendus. 

Sotsiaalõiguse eripärast tulenevalt peab hüvitisele tekkinud õiguse maksmapanekuks reeglina 
tegema avalik-õigusliku tahteavalduse - esitama hüvitise saamise taotluse. Riigikohtu praktika 
kohaselt ei ole riigil kohustust korraldada kõigi tulevikus seadusega antavate õiguste realiseerimine 
asutuse enda initsiatiivil, so ilma isiku taotluseta, ega kohustust analüüsida temani eri ajal ja eri 
kanalitest jõudnud andmeid, leidmaks teadmatuse tõttu taotluse esitamata jätnud isikuid.1169 
Mõistetavalt peab riik täitma teavitamis- ja selgitamiskohustust, aitamaks kaasa sellele, et kõik 
potentsiaalsed nõudeõigust omavad isikud oleksid oma õigustest teadlikud.1170 Teatud juhtudel 
peab hüvitist siiski osutama ka isiku taotluseta (nt vältimatu sotsiaalabi).  

Kohustatud subjekt peab oma kohustuse kohaselt täitma. Võlaõiguses loetakse kohustus kohaselt 
täidetuks, kui see on täidetud täitmise vastuvõtmiseks õigustatud isikule õigel ajal, õiges kohas ja 
õigel viisil (VÕS § 72 lg 3). Kohane täitmine on võlausaldaja nõudeõiguse lõppemise alus. Kui 
võlgnik kohustust õigel ajal ei täida, muutub see sissenõutavaks (VÕS § 82 lg 7). Kui kohustus on 
sissenõutavaks muutunud, tekib võlausaldajal õigus kasutada õiguskaitsevahendeid (nt rahalise 
kohustuse täitmata jätmisel nõuda kohustuse täitmist vastavalt VÕS § 108 või viivist vastavalt 
VÕS § 113). Nõude sissenõutavaks muutumisega algab ka aegumistähtaeg (TsÜS § 147 lg 1).  

Avaliku õiguse olemusest, ennekõike seaduslikkuse põhimõttest tulenevalt tuleb kõik hüvitise 
osutamise kohustuse kohase täitmise tingimused kehtestada imperatiivselt õigusaktis. Ennekõike 
tuleks need sätestada sotsiaalseadustiku eriosas, kuid nõuded võivad tuleneda ka muudest 
õigusaktidest, nt HMS-st.  

Kehtivas sotsiaalõiguses ei kasutata kohustuse sissenõutavuse mõistet, kuid mõnel juhul on see 
regulatsioonidest tuletatav.  Näiteks RPKS § 45 lg 2 kohaselt maksab pensionäri surma korral 
                                                 
1169 RKHKo 21.02.2002 nr 3-3-1-6-02, p 18-19.  
1170 Teavitamis- ja selgituskohustuste kohta vt lähemalt sotsiaalhaldusmenetluse peatükist. 
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pensionäri elukohajärgne pensioniamet saamata jäänud riikliku pensioni välja isikule, kellel on 
õigus saada toitjakaotuspensioni. Riigikohus on leidnud, et pensionäri surma korral tuleb 
perekonnaliikmetele välja maksta kogu kätte saamata pension, millele pensionäril oli õigus surma 
päeval.1171 Siin saab „kogu saamata jäänud pensionina, millele pensionäril oli õigus” sisuliselt 
mõista pensionit, mis oli surma hetkeks sissenõutavaks muutunud.  

Nõudeõiguse tekkimise ja sissenõutavaks muutumise aja kindlaksmääramine sotsiaalseadustikus on 
vajalik, kui reguleerida ka nt viivise arvutamist, hüvitisnõuete loovutamist ja pantimist, 
tasaarvestamist, eriõigusjärglust, ettemaksu, tasaarvestust jne.  

Eelöeldut silmas pidades tuleks sätestada üldosas, et õigus hüvitisele tekib järgmiselt: 

1) kui hüvitise osutamine ei eelda haldusorgani kaalutlusotsust, tekib õigus hüvitisele eriosas 
sätestatud tingimuste täitmisest (nt õigus sünnitoetusele tekib alates lapse sünnist); 

2) kui kohustatud subjektil on kaalutlusõigus otsustamaks, kas või millist hüvitist isikule osutada 
(nt tööturuteenused), tekib õigus hüvitisele otsuse isikule teatavaks tegemisest.  

Õiguse maksmapanekuks tuleb mõlemal juhul esitada taotlus, kui eriosa ei sätesta teisiti. 

Õigus hüvitisele lõpeb, kui: 

1) hüvitis on nõuetekohaselt osutatud (nt sünnitoetus on õigustatud isikule selleks ettenähtud 
tingimustel ja korras välja makstud); 

2) isik ei vasta enam seaduses sätestatud tingimustele (nt vanemahüvitise maksmise periood on 
lõppenud). Konkreetse hüvitise nõuetekohase osutamise tingimused sätestatakse eriosas ja 
üldosas puudub vajadus eraldi sätte järele.  

Kui õigustatud isik on esitanud taotluse, kuid kohustatud subjekt hüvitist nõuetekohaselt ei osuta, 
muutub nõue sissenõutavaks. Sel juhul tekib õigustatud subjektil õigus kasutada 
õiguskaitsevahendeid (nt nõuda viivist). 

2. Aegumine 

2.1. Lähtekaalutlused 

2.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

TsÜS § 142 lg 1 sätestab, et õigus nõuda teiselt isikult teo tegemist või sellest hoidumist aegub 
seaduses sätestatud tähtaja (aegumistähtaeg) jooksul. Pärast nõude aegumist võib kohustatud isik 
keelduda oma kohustuse täitmisest (kuid võib kohustuse ka täita). Aegumist saab põhimõtteliselt 
kohaldada ka sotsiaalõiguses, seda nii rahaliste kui mitterahalistele hüvitiste puhul. Erinevalt 
TsÜS-ist peaks avalikus õiguses lähtuma eeldusest, et aegumise korral nõudeõigus lõpeb ja 
kohustatud subjekt peab hüvitise osutamisest keelduma, kui pole selgelt sätestatud teisiti. Aegumist 
tuleb kohaldada ka hüvitise alusetult maksmise tagasinõudmisel ja tasaarvestamisel. 

                                                 
1171 RKHKo 20.03.1998 nr 3-3-1-10-98, p 1. 
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Riigikohus on nõude aegumise tähtaja kehtestamise lugenud omandi kaitse piiranguks,1172 
seadmata siiski kahtluse alla sellise piirangu põhimõttelist lubatavust. Aegumise regulatsioon on 
oluline õiguskindluse põhimõtet silmas pidades, tagades teatud aja möödudes õigusrahu.1173 
Tähtsusetu pole ka see, et nõudeõiguse aluseks olevate asjaolude kindlakstegemine ei pruugi teatud 
aja möödudes olla enam võimalik ning liialt pika aja möödudes ei pruugi hüvitis täita enam oma 
eesmärki. Sotsiaalõiguse eripärast tulenevalt lisandub vajadus tasakaalustada õigustatud isiku ja 
avalikke huve. Riigikohus on analüüsinud toitjakaotuspensioni väljamaksmist tagasiulatuvalt mitte 
rohkem kui 12 kuud enne pensioni taotlemist ja leidnud, et selline põhimõte kaitseb ühest küljest 
isikut, kes ei saanud õigeaegselt teada või ei saanud aru toitjakaotuspensioni saamise võimalusest, 
kuid arvestab teiselt poolt ka avalike huvidega. Avalikuks huviks on vältida ülemäära kaugele 
minevikku ulatuvaid rahalisi nõudeid, mis võivad raskendada sotsiaalkindlustuse eelarvete 
planeerimist.1174  

2.1.2. Eesti kehtiv õigus  

RaKS § 28 lg 6 kohaselt aegub ravikindlustushüvitise saamise õigus kolme aasta jooksul alates 
õiguse tekkimisest, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.  

Teistes õigusaktides ei ole aegumist otsesõnu sätestatud, kuid see on võimalik tuletada 
järgmistest konstruktsioonidest  

a) Mõne hüvitise puhul ei osutata hüvitist, kui seda ei ole teatud aja jooksul pärast õiguse tekkimist 
taotletud. See on nii eelkõige ühekordsete hüvitiste puhul. 

RaKS § 53 lg 4 kohaselt hüvitis määratakse ja makstakse, kui kindlustatud isiku 
töövõimetusleht1175 koos hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike muude dokumentidega on 
haigekassale esitatud hiljemalt 90. kalendripäeval, alates töövõimetuslehel märgitud töö- või 
teenistuskohustuste täitmisele asumise või majandus- või kutsetegevusega taasalustamise päevast. 
Hüvitist ei määrata ega maksta, kui töövõimetusleht esitati selles lõikes sätestatud tähtaega 
ületades.  

RPTS § 21 järgi sünnitoetus määratakse, kui toetust on taotletud kuue kuu jooksul, alates lapse 
sünnist (lg 3). Lapsendamistoetus määratakse, kui toetust on taotletud kuue kuu jooksul, alates 
lapsendamise kohtuotsuse jõustumisest (lg 4). Elluastumistoetus määratakse, kui toetust on 
taotletud kuue kuu jooksul, arvates uude elukohta iseseisvalt elama asumisest (lg 5). Koolitoetus 
määratakse 16-aastasele ja vanemale lapsele, kui toetust on taotletud kuue kuu jooksul, arvates 
õppeaasta algusest (lg 6).  

Elatisabi määratakse, kui taotlemiseks vajalikud dokumendid on esitatud 30 päeva jooksul arvates 
makseettepaneku määruse tegemisest või elatist maksma kohustava hagi tagamise määruse 
tegemisest (ElatisAS § 5 lg 7). 

Matusetoetus määratakse üldjuhul siis, kui matusetoetuse avaldus on esitatud kuue kuu jooksul 
surmapäevast arvates (RMTS § 8 lg 2). Kui matusekorraldaja saab isiku surmast teada rohkem kui 

                                                 
1172 RKTKo 05.10.1995 nr III-2/1-56/95. 
1173 Õiguskindluse põhimõtte kohta vt lähemalt analüüsi II osa 2. ptk „Sotsiaalõiguse põhimõtted.” 
1174 RKHKo 21.02.2002 nr 3-3-1-6-02, p 16. 
1175 Töövõimetuslehe vormi kindlustatud isiku poolt täidetav osa on käsitletav taotlusena. 
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15 päeva pärast surmapäeva, määratakse talle matusetoetus, kui ta on sellekohase avalduse esitanud 
kuue kuu jooksul isiku surmast teadasaamise päevast arvates (RMTS § 8 lg 3).  

OAS § 61 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikud võivad aasta jooksul süüteo toimepanemisest arvates 
taotleda psühholoogilise abi kulu hüvitist psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupi 
teenuse kasutamise eest (OAS § 61 lg 3). Ka taotlus riikliku ohvriabi hüvitise saamiseks tuleb 
esitada üldjuhul ühe aasta jooksul kuriteo toimepanemisest või ohvri surma päevast (OAS § 19 lg 
1). Hilisem taotlus vaadatakse läbi, kui 1) ülalpeetav sai ohvri surmast teada rohkem kui kuus kuud 
pärast surmapäeva ja taotlus on esitatud ühe aasta jooksul ohvri surmast teada saamise päevast 
alates; 2) hüvitise taotleja tervisehäire kestis üle kuue kuu ja taotluse õigeaegne esitamine ei olnud 
terviseseisundi tõttu võimalik ja vastav taotlus on esitatud ühe aasta jooksul pärast terviseseisundi 
paranemist (OAS § 19 lg 2).  

Rehabilitatsiooniteenust osutatakse isiku avalduse alusel (SHS § 116 lg 1) ja kui taotlus 
rahuldatakse, annab Sotsiaalkindlustusamet välja suunamiskirja (SHS § 116 lg 5). Kui isik ei 
pöördu alates suunamiskirja saamisest 21 kalendripäeva jooksul rehabilitatsiooniteenuse saamiseks 
rehabilitatsiooniteenuse osutaja poole, ei ole tal enam õigust selle suunamiskirja alusel 
rehabilitatsiooniteenust saada (SHS § 116 lg 6). 

b) Perioodiliste hüvitiste puhul ei maksta hüvitist tagantjärele välja kogu aja eest alates õiguse 
tekkimisest hüvitisele, kui seda ei ole teatud aja jooksul taotletud.  

RPKS § 32 sätestab, et riiklik pension määratakse pensioni taotlemise päevast. Varasemast 
tähtajast määratakse pension järgmistel juhtudel: 1) vanaduspension määratakse pensioniikka 
jõudmise päevast, töövõimetuspension ning rahvapension püsivalt töövõimetuks tunnistatud isikule 
määratakse püsiva töövõimetuse kindlakstegemise päevast, kui pensioniavaldus on esitatud kolme 
kuu jooksul, arvates pensioniikka jõudmise või püsiva töövõimetuse kindlakstegemise päevast; 2) 
toitjakaotuspension või rahvapension määratakse toitja surma või teadmata kadumise päevast, kuid 
mitte üle 12 kuu enne pensioni taotlemist (RPKS § 32 lg 2). Kui isik ei taotlenud määratud tähtajal 
püsiva töövõimetuse korduvekspertiisi mõjuvatel põhjustel ning ta tunnistatakse 
korduvekspertiisiga tagasiulatuvalt püsivalt töövõimetuks, määratakse ja makstakse 
töövõimetuspensioni või püsiva töövõimetuse alusel rahvapensioni püsiva töövõimetuse tekkimise 
ajast, kuid tagasiulatuvalt mitte üle ühe aasta (RPKS 32 lg 3). 

RPTS § 21 sätestab peretoetuste määramise tähtajad järgmiselt. Igakuiselt makstav peretoetus 
määratakse toetusele õiguse tekkimise päevast, kui toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid on 
esitatud kuue kuu jooksul, arvates toetusele õiguse tekkimise päevast (lg 1). Igakuiselt makstava 
peretoetuse hilisemal taotlemisel määratakse toetus tagantjärele, kuid mitte rohkem kui taotluse 
esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest (lg 2). Sünnitoetus määratakse, kui toetust on 
taotletud kuue kuu jooksul, alates lapse sünnist (lg 3). Lapsendamistoetus määratakse, kui toetust 
on taotletud kuue kuu jooksul, alates lapsendamise kohtuotsuse jõustumisest (lg 4). 
Elluastumistoetus määratakse, kui toetust on taotletud kuue kuu jooksul, arvates uude elukohta 
iseseisvalt elama asumisest (lg 5). Koolitoetus määratakse 16-aastasele ja vanemale lapsele, kui 
toetust on taotletud kuue kuu jooksul, arvates õppeaasta algusest (lg 6).  

Puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus ja puudega vanaduspensioniealise inimese 
toetus määratakse puude raskusastme tuvastamise päevast, kui toetuse taotlemise avaldus on 
esitatud hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates puude raskusastme tuvastamise otsuse tegemisest 
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(PISTS § 17 lg 2). Nimetatud toetuste hilisemal taotlemisel määratakse toetus tagantjärele, kuid 
mitte rohkem kui taotlemisele eelnenud kolme kuu eest (PISTS § 17 lg 3). Hooldajatoetus, puudega 
vanema toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus 
määratakse toetuse taotlemise päevast, kuid mitte varem kui toetusele õiguse tekkimise päevast. 
Rehabilitatsioonitoetuse võib määrata puude raskusastet taotleva isiku rehabilitatsiooniplaani 
koostamiseks enne puude raskusastme tuvastamist (PISTS § 17 lg 4). 

SHS § 231 sätestab, et välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikul, eesti rahvusest isikul ja 
temaga koos Eestisse elama asunud abikaasal, lapsel ja vanemal, kes on jõudnud riikliku 
pensionikindlustuse seaduse § 7 1. või 2. lõikes sätestatud vanaduspensioniikka, on õigus 
igakuisele sotsiaaltoetusele rahvapensioni määras, kui isiku kuusissetulek on alla rahvapensioni 
määra. Toetuse saamiseks on vaja esitada taotlus elukohajärgsele pensioniametile (SHS § 231 lg 2). 
Sotsiaaltoetus määratakse toetusele õiguse tekkimise päevast, ent tagasiulatuvalt mitte enam kui 
kolm kuud taotluse esitamise päevast arvates (SHS § 231 lg 4).  

c) Teatud juhtudel on sätestatud, et hüvitist saab taotleda vaid kord kuus jooksva või möödunud 
kuu eest ning tagasiulatuvalt seda ei maksta (nt stipendium ning sõidu- ja majutustoetus töötule 
vastavalt TTTS § 34-37; toimetulekutoetus vastavalt SHS § 223 lg 1).  

2.1.3. Välisriikide õigus 

Aegumine on reguleeritud Rootsi SOU 2005:114 peatükis 111, mille § 12 sätestatud põhireegli 
kohaselt aegub vastavat summat puudutav nõue, kui hüvitist ei ole välja võetud enne teise aasta 
möödumist pärast hüvitise kättesaadavaks muutumist.  

Saksa SGB I 45 lg 1 kohaselt aeguvad nõuded sotsiaalhüvitistele 4 aastat pärast selle kalendriaasta 
lõppu, mil nad tekkisid (entstehen). SGB I § 45 lg 3 tulenevalt peatub aegumise tähtaeg ka hüvitise 
kirjaliku taotlemise või vastuväite esitamise korral, peatumine lõpeb 6 kuud pärast taotluse või 
vastuväite suhtes tehtud otsuse teatavakstegemist. Muus osas kohaldatakse aegumisele BGB-d. 
Pärast nõude aegumist võib hüvitise osutamisest keelduda, kuid kui hüvitist on aegunud nõude 
alusel osutatud, siis seda õigustatud isikult tagasi nõuda ei saa. Kohustatud subjekt ei tohi aegumist 
kohaldada, kui selle kohaldamine oleks usalduse kaitse põhimõttega vastuolus, nt siis, kui 
aegumine oli seotud sellega, et kohustatud subjekt andis valeinfot või ei täitnud 
uurimiskohustust.1176 

Šveitsi ATSG-s on sotsiaalhüvitisnõuete aegumistähtaeg 5 aastat selle kuu lõpust arvates, kui nõue 
muutus sissenõutavaks (art 24). 

Austria ASVG-s ei saa õigustatud subjekt haigus- ja õnnetuskindlustuse puhul hüvitisnõuet enam 
maksma panna (Verfall von Leistungsansprüchen infolge Zeitablaufes) üldjuhul 2 aastat peale selle 
tekkimist (entstehen, Austria ASVG § 102 lg 1 ja 2), kuid sellest on võimalik teha erandeid, kui 
õnnetuse tagajärjed ilmnesid hiljem või õigustatud subjekt ei saanud endast mitteolenevatel 
põhjustel õigeaegselt taotlust esitada (§ 102 lg 3-4). Nõudeõigus sissenõutavaks muutunud 
pensionile aegub aasta pärast sissenõutavaks muutmist. 

                                                 
1176 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7, Rn 63, S 300. 
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Läti LpSD  § 22 lg 1 1. lause kehtestab sotsiaalhüvitisnõuete aegumistähtajaks 3 aastat selle 
kalendriaasta lõppemisest, kui need tekkisid. Aegumise lõppemisele ja peatumisele kehtib 
tsiviilseadus (§ 22 lg 1 2. lause), kuid aegumine peatub täiendavalt ka juhul, kui kohustatud 
subjektile esitatakse kirjalik taotlus hüvitise osutamiseks või juhul, kui vaidlustatakse isiku 
sotsiaalsete õiguste rikkumist (§ 22 lg 2). 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja põhjendus 

Kehtivas õiguses on nõude aegumine sätestatud vaid RaKS-s (3 aastat). Kuna täpsem regulatsioon 
puudub, kohaldub aegumise tagajärgedele, katkemisele ja peatumisele eelduslikult TsÜS, kuigi 
RaKS-s sellist viidet ei ole. RaKS ei anna vastust ka küsimusele, kas haigekassa võiks TsÜS 
regulatsioonile tuginedes täita ka aegunud nõude või tuleb aegunud nõude täitmisest alati keelduda.  

Aegumistähtaja määratlemisel mängib olulist rolli avalik huvi (mõju eelarvele) ning seetõttu ei 
tohiks need olla väga pikad. Praegu RaKS-s sätestatud kolm aastat võib sotsiaalseadustiku üldise 
reeglina osutuda liiga pikaks. Ka RaKS-s kehtib see nt hambaravihüvitise ja täiendava 
ravimihüvitise puhul, kuid ajutise töövõimetushüvitise taotlemine on piiratud 90 päevaga alates 
töökohustuste täitmisele asumise päevast.  

Ilmselt ei saa sotsiaalseadustiku üldosas sätestatud aegumistähtaeg kehtida ühtviisi kõigi hüvitiste 
puhul. Nagu eespool selgitatud pidas Riigikohus toitjakaotuspensioni puhul nii isiku õigusi kui 
avalikke huve piisavalt arvestavaks regulatsiooni, mis võimaldas pensioni tagasiulatuvalt välja 
maksta 12 kuu eest. Teisalt võib olla õigustatud, et nt peretoetuste puhul on selline tähtaeg 6 kuud 
– erinevalt toitjakaotuspensionist makstakse peretoetusi üldistest maksutuludest ning erinevad on 
ka peretoetuste ja pensioni maksmise eesmärgid. Küsimus kehtiva õiguse regulatsioonide 
põhjendatusest teatud juhul muidugi jääb. Nii võib küsida, miks lapsetoetust on võimalik määrata 6 
kuud tagantjärele, kuid puudega lapse toetust ainult 3 kuud. Erisuste põhjendatust tuleb täiendavalt 
analüüsida sotsiaalseadustiku eriosas. 

Kokkuvõttes tuleks üldosas reguleerida hüvitisnõuete aegumine, sätestades järgmised põhimõtted.  
Aegumistähtaeg algab tähtpäevast, mil isikul tekkis õigus hüvitisele, kui eriosa ei sätesta teisiti. 
Perioodilise hüvitise puhul tuleb aegumistähtaeg määrata iga üksiku kohustuse jaoks alates selle 
sissenõutavaks muutumisest. Võrdlevalt analüüsitud riikides on hüvitisnõuete aegumistähtaeg 
vahemikus üks kuni viis aastat alates hüvitisele õiguse tekkimisest või hüvitisele õiguse 
tekkimisele järgnevast kalendriaastast. Kehtivas õiguses on tähtajad enamasti lühemad. Konkreetse 
ettepaneku üldosa jaoks saab seetõttu teha pärast rahaliste mõjude analüüsi, sest asjakohane poleks 
sätestada üldosas tähtaega, mis enamiku nõuete puhul ei kohaldu.  

Sätestada tuleks, et hüvitisnõude aegumine on hüvitise osutamisest keeldumise alus. Alternatiivne 
ettepanek on sätestada, et erandjuhtudel ei või kohustatud subjekt aegumist kohaldada. See võib 
olla põhjendatud, kui aegumise kohaldamine oleks vastuolus usalduse kaitse põhimõttega (nt 
kohustatud subjekt andis ebaõiget teavet, vrdl Saksa SGB).  

Aegumine peatub: 1) kui isik esitab taotluse hüvitise saamiseks; 2)  hüvitise saamise õigusega 
seotud vaidluse ajaks. Peatumine lõpeb pärast otsuse isikule teatavaks tegemist või vaidlustatud 
asjas tehtud lõpliku lahendi jõustumist.  
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Aegumist peab lisaks eespool toodule kohaldama ka alusetult makstud hüvitise 
tagasinõudmise või tasaarvestamise korral.1177 Riigikohus on seni olnud seisukohal, et kui 
sotsiaalvaldkonna õigusaktid ei sätesta teistsuguseid aegumistähtaegu enammakstud hüvitise 
tagasinõudmiseks, on kohaldatav tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusetust rikastumisest tuleneva 
nõude aegumistähtaeg (TsÜS § 151, st üldjuhul 3 aastat).1178  Selguse huvides tuleks 
aegumistähtaeg sätestada sotsiaalseadustikus. Õiguspärase ootuse ja hea halduse põhimõtet silmas 
pidades tuleb alusetult makstud hüvitis võimalikult kiiresti tagasi nõuda. Praktikas ei ole 
haldusorganid selle põhimõttega alati arvestanud ega lähtunud ka TsÜS-s sätestatud aegumise 
tähtaegadest, mille kohaldumisele sotsiaalõiguses on viidanud Riigikohus.1179 Seda arvestades 
võiks aegumistähtaeg olla maksimaalselt üks aasta ajast, mil kohustatud subjekt sai teada või pidi 
teada saama, et tal on õigus hüvitis õigustatud isikult tagasi nõuda või tasaarvestada. Sõltumata 
eeltoodust peaks nõue aeguma hiljemalt kolme aasta möödumisel arvates ajast, mil hüvitis alusetult 
välja maksti.  

Muus osas saab aegumise puhul lähtuda TsÜS-s aegumise kohta sätestatust. 

 

3. Ettemaks ja hüvitise ajutine osutamine 

3.1. Lähtekaalutlused 

3.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Ettemaks puudutab rahalisi hüvitisi. Üldjuhul ei teki hüvitise väljamaksmise kohustust enne, kui on 
kindlaks tehtud nii nõude olemasolu kui hüvitise suurus. Olukorras, kus nõudeõiguse olemasolu on 
küll kindlaks tehtud, kuid hüvitise täpsema suuruse tuvastamine on keeruline või aeganõudev, võib 
olla põhjendatud oodatava hüvitise arvelt ettemaksu tegemine. Selline otsus võib lähtuda nii 
omandiõiguslikest kui sotsiaalpoliitilistest kaalutlustest. Sotsiaalseadustikus tuleks reguleerida ka 
hüvitise ajutist osutamist.  

3.1.2. Eesti kehtiv õigus  

OAS § 21 lg 1 alusel võib Sotsiaalkindlustusamet hüvitise määramise otsustamise edasi lükata kuni 
otsuse tegemiseni maakohtus, kui 1) hüvitise taotleja õigus saada hüvitist kuriteoga tekitatud kahju 
eest vastutavalt isikult on ebaselge või 2) on ilmne, et kuriteoga tekitatud kahju eest vastutav isik 
on nõus ja võimeline hüvitama kuriteoga tekitatud kahju. OAS § 21 lg 2 sätestab, et kui hüvitise 
taotleja õigus saada sama kahjuga seoses hüvitist muust allikast kui kuriteoga tekitatud kahju eest 
vastutavalt isikult või kui selle hüvitise suurus on ebaselge või vaieldav, võib hüvitise maksmise 
otsustamise edasi lükata ajani, mil nimetatud õigus või hüvitise suurus on lõplikult kindlaks tehtud. 
Kui hüvitise maksmise otsustamine lükatakse § 21 lõigetes 1 ja 2 ettenähtud juhtudel edasi, on 
Sotsiaalkindlustusametil õigus maksta hüvitise taotleja avalduse alusel avanssi, kui hüvitise taotleja 
õigus saada hüvitist on ilmne ja ta on majanduslikult raskes olukorras (OAS § 22 lg 1). Avanss ei 

                                                 
1177 Tagasinõudmise ja tasaarvestuse sisulise regulatsiooni kohta lähemalt allpool p 8. 
1178 RKHKo 27.03.2007 nr  3-3-1-7-07, p 17. 
1179 Täpsemaid andmeid tagasinõuete arvu ja aja kohta vt õiguskantsleri 31.05.2007 soovitusest nr 7-

7/061620/00703805 Sotsiaalkindlustusametile hea halduse tava järgimiseks. Arvutivõrgus: 
http://www.oiguskantsler.ee/.files/299.pdf  
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või olla suurem kui 10 000 krooni (§ 22 lg 2). Kui avanss on määratud hüvitisest suurem, nõutakse 
enammakstu tagasi (§ 22 lg 3). Hüvitise määramisest keeldumise korral võib avansi tagasi nõuda 
üksnes siis, kui maksmine on tingitud hüvitise taotleja kuritarvitusest (§ 22 lg 4).  

3.1.3. Välisriikide õigus 

Rootsi SOU 2005:114 III osa (menetlemise üldsätete) all paiknev ptk 116 § 2 reguleerib ajutisi 
otsuseid. Ajavahemikuks, kuni asi on lahendatud, võib sotsiaalkindlustuskassa teha otsuse hüvitise 
maksmise kohta, kui 1) otsus hüvitise saamise õiguse olemasolu kohta võidakse teha ilma oluliste 
viivitusteta, 2) on tõenäoline, et selline õigus on olemas ja 3) see on hüvitise taotleja seisukohalt 
olulise tähtsusega (§ 2 lg 1). Esimeses lõikes nimetatud otsus võidakse teha teatavaks ka juhul, kui 
on selge, et õigus hüvitise saamiseks on olemas, kuid selle suurust ei ole ilma olulise viivituseta 
võimalik kindlaks määrata (§ 2 lg 2). Kui on tegemist tõenäoliste põhjustega, mis tingivad 
määratud hüvitise tühistamise või vähendamise, võib sotsiaalkindlustuskassa teha otsuse kuni asja 
otsustamiseni hüvitise kinnipidamise või selle väiksemas mahus väljamaksmise kohta (§ 3). 

Saksa SGB I § 42 lg 1 sätestab, et kui nõudeõigus rahalisele hüvitisele on põhjendatud, kuid selle 
suuruse kindlakstegemiseks on vaja rohkem aega, võib kohustatud subjekt teha ettemaksu 
(Vorschuss), mille suurus määratakse kaalutlusõiguse kohaselt. Kohustatud subjekt peab ettemaksu 
tegema, kui õigustatud subjekt seda taotleb. Ettemaksu väljamaksmine algab hiljemalt kalendrikuu 
möödumisel taotluse esitamisest. Saksa SGB I § 42 lg 2 sätestab, et ettemaks arvestatakse saadava 
hüvitise hulka. Kui ettemaks ületab hüvitise suurust, nõutakse see õigustatud subjektilt tagasi, 
arvestades aegumistähtaegu vastavalt SGB X § 50 lg 4.  

Nimetatud sätte kommentaarides on rõhutatud, et sättel ei ole pelgalt menetluslik, vaid 
materiaalõiguslik tähendus, sest seaduses ettenähtud juhul tekib ettemaksule nõudeõigus.1180 Säte 
on kohaldatav, kui hüvitise täpse summa väljaarvutamine on keeruline ja aeganõudev (nt pensioni 
puhul), kuid mitte juhul, kui nõudeõiguse olemasolu tuvastamine on keeruline (nt kui selleks on 
vajalik läbi viia meditsiinilisi uuringuid).1181 Nõue peab ettemaksu tegemise ajal olema selge.1182 
Kaalutlusotsuse puhul tähendab see, et peab olema otsus hüvitise osutamise kohta.1183 
Informeerimis- ja nõustamiskohustus hõlmab kohustust teavitada ettemaksu saamise 
võimalusest.1184 

SGB I § 43 näeb ette käitumisjuhise juhuks, kui isikul on hüvitisele nõudeõigus ja kohustatud 
subjektid vaidlevad, kelle pädevuses on selle osutamine. Sellisel juhul võib kohustatud subjekt, 
kelle poole esimesena pöörduti, hüvitist ajutiselt osutada, määrates selle ulatuse kaalutlusõiguse 
alusel. See säte on mõeldud negatiivsete pädevuskonfliktide lahendamiseks1185 ja laieneb ka 
mitterahalistele hüvitistele.1186 Praktikas on selle sätte tähendus väike.1187 

                                                 
1180 Hauck/Noftz. SGB I. K § 42 Rn 24. 
1181 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7 Rn 73, S 302 .  
1182 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7 Rn 74, S 302. 
1183 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7 Rn 74, S 302-303. 
1184 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7 Rn 75, S 303. 
1185 Hauck/Noftz. SGB I. K § 43 Rn 1. 
1186 Hauck/Noftz. SGB I. K § 43 Rn 4. 
1187 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7 Rn 85, S 305. 
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Šveitsi ATSG-s sätestab esialgse hüvitise maksmise alused art 70, mille 1. lõike kohaselt võib 
õigustatud isik nõuda esialgset hüvitist, kui kindlustusjuhtum annab õiguse 
sotsiaalkindlustushüvitistele, kuid on kahtlused, millise sotsiaalkindlustuse alusel tuleb hüvitisi 
osutada. Art 70 lg 2 sätestab konkreetsed juhud hüvitise liikide kaupa, mil esialgse hüvitise 
osutamine pädevusvaidluse lahendamise ajal on kohustuslik. 

Austria ASVG-s asub ettemaksu regulatsioon menetlussätete hulgas. ASVG § 368 lõikes 1 on 
reguleeritud haldusakti andmise tähtajad erinevate kindlustusliikide puhul ja lõige 2 sätestab, et kui 
kindlustusandja kohustub andma haldusakti, kuid ei tee seda lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul, 
kuna asjaolud ei ole veel piisavalt selged, siis juhul, kui hüvitiskohutus on kindel, kohustub ta 
hüvitise ette osutamiseks (ettemaksuks). Ettemaksu (Vorschuss) on õigus teha ka juba enne lõikes 1 
sätestatud tähtaja möödumist. 

Läti LpSD  § 21 lg 1 ja lg 2 kordavad SGB I § 42 lg 1 ja 2. Läti LpSD § 21 lg 3 kohaselt ei saa 
nõuda ettemaksu tagasimaksmist juhul, kui see on muutunud võimatuks, kui sellega seonduvad 
kulud oleks nõutava summaga võrreldes ebaproportsionaalsed või tooksid ettemaksu saajale kaasa 
eriti rasked tagajärjed.  

3.2. Hinnang kehtivale õigusele, regulatsiooni ettepanek ja põhjendused 

 
Ettemaks kindlustab isiku parema toimetuleku olukorras, kus hüvitise tervikuna 
väljamaksmine viibib. Teisalt võib ettemaks vähendada ka survet sotsiaalhoolekande süsteemile 
olukorras, kus isikul puuduvad toimetulekuks muud vahendid, sest ettemaksu saab õigustatud isik 
oma oodatava hüvitise arvelt, mille nõudeõigus on eelnevalt juba kindlaks tehtud.  
 
Ettemaks on lisaks ohvriabihüvitisele mõeldav ka nt riiklike pensionite puhul, vähemalt seni, kuni 
pensioni ei määrata pelgalt sotsiaalmaksu laekumise põhjal, vaid selle suuruse kindlakstegemiseks 
on vajalik tuvastada ka pensionistaaži olemasolu. Kui hüvitise suurus on seaduses kindla 
summana määratud (peretoetused sõltuvalt laste arvust ja vanusest) või hüvitis arvestatakse 
vastavalt sotsiaalmaksu andmetele (ajutise töövõimetuse hüvitis, vanemahüvitis jne), ei teki 
ilmselt olukorda, kus nõudeõiguse alust ja ulatust on vaja eraldi kindlaks teha. Täiesti välistada 
sellist olukorda siiski ei saa. Ettemaksu rakendamise ulatus selgub lõplikult pärast eriosa analüüsi. 
 
OAS ja teiste riikide õigusaktid lähtuvad põhimõtteliselt sarnasest eeldusest, et ettemaksu on 
võimalik teha siis, kui hüvitise saamise õigus on kindlaks tehtud või see on ilmne, kuid selle 
suuruse kindlakstegemine on aeganõudev. Erinev on lähenemine selles, kas ettemaksu tegemine 
on kohustatud subjekti kaalutlusõigus või tuleb ettemaks alati teha, kui õigustatud subjekt seda 
taotleb. Töögrupp leiab, et kui õigus rahalisele hüvitisele on kindlaks tehtud, kuid hüvitise 
suuruse tuvastamine on keeruline või aeganõudev,  peaks õigustatud isikul olema õigus saada 
ettemaksu, kui ta seda taotleb. Ettemaksu suuruse otsustab kohustatud subjekt kaalutlusõiguse 
alusel lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest (täpsemad tingimused saab vajadusel sätestada eriosas). 
Ettemaks arvatakse saadava hüvitise hulka.  

Mis puudutab hüvitise ajutist osutamist, siis Eesti sotsiaalkindlustussüsteemi arvestades ei  ole 
ilmselt aktuaalsed pädevusvaidlused selle üle, kes või millise seaduse alusel on pädev hüvitist 
osutama, kui nõudeõiguse olemasolu iseenesest on selge. Vaidlused pädevuse üle võivad aga 
kõne alla tulla sotsiaalhoolekande puhul, kus kohustatud subjektiks on kohaliku 
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omavalitsuse üksus (seda eriti arvestades, et ajutise hüvitise osutamine on võimalik ka 
mitterahaliste hüvitiste puhul). Sotsiaalseadustiku üldosas võiks seega sätestada, et kui isikul 
on õigus hüvitisele (nt abivajadus), kuid ei ole üheselt selge, kes on pädev hüvitist osutama (nt 
milline KOV), siis on hüvitis osutajaks isik, kelle poole abivajav isik esimesena pöördub. Hüvitist 
osutanud isikul tekib tagasinõue tegelikult kohustatud subjekti vastu. 

4. Viivis 

4.1. Lähtekaalutlused 

4.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Viivise sätestamise eesmärgiks, sarnaselt VÕS-ile, saab pidada raha maksmisega viivitamisest 
tekkinud kahju hüvitamise lihtsustamist, kuna seadusega antakse võimalus nõuda viivitamise eest 
minimaalset hüvitist kindlaksmääratud summas.1188  

VÕS-i kohaselt on viivitusintress (viivis) õiguskaitsevahend võlgniku rahalise kohustuse täitmise 
tagamiseks. VÕS § 113 lg 1 1. lause kohaselt võib rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral 
võlausaldaja nõuda võlgnikult viivitusintressi (viivis), arvates kohustuse sissenõutavaks 
muutumisest kuni kohase täitmiseni. Viivise maksmise eeldused on: 1) kehtiv võlasuhe poolte 
vahel; 2) rahalise kohustuse olemasolu; 3) rahalise kohustuse sissenõutavus; rikkumine ei ole 
vabandatav; 4) viivitust ei ole põhjustanud võlausaldaja.1189 Viivisest tuleb eristada intressi - 
laenulepingu puhul tähendab intress VÕS § 397 järgi protsendina arvestatavat tasu raha kasutamise 
eest.1190 Põhimõtteliselt samamoodi saab viivist ja intressi käsitleda ka avalikus õiguses. 

4.1.2. Eesti kehtiv õigus  

Sotsiaalvaldkonna õigusaktidest näeb viivise maksmise ette vaid RaKS seoses viivitamisega ajutise 
töövõimetushüvitise maksmisel. RaKS § 53 lg 6 sätestab, et ajutise töövõimetuse hüvitis makstakse 
välja 30 kalendripäeva jooksul, alates nõuetekohaselt vormistatud dokumentide laekumisest 
haigekassasse. Väljamaksmisega viivitamise korral on haigekassa kohustatud maksma viivist 
vastavalt seadusele. RaKS § 62 lg 1 annab haigekassale õiguse otsusega pikendada ajutise 
töövõimetuse hüvitise väljamaksmise tähtaega kuni 30 kalendripäeva võrra, kui esineb põhjendatud 
kahtlus, et isikul puudub õigus hüvitist saada. Kui kahtlus osutub põhjendamatuks, on haigekassa 
kohustatud tasuma viivist alates RaKS § 53 lõikes 6 sätestatud tähtajast. Praktikas lähtub 
haigekassa viivise maksmise VÕS §-dest 113 ja § 94. 

4.1.3. Välisriikide õigus 

Rootsi SOU 2005:114, ptk 112 § 15 kohaselt tekib intressi tasumise kohustus isikul, kellele 
Sotsiaalkindlustuskassa või Preemiapensioniamet on esitanud hüvitise tagasimaksmise nõude, kui 
sotsiaalkindlustuskassa on tagasinõutava summa osas 1) leppinud selle isikuga kokku järelmaksuga 
tasumise osas või 2) andnud talle maksepikendust. Intressid kuuluvad maksmisele alates päevast, 
                                                 
1188 P.Varul, I.Kull, V.Kõve, M.Käerdi (koostajad). Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1-207). Kommenteeritud väljaanne. 

Tallinn 2006, lk 377, § 113, p 1. Vt ka RKTKo 18.11.2004 nr 3-2-1-132-04, p 15. 
1189 P.Varul, I.Kull, V.Kõve, M.Käerdi (koostajad). Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1-207). Kommenteeritud väljaanne. 

Tallinn 2006, lk 378-379, p 5. 
1190 Samas, lk 378, p 4. 
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mil sõlmiti makseleping või anti maksepikendus. Intresse ei maksta aja eest enne 
tagasimaksenõude jõustumist.  

Rootsi SOU 2005:114, ptk 112, § 19 sätestab, et kui tagasinõutud summa ei ole õigeks ajaks 
tasutud, maksustatakse see viivisintressiga. Viivisintressi arvutamisel kehtib rakendatavas osas 
intressiseadus (1975:635). Rootsi SOU 2005:114, ptk 112, § 21 järgi rakendatakse intresside ja 
viivisintresside kustutamist, kui sotsiaalkindlustuskassal on olemas eripõhjused intresside või 
viivisintresside kas täielikuks või osaliseks kustutamiseks.  

Saksa SGB I § 44 lg 1 näeb ette kohustuse maksta rahaliste hüvitiste väljamaksmisega viivitamise 
korral viivist (Verzinsung). Viivist arvestatakse alates hüvitise sissenõutavaks muutumisele 
järgnevast kalendrikuust kuni väljamaksmisele eelneva kalendrikuu lõpuni.1191 Saksa SGB I § 44 lg 
2 kohaselt algab viivise arvestamine kõige varem 6 kuud pärast nõuetekohase taotluse esitamist 
pädevale kohustatud subjektile, taotluse puudumise korral kuu möödumisel hüvitise osutamise 
otsuse teatavakstegemisest. Saksa SGB I § 44 lg 3 sätestab, et viivist arvestatakse täiseurodes ja 
kalendrikuu on võrdsustatud kolmekümne päevaga. Viivise maksmine on ettenähtud selleks, et 
tasandada õigustatud isikule hüvitise hilisest väljamaksmisest tulenevaid tagajärgi.1192 

Šveitsi ATSG-s näeb viivise ja intressi (Verzugs- und Vergütungszinsen) maksmise ette art 26, 
mille lg 1 kohaselt makstakse seda sissenõutavaks muutnud nõuetelt ja tagastusnõuetelt 
(Beitragsforderungen und Beitragsrückerstattungsansprüche). Bundesrat võib kehtestada sellele 
reeglile erandid. Šveitsi ATSG art 26 lg 2 järgi tekib viivise maksmise kohustus 24 kuud pärast 
nõudeõiguse tekkimist, kuid kõige varem 12 kuud pärast hüvitise sissenõutavaks muutmist, kui 
kindlustatud isik on täielikult täitnud kaasaaitamiskohustust. Šveitsi ATSG art 26 lg 4 loetleb 
isikud, kellel ei ole õigus viivist nõuda (nt teine kohustatud subjekt, kes osutas ajutist hüvitist). 

Luksemburgi CSS art. 439 sätestab, et rahalistele hüvitistele võib seaduses sätestatud määras 
juurde arvestada viivise, mida arvestatakse nende kalendrikuude eest, mis jäävad võla tekkimise ja 
selle tasumise vahele. Viivist saab siiski hakata arvestama alles kuus kuud pärast võlanõude 
esitamist võlgnikule (võlgnikust asutusele). 

4.2. Hinnang kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja põhjendus 

Kehtivas õiguses on viivise maksmine ette nähtud vaid ajutise töövõimetuse hüvitise 
väljamaksmisega viivitamise korral. Kuigi RaKS ei viita otseselt VÕS-ile, kohaldatakse seda 
praktikas RaKS-s reguleerimata küsimustes (nt viivise suuruse arvutamisel). Viivise maksmine 
võib olla põhjendatud ka muude hüvitiste väljamaksmisega viivitamisel.. Asjatu halduskoormuse 
vältimiseks ja silmas pidades õigustatud isiku huve peaks viivise arvestamise kohustus kohustatud 
subjektil tekkima seaduse alusel ning mitte sõltuma sellest, kas õigustatud subjekt taipab esitada 
vastava nõude.1193  

Viivise maksmise kohustus tekib, kui hüvitist on taotletud, kuid kohustatud subjekt ei ole hüvitist 
nõuetekohaselt osutanud (ei ole hüvitist välja makstud õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul, 
ettenähtud viisil või hüvitise saamiseks õigustatud isikule). Sarnaselt Saksa SGB-le võib sätestada, 
                                                 
1191 Ansprüche auf Geldleistungen sind nach Ablauf eines Kalendermonats nach dem Eintritt ihrer Fälligkeit bis zum 

Ablauf des Kalendermonats vor der Zahlung mit vier vom Hundert zu verzinsen. 
1192 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7 Rn 54, S 298. 
1193 Vrdl nt maksukorralduse seaduse § 116. 
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et viivist arvestatakse alates viivise sissenõutavaks muutumisele järgnevast kalendrikuust kuni 
väljamaksmisele eelneva kalendrikuu lõpuni. Üldosas peaks sätestama ka viivise suuruse.  

Kui kohustatud isiku viivitus on omakorda tingitud kolmanda isiku viivitusest otsuse tegemiseks 
vajalike toimingute tegemisel (nt hüvitise määramiseks vajalike terviseandmete esitamisel) on 
võimalikud järgmised variandid: 1) kohustatud subjektil tekib ikkagi viivise maksmise kohustus ja 
vastavalt tagasinõue kolmanda isiku vastu; 2) kohustatud subjektil viivise maksmise kohustust ei 
teki, sest viivituse põhjustas kolmas isik.  

Üldosas võiks sätestada ka kohustatud subjekti õiguse nõuda alusetult makstud hüvitise 
tagasinõudmise korral õigustatud subjektilt viivist ja/või intressi. See on põhjendatud juhtudel, kui 
alusetu maksmise tingis õigustatud subjekti poolne rikkumine (nt teadlik valeandmete esitamine, 
teavitamiskohustuse rikkumine). Intressi tasumise kohustus võib kõne alla tulla, kui alusetult 
saadud hüvitise tagasimaksmiseks lepitakse kokku maksegraafikus.  

Eespool toodud ettepanekud on esialgsed ja viivise/intressiga seonduv vajab enne konkreetse 
üldosa regulatsiooni ettepaneku tegemist täiendavat mõjude analüüsi (viivise maksmise perioodi 
pikkus; viivise suurus; mõju eelarvele, kui kohustatud isikule panna kohustus vastutada ka 
kolmanda isiku viivituse eest koos õigusega see  hiljem sisse nõuda).  

5. Nõudeõigusest loobumine 

5.1. Lähtekaalutlused 

5.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Õigusest loobumist võib mõista laias või kitsas tähenduses. Kitsas tähenduses loobumine tähendab 
kohustatud subjektile tehtud selget avalik-õiguslikku tahteavaldust. Loobumine laiemas tähenduses 
hõlmaks lisaks ka juhud, kui isik on küll teadlik oma õigusest, kuid ei esita hüvitise saamiseks 
taotlust, st jätab õiguse kasutamata. Sotsiaalseadustikus tuleks loobumist käsitleda kitsamas 
tähenduses. 

5.1.2. Eesti kehtiv õigus 

RPTS § 29 lg 6 alusel on peretoetuste saajal õigus toetustest loobuda. Peretoetuste maksmine 
lõpetatakse vastava kirjaliku taotluse esitamisele järgnevast kuust.  

5.1.3. Välisriikide õigus 

Saksa SGB järgi saab nõudeõigusest sotsiaalhüvitisele loobuda kirjaliku avalduse esitamisega 
kohustatud subjektile. Loobumise võib igal ajal tuleviku suhtes tagasi võtta (SGB I § 46 lg 1). 
Loobumine on tühine (unwirksam), kui sellega koormatakse (kahjustatakse) teisi isikuid või 
hüvitise osutamiseks kohustatud subjekte või eiratakse õigusaktide sätteid (SGB I § 46 lg 2).  

Säte lähtub põhimõttest, et sotsiaalhüvitisi ei sunnita isikule peale, vaid sotsiaalriigi põhimõttest 
lähtuvalt antakse võimalus nende saamiseks.1194 Loobuda saab nõuetest, mis puudutavad üksnes 

                                                 
1194 Hauck/Noftz. SGB I. K § 46 Rn 1. 
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konkreetse isiku ja mitte avalikke huve. Loobumine on võimalik vaid üksikutest nõuetest, mitte 
õigustest tervikuna (Stammrecht). Lisaks sissenõutavaks muutunud nõuetele on SGB rakendamise 
praktika kohaselt võimalik loobuda ka tulevikus tekkivatest nõuetest, kui need on 
kindlaksmääratavad.1195 SGB I § 46 lg-s 2 on silmas peetud eelkõige nõudeõigusliku isiku 
ülalpeetavaid.1196 Loobumise tagajärjel nõue lõpeb. Kui tegemist ühekordse hüvitisega, on 
loobumine lõplik. Perioodiliste hüvitiste puhul puudutab loobumine eelkõige sissenõutavaks 
muutunud nõudeid. Tulevikus tekkivatest nõuetest võib ka loobuda, kuid selle loobumise võib 
tagasi võtta.1197  

Šveitsi ATSG art. 23 lg 1 kohaselt on samuti võimalik nii hüvitistest loobumine kui loobumise 
tuleviku jaoks tagasivõtmine. Mõlemad avaldused peavad olema kirjalikud. Sama artikli lg 2 
kohaselt on loobumine ja tagasivõtmine tühised, kui see puudutab teiste isikute kaitsmistväärivaid 
huve, kahjustaksid kindlustus- või hoolekandeasutusi või kui see oleks õigusaktidega vastuolus. 

Läti LpSD  § 23 kordab sisuliselt Saksa SGB I § 46. 

5.2. Hinnang kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja põhjendus 

Kehtiv õigus sätestab võimaluse loobuda peretoetustest. Täiendavaid tingimusi loobumisele ei 
kehtestata ning selgelt ei ole reguleeritud ka olukorda, kui isik soovib loobumise otsusest taganeda. 

Hüvitisest loobumise sätted ei leia tõenäoliselt kunagi massilist kasutamist, kuid tulenevalt igaühe 
õigusest otsustada temale kuuluvate õiguste üle peaks ka hüvitise nõudeõigusest loobumine olema 
sotsiaalseadustiku üldosas siiski sätestatud. Loobumine võib tulevikus ennekõike tähtsust omada 
juhul, kui hüvitiste maksmine muutub võimalikuks automaatselt, taotlust esitamata.1198  

Üldosas tuleks sätestada, et nõudeõigust omav isik võib loobuda hüvitisest kirjaliku avalduse 
esitamisega kohustatud subjektile. Alternatiivne ettepanek on võimaldada hüvitisest loobumist vaid 
juhul, kui see ei sea ohtu isiku inimväärikust ega kahjusta ebaproportsionaalselt teiste isikute 
kaitsmist väärivaid huve (nt õigustatud isiku ülalpeetavaid või mõnda teist kohustatud subjekti, 
kellel seetõttu tekiks kohustus anda abi või kelle kohustused selle tõttu suureneksid, vrdl Saksa 
SGB ja Šveitsi ATSG). Seega võiks loobumise õigust piirata näiteks juhul, kui õigustatud subjekt 
muutuks kindlustushüvitisest loobumise tõttu sotsiaalabi vajavaks isikuks.).1199 

Loobumisega nõudeõigus hüvitisele lõpeb. Sarnaselt Saksa SGB-le ja Šveitsi ATSG-le tuleks 
sätestada, et ühekordse hüvitise puhul on loobumine lõplik, kuid perioodilisest hüvitisest 
loobumise osas peaks isikul olema võimalus ümber mõelda. Perioodilisi hüvitisi makstakse 
eeldatavalt pikema aja vältel ning õigustatud isiku vajadused võivad selle aja jooksul muutuda. 

 

                                                 
1195 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7, Rn 65, S 301. 
1196 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7, Rn 67, S 301. 
1197 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7, Rn 70, S 302. 
1198 Sellise ettepaneku on teinud Riigikontroll näiteks seoses peretoetustega, vt Avaliku teenuse kvaliteet 

infoühiskonnas. Riigikontrolli aruanne Riigikogule. Tallinn 2007, lk 28, p 58.  
1199 Alternatiivne ja ehk ka lihtsam võimalus näitena toodud olukorra lahendamiseks on sätestada, et sotsiaalabi 

saamise eeltingimuseks on kohustus ammendada kõik võimalused muude sissetulekute, sh kindlustushüvitiste 
saamiseks. 
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6. Rahaliste hüvitiste väljamaksmine 

6.1. Lähtekaalutlused 

6.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Õigusselguse tagamiseks peaks rahaliste hüvitiste väljamaksmine toimuma võimalikult ühtlustatud 
reeglite järgi. 

6.1.2. Eesti kehtiv õigus 

RaKS § 25 lg 41 kohaselt makstakse rahaline ravikindlustushüvitis välja haigekassa kulul hüvitise 
saaja kontole või hüvitise saaja kirjaliku avalduse alusel kolmanda isiku kontole Eestis. Hüvitise 
saaja kontole välisriigis makstakse rahaline ravikindlustushüvitis välja hüvitise saaja kulul.  

Riiklikku pensioni makstakse elukohajärgse pensioniameti kaudu igakuuliselt jooksva kuu eest 
vastavalt pensionäri soovile: 1) pensionäri arveldusarvele Eestis; 2) pensionäri pensioniametis 
vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel teise isiku, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse arveldusarvele Eestis; 3) pensionäri kulul posti teel kojukandena või 
4) pensionäri kulul pensioni saaja arveldusarvele välisriigis (RPKS § 36 lg 1). Riigieelarvest 
finantseeritavas hoolekandeasutuses viibivale alaealisele määratud riiklik pension kantakse panka 
lapse isiklikule arvele (RPKS § 36 lg 4). Elukohajärgsele pensioniametile esitatud põhjendatud 
taotluse alusel makstakse riiklikku pensioni maksja kulul posti teel kojukandega isikule, kellel on 
liikumistakistus või kes elab hajaasustusalal ja kellele pangateenus on raskesti kättesaadav ning kes 
on: 1) sügava puudega töövõimetuspensionär; 2) sügava puudega püsivalt töövõimetuks 
tunnistatud rahvapensioni saav isik või 3) vanaduspensioniealine isik (§ 36 lg 5). RPKS § 36 
lõigetega 1 ja 5 sarnase regulatsiooni näeb ette ka PISTS § 22 lg 1 ja 31.  

Töötuskindlustushüvitis, kollektiivse koondamise hüvitis ja hüvitis tööandja maksejõuetuse korral 
makstakse vastavalt kindlustatud isiku soovile 1) kindlustatu pangakontole Eestis maksja kulul või 
2) kindlustatu pangakontole välisriigis saaja kulul, kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti 
(TKindlS § 13 lg 3, § 18 lg 4 ja 22 lg 5). 

Töötutoetus, stipendium ning sõidu- ja majutustoetust makstakse töötu pangakontole maksja kulul 
(TTTS § 31 lg 6, § 35 lg 5 ja § 37 lg 3). 

Peretoetusi makstakse elukohajärgse pensioniameti kaudu igakuiselt jooksva kuu eest vastavalt 
toetuse saaja soovile: 1) toetuse saaja arveldusarvele Eestis; 2) toetuse saaja pensioniametis 
vormistatud kirjaliku avalduse või notariaalselt tõestatud avalduse alusel teise isiku, sealhulgas 
kohaliku omavalitsuse arveldusarvele Eestis või 3) toetuste saaja kulul toetuste saaja 
arveldusarvele välisriigis, kui välislepinguga ei ole sätestatud teisiti (RPTS § 24 lg 1). Kui 
peretoetuste saajale makstakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu teisi sotsiaalkindlustushüvitisi posti 
teel kojukandega, rakendatakse peretoetuste väljamaksmisele sama väljamakseviisi (RPTS § 24 lg 
11, VHS § 4 lg 1). Sisuliselt sama regulatsiooni näeb elatisabi väljamaksmiseks ette ka ElatisAS § 7 
lg 2, ohvriabihüvitiste väljamaksmiseks OAS § 21 ja SHS § 231 lg 5, mis reguleerib sotsiaaltoetust 
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välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikule või eesti rahvusest isikule ja tema abikaasale, 
lastele ja vanematele.  

Matusetoetust makstakse ühekordse maksena matusekorraldaja elukoha või asukoha järgse 
pensioniameti või surmaakti koostanud perekonnaseisuasutuse asukoha järgse pensioniameti kaudu 
vastavalt matusekorraldaja soovile:  

8) maksja kulul matusekorraldaja arveldusarvele; 

9) maksja kulul Sotsiaalkindlustusameti väljastatud pangatšeki alusel pangast sularahas või 

10) matusekorraldaja kulul matusekorraldaja arveldusarvele välisriigis (RMTS § 11 lg 1).  

SHS § 223 lg 5 alusel maksab valla- või linnavalitsus arvestatud toimetulekutoetuse summa kolme 
tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates toimetulekutoetuse taotlejale tema pangakontole, 
posti teel või sularahas, arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi.  

6.1.3. Välisriikide õigus 

Saksa SGB I § 47 järgi kantakse rahalised hüvitised tasuta saaja krediidiasutuse (Geldinstitut) 
kontole või saaja taotlusel toimetatakse tasuta tema elamiskohta, kui eriosa ei sätesta teisiti. Sama 
sätestab Läti LpSD  § 24 lg 1. 

Šveitsi ATSG art 19, mis reguleerib hüvitiste väljamaksmist, ei täpsusta maksmise viisi, kuid 
ATSG kommentaaride kohaselt makstakse hüvitis reeglina õigustatud isiku pangaarvele või 
postipanka (Postcheckkonto).1200 

Austria ASVG § 104 lg 6 järgi makstakse pension reeglina postipanga (Postsparkasse) kaudu.  

6.2. Hinnang Eesti kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja 
põhjendus 

Kehtivas õiguses makstakse hüvitis esimese eelistusena maksja kulul õigustatud isiku Eesti 
pangakontole. Hüvitise maksmine isiku pangaarvele on hüvitise saaja jaoks enamasti kõige 
mugavam variant ning ka riigi jaoks kõige ökonoomsem. Tuleb siiski arvestada võimalusega, et 
kõigil ei pruugi olla soovi või võimalust pangaarvet avada ja kasutada.1201 Kui tööealised inimesed 
on reeglina harjunud pangateenuseid kasutama ja neil on see ka olemas, on pangaarve 
mitteomamine jätkuvalt aktuaalne vanemaealiste puhul.1202 Pangaarve kasutamise võimalikkuse 

                                                 
1200 U. Kieser. ATSG-Kommentar (Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000), 2003, Art 19, Rz 8, S 185.  
1201 Märkida tasub ka seda, et Eesti õiguses ei ole õigusakti, mis kohustaks iga Eesti Vabariigi kodanikku avama konto 

mõnes krediidiasutuses. Krediidiasutuse kohustus teatud tingimustel konto avada tuleneb VÕS-ist. VÕS § 710 
sätestab, et kui isik ja tema taotletavad lepingutingimused vastavad seadusega sätestatule ja kontopidaja poolt 
kasutatavatele tüüptingimustele, on kontopidaja kohustatud isiku nõudmisel sõlmima temaga arvelduslepingu. 
Arveldusleping hõlmab VÕS § 709 tulenevalt ka arvelduskonto avamist. 

1202 Vt riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning 
sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seaduse (267 SE) seletuskiri, milles on ülevaade 
Sotsiaalkindlustusameti, Tööturuameti ja Töötukassa kaudu väljamakstavatest hüvitistest nende liikide kaupa. 
Arvutivõrgus: www.riigikogu.ee. 
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hindamisel tuleb arvestada isikust või tema elukohast tingitud iseärasusi, mille tõttu võib 
pangateenuste kasutamise kohustus osutuda õigustatud isiku jaoks ebaproportsionaalselt 
koormavaks. 

Pangaarvet mitteomavatele või mittekasutavatele isikutele on kehtivas õiguses lisaks hüvitise 
pangaarvele kandmise üldjuhul loodud alternatiivsed võimalused saada hüvitis kätte maksja 
kulul. Seega on olemas eeldused isiku õigusi arvestava individualiseeritud otsuse tegemiseks. 
Igasugune alternatiiv pangaarvele puudub aga TTTS, TKindlS ja RaKS alusel makstavate hüvitiste 
puhul. See kohustab sisuliselt õigustatud isikut hüvitise kättesaamise nimel kolmanda isikuga 
lepingut sõlmima. Isegi kui hüvitise kandmine ainult pangaarvele on üldjuhul mõistlik ja täidetav, 
tuleks kaaluda võimalust põhjendatud juhtudel erandite tegemiseks.  

Kokkuvõttes ei ole põhjust kehtivat õigust hüvitise maksmise osas põhimõtteliselt muuta, kuid 
üksikute hüvitiste osas võib täpsustuste vajadus selguda päras sotsiaalseadustiku eriosa analüüsi.  

Rahaliste hüvitiste väljamaksmisel on võimalik ühisosana välja tuua veel 1) perioodiliste hüvitiste 
väljamaksmine kord kuus jooksva/möödunud kuu eest; 2) hüvitise summa ümardamine 
täiskroonini. Nimetatud regulatsioonid on aga ilmselt asjakohased ennekõike sotsiaalkindlustuse 
üldosas. 

7. Hüvitise maksmise peatamine või õigustatud isiku nõusolekust sõltumatu 
väljamaksmine teisele isikule  

7.1. Lähtekaalutlused 

7.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Perioodilise rahalise hüvitise maksmise peatamine, vähendamine või teisele isikule väljamaksmine 
võib kõne alla tulla juhul, kui hüvitise saaja viibib vahi all, vangistuses, hoolekandeasutuses vms 
kohas, kus isikule võimaldatakse ülalpidamist avalikest vahenditest või kus hüvitise 
eesmärgipärane kasutamine ei ole võimalik. Ka juhul, kui õigustatud isik ise ei saa hüvitist 
eesmärgipäraselt kasutada, ei saa hüvitise maksmise peatamisel tähelepanuta jätta tema 
ülalpidamisel olevate isikute huve.  

7.1.2. Rahvusvahelised suunised 

Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeksi1203 artikkel 68 sätestab järgmist: „Hüvitise maksmise, 
millele kaitstaval isikul oleks õigus käesoleva koodeksi II kuni X osa kohaselt, võib sätestatud 
ulatuses katkestada:  

a) ajaks, mil asjaomane isik ei viibi asjaomase lepingupoole territooriumil; 

b) ajaks, mil asjaomast isikut peetakse ülal riigieelarvelistest vahenditest või 
sotsiaalkindlustusasutuse või -talituse kulul, välja arvatud hüvitise osa, mis tagatakse 
hüvitisesaaja ülalpidamisel olevatele isikutele; 

                                                 
1203 Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeks – RT II 2004, 6, 17. 
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c) ajaks, mil asjaomane isik saab mõnda teist rahalist sotsiaalkindlustushüvitist, välja arvatud 
perehüvitis, ning ajaperioodiks, mil ta saab kõnealuse juhtumiga seoses kahjutasu 
kolmandalt isikult, tingimusel et katkestatud hüvitise osa ei ületa teist liiki hüvitist või 
kolmanda isiku makstavat kahjutasu 

d) kui asjaomane isik on esitanud petisliku nõude; 

e) kui olukord on tekkinud asjaomase isiku toimepandud kuriteo tagajärjel; 

f) kui olukord on tekkinud asjaomase isiku tahtliku väärkäitumise tagajärjel; 

g) asjakohastel juhtudel, kui asjaomane isik keeldub talle pakutavatest meditsiini- või 
rehabiliteerimise teenustest või ei suuda sätestatud reeglite kohaselt tõendada juhtumi 
toimumist või kestmist või hüvitisesaajate käitumist; 

h) töötushüvitise puhul, kui asjaomane isik ei kasuta talle pakutavaid tööhõiveteenuseid; 

i) töötushüvitise puhul, kui asjaomane isik on kaotanud töö töövaidluse tõttu toimunud 
töökatkestuse otsesel tagajärjel või on lahkunud töölt vabatahtlikult ilma mõjuva põhjuseta; 
ja 

j) toitjakaotushüvitise puhul ajaks, mil lesk elab koos mehega, kellele ta on abikaasaks.” 

Siseriiklikes sotsiaalõigusaktides on loetletud juhtumeid käsitletud nii hüvitise maksmise peatamise 
(vt järgmine punkt) kui hüvitise osutamise lõpetamise alustena. 

7.1.3. Eesti kehtiv õigus 

RPKS § 46 lg 1 alusel peatatakse riikliku pensioni maksmine vabadusekaotuse kandmise ajaks, kui 
kohus mõistab pensionäri süüdi ja karistab teda vabadusekaotusega. RPKS § 46 lg 2 sätestab 
pensioni maksmise peatamise ka juhuks, kui isiku suhtes on tõkendina kasutatud vahi alla võtmist. 
Sellisel juhul peatatakse riikliku pensioni maksmine vahi all oleku ajaks. Pension makstakse isikule 
tagantjärele välja pärast kohtuotsuse jõustumist juhul, kui isik mõisteti õigeks või teda ei karistatud 
vabaduskaotusega. RPKS § 46 lg 3 kohaselt kui kohus määrab pensionäri suhtes meditsiinilise 
iseloomuga mõjutusvahendi kohaldamise, makstakse nimetatud mõjutusvahendi kohaldamise ajal 
pensioni pooles rahvapensioni määras, kuid mitte rohkem kui isikule määratud, ümberarvutatud ja 
indekseeritud pensioni suuruses.  

Kui käesoleva RPKS § 46 lõigetes 1-3 nimetatud pensionäril on RPKS § 20 lõike 2 punktis 1 
loetletud ülalpeetavaid, makstakse neile riiklikku pensioni järgmises suuruses: 1) ühe ülalpeetava 
puhul 25 protsenti pensionist; 2) kahe ülalpeetava puhul 50 protsenti pensionist; 3) kolme ja enama 
ülalpeetava puhul 75 protsenti pensionist.  

RPTS § 25 sisuks on peretoetuste maksmine juhul, kui laps viibib hoolekandeasutuses või 
erivajadustega õpilaste koolis. Vanemliku hoolitsuseta lapsele, kes elab pidevalt 
hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste koolis, peretoetusi ei maksta. Hoolekandeasutusest 
õppimise tõttu eemalviibivale vanemliku hoolitsuseta lapsele makstakse lapsetoetust, üksikvanema 
lapse toetust ja koolitoetust, kui ta vastab nimetatud toetuste saamiseks käesolevas seaduses 
sätestatud tingimustele (lg 1). Kui isiku suhtes on tõkendina kasutatud vahi alla võtmist, peatatakse 
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vahi all oleku ajaks peretoetuste maksmine. Peretoetused makstakse tagantjärele välja pärast 
kohtuotsuse jõustumist juhul, kui isik mõisteti õigeks või teda ei karistatud vabadusekaotusega (lg 
11). Puudest tingitud erivajaduse tõttu ajutiselt hoolekandeasutuses või erivajadustega õpilaste 
koolis viibiva lapse kohta makstakse peretoetusi, välja arvatud lapsehooldustasu ja eestkostel või 
perekonnas hooldamisel oleva lapse toetust, kui laps vastab toetuste saamiseks käesolevas seaduses 
sätestatud tingimustele (lg 2).  

RPTS § 28 sätestab aluse vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise 
peatamiseks. Pensioniamet peatab valla- või linnavalitsuse korraldusel ajutiselt peretoetuste 
maksmise, kui lapsevanem ei täida perekonnaseadusest tulenevat kohustust last kasvatada ja tema 
eest hoolitseda (lg 1). Pensioniamet jätkab peretoetuste maksmist lapse vanemale käesoleva 
paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhjuste äralangemisel valla- või linnavalitsuse korralduse või 
kohtuotsuse alusel (lg 2). Pensioniamet jätkab vanemliku hoolitsuseta lapsele ettenähtud 
peretoetuste maksmist võõrasvanemale või kasuvanemale või eestkostjale või perekonnas 
hooldajale valla- või linnavalitsuse korralduse või kohtuotsuse või perekonnas hooldamise lepingu 
alusel (lg 3). Pensioniamet jätkab peretoetuste maksmist iseseisvalt elama asunud vanemliku 
hoolitsuseta lapsele, kes vastab RPKS § 5 lõikes 1 või 2 sätestatud tingimustele, valla- või 
linnavalitsuse korralduse alusel (lg 4). Peretoetuste maksmise jätkamisel käesoleva paragrahvi 
lõigetes 3 ja 4 sätestatud juhtudel makstakse peretoetusi tagantjärele mitte rohkem kui vastava 
taotluse esitamise kuule eelnenud kuue kalendrikuu eest (lg 5). Kui laps viibis peretoetuste 
maksmise peatamise ajal hoolekandeasutuses, siis hoolekandeasutuses viibimise aja eest toetust 
tagantjärele ei maksta (lg 6).  

PISTS § 19 näeb ette RPTS §-ga 28 sarnase regulatsiooni vanemliku hoolitsuseta puudega lapsele 
ettenähtud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise peatamisele.  

Lisaks peatatakse toetuse maksmine, kui toetuse saaja viibib järjest üle kahe kuu haiglaravil, v.a 
puudega lapse toetus, mis makstakse välja täies suuruses sõltumata haiglaravi kestusest (PISTS § 
20 lg 2 ja 3), ja süüdimõistetud toetuse saaja vanglas või arestimajas vangistuse kandmise ajaks, 
välja arvatud kui isik vajab oma puude tõttu individuaalset abivahendit (PISTS § 20 lg 21). 
Hoolekandeasutuses elavale isikule makstakse puuetega inimeste sotsiaaltoetusi puudest tingitud 
lisakulude osaliseks hüvitamiseks, kui ta vajab oma puude tõttu: 1) kõrvalabi või juhendamist 
toimingutes väljaspool eelnimetatud hoolekandeasutust või 2) individuaalset abivahendit (PISTS § 
20 lg 4). Puudest tingitud lisakuludeks ei loeta hoolekandeasutuses elava või vanglas või 
arestimajas viibiva isiku majutus- ja toitlustamiskulusid ning kulusid, mis kaetakse riigi või 
kohaliku omavalitsuse eelarvest, kaasa arvatud hooldamise, tugevdatud hooldamise, järelevalve või 
muid hoolekandeasutuse, vangla või arestimaja üldiste teenustega seotud kulusid (lg 5). 
Hoolekandeasutuses elava või haiglas hooldusravil viibiva isiku kohta hooldajatoetust ei maksta (lg 
6).  

Kaudse seose tõttu ülalpidamiskohustuse teemaga võib välja tuua ka PkS § 721, mis sätestab, et kui 
isik paneb pillamise, alkohoolsete jookide või uimastava toimega ainete tarvitamise tagajärjel oma 
perekonna raskesse majanduslikku olukorda, võib kohus abikaasa või perekonnaliikme, kelle 
suhtes isik on jätnud täitmata ülalpidamiskohustuse, taotlusel arestida isiku töötasunõude või muu 
püsiva iseloomuga sissetuleku saamise nõude ja kohustada tööandjat või muu püsiva iseloomuga 
sissetuleku maksmiseks kohustatud isikut tegema vastavad väljamaksed kohtuotsuses määratud 
suuruses taotluse esitanud isikule.  
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7.1.4. Välisriikide õigus 

Rootsi SOU 2005:114, ptk 19, § 2 sätestab, et käesoleva seaduse kohased hüvitised võetakse ära, 
vähendatakse või makstakse välja teisele isikule kindlustatu eest, kes ise on vangistatud, 
eriasutuses kinnipeetu või vastava institutsiooni või muu sarnase asutuse hoole all. Seadus annab 
üksikasjalikud reeglid hüvitise liikide kaupa.  

Sätestatakse ka reeglid, kuidas isik oma ülalpidamise eest maksab - § 38 kohaselt kindlustatud isik 
tasub oma ülalpidamise eest sotsiaalkindlustuskassa kaudu Maksude tasumise seaduse (1997:483) 
alusel kehtestatud mahaarvamiste kohaselt ning vastav kärbe tehakse hüvitise väljamaksmisel. 
Rasedustoetuse, ajutise lapsehoolduspuhkuse toetuse, haigusraha, taastustoetuse ja nakkuskandja 
toetuse puhul makstakse vastav sisalduv summa välja mahaarvamist taotlenud asutusele. 
Ülalpidamise eest tehtav mahaarvamine on 80 krooni päeva eest. Rasedustoetuse, ajutise 
lapsehoolduspuhkuse toetuse, haigustoetuse, taastustoetuse ja nakkuskandja toetuse puhul võib 
mahaarvamine moodustada maksimaalselt ühe kolmandiku soodustuste kuusummast, seda pärast 
mahaarvatava summa jagamist 30-ga. Soodustustelt tehtav mahaarvamine ümmardatakse lähima 
madalama täiskroonini (§ 39). Kui kindlustatud isik saab käesoleva seadustiku järgselt samaaegselt 
mitmeid hüvitisi, tehakse soodustuste kogusummalt üks mahaarvamine (§ 40). 

Saksa SGB I § 48 järgi on võimalik teatud juhul õigustatud isikule toimetuleku tagamiseks 
(Sicherung des Lebensunterhalts) makstav perioodiline rahaline hüvitis proportsionaalses osas 
välja maksta tema abikaasale või lapsele, kui õigustatud isik ei täida ülalpidamiskohustust. Hüvitise 
võib välja maksta ka asutusele, kes tegelikult tagab abikaasa või lapse ülalpidamise. 

Saksa SGB I § 49 lg 1 sätestab, et kui õigustatud isik viibib kohtu määramisel rohkem kui kuu aega 
kinnipidamis- või muus asutuses (Anstalt oder Einrichtung), siis makstakse toimetuleku 
tagamiseks (Sicherung des Lebensunterhalts) mõeldud perioodilisi hüvitisi ülalpeetavale niivõrd, 
kuivõrd õigustatud isik on seaduse kohaselt ülalpidamiseks kohustatud ja tema või ülalpidamist 
saama õigustatud isikud seda taotlevad.  

Saksa SGB I § 50 sätestab, et kui hüvitisele õigustatud isik on § 49 lg 1 alusel „majutatud” 
(untergebracht), võib asutus, kes kannab ülalpidamise kulud, isiku nõudeõiguse perioodilisele 
hüvitisele, mis on mõeldud toimetuleku tagamiseks, kohustatud subjektile esitatud kirjaliku 
avalduse alusel enda nimele kanda. Seda juhul, kui hüvitis ei kuulu väljamaksmisele ülalpidamist 
saama õigustatud isikutele vastavalt § 49 lg 2, hüvitisele õigustatud isik peab kandma ülalpidamise 
kulud ja hüvitis langeb aega, kui ülalpidamiskulusid tuleb kanda. See kehtib ka juhul, kui hüvitisele 
on nõudeõigus lapsel, kes on „majutatud” § 49 lg 1 tähenduses.  

Šveitsi ATSG art 20 alusel võib rahalisi hüvitisi tervikuna või osaliselt välja maksta kolmandatele 
isikutele või asutustele, kes on või kelle suhtes on õigustatud isik ülalpidamiskohustuslik või kes 
kannab õigustatud isiku eest pikaajaliselt hoolt, kui a) õigustatud isik ei kasuta hüvitist isiklikuks 
toimetulekuks (Unterhalt) või nende isikute toimetulekuks, kelle eest ta peab hoolitsema, või pole 
selleks tõestatult võimeline ja b) õigustatud isik või isikud, kelle eest ta peab hoolitsema, on 
punktis a toodud põhjustel paigutatud hoolekandeasutusse. Need kolmandad isikud või asutused ei 
või hüvitisi, mis neile välja makstakse, õigustatud isiku vastaste nõuetega tasaarvestada, va art 22 
lg 2 sätestatud juhul. 
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Art 21 lg 5 kohaselt võib hüvitise maksmise osaliselt või täielikult peatada, kui isik viibib vahi all 
või vangistuses, kuid arvestada tuleb ülalpeetavate olemasolu (neile jääb pool hüvitist alles). 

Austria ASVG järgi hüvitiste maksmine peatatakse (die Leistungsansprüche ruhen) ajaks, kui isik 
või tema lähedane (Angehörige), kelle jaoks hüvitis on mõeldud, 1) viibib vangistuses või riiklikus 
kasvatusasutuses või Arbeitshaus-is; 2) viibib välisriigis (Austria ASVG § 89 lg 1). Järgnevates 
lõigetes täpsustatakse peatumise erisusi hüvitiste liikide kaupa. Muuhulgas sätestatakse, et pensioni 
maksmist ei peatata, kui kinnipidamine kestab vähem kui üks kuu või välisriigis viibimine ei ületa 
aastas kahte kuud. Austria ASVG § 89 lg 4 sätestab, et kui õigustatud isikul on ülalpeetavaid, siis 
makstakse lg 1 sätestatud juhtudel pension välja neile, kuid mitte rohkem kui poole hüvitise summa 
ulatuses; kuid seda ei tehta juhul, kui ülalpeetavad olid samuti süüdi kuriteo toimepanemises (lg 5). 
ASVG § 106 lg 2 sätestab, et kui on kindlaks tehtud, et hüvitise saaja ei kasuta hüvitist, mille 
õigustatud subjektiks on laps (Weisenrenten, Kinderzuschüsse), lapse huvides võib selle kohtu loal 
välja maksta teisele isikule. 

7.2. Hinnang kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja põhjendus 

Hüvitist osutatakse konkreetsel eesmärgil. Kehtiv õigus lähtub põhimõttest, et hüvitise maksmine 
peatatakse, kui isikule on tagatud avalikest vahenditest ülalpidamine ja/või hüvitist ei saa 
eesmärgipäraselt kasutada. Selline lähenemine on põhimõtteliselt õige ja sellest peaks lähtuma ka 
sotsiaalseadustiku üldosas.  

Regulatsiooni aluseks on võimalik võtta Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeksi miinimumstandardid. 
Seega võiks üldosas sätestada, et perioodilise rahalise hüvitise maksmise võib täielikult või 
osaliselt peatada ajaks, mil isiku ülalpidamist finantseeritakse riigieelarvelistest vahenditest (nt 
vangistuses või vahi all viibimise ajaks). Regulatsioon peaks hõlmama nii olukorra, mil riiklik 
ülalpidamine tagatakse õigustatud isikule endale (nt vanaduspensioni saaja viibib ise vangistuses), 
kui ka juhud, mil riiklik ülalpidamine tagatakse isikule, kellega seoses hüvitist makstakse (nt vahi 
all viibib laps, kellega seoses makstakse lapsetoetust).  Alternatiivse ettepanekuna on võimalik 
sätestada, et hüvitise maksmine peatatakse vaid juhul, kui isik viibib riiklikul ülalpidamisel 
pikemat aega (nt vähemalt kaks kuud). 

Sätestada tuleks ka põhimõte, et perioodilise rahalise hüvitise maksmist ei peatata täielikult, kui 
õigustatud isiku ülalpidamisel olevad isikud taotlevad selle väljamaksmist endale. Sel juhul 
makstakse hüvitis nimetatud isikutele välja vastavalt õigustatud isiku ülalpidamiskohustuse 
ulatusele. 

Lisaks võiks sätestada, et perioodilise rahalise hüvitise maksmist ei peatata, kui isik/asutus, kes 
tegelikult tagab hüvitisele õigust omava isiku ülalpidamise, taotleb hüvitise väljamaksmist endale. 
See võiks kõne alla üksnes ulatuses, milles hüvitise väljamaksmist ei taotle õigustatud isiku 
ülalpidamisel olevad isikud. 

Hüvitise maksmise peatamise regulatsiooni erisused hüvitiste kaupa on sotsiaalseadustiku eriosa 
teema. Eriosa analüüsis tasuks tähelepanu pöörata võimalikele probleemsetele kohtadele. RPKS 
alusel peatatakse vahi all ja vangistuses viibimise ajal riikliku pensioni maksmine ning 
õigeksmõistmise või rahalise karistuse korral makstakse hüvitis välja tagantjärele. Riikliku 
pensioni maksmise tingimusteta peatamine (kui pole ülalpeetavaid) on küsitav. Pensioni maksmine 
ei ole seotud kitsa eesmärgiga, vaid selle maksmist saab käsitleda sissetuleku tagamisena vanuse 
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(töövõimetuse, toitjakaotuse) kui sotsiaalse riski realiseerumise korral. Ka juhul, kui pensionäril ei 
ole ülalpeetavaid, kuid ta viibib 3 kuud vahi all või 8 kuud vangis, võib tal olla vältimatud 
väljaminekuid (nt eluasemele, et ka vanglast vabanedes oleks koht, kus elada). Hüvitise hilisem 
maksmine isiku õigeksmõistmise korral tagantjärele ei pruugi sellised tagajärgi enam heastada.1204 
Pensioni tagantjärele maksmisega õigeksmõistmise korral tunnistab riik sisuliselt, et peatamine ei 
olnud põhjendatud - sellises olukorras võib olla põhjendatud ka viivise arvestamine. Tagasiulatuv 
maksmine ei ole kehtiva õiguse kohaselt võimalik juhtudel, kui kriminaalmenetlus lõpetatakse nt 
süüteo aegumise või dekriminaliseerimise tõttu (KrMS § 199 ja 200). Ka pensioni maksmise 
peatamise regulatsioon peaks võimaldama vähemalt erandjuhtudel kaalutlusotsuse tegemist, et isik 
ei satuks raskesse olukorda ega muutuks kokkuvõttes sotsiaalabi vajajaks. Samas on see 
sotsiaalpoliitiliste otsustuste koht – hüvitise maksmise peatamist on võimalik käsitleda ka 
sanktsioonina.  

8. Alusetult makstud hüvitise tagasinõudmine ja tasaarvestus 

8.1. Lähtekaalutlused 

8.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Kui isikule on hüvitis alusetult välja makstud, tuleb hüvitis alusetu rikastumise vältimiseks temalt 
tagasi nõuda. Kui tegemist on perioodilise maksega, on võimalik enammakse edasistest 
väljamaksetest kinni pidada või teha tasaarvestus. Sotsiaalpoliitilised kaalutlused võivad siiski 
õigustada alusetult saadu tagasinõudmisest loobumist. 

8.1.2. Eesti kehtiv õigus 

RaKS § 62 lg 3 alusel võib haigekassa alusetult makstud ajutise töövõimetuse hüvitise kohta teha 
ettekirjutuse koos hoiatusega ja nõuda kindlustatud isikult alusetult makstud ajutise töövõimetuse 
hüvitise tagasi või pidada see kinni järgmiste perioodide väljamaksetest. RaKS § 62 lg 6 tulenevalt 
on haigekassal õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras, 
kui seda ei täideta hoiatustes märgitud tähtaja jooksul.  

RPKS § 47 sätestab pensionist kinnipidamise üldised alused. RPKS § 47 lg 1 järgi võib riiklikust 
pensionist võib teha kinnipidamisi üksnes: 1) täitemenetluse seadustiku alusel täitmisele kuuluva 
lahendi alusel; 2) elukohajärgse pensioniameti pensionikomisjoni otsuse alusel pensionärile 
enammakstud pensionisummade sissenõudmiseks, kui enammakse on põhjustatud pensionäri 
teadlikust valeandmete esitamisest või pensioni saamist mõjutavate asjaolude teatamata jätmisest. 
Täitemenetluse seadustiku alusel täitmisele kuuluvate lahendite alusel võib kinni pidada kuni 50 
protsenti riiklikust pensionist, kuid pensionärile säilitatakse seejuures vähemalt 50 protsenti 
rahvapensioni määrast (lg 3). Pensionikomisjoni otsuse alusel võib riiklikust pensionist kinni 
pidada kuni 20 protsenti lisaks kinnipidamisele käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel, kuid 
pensionärile säilitatakse seejuures vähemalt 50 protsenti rahvapensioni määrast (lg 4). Pensionäri 
kirjalikul nõusolekul võib elukohajärgse pensioniameti pensionikomisjoni otsuse alusel kinni 
pidada käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud piirmääradest suurema summa (lg 5).  

                                                 
1204 Alternatiivselt peaks sotsiaalse kaitse süsteem pakkuma muid hüvitisi pensioni kõrval, mis võimaldaksid raskeid 

tagajärgi ennetada. 
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RPKS § 48 reguleerib pensionisummade tagasinõudmise tingimusi. Kui isikul ei ole õigust saada 
riiklikku pensioni või kui riikliku pensioni maksmine lõpetatakse enne, kui pensionikomisjoni 
otsuse alusel kinnipeetav enammakstud summa on täielikult kustutatud, teeb pensioniamet isikule 
enammakstud summa tagasinõudmiseks ettekirjutuse koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja 
jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on pensioniametil õigus anda ettekirjutus 
sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras (lg 1). Pärast pensionäri surma alusetult 
panka tema arvele kantud või volikirja alusel panga või posti kaudu väljamakstud riikliku pensioni 
summad ei kuulu pärandvara koosseisu ning nimetatud summad tagastatakse panga või pärandvara 
saanud isiku poolt elukohajärgse pensioniameti nõudmisel (lg 2).  

TKindlS § 46 lg 1 ja lg 4 alusel nõuab hüvitise saajale õigusliku aluseta määratud ja makstud 
hüvitised töötukassa hüvitise saajalt tagasi korraga või temaga kokkuleppel koostatud 
tagasimaksegraafiku alusel. Kui isik ei maksa alusetult määratud ja makstud hüvitisi tagasi, tehakse 
enammakstud summade tagasinõudmiseks ettekirjutus koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja 
jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on töötukassal õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks 
täitemenetluse seadustikus sätestatud korras (TKindlS § 46 lg 6).  

Tööturuamet1205 nõuab tööturutoetuse või tööturuteenuse saaja poolt teadliku valeandmete 
esitamise või tööturutoetuse või -teenuse saamist mõjutavatest asjaoludest teatamata jätmise korral 
või tööturutoetusteks alusetult makstud või tööturuteenuste osutamiseks kulunud summad tagasi 
(TTTS § 41 lg 1). Kui isik ei maksa alusetult makstud summasid tagasi, tehakse nende 
tagasinõudmiseks ettekirjutus koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse 
täitmata jätmise korral on Tööturuameti piirkondlikul struktuuriüksusel õigus anda ettekirjutus 
sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras (TTTS § 41 lg 2). 

Peretoetuste saaja teadliku valeandmete esitamise või peretoetuste saamist mõjutavate asjaolude 
mitteteatamise ilmnemisel nõutakse peretoetusteks enammakstud summad tagasi või tehakse 
tasaarvestus (RPTS § 20 lg 1). Kui isik ei maksa alusetult saadud peretoetusi tagasi, võidakse 
enammakstud summad pensionikomisjoni otsuse alusel talle ettenähtud peretoetustest kinni pidada. 
Kinnipeetav osa ei või ületada 20 protsenti isikule määratud toetuste summast (RPTS 20 lg 2). Kui 
peretoetuste maksmine lõpetatakse enne enammakstud summa täielikku tasaarvestamist, tehakse 
isikule enammakstud summade tagasinõudmiseks ettekirjutus koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud 
tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on pensioniametil õigus anda ettekirjutus 
sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras (RPTS § 20 lg 3). 

VHS § 7 lg 1 alusel nõutakse enammakstud summa tagasi. Hüvitise enammaksmisena käsitatakse 
ka juhtumeid: 1) kui füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni esitamisel ilmneb, et tema 
tegelik ettevõtlustulu, millest on tehtud tulumaksuseaduses lubatud ettevõtlusega seotud 
mahaarvamised, oli väiksem talle hüvitise arvutamise aluseks olnud tulust; 2) kui hüvitisega 
samaaegselt saadakse lapsehooldustasu selle lapse kohta, kelle sünniga seoses isikule hüvitis 
määrati; 3) kui hüvitise saaja jätab pensioniametile teatamata asjaoludest, mis mõjutavad hüvitise 
suurust või õigust hüvitisele. Kokkuleppel pensioniametiga maksab hüvitise saaja nõutud summa 
tagasi korraga või see peetakse kinni järgmiste kalendrikuude eest makstavast hüvitisest. Kui 
kirjaliku kokkuleppeni ei jõuta, on pensioniametil õigus enammakstud summa hüvitisest kinni 
pidada. Hüvitise saajale säilitatakse vähemalt 50 protsenti hüvitise määrast. Kui käesoleva seaduse 
§ 3 lõikes 7 nimetatud asjaolude tõttu on isiku hüvitise suurus väiksem hüvitise määrast, 

                                                 
1205 alates 01.05.2009 Eesti Töötukassa. 
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säilitatakse vähemalt 50 protsenti maksmisele kuuluvast summast (lg 2). Kui hüvitise maksmine 
lõpetatakse enne enammakstud summa tagasimaksmist, tehakse hüvitise saajale selle 
tagasinõudmiseks ettekirjutus koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse 
täitmata jätmise korral on pensioniametil õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse 
seadustikus sätestatud korras (lg 3).  

Kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud või on 
jõustunud kohtulahend, mille kohaselt võlgnik ei ole kohustatud elatist maksma, peab taotleja 
elatisabi riigile tagasi maksma (ElatisAS § 9 lg 3). Kui võlgnik asub täitma ülalpidamiskohustust 
ning ta ei teadnud ega pidanudki kohustust täites teadma nõude üleminekust riigile, nõuab riik 
võlgniku tasutud summa elatisabi saajalt välja võlaõigusseaduse § 1037 lõike 4 alusel (ElatisAS § 9 
lg 31). Kui vanem ei maksa alusetult saadud elatisabi tagasi, teeb Sotsiaalkindlustusamet talle 
enammakstud summa tagasinõudmiseks ettekirjutuse koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja 
jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral annab Sotsiaalkindlustusamet ettekirjutuse 
sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Hoiatuses märgitud tähtaeg ei või olla 
lühem kui kümme tööpäeva (ElatisAS § 9 lg 4). 

RMTS § 13 lg 1 sätestab, et matusetoetust saanud isiku poolt teadvalt valeandmete esitamise tõttu 
alusetult makstud matusetoetus nõutakse tagasi pensioniameti põhjendatud otsuse alusel. Otsus 
saadetakse viie tööpäeva jooksul matusetoetust saanud isikule koos ettepanekuga jõuda 
kokkuleppele alusetult makstud toetussumma tagasimaksmises. Kui kokkuleppele ei jõuta , on 
pensioniametil õigus teha teadvalt valeandmeid esitanud isikule ettekirjutuse talle alusetult 
makstud matusetoetuse summa tagasi maksmiseks. RMTS § 13 lg 2 alusel on matusekorraldaja 
kohustatud saadud riikliku matusetoetuse summa pensioniameti arvele tagasi maksma viie 
tööpäeva jooksul matusekulude hüvitise saamise päevast arvates, kui matusekulud hüvitatakse 
matusekorraldajale mõne teise seaduse alusel. RMTS § 14 lg 3 alusel võib tagasimaksmise 
kohustuse täitmata jätmise korral pensionamet rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha 
seaduses sätestatud korras ja lg 4 kohaselt on sunniraha ülemmäär on 2000 krooni.  

OAS § 27 lg 1 alusel nõutakse enammakstud hüvitis hüvitise saajalt tagasi. Hüvitise 
tagasinõudmiseks teeb pensioniamet hüvitise saanud isikule ettekirjutuse, andes hüvitise 
tagastamiseks mõistliku tähtaja (lg 2). Kui hüvitise saanud isik ei tagasta hüvitist käesoleva 
paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul, on Sotsiaalkindlustusametil õigus anda ettekirjutus 
sundtäitmisele täitemenetluse seadustikus sätestatud korras (lg 3).  

Puuetega inimeste sotsiaaltoetusteks liigselt makstud summad makstakse tagasi vabatahtlikult, 
nõutakse tagasi või tehakse tasaarvestus, kui enammakse on tingitud teadvalt valeandmete 
esitamisest (PISTS § 24 lg 1). Kui isik ei maksa alusetult saadud sotsiaaltoetusi tagasi, võidakse 
talle liigselt makstud summad Sotsiaalkindlustusameti otsuse alusel igakuiselt makstavatest 
sotsiaaltoetustest kinni pidada. Kinnipeetav osa ei või ületada 20 protsenti isikule määratud toetuste 
summast (PISTS § 24 lg 2). Kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmine lõpetatakse enne 
liigselt makstud summade täielikku tasaarvestamist, tehakse isikule liigselt makstud summade 
tagasinõudmiseks ettekirjutus koos hoiatusega. Hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse 
täitmata jätmise korral on Sotsiaalkindlustusametil õigus anda ettekirjutus sundtäitmisele 
täitemenetluse seadustikus sätestatud korras (PISTS § 24 lg 3).  
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8.1.3. Välisriikide õigus  

Rootsi SOU 2005:114, ptk 112, § 2 näeb ette hüvitise tagasimaksmine põhireeglid. Selle kohaselt 
teeb Sotsiaalkindlustuskassa või Preemiapensioniamet otsuse määratud hüvitise tagasimakse kohta, 
kui kindlustatud isik või isik, kes on saanud hüvitist, on põhjustanud selle valesti või liiga suures 
summas väljamaksmise 1) edastades selleks valeandmeid või 2) ei järginud andmete esitamise või 
teavitamiskohustust (lg 1). Sama säte kehtib, kui hüvitis on muul juhul määratud valesti või liiga 
suure summa ulatuses ning kui hüvitise saanud isik teadis või oleks pidanud seda teadma (lg 2).  

Sama peatüki § 10 sätestab, et kui on tehtud ajutine otsus ptk. 116 § 2 järgi ja hiljem otsustatakse, 
et hüvitist ei maksta või tehakse seda madala summa ulatuses, ei ole kindlustatud isik kohustatud 
maksma tagasi talle juba väljamakstud raha tagasi, välja arvatud § 2 äratoodud juhul. Paragrahvis 2 
ettenähtud tagastusnõudele on võimalik teha mööndusi, kui tagastusnõude täielikuks või osaliseks 
kustutamiseks on erilised põhjused (§ 11). 

Hüvitisest mahaarvamist võib põhjendatud ulatuses rakendada juhul, kui hüvitisele õigust omav 
isik on Sotsiaalkindlustuskassa või Preemiapensioniameti otsuse alusel kohustatud tagasi maksma 
hüvitise, mis on määratud selle seaduse või mõne muu määruse alusel (§ 22).  

Saksa SGB I § 51 lg 1 järgi on rahaliste nõuete tasaarvestus (Aufrechnung) lubatud samas ulatuses 
kui need on arestitavad SGB I § 54 lg 2 ja 4 kohaselt. Õigustamatult makstud hüvitistest ja panusel 
põhinevatest hüvitistest (Beitragsanspruch) tulenevate nõuete puhul võib pädev kohustatud subjekt 
perioodiliste maksete osas tasaarvestuse teha kuni poole summa ulatuses, kui õigustatud isik ei 
tõenda, et ta muutub seeläbi abivajavaks isikuks (nn toimetulekutoetust või töötu baasabiraha 
vajavaks isikuks).  

SGB I § 52 järgi võib kohustatud subjekt teise pädeva isiku nõusolekul (Ermächtigung) § 51 
sätestatud tingimustel tasaarvestada (Verrechnung) ka teise kohustatud isiku nõude õigustatud isiku 
vastu. See seondub kohustatud subjektide koostöökohustusega vastavalt SGB X § 86, mis ei pea 
toimuma ainult õigustatud subjekti huvides, vaid tagama sotsiaalhalduse võimalikult lihtsa ja 
efektiivse toimimise.1206 Kohustatud subjektide vahel tekib tagasimaksmise nõue 
(Erstattungsanspruch). Alusetult makstud hüvitise tagasinõudmise alus ei ole sätestatud 
hüvitisnõuete üldosas, vaid sotsiaalhaldusmenetluse juures (SGB X § 50). 

Šveitsi ATSG art 25 lg 1 järgi tuleb õigustamatult makstud hüvitised tagasi nõuda. Kes on hüvitisi 
saanud heas usus, ei pea neid tagastama, kui selleks on mõjuv põhjus. Art 25 lg 2 järgi aegub 
tagasinõue ühe aasta möödumisel ajast, kui kohustatud subjekt sellest teada sai, kuid hiljemalt viie 
aasta möödudes konkreetsest väljamaksest, kui karistusõigus ei näe ette pikemat tähtaega. Art 25 lg 
3 kohaselt võib üleliigselt makstu tagasi nõuda, aegumise tähtajad on samad, mis lg 2 puhul. 

Austria ASVG § 103 lg 1 lubab tasaarvestada 1) õigustatud isiku poolt kohustatud subjektile 
võlgnetavaid, sissenõutavaks muutunud summasid, mis ei ole aegunud; 2) kohustatud subjekti 
poolt ebaõigesti makstud summasid, mille tagasinõudmine ei ole aegunud; 3) ettemakse. Esimesel 
ja teisel juhul on tasaarvestus lubatud vaid poole hüvitise ulatuses.  

                                                 
1206 Hauck/Noftz. SGB I. K § 52 Rn 1. 
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Austria ASVG § 107 lg 1 järgi tuleb ebaõigesti makstud rahalised hüvitised tagasi nõuda. 
Tagasinõudeõigus aegub kaks aastat pärast seda, kui kohustatud subjekt õigustamatult makstud 
hüvitisest teada sai (lg 2). Tagasinõudmisel võib arvestada olulisi asjaolusid, eelkõige isiku 
perekondlikku või varalist olukorda, et tagasinõudmisest osaliselt või täielikult loobuda, välja 
arvatud juhul, kui hüvitis maksti alusetult seetõttu, et õigustatud isik esitas valeandmeid või rikkus 
muid kaasaaitamiskohustusi (lg 3). 

Läti LpSD § 25 sätestab, et hüvitise osutaja võib rahalisest hüvitisest mahaarvamisi teha seaduses 
sätestatud korras, kui seeläbi hüvitise saaja ei muutu sotsiaalabi vajavaks isikuks. 

Luksemburgi CSS Art. 441 sätestab, et sotsiaalkindlustusasutuse ja kindlustatud isiku vahelised 
vastastikused nõuded tasaarvestatakse üldises korras (lg 1). Juhul kui sotsiaalkindlustusasutusel on 
nõue kindlustatud isiku vastu ning kindlustatud isikul on nõue mõne teise sotsiaalkindlustusasutuse 
vastu, läheb kindlustatud isiku nõue üle võlausaldajast sotsiaalkindlustusasutusele viimase nõude 
ulatuses (lg 2). Eelnevates lõigetes ette nähtud tasaarveldamine ja nõude loovutamine on igakuiste 
perioodiliste maksete puhul võimalik siiski vaid töötasude, sissetulekute ja pensionide arvelt nõuete 
rahuldamise ja ülemineku seaduse artikli 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud määras (lg 3).  

8.2. Hinnang Eesti kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja 
põhjendused 

Kehtiva õiguse terminoloogia hõlmab järgmisi variante 1) “alusetult makstud” (RaKS, ElatisAS, 
RMTS); 2) “enammakstud”, mis hõlmab hüvitise saaja poolt valeandmete esitamise või asjaoludest 
teatamata jätmise juhte (RPKS, TTTS, RPTS, VHS, OAS); 3) “õigusliku aluseta määratud ja 
makstud” (TKindlS); 4) “liigselt makstud” (PISTS). Seega sõnastus vajab ühtlustamist. Üldosas 
võiks kasutada mõistet “alusetult makstu.”  

Sotsiaalseadustiku eriosas on võimalik jäigem või paindlikum lähenemine alusetult makstu 
tagasinõudmisele. Esimesel juhul ei sõltuks tagasinõudmise võimalus ühe või teise poole 
rikkumisest, vaid piirduks alusetu rikastumise faktiga. Sotsiaalpoliitilistel kaalutlustel võiks valida 
siiski paindlikuma variandi, mille kohaselt on võimalik tagasinõudmisest loobumine, kui 
tagasinõudmine oleks isiku suhtes ebaõiglane. See tuleks kõne alla vähemalt juhtudel, kui isik ei 
ole tahtlikult esitanud valeandmeid ega rikkunud kaasaaitamiskohustust. Tagasinõudmisest 
loobumine võib olla põhjendatud ka otstarbekuse kaalutlusel, kui tagasinõudmiseks tuleb võrreldes 
tagasinõutava summaga teha ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. Paindlik lähenemine on valitud 
ka Saksamaal, Šveitsis, Rootsis ja Lätis.  

Üldnormina reguleerib alusetult saadu tagastamist RVastS § 22 lg 3, mille järgi avaliku võimu 
kandja võib isikult nõuda õigusliku aluseta avalik-õiguslikus suhtes üleantud asja või raha 
tagastamist eraõiguses sätestatud alustel ja korras. VÕS § 1027 sätestatud alusetu rikastumise 
mõiste kohaselt peab isik VÕS 52. peatükis sätestatud alustel ja ulatuses andma teisele isikule välja 
temalt õigusliku aluseta saadu.  

Sotsiaalvaldkonna õigusaktides on valitud teistsugune lähenemine: 1) esmalt antakse võimalus 
alusetult saadu vabatahtlikuks tagasi maksmiseks kas terve summana või graafiku alusel; 2) kui 
enammakstud hüvitist vabatahtlikult ei tagastata, teeb kohustatud subjekt ettekirjutuse koos 
hoiatusega alusetult makstud hüvitise tagasimaksmiseks; 3) kui adressaat ettekirjutust tähtaegselt ei 
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täida, antakse see sundtäitmiseks.1207 TMS § 2 lg 1 p 21 kohaselt on täitedokumendiks seaduses 
sätestatud juhul ka haldusakt avalik-õigusliku rahalise kohustuse täitmiseks. Selline lahendus on 
mõistlik ja võiks selliselt olla sätestatud ka sotsiaalseadustiku üldosas. 

Alusetult makstud summa tagasinõudmisel tuleb arvestada õiguskindluse põhimõttega. Riigikohus 
on seisukohal, et kui sotsiaalvaldkonna õigusaktid ei sätesta teistsuguseid aegumistähtaegu 
enammakstud hüvitise tagasinõudmiseks, on kohaldatav tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusetust 
rikastumisest tuleneva nõude aegumistähtaeg (TsÜS § 151, st üldjuhul 3 aastat).1208 Õigusselguse 
huvides tuleks ka alusetult makstu tagasinõudmise või tasaarvestamise aegumistähtaeg siiski 
sätestada sotsiaalseadustikus (seda käsitleti lähemalt eespool aegumise alateema juures). 

Kui tegemist on perioodiliste rahaliste hüvitistega, sätestab kehtiv õigus võimaluse alusetult makstu 
järgmise perioodi maksetest kinni pidada . Erisused on selles, kas valik tagasinõudmise ja 
kinnipidamise vahel on toodud võrdse alternatiivina (RaKS) või on esimene eelistus hüvitis kinni 
pidada ja sundtäidetav ettekirjutus hüvitise tagasimaksmiseks tehakse alles siis, kui hüvitise 
maksmine lõpetatakse enne tagasinõutava summa kustutamist (RPKS, PISTS, RPTS, VHS).  

Enamik analüüsitavaid seadusi räägib alusetult makstud hüvitise “kinni pidamisest”, kuid PISTS 
kasutab (vaheldumisi kinnipidamisega) ka tasaarvestuse mõistet. VÕS-ile tuginedes oleks 
esimesel juhul ilmselt tegemist § 110 sätestatud õiguskaitsevahendiga, mille kohaselt võlgnik võib 
keelduda kohustuse täitmisest kuni võlausaldaja on rahuldanud võlgniku sissenõutavaks muutunud 
nõude võlausaldaja vastu. Tasaarvestus seevastu on üks võlasuhte lõppemise aluseid (VÕS § 186 p 
2). Kui kaks isikut (tasaarvestuse pooled) on kohustatud maksma teineteisele rahasumma või 
täitma muu samaliigilise kohustuse, võib kumbki pool (tasaarvestav pool) oma nõude teise poole 
nõudega tasaarvestada, kui tasaarvestaval poolel on õigus oma kohustus täita ja teiselt poolelt 
nõuda tema kohustuse täitmist (§ 197 lg 1). Põhimõtteliselt saavutatakse nii alusetult makstud 
hüvitise kinnipidamise kui tasaarvestusega sarnane tagajärg, kuid sotsiaalseadustiku üldosas tuleks 
siiski olla terminoloogiliselt järjepidev.  

Kokkuvõttes tuleks perioodiliste rahaliste hüvitiste puhul sätestada üldosas võimalus alusetult 
makstu hüvitise järgmise perioodi maksetega tasaarvestada. Tasaarvestada saab nõudeid, mis on 
muutunud sissenõutavaks ega ole veel aegunud. Tasaarvestusest peaks loobuma samadel juhtudel 
kui hüvitise tagasinõudmisest. 

Lisaks võib üldosas sätestada tasaarvestamise järgmiselt:  

1) ühe hüvitise võlgnevus tasaarvestatakse teiste sama kohustatud subjekti makstava hüvitisega;  

2) ühe hüvitise võlgnevus tasaarvestatakse teise kohustatud subjekti nõudega, kui teine kohustatud 
subjekt on sellega nõus. See eeldab head koostööd kohustatud subjektide vahel. Kohustatud 
subjektide vahel tekib regressnõue.  

Tasaarvestus ei tohiks viia olukorrani, kus isik muutub selle tõttu abivajavaks isikuks. 
Tasaarvestamisel peab seega arvestama täitemenetluse seadustikus sätestatud rahalistele nõuetele 
sissenõude pööramise piiranguid. Täiendavad piirangud (nt konkreetsest hüvitise puhul ei tohi 

                                                 
1207 Ilmselt eksitusest on see skeem välja jäänud vaid RMTS-st, kus piirdutakse ettekirjutuse tegemise ja sunnirahaga. 
1208 RKHKo 27.03.2007 nr  3-3-1-7-07, p 17. 
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tasaarvestada rohkem kui pool hüvitise summast) tuleb vajadusel sätestada sotsiaalseadustiku 
eriosas.  

9. Hüvitisnõude arestimine, loovutamine ja pantimine  

9.1. Lähtekaalutlused 

9.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Sotsiaalhüvitiste arestimist reguleeritakse TMS-s. Hüvitisnõuete pantimist või loovutamist 
käsitletakse vaid OAS-s, keelates ohvriabihüvitise nõuete loovutamise ja pantimise. Loovutamine 
ja pantimine seostub ennekõike käsitlusega, mille kohaselt hüvitisnõudel on võlaõiguslik iseloom 
ja seda peaks saama võimalikult suures ulatuses käsutada. 

9.1.2. Eesti kehtiv õigus 

Sissenõude pööramise varalistele õigustele sätestab TMS 7. peatükk. Sissenõude pööramiseks 
nõudele arestib kohtutäitur nõude ja kohustab võlgniku suhtes kohustatud kolmandat isikut täitma 
kohustuse sissenõudja kasuks kohtutäiturile. Arestimisaktiga keelab kohtutäitur ka võlgnikul nõuet 
käsutada, eelkõige nõuet sisse nõuda (TMS § 111). Seega arestimine ei tähenda nõude loovutamist, 
vaid sissenõudjale antakse üksnes õigus nõue võlgniku asemel sisse nõuda. TMS § 113 lubab 
arestida muuhulgas ka tingimusliku (lg 1) või tulevase nõude, kui see on arestimise ajal piisavalt 
piiritletav (lg 2). 

Sissetuleku arestimise erisused sätestab TMS 7. ptk 2. jagu, mille põhiline eesmärk on tagada 
võlgnikule tema suhtes korraldatava täitemenetluse tingimustes tema enda ja tema ülalpeetavate 
ülevalpidamiseks minimaalselt vajalikud vahendid.1209 TMS § 130 lg 1 järgi ulatub töötasunõude 
või muu sellesarnase sissetuleku maksmise nõude arestimisega omandatud pandiõigus ka pärast 
arestimist sissenõutavaks muutuvatele summadele. Seda sätet on oluline silmas pidada perioodiliste 
rahaliste hüvitiste arestimise korral.  

Sissenõuet ei saa TMS § 131 lg 1 järgi pöörata järgmistele sissetulekutele: 1) riiklikud 
peretoetused; 2) matusetoetus; 3) puudega inimese sotsiaaltoetus; 4) sotsiaaltoetus 
sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses; 5) kehavigastuse või terviserikke tekitamise tõttu makstav 
hüvitis, välja arvatud hüvitis kaotatud sissetuleku eest ja mittevaralise kahju hüvitis; 6) seadusel 
põhinev elatis; 7) haigekassa tasutud rahaline ravikindlustushüvitis, välja arvatud ajutise 
töövõimetuse hüvitis; 8) lisatasu ohtliku või tervist kahjustava töö või raskete tööolude eest; 9) 
vanemahüvitis; 10) riiklik pension seaduses sätestatud ulatuses; 11) vanglast vabanemise toetus.  

Sissenõudja avalduse alusel võib TMS § 131 lg 2 alusel sissenõude pöörata siiski 1) kehavigastuse 
või terviserikke tekitamise tõttu makstavale hüvitisele, välja arvatud hüvitisele kaotatud sissetuleku 
eest ja mittevaralise kahju hüvitisele; 2) seadusel põhinevale elatisele; 3) haigekassa tasutud 
rahalisele ravikindlustushüvitisele; 4) lisatasule ohtliku või tervist kahjustava töö või raskete 
tööolude eest; 5) vanemahüvitisele, kuid seda üksnes siis, kui sissenõude pööramine võlgniku 
muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii sissenõudja nõude täielikule rahuldamisele ning kui 

                                                 
1209 RKTKm 04.03.2008 nr 3-2-1-3-08, p 11. 
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arestimine on nõude liiki ja sissetuleku suurust arvestades õiglane. Kohtutäitur kuulab enne otsuse 
tegemist võimaluse korral võlgniku ära.  

Sissenõuet ei saa pöörata kogu sissetulekule. Vastavalt TMS § 132 lg 1 sissetulekut ei arestita, kui 
see ei ületa ühe kuu eest ettenähtud palga alammäära suurust või vastavat osa nädala või päeva 
sissetulekust. Järgnevad lõiked sätestavad erisused seoses ülalpidamiskohustusega. Nii sätestab § 
132 lg 11, et kui sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud või eeldatavalt ei vii 
lapse elatisnõude täielikule rahuldamisele, võib arestida kuni pool kuupalga alammäärast. Kui 
võlgnik peab seadusest tulenevalt ülal teist isikut või maksab talle elatist, suureneb TMS § 132 lg 2 
kohaselt mittearestitav summa iga ülalpeetava kohta ühe kolmandiku võrra palga alammäärast 
kuus, välja arvatud juhul, kui sundtäidetakse lapse elatisnõuet. mittearestitavat summat ületavast 
sissetuleku osast võib TMS § 132 lg 3 järgi kuni viiele palga alammäära suurusele summale 
vastavast osast arestida kaks kolmandikku, seda ületavast sissetulekust kogu sissetuleku, 
tingimusel, et arestitav summa ei ületa kahte kolmandikku kogu sissetulekust. Sätet ei kohaldata, 
kui sundtäitmisel on elatise nõue. TMS § 133 näeb muu hulgas ette, et kui võlgniku sissetulek on 
laekunud tema arvelduskontole, siis kehtivad samasugused arestimise piirangud, nagu on sätestatud 
TMS §-des 131 ja 132. 

TMS seletuskirja kohaselt peaks TMS § 132 kehtima universaalsena kõikide sissetulekute kohta, 
välja arvatud pensionidele ja kohustusliku kogumispensioni osakutele sissenõude pööramine, mis 
reguleeritakse eraldi seadustes. Täpsemaid selgitusi selle kohta, miks riikliku pensioni arestimise 
erisused on sätestatud eriseaduses, seletuskiri ei anna.  

Riigikohus on selgitanud, et arestimise piirang TMS §-de 132 ja 133 tähenduses on ühekordne, st 
sõltumatu võimalusest, et võlgnikul on mitu sissetulekuallikat ja nt üks sissetulek kantakse ühele 
kontole ja teine teisele kontole või makstakse nt teise tööandja poolt välja sularahas. Sellisel juhul 
jäetakse arestimata ainult üks summa ühe kuu palga alammäära ulatuses (TMS § 132 lg 1).1210  

Kohtupraktikas on käsitletud ülaltoodud sätete rakendamist töötasu kontekstis, kuid see omab 
ilmselt tähendust ka sotsiaalhüvitiste korral. Riigikohus on leidnud, et üldjuhul makstakse töö eest 
tasu igakuiste perioodiliste maksetena ning sellistel juhtudel on TMS §-s 132 sätestatud reeglite 
järgi leitav see summa, mis tuleb igas kalendrikuus võlgniku sissetulekust (töötasust) jätta 
arestimata. Siiski ei ole välistatud töötasu maksmine ka ühekordse maksena ning ka sel juhul on 
võimalik kohaldada muu hulgas TMS § 132 reegleid. Samuti on praktikas võimalik, et sissetulek 
TMS § 130 jj tähenduses makstakse võlgnikule ühekordse maksena n-ö etteulatuvalt või 
tagasiulatuvalt, nt ettemaks töövõtulepingu korral, üüri ettemaks mitme tulevase kuu eest, lõpparve 
maksmine töölepingu lõpetamisel jms./…/ TMS §-d 132 ja 133 kehtivad [üldjuhul] ka viimati 
mainitud n-ö etteulatuvalt või tagasiulatuvalt makstava sissetuleku korral, sest ka siis vajab võlgnik 
kaitset, mida talle TMS § 130 jj kohaselt võimaldataks siis, kui mainitud ühekordsed maksed 
oleksid tehtud perioodiliste maksetena mitme kuu vältel. Selliste ühekordsete n-ö etteulatuvalt või 
tagasiulatuvalt makstud sissetulekute korral tuleks arestitava ja mittearestitava osa määramisel 
TMS § 130 jj järgi lähtuda kontole kantud terviksummast ning mitte jaotada kontole kantud 
ühekordne sissetulek mõtteliselt ära mitme kuu peale.1211  

                                                 
1210 RKTKm 04.03.2008 nr 3-2-1-3-08, p 11. 
1211 RKTKm 04.03.2008 nr 3-2-1-3-08, p 11-12. 
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RPKS § 47 lg 1 p 1 alusel võib riiklikust pensionist teha kinnipidamisi mh täitemenetluse 
seadustiku alusel täitmisele kuuluva lahendi alusel. Riiklikust pensionist kinnipeetav osa 
arvutatakse RPKS § 47 lg 2 järgi pensionärile maksmiseks ettenähtud pensionist, lähtudes riikliku 
pensioni üldsummast. RPKS § 47 lg 3 kohaselt võib kinni pidada kuni 50 protsenti riiklikust 
pensionist, kuid pensionärile säilitatakse seejuures vähemalt 50 protsenti rahvapensioni määrast. 
RPKS § 47 lg 6 tulenevalt kannab pensioniamet kinnipeetava summa kohtutäituri ametialasele 
arveldusarvele.  

Riigikohus on leidnud, et lisaks RPKS §-le 47 tuleb riiklikust pensionist kinnipidamise korral 
arvestada TMS § 132 lõikega 1. Seega tuleb alati võlgniku sissetulekutele sissenõude pööramiseks 
(sh riiklikust pensionist kinnipidamiseks) kindlaks teha võlgniku kõik sissetulekud ning nende 
suurus kokku. Riiklikule pensionile võib sissenõude pöörata RPKS § 47 lõikes 3 toodud ulatuses 
üksnes juhul, kui pensionäri ülejäänud sissetulekud (pensioni alles jääv osa jt sissetulekud kokku) 
vastavad TMS § 132 lõikes 1 toodud alammäärale.1212 

OAS § 29 keelab selle seaduse alusel makstavatele hüvitistele ja hüvitisnõuetele sissenõude 
pööramise, samuti nõude loovutamise ja tasaarvestamise.  

Loovutamise ja pantimise sisu avalikus õiguses ei ole avatud ja seega saab tugineda vastavalt VÕS-
ile ja AÕS-le. VÕS § 164 lg 1 1. lausest tulenevalt võib võlausaldaja oma nõude võlgniku 
nõusolekust sõltumata anda lepingu alusel tervikuna või osaliselt üle teisele isikule (nõude 
loovutamine). Nõude loovutamisega astub uus võlausaldaja senise asemele (VÕS § 164 lg 2). VÕS 
§ 171 lg 1 alusel võib võlgnik võib uue võlausaldaja nõude vastu lisaks vastuväidetele, mis tal on 
uue võlausaldaja vastu, esitada kõiki vastuväiteid, mis tal olid senise võlausaldaja vastu nõude 
loovutamise ajal. Seega loovutamine ei too peale võlausaldaja vahetumise nõude koosseisus 
mingeid muutusi. Loovutatud nõue säilitab kõik oma puudused (nt võib võlgnik kasutada 
vastuväidet, et nõue on aegunud).1213  

Nõude loovutamise põhjuseks võib muuhulgas olla soov anda nõude teisele isikule loovutamise 
teel nõude omandanud isikule tagatis. Sellisteks tagatisteks sobivad eelkõige nõuded, mis on 
suunatud rahalise kohustuse täitmisele.1214 Oma funktsiooni ja õiguslike tagajärgede poolest 
sarnaneb tagatisloovutamine nõuete pantimisega. Kuigi nõude pantimise puhul ei toimu nõude 
üleminekut pantijalt pandipidajale, saab pandipidaja õiguse nõuda müügiõiguse tekkimise korral 
panditud nõude võlgnikult nõudele vastava kohustuse täitmist endale. Tagatisloovutamisele ei 
kohaldu AÕS-s õiguste pantimisele sätestatu.1215 

Asja võib pandiga (pandiõigusega) koormata selliselt, et isikul, kelle kasuks pant on seatud, on 
õigus pandiga tagatud nõude rahuldamisele panditud vara arvel, kui nõuet ei ole kohaselt täidetud 
(AÕS § 276 lg 1). Pantida võib asju ja varalisi õigusi, mille pantimine ei ole seadusega keelatud 
(AÕS § 277 lg 1). Pantida ei saa vara, millele seadusega ei ole lubatud sissenõuet pöörata (AÕS § 
277 lg 2). AÕS § 279 lg 1 järgi võib pandiga tagada iga rahaliselt hinnatavat nõuet, sh 
tingimuslikku (lg 2) ja tulevikus tekkivat (lg 3) nõuet. Varaline õigus võib olla pandi esemeks, kui 
see on üleantav (AÕS § 314 lg 1). Asjaõigustest on mitteüleantav nt kasutusvaldus (AÕS § 215), 

                                                 
1212 RKTKm 07.06.2007 nr 3-2-1-68-07, p 13. 
1213 I.Kull, M.Käerdi, V.Kõve, Võlaõigus I. Üldosa. Tallinn 2004, lk 394-395. 
1214 Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1-207). Kommenteeritud väljaanne, lk 556 (§ 164, p 4.5.1) 
1215 Samas, lk 556-557 (§ 164, p 4.5.3) 
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piiratult on üleantav nt reaalkoormatis (AÕS § 238). Üleantavad ei ole õigused, mille üleandmine 
on seadusega keelatud (nt VÕS § 166). 

9.1.3. Välisriikide õigus 

Rootsi SOU 2005:114, ptk 112, § 9 järgi ei saa kindlustatud isiku nõuet sotsiaalkindlustuskassa 
hüvitusele enne selle väljavõtmist pantida, loovutada ega arestida, kuid see ei puuduta § 10 
kohaselt arestimist võlgade sundtäitmist ptk 7. järgi.  

Saksa SGB järgi nõudeõigust teenustele ja natuuras osutatavale hüvitistele ei saa arestida (SGB I § 
54 lg 1). Nõudeõigust ühekordsele rahalisele hüvitisele võib arestida vaid juhul, kui juhtumi 
asjaolud, eriti õigustatud isiku sissetulek ja varaline seis, nõueõiguse iseloom ja suurus ning 
rahalise hüvitise eesmärk õigustavad arestimist (SGB I § 54 lg 2). Arestida ei saa nõudeõigust 1) 
kasvatus- ja vanematoetusele (Erziehungsgeld und vergleichbare Leistungen der Länder sowie 
Elterngeld), 2) emadustoetusele (Mutterchaftsgeld), 3) elamisrahale (Wohngeld), 4) rahalisele 
hüvitisele, mis on mõeldud tervisehädast või vigastusest tulenevate lisakulutuste katmiseks (SGB I 
§ 54 lg 3). Ülejäänud osas saab perioodilisi rahalisi hüvitisi arestida samamoodi nagu töötasu (SGB 
I § 54 lg 4). Nõudeõigus lapsele mõeldud hüvitisele (Geldleistungen für Kinder) on arestitav vaid 
seadusest tuleneva ülalpidamiskohustuse täitmiseks ja arestimise ulatus on seotud elatisraha 
maksmisega (SGB I § 54 lg 5).  

Seega mitterahalised hüvitised ei ole arestitavad, kuid rahaliste nõuete puhul on arestitavad nii 
ühekordsed kui perioodilised hüvitised. Arestitavus ei sõltu sellest, kas hüvitisele on nõudeõigus 
või otsustab kohustatud subjekt selle osutamise kaalutlusõiguse alusel.1216 Arestitavad on ka 
tulevikus tekkivad või sissenõutavaks muutuvad nõuded, niipalju kui need puudutavad juba olemas 
olevat sotsiaalõigussuhet. Näiteks on arestitavad tulevikus tekkivad nõuded vanaduspensionile, 
isegi kui isik ei ole veel jõudnud vanaduspensioniikka.1217 Saksa SGB I § 54 mõte on kaitsta 
võlgnikku kõigi sotsiaaltoetuste arestimise eest. See kaitsefunktsioon kaotab oma tähenduse, kui 
nõue läheb kolmandale isikule üle. Seega ei ole SGB I § 54 kohaldatav, kui nõue on SGB I § 53 
alusel loovutatud või SGB I § 58 alusel pärimise teel üle läinud. Samas on SGB I § 54 rakendatav 
SGB I § 56 sätestatud eriõigusjärgluse puhul, sest normi eesmärgiks on kaitsta ka õigustatud isiku 
perekonnaliikmeid.1218  

Nõude arestimise korral ei tohi kohustatud subjekt hüvitist enam õigustatud isikule maksta ja 
õigustatud isikul ei ole õigus seda temalt nõuda.1219 Sotsiaalhüvitisnõude õiguslik olemus 
arestimisega siiski ei muutu. Uus võlausaldaja peab kohustuse täitmist nõudma seega 
sotsiaalkohtus. Ka sotsiaalõigussuhe õigustatud ja kohustatud subjekti vahel ei muutu, sest arestida 
saab üksikut nõuet, mitte Stammrecht’i. Seetõttu jääb ka taotluse tagasivõtmise õigus õigustatud 
subjektile, kui taotlusel on materiaalõiguslik (mitte üksnes menetlusõiguslik) tähendus.1220 
Kohustatud subjektilt ei nõua nõude arestimine, erinevalt nõude loovutamisest, haldusakti andmist, 

                                                 
1216 Hauck/Noftz. SGB I. K § 54, Rn 11. 
1217 Hauck/Noftz. SGB I. K § 54, Rn 12. 
1218 Hauck/Noftz. SGB I. K § 54, Rn 13. 
1219 Hauck/Noftz. SGB I. K § 54, Rn 21. 
1220 Hauck/Noftz. SGB I. K § 54, Rn 22. 
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sest nõude loovutamise puhul peab haldusorgan kontrollima loovutamise eeldusi, arestimise puhul 
on see täitmiskohtu (Vollstreckungsgericht) pädevuses.1221  

SGB I § 55 sätestab ka pangakonto ja sularaha arestimise tingimused.  

Saksa SGB I § 53 lg 1 järgi ei saa loovutada ega pantida nõudeõigust teenusele ja natuuras 
osutatavale hüvitistele. Nõuet rahalisele hüvitisele võib loovutada ja pantida 1) täitmaks või 
tagamaks laenu tagasimakse nõuet ning täitmaks või tagamaks nõuet, mis on suunatud selliste 
kulutuste hüvitamisele, mis on tehtud sissenõutavaks muutunud ning piisava toimetuleku eesmärgil 
(zu einer angemessenen Lebensführung) osutatud sotsiaalhüvitiste ettemaksuna, või 2) kui 
kohustatud subjekt teeb kindlaks, et loovutamine või pantimine on õigustatud subjekti parimates 
huvides (lg 2). Perioodilisi rahalisi hüvitisi, mis on mõeldud elamiseks vajaliku tagamiseks 
(Sicherung des Lebensunterhalts), võib muudel juhtudel loovutada ja pantida osas, mis ületab 
töötasule kehtivat mittearestitavat summat (lg 3). Kohustatud subjekt ei ole uuele võlausaldajale 
väljamaksmiseks kohustatud enne kuu möödumist ajast, mis järgneb kuule, mil ta nõude 
loovutamisest või pantimisest teada sai (lg 4). Rahaliste hüvitiste loovutamine või pantimine ei 
välista tasaarvestust ka siis, kui kohustatud subjekt teadis loovutamisest või pantimisest (lg 5). Kui 
rahaline hüvitis on ekslikult välja makstud, on õigustatud isik ja nõude saanud isik 
solidaarvõlglased. Kohustatud isik paneb nõude kehtima haldusaktiga (lg 6). 

Kommentaarides märgitakse, et pantimise sätted praktilist tähendust ei oma, sest see on valdavalt 
asendatud tagatisloovutamisega.1222 Sotsiaalhüvitisnõude loovutamise või pantimise näol ei ole 
tegemist eraõigusliku, vaid avalik-õigusliku suhtega nõude loovutanud ja selle omandanud isikute 
vahel, kuna loovutamise või pantimise ese (nõudeõigus) tuleneb otseselt avalik-õiguslikust suhtest. 
Suhte avalik-õiguslikule iseloomule vaatamata ei ole siin tingimusteta kohaldatavad SGB X § 53 
jj1223, sest üks tehingu pool ei ole avaliku võimu kandja. Kohaldatav pole ka SGB X § 56 tulenev 
kirjaliku vormi nõue. Loovutamisele või pantimisele on pigem vastavalt kohaldatavad BGB sätted, 
niivõrd, kuivõrd see pole sotsiaalõigussuhte olemusega vastuolus või sotsiaalõigus ei sätesta 
teisiti.1224 Sotsiaalõigussuhe õigustatud ja kohustatud subjekti vahel kestab edasi ka pärast 
loovutamist või pantimist, sest loovutamine või pantimine on võimalik vaid üksikute nõuete puhul, 
mitte Stammrecht-ina. See tähendab ka, et kui taotlusel hüvitise saamiseks on materiaalõiguslik 
tähendus, võib õigustatud isik selle tagasi võtta. Loovutatud või panditud nõude saanud isikul võib 
sel juhul õigustatud isiku vastu tekkida tsiviilõiguslik kahju hüvitamise nõue.1225  

SGB I § 53 lähtub eeldusest, et sotsiaalhüvitistele on isikul nõudeõigus ning isik võib nõudeõigust 
seaduses sätestatud piiranguid arvestades käsutada.1226 Loovutada ja pantida saab rahalisi hüvitisi, 
sest mitterahalistel hüvitistel on isiklik iseloom ja need on mõeldud õigustatud isiku vajaduste 
rahuldamiseks. Mitterahaliste hüvitiste loovutamise keeld lähtub samadest kaalutlustest nagu 
isikliku iseloomuga nõuete loovutamise keeld BGB §-s 399.1227  

                                                 
1221 Hauck/Noftz. SGB I. K § 54, Rn 24. 
1222 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 20. 
1223 See sätestab halduslepingu regulatsiooni. 
1224 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 7. 
1225 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 10. 
1226 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 1. 
1227 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 21. 
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Seadusandja on rahaliste hüvitiste loovutamise ja pantimise regulatsiooni kehtestamisel püüdnud 
leida tasakaalu õigustatud isiku huvide kaitse ja õiguskäibe ülemäärase piiramise vahel.1228 
Õigustatud isiku huvide kaitseks on eelkõige SGB I § 53 lg 2.1229 

Loovutamine ja pantimine § 53 lg 2 nr 1 alusel lähtub eeldusest, et kolmas isik (kes võib olla nii 
juriidiline kui füüsiline isik) ei oleks huvitatud ettemaksu andmisest, kui ta poleks kindel, et ta raha 
hiljem tagasi saab. Seetõttu kergendab see regulatsioon õigustatud subjektil toimetulekuks vajalike 
vahendite hankimist. Ettemaksu võib anda näiteks laenuna või peavarju tagamisena (Gewährung 
von Unterkunft oder Verpflegung).1230 Ettemaks peab olema antud sissenõutavaks muutunud 
hüvitise ettemaksuna, seega peab kolmas isik ettemaksu teadlikult andma just sellisel 
tingimusel.1231 Mida pidada piisavaks toimetulekuks vajalikuks, tuleb otsustada igal üksikjuhtumil 
eraldi. Igal juhul ei tohi ettemaks teenida luksuskaupade soetamise või spekulatiivse tegevuse 
eesmärke.1232 Kohustatud subjekt teeb § 53 lg 2 nr 1 tuleneva otsuse haldusaktiga, kusjuures 
erinevalt sama lõike nr 2 ei pea ta eelnevalt kontrollima loovutamise või pantimise kehtivuse 
üldiseid eeldusi. Küll peab ta kontrollima sotsiaalõiguslikke eeldusi ning otsustama, kas ja millises 
osas hüvitis uuele võlausaldajale osutada.1233  

SGB I § 53 lg 2 nr 2 annab kohustatud subjektile laia kaalutlusõiguse otsustamaks, kas 
loovutamine või pantimine on õigustatud isiku parimates huvides.1234 BSG praktika kohaselt eeldab 
see, et õigustatud subjekt saab hüvitisnõude loovutamise või pantimise kaudu vastu midagi 
vähemalt samaväärset. Loovutamise või pantimise eesmärk peab ühtima hüvitise eesmärgiga. 
Kirjanduses leitakse, et loovutamise või pantimisega saadu ei pruugi olla varaline hüve, kuid see 
peab olema midagi, millel on siiski majanduslik väärtus (mis saab olla õiguskäibes).1235 
Kohtupraktikas on lubatavaks peetud loovutamist nt jooksvate üüri- ja elektrikulude katmiseks, 
mille kaudu õigustatud isikule tagatakse vajalik peavari. Eesmärgiga kooskõlas olevaks ei peetud 
aga lapseraha (Kindergeld) nõude loovutamist advokaadile täitemenetluses esindamise eest 
õigusabikulude tasumise tagamiseks, kuna vaidluse edukus ei olnud selge.1236 Isiku parimates 
huvides ei ole üldjuhul ka nõude loovutamine võlgade maksmiseks.1237 Kaaludes õigustatud isiku 
parimaid huve, ei pea arvestama kolmanda isiku huve, kellele nõue on loovutatud. Õigustatud isiku 
huvid ei ole välistatud pelgalt seetõttu, et nõue ei ole panditav või ületab SGB I § 53 lg 3 
ettenähtud piire.1238 Käsutamine on kehtiv, kui kohustatud subjekt on kindlaks teinud, et see oli 
õigustatud isiku parimates huvides. Taotluse selle kindlakstegemiseks võib esitada õigustatud isik 
ja pärast nõude loovutamist ka kolmas isik. Otsus tehakse haldusaktiga. Enne otsuse tegemist on 
loovutamisel nn hõljumisaeg (schwebend unwirksam).1239 

                                                 
1228 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 2. 
1229 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 23. 
1230 Samas,  Rn 24. 
1231 Samas,  Rn 25. 
1232 Samas,  Rn 26. 
1233 Samas,  Rn 28. 
1234 Samas,  Rn 29. 
1235 Samas,  Rn 30. 
1236 Samas,  Rn 31. 
1237 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7 Rn 99, S 308. 
1238 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 32. 
1239 Samas,  Rn 33. 
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Perioodiliste rahaliste hüvitiste loovutamine SGB I § 53 lg 3 tingimustel ei pea olema seotud 
konkreetse eesmärgiga (erinevalt lõikest 2).1240 Perioodilised rahalised hüvitised makstakse välja 
reeglipäraselt ja nende olemus muutu ka juhul, kui neid osutatakse hilinenult või korraga mitme 
perioodi eest. Kas hüvitis on mõeldud eluks vajaliku tagamiseks (Lebensunterhaltung), sõltub selle 
suurusest ja seadusega sätestatud eesmärgist. Selle alla ei kuulu nt Betragszuschuss zur 
Krankenversicherung, das Wohngeld, die Ausbildungsförderung. Nende puhul on loovutamine 
võimalik, sarnaselt ühekordsetele hüvitistele, 53 lg 2 sätestatud tingimustel.1241 Kirjanduses ollakse 
seisukohal, et enamus sotsiaalhüvitis on ette nähtud eluks vajaliku tagamise eesmärgil (Renten, 
Krankengeld, Verletzengeld, Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld).1242 Kohustatud peab subjekt 
otsustama, kas ja millises ulatuses käsutus on kehtiv ning otsustama uue väljamaksmise korra üle. 
Seega eeldab see haldusakti andmist.1243 

SGB I § 53 lg 4 eesmärk on vältida topeltmaksmist, lg 5 ja 6 kergendab kohustatud subjektil 
tagasinõudeõiguse maksmapanekut (Durchsetzung von Erstattungsansprüchen) alusetult makstud 
hüvitiste korral.1244  

Šveitsi ATSG art 22 lg 1 seab eesmärgiks hüvitiste kindlustamise (Sicherung der Leistung) 
õigustatud isikule ja sätestab seetõttu üldise reeglina, et nõudeõigus hüvitisele ei ole loovutatav ega 
panditav. Loovutamine või pantimine on tühine. ATSG art 22 lg 2 järgi võib teatud hüvitisi 
(Nachzahlungen von Leistungen) siiski loovutada: 1) tööandjale või hoolekandeasutusele niivõrd, 
kuivõrd need annavad ettemaksu (Vorschusszahlungen); 2) kindlustusele, kes annab ettemaksu 
(Vorleistung). 

Austria ASVG § 98 kohaselt võib rahalisi nõudeid loovutada, pantida või arestida vaid järgmistel 
juhtudel: 1) ettemaksude tagamiseks, mille nõudeõiguslik isik saab sotsiaalkindlustusandjalt 
(Sozialversicherungsträger), tööandjalt või avalikult hoolekande osutajalt (Träger der öffentlicher 
Fürsorge) nendelt saadud kindlustushüvitise tasaarvestamiseks 2) õigustatud isiku seaduslike 
ülalpidamiskohustuste tagamiseks, piiranguga, et pool hüvitisest peab jääma puutumatuks (lg 1). 
Nõudeõiguslik isik võib kohustatud subjekti nõusolekul nõude osaliselt või täielikult loovutada ka 
muudel juhtudel; kohustatud subjekt võib nõusoleku anda vaid siis, kui see on nõudeõigusliku isiku 
või tema lähedaste huvides (lg 2). Muudel juhtudel ei ole ASVG-s sätestatud nõuded ega 
ooteõigused (Anwartschaften) loovutatavad, panditavad ega arestitavad (lg 3).  

Läti LpSD  § 15 kohaselt ei too õiguslikke tagajärgi kaasa eraõiguslikud tehingud, mis ei vasta 
selle seaduse nõuetele ja halvendavad sotsiaalhüvitisele õigust omava isiku positsiooni. 

Luksemburgi CSS art 440 lg 1 kohaselt võib kõiki käesolevas seaduses kirjeldatud õiguseid, välja 
arvatud sissetulek1245 ja pensionid1246, piiranguteta pantida, üle anda või neile sissenõude pöörata 
järgmiste nõuete rahuldamiseks: 1) õigustatud isikule tööandja, sotsiaalkindlustusasutuse või 
                                                 
1240 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 34. 
1241 Samas,  Rn 35. 
1242 Maydell/Ruland/Becker, Sozialrechtshandbuch, § 7 Rn 101, S 308-309. 
1243 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 40. 
1244 Hauck/Noftz. SGB I. K § 53 Rn 3. 
1245 NB tegu ei ole palgaga, vaid igaaastase asja või õiguse eest saadava tuluga, nt intressid vms.  
1246 Pensionidele, toetusrahadele, sh rahaliste haigus –ja emadushüvitistele, sissenõude pööramine või nende üleminek 

teisele isikule on reguleeritud eriseadusega, mis sätestab nimetatud toetusliikide puhul sissenõude pööramise või 
nõude ülemineku summa määra protsendina igakuise toetuse suurusest, nimetatud seadus määrab samuti vastavate 
vaidluste kohtualluvuse.  
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rahvusliku solidaarsuskindlustusasutuse poolt tehtud ettemaks; 2) artiklite 120 ja 235 kohaselt 
vallale, sotsiaalkindlustusasutusele või rahvuslikule solidaarsus kindlustusasutusele kuuluvad 
nõuded1247; 3) Tsiviilkoodeksi artiklitest 203, 205, 206, 207, 212, 214, 268, 280, 301, 359 ja 385 
tulenevad nõuded.1248 Sama artikli lg 2 järgi ei või kõigil muudel juhtudel käesoleva seadusega 
ettenähtud toetuseid, v.a sissetulek ja pensionid, üle anda või neile sissenõuet pöörata. 
Pensionikassal või kahjukindlustusasutusel ei ole õigust uuesti välja maksta või kompenseerida 
(valele isikule; tõlk lisa) ebaõigesti makstud summasid, välja arvatud juhul kui väär väljamakse 
saavutati kasusaaja pahauskse käitumisega. 

9.2. Hinnang Eesti kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja 
põhjendused 

Arestimine 

Era- ja avalik-õiguslike rahaliste nõuete täitemenetlust reguleerib TMS.1249 Täitemenetluse reeglid 
peavad tasakaalustama võlgniku ja võlausaldaja huve sotsiaal- ja õiguspoliitiliselt mõistlikul viisil. 
Seetõttu peab täitemenetluse regulatsioon andma sissenõudja käsutusse tõhusa süsteemi, mille abil 
nõudeid maksma panna, ja teisalt tagama võlgnikule vajaliku kaitse.1250 Selliseid kaalutlusi 
arvestades näeb nii Eesti kehtiv õigus kui välisriikide õigusaktid ette sotsiaalse iseloomuga 
sissetulekud, millele täitemenetluses sissenõuet mingil tingimusel pöörata ei saa või mille puhul 
see on võimalik vaid erandjuhtudel. Üldisest täitemenetlusest tuleneb ka minimaalne sissetuleku 
osa, mis peab isikule igal juhul alles jääma.  

TMS seletuskirja kohaselt on kõige tähtsamad sotsiaalsed sissetulekud täielikult mittearestitavad 
ning osad sotsiaalsed sissetulekud arestitavad vaid erandjuhul. Sotsiaaltoetuste arestimise keelu 
põhjenduseks on see, et toetused on küllaltki väikesed. Lääne-Euroopa riikides, kus toetused on 
suhteliselt kõrgemad, on lubatud sissenõuet teatud ulatuses pöörata ka sotsiaaltoetustele.  

TMS järgi ei saa mingil tingimusel arestida riiklikke peretoetusi, matusetoetust, puuetega inimeste 
sotsiaaltoetusi ja sotsiaaltoetusi SHS tähenduses, samuti riiklikke pensione RPKS-s sätestatud 
ulatuses. Võlgniku ja võlausaldaja huvide kaalumise tulemusena on (TMS § 132 piiranguid 
arvestades) võimalik sissenõuet pöörata vanemahüvitisele ja haigekassa makstavatele hüvitisele 
(v.a. ajutise töövõimetuse hüvitis, mis on arestitav üldises korras).  

TMS § 131 lg 1 loetelust puuduvad ohvriabihüvitised, kuid OAS § 28 keelab selgelt OAS-s 
käsitletud hüvitisele ja hüvitisnõudele sissenõude pööramise.  

TMS § 131 loetelus puuduvad ka töötuskindlustushüvitis ja töötule makstavad toetused. Ei ole 
selge, kas nimetatud hüvitised on mittearestitavate sissetulekute loetelust välja jäänud ekslikult või 
kavatsetult, sest olemuslikult on ka nende puhul tegemist oluliste sotsiaalsete sissetulekutega. 

                                                 
1247 Art 120 sätestab nõude ülemineku ühelt kindlustusasutuselt teisele õnnetusjuhtumikindlustuse puhul, art 235 

puudutab pensionimaksete tasaarveldamist pensionikindlustuskassa poolt. 
1248 Artiklid 203, 205, 206, 207, 212 ja 214 on abielust tekkivad abikaasade vastastikused nõuded, art 268, 280 ja 301 

on abielu lahutusega seonduvad nõuded, art 359 on adopteerimisega seonduv ning art 385 on vanemlike õiguste ja 
kohustustega seonduv.  

1249 Avalik-õiguslike mitterahaliste nõuete täitemenetluse sätestab asendustäitmise ja sunniraha seadus.  
1250 Täitemenetluse seadustiku 143 SE seletuskiri. Arvutivõrgus: www.riigikogu.ee, http://web.riigikogu.ee/ems/saros-

bin/mgetdoc?itemid=032800021&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 
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Töötuskindlustushüvitise suurus võib ületada kuupalga alammäära suurust summat, seega omab 
sellele sissenõude pööramine ka praktilist tähendust. Töötutoetus jääb praegu sellest piirist 
allapoole, aga kuna seda makstakse vaid juhul, kui isikul töötuna arvel oleku ajal puuduvad tal 
muud sissetulekud, ei ole selle arestitavusel TMS § 132 piiranguid arvestades ilmselt suurt 
praktilist tähendust. Samas võib arestimine puudutada nt TTTS alusel ettevõtluse alustamise 
toetuse maksmist. 

Tähelepanu väärib ka see, et TMS § 132 piiranguid arvestades on võimalik sissenõude pööramine 
ajutise töövõimetuse hüvitisele (mille eesmärk on RaKS kohaselt haiguse, hoolduse, sünnituse või 
lapsendamise tõttu saamata jäänud töötasu kompenseerimine), kuid ainult erandjuhul 
vanemahüvitisele (mille eesmärk on VHS järgi lisaks töö-ja pereelu ühitamise soodustamisele ka 
säilitada varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu).  

 

Üheselt ei ole selge, miks on pensioni sissenõutavuse piirangud sätestatud eraldi RPKS-s. Sellele ei 
anna selget vastust ka TMS ega TMS jt seaduste rakendamise seaduse seletuskiri. 

Kokkuvõtteks – kehtiva hüvitisnõuete arestitavuse regulatsiooni põhimõtteliseks muutmiseks ei ole 
ilmselt põhjust. Sarnaselt kehtivale õigusele tuleks sätestada hüvitisnõuete arestimine TMS-s, mida 
täpsustada vajadusel pärast eriosa analüüsi. Analüüsil tuleks arvestada ka eespool toodud 
võimalikke probleeme. Sotsiaalseadustiku üldosas võib õigusselguse huvides teha viite TMS-le.  

Loovutamine ja pantimine 

Nõude loovutamine on üks nõude ülemineku liike. Loovutamisega ei ole tegemist nt juhul, kui 
õigustatud isik taotleb hüvitise väljamaksmist kolmanda isiku pangakontole (nt RPKS § 36 lg 1) 
või annab kolmandale isikule volikirja hüvitise väljavõtmiseks (nt RPKS § 44), sest kummalgi 
juhul ei lähe kolmandale isikule üle nõudeõigust hüvitise osutamiseks kohustatud subjekti vastu. 

Mitterahaliste hüvitiste loovutamise või pantimise küsimust ilmselt ei teki – nende isiklikust 
iseloomust tulenevalt ei tohiks need olla loovutatavad ega panditavad. Seda toetab ka VÕS § 164 lg 
1, mille 2. lause kohaselt ei või nõuet loovutada, kui loovutamine on seadusest tulenevalt keelatud 
või kui kohustust ei saa selle sisu muutmata täita kellelegi teisele kui senisele võlausaldajale. 
Sellisteks nõueteks on eelkõige perekonnaõiguslikud nõuded,1251 samuti nõuded, mis on suunatud 
isikliku iseloomuga teenuse saamisele või rahasumma maksmisele, mida nõudeõigust loovutada 
sooviv isik on kohustatud kasutama kindlal viisil.1252 

Rahaliste hüvitiste nõudeõiguse loovutamist ja pantimist on (sotsiaalhüvitissuhte võlaõiguslikku 
iseloomu tunnustavates) riikides piiratud ulatuses lubatud, kuid hüvituse osutamiseks kohustatud 
subjekt peab kontrollima loovutamise eeldusi. Üldjuhul on eelduseks see, et loovutamine või 
pantimine oleks õigustatud isiku või tema lähedaste huvides.  

Loovutamise (avalik-õiguslikud) eeldused tehakse kindlaks kõiki asjaolusid välja selgitades 
kaalutlusõiguse alusel antava haldusaktiga. Loovutamisega nõustumisel peab kohustatud subjekt 

                                                 
1251 I.Kull, M.Käerdi, V.Kõve, Võlaõigus I. Üldosa. Tallinn 2004, lk 390. 
1252 Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1-207). Kommenteeritud väljaanne, lk 554 (§ 164, p 4.2.1) 
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kindlaks määrama uue hüvitise väljamaksmise korra. Seetõttu tuleb loovutamise või pantimise 
regulatsiooni puhul arvestada hüvitiste administreerimise kulude suurenemisega.  

Nõuete loovutamine ei ole piiramatu ka VÕS-is. VÕS § 166 lg 1 keelab loovutada ülalpidamise 
nõuet, kehavigastuse tekitamise, tervise kahjustamise või surma põhjustamisega tekitatud kahju 
hüvitamise nõudeid ja muid nõudeid, millele seadusest tulenevalt ei saa pöörata sissenõuet. Sellise 
nõude võib loovutada vaid siis, kui loovutamisega kaasneb majanduslikult samaväärse 
vastusoorituse saamine. Loovutamise piirang on tingitud vajadusest kindlustada isikule enda 
elatamiseks ning eksistentsiks vajalikud vahendid ja on põhjendatud vastava avaliku huvi tõttu. 
Selliste nõuete puhul on võimalik vastava nõude müük, eeldusel, et kokkulepitud hind on nõude 
objektiivse väärtusega samaväärne, nõude loovutamine muul eesmärgil (nt tagatise andmiseks või 
kinkena) ei ole aga lubatud.1253  

Hüvitisnõuete loovutamise ja pantimisega seonduvalt võib kokkuvõttes üldosas kaaluda järgmisi 
variante.  Esiteks on võimalik sätestada, et hüvitisnõuete loovutamine ja pantimine on keelatud. 
Alternatiivne ettepanek on sätestada, et üksnes mitterahaliste hüvitisnõuete loovutamine ja 
pantimine on keelatud. Rahaliste hüvitisnõuete loovutamine ja pantimine on lubatud: 1) kohustatud 
subjekti nõusolekul, kui see on õigustatud isiku parimates huvides ja ulatuses, milles 
hüvitisnõudeid saab arestida või tasaarvestada või 2) sõltumata kohustatud subjekti nõusolekust, 
kuid ulatuses, milles hüvitisnõudeid saab arestida või tasaarvestada. Hüvitisnõuete pantimise või 
loovutamise korral tuleb sätestada ka tähtaeg, millest alates kohustatud subjekt peab hakkama 
hüvitist maksma loovutatud või panditud nõude saanud isikule. Subsidiaarselt hakkaks 
hüvitamisele ja pantimisele sel juhul kohalduma VÕS ja AÕS. 

Loovutamise ja pantimise regulatsioon vajab enne konkreetsemate ettepanekute tegemist kindlasti 
mõjude analüüsi. Regulatsiooni kehtestamisel tuleb arvesse võtta ühelt poolt isiku huvi 
nõudeõiguse (kui varalise õiguse) käsutamiseks, teiselt poolt sotsiaalpoliitilistest kaalutlustest 
tingitud käsutusõiguse piiranguid. Lisaks tuleb arvestada avalikku huvi, et hüvitise 
administreerimine ei muutuks ebaproportsionaalselt kulukaks või keerukaks võrreldes õigustatud 
isikule nõude loovutamisest või pantimisest saadava kasuga.  

10. Eriõigusjärglus 

10.1. Lähtekaalutlused 

10.1.1. Regulatsiooni eesmärk ja sisu 

Pärimisõigus tähendab isiku õigust pärandada oma vara isikule, kellele ta soovib, ning pärijate 
õigust saada selle vara omanikuks.1254 Pärimise üldise korra ja tingimused sätestab pärimisseadus, 
mille § 1 g 1 järgi on pärimine isiku surma korral tema vara üleminek teisele isikule 
(üldõigusjärglus). Sotsiaalõiguses sätestatu on seega erinorm ja puudutab konkreetsete 
sotsiaalhüvitissuhtest tulenevate õiguste või kohustuste üleminekut (eriõigusjärglust).  

                                                 
1253 Võlaõigusseadus I. Üldosa (§§ 1-207). Kommenteeritud väljaanne, lk 559 (§ 165, p 3.1). 
1254 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne, 2002, § 32 p 7, lk 277. 
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10.1.2. Eesti kehtiv õigus 

RaKS õigusjärglusega seonduvat ei reguleeri, kuid selle alusel kehtestatud sotsiaalministri 
19.09.2002 määruse nr 109 „Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike 
dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord“ § 19 sätestab, et 
kindlustatud isiku surma korral makstakse väljamaksmata jäänud hüvitis välja: 
1) ühe kuu jooksul arvates kindlustatud isiku surmast tema perekonnaliikmetele, kes elasid 
kindlustatud isiku surmani temaga koos ja olid tema ülalpidamisel; 2) ühe kuu jooksul arvates 
pärijale notari väljastatud pärimistunnistuse esitamisest haigekassa piirkondlikule osakonnale.  

RPKS § 45 lg 2 kohaselt maksab pensionäri surma korral pensionäri elukohajärgne pensioniamet 
saamata jäänud riikliku pensioni välja isikule, kellel on õigus saada toitjakaotuspensioni.1255 
Vanemal, abikaasal ja teistel perekonnaliikmetel on õigus saada saamata jäänud riiklikku pensioni 
ka siis, kui nad ei kuulu toitjakaotuspensioniga kindlustatavate isikute hulka. RPKS § 45 lg 3 järgi 
loetakse teisteks perekonnaliikmeteks: 1) laps, lapselaps, võõraslaps; 2) eestkostja, eestkostetav; 3) 
vend, õde, õe- ja vennalaps; 4) vanavanem, võõrasvanem. RPKS § 45 lg 4 näeb ette lahenduse 
olukorrale, kui mitu perekonnaliiget pöörduvad samaaegselt elukohajärgsesse pensioniametisse 
pensionäri surma tõttu saamata jäänud riikliku pensioni nõudega – sel juhul jagatakse saada olev 
pension nende vahel võrdselt. RPKS alusel vastuvõetud sotsiaalministri 31.12.2001 määruse nr 167 
“Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend” § 51 lg 2 lisab täiendavalt, et 
saamata jäänud pension makstakse välja ka juhul, kui pensioniametile olid enne isiku surma päeva 
esitatud pensioni määramiseks kõik vajalikud dokumendid, kuid pensioni määramine ja maksmine 
olid vormistamata.  

PISTS § 22 lg 6 kohaselt ei kuulu pärast puuetega inimeste sotsiaaltoetust saava isiku surma 
alusetult tema pangakontole kantud või volikirja alusel panga või posti kaudu väljamakstud 
sotsiaaltoetuse summad pärandvara koosseisu ning nimetatud summad tagastatakse panga või 
pärandvara saanud isiku poolt Sotsiaalkindlustusametile vastava nõude saamisel. PISTS § 22 lg 7 

                                                 
1255 Õiguse toitjakaotuspensionile sätestab RPKS § 20, mis sätestab järgmist: 
 "(1) Õigus toitjakaotuspensionile on toitja surma korral tema ülalpidamisel olnud perekonnaliikmetel. Lapse, 

vanema või lese õigus toitjakaotuspensionile ei sõltu sellest, kas nad olid toitja ülalpidamisel või mitte.  
 (2) Toitjakaotuspensionile õigust omavaks perekonnaliikmeks on: 

1) toitja laps, vend, õde või lapselaps, kes on alla 18-aastane (alla 24-aastane gümnaasiumi või kutseõppeasutuse 
päevases õppevormis või täiskoormusega või meditsiinilistel näidustustel muus õppevormis õppiv õpilane või 
ülikooli või rakenduskõrgkooli täiskoormusega õppiv üliõpilane) või sellest east vanem, kui ta on tunnistatud 
püsivalt töövõimetuks enne 18-aastaseks (päevases õppevormis või täiskoormusega õppija enne 24-aastaseks) 
saamist. Vennal, õel või lapselapsel on õigus pensionile juhul, kui tal ei ole töövõimelisi vanemaid; 
2) toitja vanem, kes on vanaduspensionieas või püsivalt töövõimetu; 
3) toitja mittetöötav lesk, kes on rase (alates 12. rasedusnädalast); 
4) toitja lesk, kes on püsivalt töövõimetu või vanaduspensionieas ja kelle abielu toitjaga oli kestnud vähemalt ühe 
aasta; 
5) toitja lahutatud abikaasa, kes jõudis vanaduspensioniikka või tunnistati püsivalt töövõimetuks enne abielu 
lahutamist või enne kolme aasta möödumist abielu lahutamisest ja kelle abielu toitjaga oli kestnud vähemalt 25 
aastat; 
6) mittetöötav toitja lapse vanem või eestkostja, kes kasvatab toitja kuni kolmeaastast last oma perekonnas.  

 (3) Käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel on õigus toitjakaotuspensionile samuti: 
1) võõraslapsel või kasulapsel, kelle võõrasvanem või kasuvanem on surnud ja kes ei saa elatist oma vanemalt; 
2) võõrasvanemal või kasuvanemal, kes on võõraslast või kasulast kasvatanud ja ülal pidanud vähemalt kaheksa 
aastat." 
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paneb Sotsiaalkindlustusametile kohustuse maksta puudega inimese surma korral saamata jäänud 
sotsiaaltoetus välja vanemale, abikaasale või teistele perekonnaliikmetele (sama loetelu, kui RPKS 
§ 45 lg 4). PISTS § 22 lg 8 sätestab, et mitme perekonnaliikme samaaegsel pöördumisel puudega 
inimese surma tõttu saamata jäänud sotsiaaltoetuse nõudega, jagatakse saada olev sotsiaaltoetus 
nende vahel võrdselt.  

10.1.3. Välisriikide õigus 

Saksa SGB I § 56 (eriõigusjärglus) lg 1 kohaselt on õigustatud isiku abikaasal, elukaaslasel, lastel, 
vanematel ja majapidamisjuhil (Haushaltsführer) isiku surma korral nõudeõigus sissenõutavaks 
muutunud perioodilistele rahalistele hüvitistele, kui nad elasid surnud isikuga tema surma ajal 
samas majapidamises või said temalt olulisel määral ülalpidamist. Kui nimetatud isikuid on mitu, 
on neil õigus võrdsele osale. Lõiked 2-4 täpsustavad, keda saab pidada laste ja vanematega 
võrdsustatud isikuteks ning keda mõista majapidamisjuhi all. Regulatsiooni eesmärk on säilitada 
teatud üleminekuajaks varasem elatustase teistele leibkonna liikmetele, kes varem said samuti 
hüvitisest osa, kuigi seda osutati üksnes ühele leibkonna liikmele.1256 

Saksa SGB I § 57 (eriõigusjärglase loobumine ja tema vastutus) lg 1 alusel on SGB I § 56 kohaselt 
õigustatud isikul õigus 6 nädala jooksul nõudeõigusest teadasaamisest arvates sellest kirjalikult 
loobuda. Loobumine SGB I § 57 järgi on lex specialis loobumisele SGB I § 46 järgi.1257 SGB I § 
57 lg 2 näeb nõude üleminekul ette eriõigusjärglase vastutuse surnud õigustatud isiku kohustuste 
eest. Eriõigusjärglane vastutab vaid talle üle läinud hüvitise piires ja kui eriõigusjärglasi on mitu, 
käsitletakse neid solidaarvõlgnikena.1258 

Saksa SGB I § 58 (pärimine) kohaselt toimub pärimine BGB järgi, kui sissenõutavaks 
muutunud rahalisele hüvitisele puudub eriõigusjärglus § 56 ja § 57 järgi. Fiskus seadusliku pärijana 
ei saa nõudeõigust maksma panna. 

Saksa SGB I § 59 (õigusjärgluse välistamine) sätestab, et nõuded teenustele ja natuuras 
osutatavatele hüvitistele lõpevad õigustatud isiku surmaga. Nõue rahalisele hüvitisele lõpeb vaid 
siis, kui see ei ole õigustatud isiku surma hetkel kindlaks tehtud (festgstellt) või selle suhtes ei 
toimu haldusmenetlust.  

Kokkuvõttes - SGB I § 59 sätestab, milliste sotsiaalsete õiguste puhul pärimisõiguslikud 
positsioonid üldse kõne alla tulevad (vastavalt SGB I § 37 lg 1). Sissenõutavaks muutunud 
rahaliste nõuete puhul kehtib SGB I § 56 sätestatud eriõigusjärglus, mis on erireegel üldisele 
pärimisõigusele. Kui pole SGB I § 56 sätestatud isikuid või pole tegemist perioodilise hüvitisega, 
kohaldub SGB I § 58 järgi BGB.1259 

Austria ASVG § 108 sätestab, et kui õigustatud isiku surma korral ei ole sissenõutavaks muutunud 
pension välja makstud, saavad seda nõuda nõudeõigusliku isikuga viimase surma hetkel ühises 
majapidamises elanud (üksteise järel) abikaasa, lapsed, vanemad ning õed-vennad. Menetlussätete 
juures paiknev Austria ASVG § 408 loetleb isikud, kes on taotleja või nõudeõigusliku isiku surma 
korral õigustatud menetlust jätkama. Nende hulka loetakse taotleja või nõudeõigusliku isikuga 

                                                 
1256 Hauck/Noftz. SGB I. K § 56 Rn 2. 
1257 Hauck/Noftz. SGB I. K § 57 Rn 1. 
1258 Hauck/Noftz. SGB I. K § 57 Rn 5. 
1259 Hauck/Noftz. SGB I. K § 56 Rn 1. 
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viimase surma hetkel ühises majapidamises elanud (üksteise järel) abikaasa, lapsed, vanemad ning 
õed-vennad.  

Luksemburgi CSS art 438 lg 2 sätestab, et hüvitised, mis kuuluvad kindlustatud isikule 
väljamaksmisele tema surma hetkel (ajal), sõltumata sellest, kas nende suurus on (eelnevalt) 
kindlaks määratud või mitte, lähevad eelkõige üle üleelavale abikaasale, kellega ei ole kooselu 
kohtulikult või 9. juuli 2004. a seaduse1260 artikli 2 mõttes lõpetatud. Juhul kui eelnevalt kirjeldatud 
tingimused ei ole täidetud, lähevad eelnevalt nimetatud hüvitised väljamaksmisele surnu 
seaduslikele või testamendijärgsetele pärijatele tingimusel, et nad elasid pärandajaga ühises 
majapidamises tema surma ajal. Muudel juhtudel makstakse hüvitised välja kuni tõendatud 
matusekulude suuruses.1261 Sama kehtib ka hüvitamisele kuuluvate mitterahaliste hüvitiste kohta.  

10.2. Hinnang Eesti kehtivale õigusele ning regulatsiooni ettepanek ja 
põhjendused 

Eriõigusjärgluse puhul tuleb arvestada 01.01.2009 jõustunud pärimisseadust, mis asendas senise nn 
vastuvõtusüsteemi loobumissüsteemiga. Põhimõtteliselt saab sotsiaalseadustiku üldosas seega 
aluseks võtta Eestiga sarnasest pärimissüsteemist lähtuva SGB regulatsiooni.  

On selge, et nõuded mitterahalistele hüvitistele lõpevad nende isikliku iseloomu tõttu õigustatud 
isiku surmaga. Surnud isiku õigusjärglastele tuleks aga välja maksta rahaline< hüvitis, millele 
õigustatud isikul oli surma hetkeks õigus, sõltumata asjaolust kas hüvitise summa on välja 
arvutatud või mitte. See on kooskõlas Riigikohtu praktikaga, mille järgi pensionäri surma korral ei 
tule perekonnaliikmetele välja maksta üksnes pensionisumma, mis oli pensionärile surma päevaks 
välja arvutatud, vaid kogu kätte saamata pensioni, millele pensionäril oli õigus surma päeval. 
Seega, kui pension jäi ümber arvutamata pensioni määrava asutuse süül, siis on pensionäri surma 
päevaks saamatajäänud pensioniks pension, mida tulnuks maksta pärast pensioni 
ümberarvutamist.1262 

Sotsiaalseadustiku üldosa peaks määratlema ka isikute ringi, kellel on õigus õigustatud isiku surma 
päeval väljamaksmata (perioodilisele) hüvitisele. Sarnaselt kehtivale õigusele peaks 
eriõigusjärglasena hüvitisele õigust omama isikud, kes elasid kindlustatud isiku surmani temaga 
koos ja olid tema ülalpidamisel, so said osa õigustatud isikule makstavast hüvitisest. Saksa SGB § 
57 (eriõigusjärglase loobumine ja tema vastutus) eeskujul peaks sätestama ka eriõigusjärglase 
õiguse hüvitisest kirjalikult loobuda. Kui eriõigusjärglasi ei ole või nad loobuvad hüvitisest, peaks 
toimuma pärimine üldises korras vastavalt pärimisseadusele. 

11. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

Eespool toodud analüüsi ja järeldusi kokku võttes võib sotsiaalseadustiku üldosa regulatsiooniks 
teha järgmised ettepanekud.  

                                                 
1260 Seadus reguleerib teatud juriidilisi mõjusid, mis tulenevad kooselust (partnerlusest) pärast ühe partneri surma. 
1261 St et juhul kui väljamaksmisele kuuluvad summad on ka suuremad kui tegelikud matusekulud, siis makstakse välja 

vaid see osa, mis hüvitab matusekulud ja mitte rohkem. 
1262 RKHKm 20.03.1998 nr 3-3-1-10-98, p 1. 
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Sotsiaalseadustiku üldosas tuleks reguleerida sotsiaalhüvitisnõudeid puudutavad üldpõhimõtted. 
Sotsiaalhüvitisnõuete üldosa kohaldub nii rahalistele kui mitterahalistele hüvitistele (mitterahalised 
hüvitised hõlmavad teenuseid ja nn natuuras osutatavaid hüvitisi), kui pole sätestatud teisiti. 
Õigusselguse tagamiseks tuleb eriosas määratleda hüvitise kuulumine rahalise või mitterahalise 
hüvitise hulka (nt sarnaselt RaKS-le). 

Arvestades kehtiva õiguse sisulise korrastamise ja edasiarendamise vajadust tuleks hüvitisnõuded 
sätestada üldosa eraldi peatükis, kus sätestada: 

- Õiguse tekkimine ja lõppemine  
- Aegumine  
- Ettemaks ja hüvitise ajutine osutamine  
- Viivis  
- Hüvitisest loobumine  
- Hüvitise väljamaksmine  
- Hüvitise maksmise peatamine  
- Alusetult makstud hüvitise tagasinõudmine ja tasaarvestus  
- Hüvitisnõude loovutamine ja pantimine 
- Eriõigusjärglus  

Nimetatud teemasid käsitletakse lähemalt allpool. 

11.1.1. Õiguse tekkimine ja lõppemine 

Sätestada üldosas, et õigus hüvitisele tekib järgmiselt: 

1) kui hüvitise osutamine ei eelda haldusorgani kaalutlusotsust, tekib õigus hüvitisele eriosas 
hüvitise saamiseks sätestatud tingimuste täitmisest (nt õigus sünnitoetusele tekib alates lapse 
sünnist); 

2) kui kohustatud subjektil on kaalutlusõigus otsustamaks, kas või millist hüvitist isikule osutada 
(nt tööturuteenused), tekib õigus hüvitisele arvates hüvitise osutamise otsuse isikule teatavaks 
tegemisest.  

Õiguse maksmapanekuks tuleb mõlemal juhul esitada taotlus, kui eriosa ei sätesta teisiti. 

Sätestada üldosas, et õiguse hüvitisele lõpeb, kui: 

1) hüvitis on nõuetekohaselt osutatud (nt sünnitoetus on õigustatud isikule selleks ettenähtud 
tingimustel ja korras välja makstud); 

2) isik ei vasta enam seaduses sätestatud tingimustele (nt vanemahüvitise maksmise periood on 
lõppenud).  

Ülevaatlikkuse huvides võib üldosa seaduses siinkohal nimetada ka teised nõudeõiguse lõppemise 
alused (nt aegumine, hüvitisest loobumine), mida on lähemalt käsitletud allpool. 

Konkreetse hüvitise nõuetekohase osutamise tingimused sätestatakse eriosas ja töögrupi hinnangul 
üldosas üldise regulatsiooni vajadus puudub.  
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Kui õigustatud isik on esitanud taotluse, kuid kohustatud subjekt ei ole hüvitist nõuetekohaselt 
osutanud (nt ei ole seaduses sätestatud tähtajal välja maksnud), muutub nõue sissenõutavaks. Sel 
juhul tekib õigustatud subjektil õigus kasutada õiguskaitsevahendeid (nt nõuda viivist).  

11.1.2. Aegumine  

Reguleerida üldosas hüvitisnõuete aegumine, sätestades järgmised põhimõtted.  

Aegumistähtaeg algab tähtpäevast, mil isikul tekkis õigus hüvitisele, kui eriosa ei sätesta teisiti. 
Perioodilise hüvitise puhul tuleb aegumistähtaeg määrata iga üksiku kohustuse jaoks alates selle 
sissenõutavaks muutumisest. Võrdlevalt analüüsitud riikides on hüvitisnõuete aegumistähtaeg 
vahemikus üks kuni viis aastat alates hüvitisele õiguse tekkimisest või hüvitisele õiguse 
tekkimisele järgnevast kalendriaastast. Kehtivas õiguses on tähtajad enamasti lühemad. Töögrupp 
leiab, et konkreetse ettepaneku üldosa jaoks saab seetõttu teha pärast rahaliste mõjude analüüsi, 
sest asjakohane poleks sätestada üldosas tähtaega, mis enamiku nõuete puhul ei kohaldu.  

Sätestada, et hüvitisnõude aegumine on hüvitise osutamisest keeldumise alus. Alternatiivne 
ettepanek on sätestada, et erandjuhtudel ei või kohustatud subjekt aegumist kohaldada. See võib 
olla põhjendatud, kui aegumise kohaldamine oleks vastuolus usalduse kaitse põhimõttega (nt 
kohustatud subjekt andis ebaõiget teavet, vrdl Saksa SGB).  

Aegumine peatub: 1) kui isik esitab taotluse hüvitise saamiseks; 2)  hüvitise saamise õigusega 
seotud vaidluse ajaks. Peatumine lõpeb pärast otsuse isikule teatavaks tegemist või vaidlustatud 
asjas tehtud lõpliku lahendi jõustumist.  

Aegumine tuleks sätestada ka alusetult makstud hüvitise tagasinõudmise ja tasaarvestamise korral. 
Aegumistähtaeg võiks olla maksimaalselt üks aasta ajast, mil kohustatud subjekt sai teada või pidi 
teada saama, et tal on õigus hüvitis õigustatud isikult tagasi nõuda või tasaarvestada. Sõltumata 
eeltoodust peaks nõue aeguma hiljemalt kolme aasta möödumisel arvates ajast, mil hüvitis alusetult 
välja maksti.  

Muus osas saab lähtuda TsÜS-s aegumise kohta sätestatust, tehes üldosas vastava viite.  

11.1.3. Ettemaks ja hüvitise ajutine osutamine  

Sätestada üldosas, et õigustatud isikul on taotluse esitamise korral õigus saada ettemaksu, kui 
õigus rahalisele hüvitisele on kindlaks tehtud, kuid hüvitise suuruse tuvastamine on keeruline või 
aeganõudev. Ettemaksu suuruse otsustab kohustatud subjekt kaalutlusõiguse alusel lähtuvalt 
konkreetsetest asjaoludest (täpsemad tingimused saab vajadusel sätestada eriosas). Ettemaks 
arvatakse saadava hüvitise hulka.  

Sätestada üldosas ka hüvitise ajutine osutamine. See võib toimuda järgmiselt: kui isikul on õigus 
hüvitisele (nt abivajadus), kuid ei ole üheselt selge, kes on pädev hüvitist osutama (või pädev 
subjekt ei osuta), osutab hüvitist isik, kelle poole abivajav isik esimesena pöördub. Hüvitist 
osutanud isikul tekib üldjuhul tagasinõue tegelikult kohustatud subjekti vastu. 

11.1.4. Viivis   

Sätestada üldosas kohustus maksta viivist rahalise kohustuse maksmisega viivitamise korral. 
Asjatu halduskoormuse vältimiseks ja silmas pidades õigustatud isiku huve peaks viivise 
arvestamise kohustus tekkima seaduse alusel ning mitte sõltuma sellest, kas õigustatud subjekt 
taipab esitada vastava nõude.  
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Viivise maksmise kohustus tekib, kui hüvitist on taotletud, kuid kohustatud subjekt ei ole hüvitist 
nõuetekohaselt osutanud (nt ei ole hüvitist välja makstud õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul, 
ettenähtud viisil või hüvitise saamiseks õigustatud isikule). Sarnaselt Saksa SGB-le võib sätestada, 
et viivist arvestatakse alates viivise sissenõutavaks muutumisele järgnevast kalendrikuust kuni 
väljamaksmisele eelneva kalendrikuu lõpuni. Üldosas peaks sätestama ka viivise suuruse.  

Kui kohustatud isiku viivitus on omakorda tingitud kolmanda isiku viivitusest otsuse tegemiseks 
vajalike toimingute tegemisel (nt hüvitise määramiseks vajalike terviseandmete esitamisel) on 
võimalikud järgmised variandid: 1) kohustatud subjektil tekib ikkagi viivise maksmise kohustus ja 
vastavalt tagasinõue kolmanda isiku vastu; 2) kohustatud subjektil viivise maksmise kohustust ei 
teki, sest viivituse põhjustas kolmas isik.  

Üldosas võiks sätestada ka kohustatud subjekti õiguse nõuda alusetult makstud hüvitise 
tagasinõudmise korral õigustatud subjektilt viivist ja/või intressi. See on põhjendatud juhtudel, kui 
alusetu maksmise tingis õigustatud subjekti poolne rikkumine (nt teadlik valeandmete esitamine, 
teavitamiskohustuse rikkumine). Intressi tasumise kohustus võib kõne alla tulla, kui alusetult 
saadud hüvitise tagasimaksmiseks lepitakse kokku maksegraafikus.  

Eespool toodud ettepanekud on esialgsed ja viivise/intressiga seonduv vajab enne konkreetse 
üldosa regulatsiooni ettepaneku tegemist täiendavat mõjude analüüsi (viivise maksmise perioodi 
pikkus; viivise suurus; mõju eelarvele, kui kohustatud isikule panna kohustus vastutada ka 
kolmanda isiku viivituse eest koos õigusega see  hiljem sisse nõuda).  

11.1.5. Hüvitisest loobumine 

Sätestada üldosas hüvitisest loobumine järgmistest põhimõtetest lähtuvalt. 

Nõudeõigust omav isik võib hüvitisest loobuda, esitades kohustatud subjektile kirjaliku avalduse. 
Alternatiivne ettepanek on võimaldada hüvitisest loobumist vaid juhul, kui see ei sea ohtu isiku 
inimväärikust ega kahjusta ebaproportsionaalselt teiste isikute kaitsmist väärivaid huve (nt 
õigustatud isiku ülalpeetavaid või mõnda teist kohustatud subjekti, vrdl Saksa SGB ja Šveitsi 
ATSG).  

Loobumisega nõudeõigus hüvitisele lõpeb. Ühekordsest hüvitisest loobumine on lõplik, 
perioodilisest hüvitisest loobumise avaldus on isikul õigus (edasiulatuvalt) tagasi võtta.  

11.1.6. Rahalise hüvitise väljamaksmine 

Sätestada üldosas hüvitise väljamaksmine sarnaselt kehtivale õigusele selliselt, et hüvitis 
makstakse kohustatud subjekti kulul üldjuhul õigustatud isiku pangaarvele. Muid kohustatud 
subjekti kulul väljamaksmise või kättetoimetamise viise (kehtivas õiguses sätestatud erinevad 
võimalused võib selguse huvides üldosas loetleda) kasutatakse isikust või tema elukohast tuleneva 
põhjendatud vajaduse korral. Kui isik kannab hüvitise väljamaksmisega seotud kulud ise, et ole 
põhjust maksmise või kättetoimetamise viisi piirata. 

11.1.7. Hüvitise maksmise peatamine ja õigustud isiku nõusolekust sõltumatu 
väljamaksmine teisele isikule  

Sätestada üldosas, et perioodilise rahalise hüvitise maksmise võib täielikult või osaliselt peatada 
ajaks, mil isiku ülalpidamist finantseeritakse riigieelarvelistest vahenditest (nt vangistuses või vahi 
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all viibimise ajaks). Alternatiivse ettepanekuna on võimalik sätestada, et hüvitise maksmine 
peatatakse vaid juhul, kui isik viibib riiklikul ülalpidamisel pikemat aega (nt vähemalt kaks kuud).  

Hüvitise maksmise regulatsioon peaks hõlmama nii olukorra, mil riiklik ülalpidamine tagatakse 
õigustatud isikule endale (nt vanaduspensioni saaja viibib ise vangistuses), kui ka juhud, mil riiklik 
ülalpidamine tagatakse isikule, kellega seoses hüvitist makstakse (nt vahi all viibib laps, kellega 
seoses makstakse lapsetoetust).   

Sätestada tuleks ka põhimõte, et perioodilise rahalise hüvitise maksmist ei peatata täielikult, kui 
õigustatud isiku ülalpidamisel olevad isikud taotlevad selle väljamaksmist endale. Sel juhul 
makstakse hüvitis nimetatud isikutele välja vastavalt õigustatud isiku ülalpidamiskohustuse 
ulatusele (võimalik on määrata ka protsentuaalselt vastavalt ülalpeetavate arvule). 

Lisaks võib sätestada põhimõtte, et perioodilise rahalise hüvitise maksmist ei peatata, kui 
isik/asutus, kes tegelikult tagab hüvitisele õigust omava isiku ülalpidamise, taotleb hüvitise 
väljamaksmist endale. See võiks kõne alla üksnes ulatuses, milles hüvitise väljamaksmist ei taotle 
õigustatud isiku ülalpidamisel olevad isikud.  

11.1.8. Alusetult makstud hüvitise tagasinõudmine ja tasaarvestus 

Sätestada üldosas, et alusetult saadud hüvitis nõutakse alusetu rikastumise vältimiseks üldjuhul 
tagasi. Tagasinõudmisest võib erandina loobuda, kui: 1) isik ei ole esitanud hüvitise saamiseks 
valeandmeid ega jätnud täitmata kaasaaitamiskohustust ning tagasinõudmine oleks isiku suhtes 
ebaõiglane; 2) hüvitise tagasinõudmiseks tuleb võrreldes tagasinõutava summaga teha 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.  

Sätestada alusetult saadu tagastamise kord üldosas sarnaselt kehtivale õigusele järgmiselt: 1) 
esmalt antakse võimalus alusetult saadu vabatahtlikuks tagasi maksmiseks kas terve summana või 
graafiku alusel; 2) kui enammakstud hüvitist vabatahtlikult ei tagastata, teeb kohustatud subjekt 
ettekirjutuse koos hoiatusega alusetult makstud hüvitise tagasimaksmiseks; 3) kui adressaat 
ettekirjutust tähtaegselt ei täida, antakse see sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud 
korras. 

Perioodiliste rahaliste hüvitiste puhul sätestada üldosas võimalus alusetult makstu hüvitise järgmise 
perioodi maksetega tasaarvestada. Tasaarvestada saab nõudeid, mis on muutunud sissenõutavaks 
ega ole veel aegunud. Tasaarvestusest peaks loobuma samadel juhtudel kui hüvitise 
tagasinõudmisest. 

Lisaks võib üldosas sätestada tasaarvestamise järgmiselt:  

1) ühe hüvitise võlgnevus tasaarvestatakse teiste sama kohustatud subjekti makstava hüvitisega;  

2) ühe hüvitise võlgnevus tasaarvestatakse teise kohustatud subjekti nõudega, kui teine kohustatud 
subjekt on sellega nõus. See eeldab head koostööd kohustatud subjektide vahel. Kohustatud 
subjektide vahel tekib regressnõue.  

Tasaarvestamisel peab arvestama täitemenetluse seadustikus sätestatud rahalistele nõuetele 
sissenõude pööramise piiranguid. Täiendavad piirangud (nt konkreetsest hüvitise puhul ei tohi 
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tasaarvestada rohkem kui pool hüvitise summast) tuleb vajadusel sätestada sotsiaalseadustiku 
eriosas.  

11.1.9. Arestimine 

Mitte reguleerida üldosas hüvitisnõuete arestimist. Sarnaselt kehtivale õigusele sätestada 
hüvitisnõuete arestimine TMS-s, mida täpsustada vajadusel pärast eriosa analüüsi valmimist. 
Üldosas võib õigusselguse huvides teha viite TMS-le.  

11.1.10. Loovutamine ja pantimine 

Sätestada üldosas, et hüvitisnõuete loovutamine ja pantimine on keelatud.  

Alternatiivne ettepanek on sätestada üldosas, et mitterahaliste hüvitisnõuete loovutamine ja 
pantimine on keelatud. Rahaliste hüvitisnõuete loovutamine ja pantimine on lubatud: 

1) kohustatud subjekti nõusolekul, kui see on õigustatud isiku parimates huvides ja ulatuses, milles 
hüvitisnõudeid saab arestida või tasaarvestada või  

2) sõltumata kohustatud subjekti nõusolekust, kuid ulatuses, milles hüvitisnõudeid saab arestida või 
tasaarvestada.  

Hüvitisnõuete pantimise või loovutamise korral tuleb sätestada ka tähtaeg, millest alates kohustatud 
subjekt peab hakkama hüvitist maksma loovutatud või panditud nõude saanud isikule. 
Subsidiaarselt hakkaks hüvitamisele ja pantimisele sel juhul kohalduma VÕS ja AÕS. 

Loovutamise ja pantimise regulatsioon vajab enne konkreetsemate ettepanekute tegemist mõjude 
analüüsi.  

11.1.11. Eriõigusjärglus 

Sätestada üldosas, et nõuded mitterahalistele hüvitistele lõpevad nende isikliku iseloomu tõttu 
õigustatud isiku surmaga. Õigustatud isiku surmani temaga koos elanud ja tema ülalpidamisel 
olnud isikutel on eriõigusjärglastena õigus õigustatud isiku surma päeval väljamaksmata hüvitisele. 
Sätestada eriõigusjärglase õigus hüvitisest kirjalikult loobuda. Kui eriõigusjärglasi ei ole või nad 
loobuvad hüvitisest, toimub pärimine üldises korras vastavalt pärimisseadusele. 
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6. TEEMA. SOTSIAALHALDUSMENETLUS 

Sissejuhatus 

Lähteülesandes püstitati eesmärk sotsiaalhaldusmenetluse raames analüüsida hüvitise taotleja ja 
haldusorgani põhikohustusi hüvitiste taotlemisel ja taotluste menetlemisel.1263 Seejuures seati 
eesmärgiks välja tuua erisused üldisest haldusmenetlusest ning ühtlustada kogu 
sotsiaalseadustikuga hõlmatud regulatsioonide osas haldusmenetlust puudutavaid sätteid, 
kõrvaldada vastuolud ja loogilise põhjenduseta erisused, parandada menetluse regulatsiooni üldist 
kvaliteeti ning vähendada võimalusel taotlejatele osaks saavat bürokraatiat. Mõnel juhul võib 
lähteülesandes püstitatud eesmärk omada praktilist väärtust sotsiaalvaldkonna õiguse korrastamisel 
ka enne SÜS rakendamist, võimaldades sotsiaalvaldkonna seadusi muutvate eelnõude 
ettevalmistamise käigus analüüsida tehtud tähelepanekute rakendatavust ning vajadusel vastavalt 
ka seadusi muuta. 

1. Põhiseaduse suunised 

1.1. Õigus menetlusele ja korraldusele  

Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike 
omavalitsuste kohustus (põhiseaduse § 14). Põhiseaduse §-st 14 on tuletatav isiku õigus 
korraldusele ja menetlusele, sh õigus heale haldusele.1264 „Õiguste ja vabaduste tagamine ei 
tähenda üksnes, et riik hoidub põhiõigustesse sekkumast. Riigil on põhiseaduse § 14 järgi kohustus 
luua põhiõiguste kaitseks kohased menetlused. Nii kohtu- kui ka haldusmenetlus peab olema 
õiglane. Muuhulgas tähendab see, et riik peab kehtestama menetluse, mis tagaks isiku õiguste 
tõhusa kaitse.”1265 Riik on vastutav sotsiaalse turvalisuse säilitamise eest. Selle kohustuse 
realiseerimine hõlmab muu hulgas inimese jaoks toimivad sotsiaalkindlustuse- ja hoolekande 
süsteeme.1266 Pärast valikute tegemist seadusandlikul tasandil on nende süsteemide 
ellurakendamine avaliku halduse, haldusorganite ülesanne.1267  

Kuigi põhiseaduse § 14 on sõnastatud objektiivselt, tulenevad sellest sättest ka subjektiivsed 
õigused (üldine põhiõigus korraldusele ja menetlusele). See hõlmab ka õigusi menetlusele 
ametiasutuses. Efektiivse õiguste kaitse tingimuseks on, et menetluse tulemus vastaks põhiõiguse 
kandja materiaalsetele õiguspositsioonidele.1268 Õigused korraldusele ja menetlusele väljendavad 
ideed, et õige menetlus aitab kaasa õige tulemuse saavutamisele.1269 Õigus korraldusele kitsamas 
tähenduses, eeldab nii halduse organisatsioonilist külge kui ka õigust sellele, et seadusandja annaks 

                                                 
1263 Hüvitise taotlemise, maksmise ja määramise menetlused kogumis ei moodusta kogu haldusõigusega puutumuses 

olevat sotsiaalõigussuhtes teostatavat haldust. Lisaks nimetatule on haldusmenetlusega puutumuses ka 
hüvitisnõuete, andmekaitse, haldusorganite ülesannete jaotuse ja koostööga (sotsiaalse kaitse korraldusega) 
seonduv, seetõttu on mõiste „sotsiaalhaldusmenetluse” kasutamine siinkohal pigem tinglik. 

1264 RKPJKo nr 3-4-1-1-03 p 15-16. 
1265 RKPJKo nr 3-4-1-4-03 p 16. 
1266 M. Scheinin (ed.). The welfare state and constitutionalism in the Nordic countries. Copenhagen : Nordic Council of 

Ministers, 2001, p 18. 
1267 Samas. 
1268 Põhiseaduse kommentaar, 2002, lk 135 p 7.1. Vt ka R. Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica, 

eriväljaanne, 2001, lk 73 p 8.2. 
1269 Põhiseaduse kommentaar, 2002, lk 133 p 6. 
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põhiõiguspäraseid korraldusnorme.1270 Seadusandjal on õigusloomes menetlusnormide 
kujundamisel ulatuslik mänguruum, siiski peab ta silmas pidama, et õigusaktis sätestatud 
menetlusreeglid tähtaegade, vorminõuete, menetlusõiguste ja -kohustuste osas ei muutuks selliseks, 
mis ülemäära piiraksid õigust tõhusale menetlusele, õiglane menetlus kannab ka menetlustulemuse 
sisulise õigsuse tagamise eesmärki.1271 Menetlusnormid peavad kindlustama, et toetust saab 
inimene või perekond, kes seda vajab ning sissetuleku ja kulutuste suurus oleks tõendatud ja 
põhjendatud.1272 Sisuliselt omandavad sotsiaalsed põhiõigused oma tähenduse konkreetses halduse 
poolt teostatud abi määramise protsessis.1273 Näiteks Soome põhiseaduses põhiõiguste 
reformimisel1274 peeti oluliseks rõhutada ametiasutuste rolli isikute sotsiaalsete põhiõiguste 
tagamisel.1275 

Üldise korraldus- ja menetlusõiguse riive seisneb riigivõimu teostajate tegevusetuses, st menetlus 
kas puudub või olemasolev menetlus ei ole piisav.1276 Aktiivse sekkumise korral põhiõigustesse on 
riik kohustatud õigustama oma tegevust, üldise korraldus- ja menetlusõiguse puhul peab aga riik 
õigustama tegevusetust.1277 Tegevusetuse korral ei ole võimalik tuvastada kompetentsi-, menetlus- 
ja vorminõuete täitmist, sest tuvastatav riive seisneb mittemidagitegemises või ebapiisavas 
tegemises, seetõttu taandub riive õigustamine proportsionaalsuse põhimõtte tuvastamisele.1278  

Põhiseaduse § 28 järgi on Eesti kodanikul õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja 
puuduse korral. Abi liigid, ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. See on lihtsa 
seaduse reservatsiooniga põhiõigus. Tegemist on seadusandjale adresseeritud nn. kujundamise 
reservatsiooniga, mis määrab kindlaks, et seadusandja peab midagi sätestama või kaitsma.1279 
Kohustuste jaotuse hindamisel avaliku sektori organisatsioonide vahel kasutatakse sobivuse ja 
efektiivsuse kriteeriume, st ülesandeid peab täitma võimuharu, kes on selleks kõige sobivam. 
Sotsiaalsete õiguste reguleerimisel on see oluline, et otsustada, kas seadusandja võib täidesaatvat 
võimu volitada vastu võtma määrusi.1280 

                                                 
1270 Põhiseaduse kommentaar, 2002, lk 135 p 7.1.  
1271 Vt RKHKm nr 3-3-1-56-02, p 9; RKHKo nr 3-3-1-42-03, p 37. 
1272 RKPJKo nr 3-4-1-7-03, p 32. 
1273 Vt ka P. Ilveskivi. The welfare state and constitutionalism in the Nordic countries. Copenhagen : Nordic Council of 

Ministers, 2001, II : Constitutional Protection of Welfare Rights, 2001, p 221. 
1274 Uus põhiõigusi sisaldav ptk jõustus 1.08.1995. Põhiõigusi puudutavad sätted võeti 20.03.01 jõustunud 

põhiseadusesse üle peaaegu muutmata kujul. Vt lähemal P. Ilveskivi, p 220-221. 
1275 Section 19 - The right to social security 

Those who cannot obtain the means necessary for a life of dignity have the right to receive indispensable 
subsistence and care. Everyone shall be guaranteed by an Act the right to basic subsistence in the event of 
unemployment, illness, anddisability and during old age as well as at the birth of a child or the loss of a 
provider.The public authorities shall guarantee for everyone, as provided in more detail by an Act, adequate social, 
health andmedical services and promote the health of the population. Moreover, the public authorities shall support 
families and others responsible for providing for children so that they have the ability to ensure the wellbeing and 
personaldevelopment of the children.The public authorities shall promote the right of everyone to housing and the 
opportunity to arrange their ownhousing. The Constitution of Finland 11 June 1999 (731/1999). Arvutivõrgus: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf 

1276 Vt nt Õiguskantsleri 14.10.2005 Ettepanek „Ravikindlustuse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 teise lause ja paragrahvi 
14 lõike 1 kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega”, p 29. Kättesaadav 
http://www.oiguskantsler.ee/.files/23.doc 

1277 Põhiseaduse kommentaar, 2002, lk 135-136 p 7.2.-8. 
1278 Põhiseaduse kommentaar, 2002, lk 135-136 p 7.2.-8. 
1279 Eesti Vabariigi Põhiseaduse ekspertiisikomisjoni lõpparuanne, p 3.1. Arvutivõrgus: http://www.just.ee/10731 
1280 T. Annus, B. Aaviksoo. Sotsiaalhoolekanne kui põhiõigus. Juridica 2002, lk 43. 
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Riigikontrolli initsiatiivil on koostatud dokument “Igaühe õigused e-riigis ehk e-riigi harta” 
(edaspidi e-riigi harta).1281 Selles määratletakse infoühiskonnas pakutavate avalike teenuste 
kvaliteedi hindamise kriteeriumid. Haldustegevuse materiaalõigusliku determineerituse 
vähenemisega suureneb tähelepanu hea halduse põhimõtetele.1282 Suurema kaalutlusõiguse ning 
määratlemata õigusmõistete ettenägemisega õigusaktides menetluse tähtsus õiguspärase otsuse 
tegemisel kasvab.1283 

Oluline roll hea halduse tava sisustamisel on õiguskantsleril. Õiguskantsleri seaduse alusel teostab 
õiguskantsler järelevalvet õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimise üle ning kontrollib, kas 
avalikke ülesandeid täitvad asutused ja ametnikud järgivad isikute põhiseaduslikke õigusi ja 
vabadusi ning hea halduse tava. Õigus heale haldusele seisneb haldusorgani ja isiku vahelisele 
suhtele tasakaalu andmises, kuna põhimõtteliselt kätkeb iga haldusorganipoolne akt isiku 
seaduslike huvide ning põhiõiguste ja –vabaduste rikkumise ohtu, on osundanud õiguskantsler.1284 
Õigus heale haldusele ühelt poolt keelab haldusorganil isiku huvisid ning põhiõigusi ja –vabadusi 
kahjustada.1285 Teiselt poolt aga kohustab see haldusorganit tegutsema viisil, mis oleks isiku 
seaduslike huvide ja talle omaste õiguste teenistuses.1286 Seega hõlmab hea haldus nii haldusorgani 
õiguspärast käitumist kui ka mitteõiguslikku, klienditeenindajalikku käitumist.1287 „Õiguspärane 
käitumine tähendab õigusnormide ja õiguse üldpõhimõtete õiget ja õiglast rakendamist. 
Klienditeenindajalik käitumine aga hõlmab endas näiteks: 1) avatud, õiglast, mõistlikku, 
järjepidevat ja hoolikat käitumist; 2) kõikide huvidega arvestamist ja nende omavahelist 
tasakaalustamist; 3) mittevajaliku viivituse vältimist; 4) viisakat ja abivalmit ning paindlikku 
käitumist; 5) vigade tunnistamist ja kohase vabanduse esitamist; 6) pidevat püüet oma tegevust 
parendada.“1288 

1.2. Riigiasutuste informeerimis- ja nõustamiskohustus 

Põhiseaduse § 44 sätestab igaühe õiguse vabalt saada üldiseks kasutamiseks mõeldud 
informatsiooni ja riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende ametiisikute kohustuse seaduses 
sätestatud korras anda Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse kohta, välja 
arvatud andmed, mille andmine on seadusega keelatud, ja eranditult asutusesiseseks kasutamiseks 
mõeldud andmed.  

Põhiseaduse § 46 sätestab üksikisiku põhiõiguse pöörduda märgukirjade ja avaldustega 
riigiasutuste ja kohalike omavalitsuse asutuste poole ja saada neilt seaduses ettenähtud korras 
vastus. 

                                                 
1281 Arvutivõrgus: www.riigikontroll.ee/upload/failid/hartaraamat.pdf  
1282 N. Parrest. Hea halduse tava põhimõte argumendina kohtuotsuses või –määruses.  
1283 N. Parrest. Hea halduse tava põhimõte argumendina kohtuotsuses või –määruses.  
1284 Õiguskantsleri soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks nr 7-7/080148/00801942, p 5. Arvutivõrgus: 

http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/03_Soovitus_Sotsiaalkindlustusametile__igusp_rasuse..._t
eatavakstegemisega__m_rts_2008.pdf 

1285 Samas. 
1286 Samas. 
1287 Samas. 
1288 Samas. 
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1.3. Menetluse keel 

Põhiseaduslikult eristatakse paljudes riikides riigikeelt (state language, national language) ja 
ametlikku keelt (official language).1289 Riigikeel rõhutab riigi rahvuslikku identiteeti ja riigi 
kohustust seda keelt kaitsta ja arendada, ametlik keel on ametliku asjaajamise vahend.1290  

Eesti riigikeel on eesti keel (põhiseadus § 6). Igaühel on õigus pöörduda riigiasutuste, kohalike 
omavalitsuste ja nende ametiisikute poole eesti keeles ja saada eestikeelseid vastuseid. 
Paikkondandes, kus vähemalt pooled püsielanikest on vähemusrahvusest, on igaühel õigus saada 
riigiasutustelt ja kohalikelt omavalitsustelt ning nende ametiisikutelt vastuseid ka selle 
vähemusrahvuse keeles (põhiseadus § 51). Põhiõigus kasutada vähemusrahvuse keelt on seejuures 
olemuslikult seotud füüsilise isikuga ja selle õiguse laiendamine juriidilistele isikutele pole 
kooskõlas nimetatud põhiõiguse olemusega. Seadusandja võib vähemusrahvuse keele kasutamise 
õiguse juriidilisele isikule anda eriseadusega.1291 

Riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste asjaajamiskeel on eesti keel. Paikkondades, kus elanike 
enamiku keel ei ole eesti keel, võivad kohalikud omavalitsused seaduses sätestatud ulatuses ja 
korras kasutada sisemise asjaajamiskeelena selle paikkonna püsielanike enamiku keelt. Võõrkeelte, 
sealhulgas vähemusrahvuste keelte kasutamise riigiasutuses ning kohtu- ja kohtueelses menetluses 
sätestab seadus (põhiseadus § 52). 

2. Euroopa Liit 

EL meetmed lähtuvad liikmesriikide erinevast olukorrast ning arvestavad riiklike, piirkondlike ja 
kohalike ametiasutuste rolli kodanike heaolu tagamisel ja sotsiaalse ühtekuuluvustunde 
edendamisel.1292 Ühtse sotsiaalpoliitika kujundamine on toimunud eelkõige valdkondades, kus see 
on põhjendatud ühisturu toimimise tagamisega ning suunatud eelkõige töötavatele inimestele.1293 
Ka sotsiaalkindlustusskeemide koordineerimine on suunatud peamiselt ühisturu efektiivsema 
toimimise tagamisele. Kolmes sotsiaalpoliitika valdkonnas: tööhõive, vaesuse ja sotsiaalse 
tõrjutuse vähendamine ning pensionid rakendatakse avatud koordinatsiooni meetodit.1294 Selle 
raames tuleb edendada ka häid haldustavasid, läbipaistvust ja kaasamist sotsiaalpoliitika 
eesmärgina üldisemalt. Kaasamise puhul peaks põhirõhk olema otsusetegemises osalemise 
ergutamisel, eri harude ja haldustasemete kooskõlastamise tagamisel ning vaesuse ja tõrjutuse 

                                                 
1289 Põhiseaduse kommentaar, 2008, lk 71. 
1290 Samas. 
1291 RKHKo nr 3-3-1-29-05 p 10. 
1292 Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide 

komiteele, mis on lisatud teatisele „21. sajandi Euroopa ühtne turg” Euroopa uus kohustus – üldhuviteenuste 
pakkumine (sh sotsiaalvaldkonnas) KOM (2007) 725, lk 4, p 2.1. (edaspidi - komisjoni teatis „21. sajandi Euroopa 
ühtne turg”), kättesaadav: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0725:FIN:ET:HTML 

1293 Näiteks piirdub õiguslik pädevus meeste ja naiste võrdse kohtlemise valdkonnas töötasu ja töötingimuste, 
kutseõppe, emaduspuhkuse, rasedate ja noorte emade töökaitse ning sotsiaalkindlustuse küsimuste reguleerimisega. 
Vt lähemalt Eesti ühinemisleping Euroopa Liiduga seletuskiri. Arvutivõrgus: http://www.vm.ee/est/euro/kat_472/ 

1294 Selle raames lepitakse kokku ühised eesmärgid ja ajagraafik nende eesmärkide saavutamiseks ning fikseeritakse 
kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed indikaatorid liikmesriikide olukorra ja arengute hindamiseks. Seejärel on 
liikmesriikide ülesandeks töötada EL-s seatud eesmärkide ja suuniste alusel välja rahvuslikud strateegiad. Järgneb 
liikmesriikide strateegiate ja arengute ühine jälgimine, hindamine, kogemuste vahetus ning edukamate kogemuste 
propageerimine. Vt lähemalt Eesti ühinemisleping Euroopa Liiduga seletuskiri. 
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problemaatika lülitamisel riikliku planeerimise hulka.1295 Näiteks pensionide puhul on 
esmaülesandeks pensionisüsteemide mõistetavaks muutmine ning elanikele sellise teabe jagamine, 
mis aitaks neil oma pensionipõlve planeerida.1296 Tervishoiu alal on prioriteediks süsteemi eri 
osade tõhus kooskõlastamine ja elanike piisav teavitamine.1297 

Igaühe õigus heale haldusele on välja toodud Euroopa Liidu põhiõiguste harta art-s 41.1298 See 
kohustab EL institutsioone, organeid ja asutusi käsitlema isiku küsimusi erapooletult, õiglaselt ja 
mõistliku aja jooksul. Samuti sisaldab see ametiasutuse kohustust oma otsuseid põhjendada (art 41 
lg 2a).  

Mõiste „hea haldus all” peetakse EL-s silmas eelkõige haldusmenetlust, mitte haldustegevuse 
aluseks oleva materiaalõiguse õiget kohaldamist.1299 Määratluse, mille kohaselt väärhaldusega on 
tegu juhul, kui haldusorgan ei käitu talle kohustusliku reegli või printsiibi kohaselt on heaks kiitnud 
nii Euroopa Parlament kui ka komisjon.1300 

EL-s on välja töötatud mitmed hea halduse koodekseid. Mudelkoodeksiks võib seejuures pidada 
Euroopa ombudsmani „Euroopa Hea halduse tava eeskirja”,1301 mille on kinnitanud ka Euroopa 
Parlament.1302 Riigikohus on märkinud, et „kuigi Euroopa hea halduse tava eeskirjas peetakse 
ametnikena silmas EL-i ametnikku või muud teenistujat, tuleks Euroopa hea halduse üldiste 
tavadega võimalusel arvestada ka Eesti ametnikel, kui viimased rakendavad EL-i õigust või EL-i 
õigust Eesti õigusesse üle võtvat õigust.“1303  

3. Hüvitistega seotud menetluse reguleerimise üldpõhimõtted 

Ühelt poolt puudub ühtne seisukoht, kas EL õiguses domineerib haldusmenetluse instrumentalistlik 
või pigem inimväärikust kaitsev idee.1304 Ühtse lähenemise puudumine on tingitud sellest, et EL 
haldusõiguse kõige olulisemateks mõjutajateks on olnud vastandlike lähenemisviisidega riigid – 
Saksamaa (instrumentalismi pooldaja) ja Inglismaa (menetlust, protseduurilist õiglust 
väärtustav).1305 Teisalt ei ole olemas ka universaalset mudelit või standardlahendust 
sotsiaalhüvitiste tagamiseks. Erinevad struktuurid sobivad erinevatesse situatsioonidesse ja 
sotsiaalkindlustust ja -hüvitisi pakkuvaid institutsioone on riigid suures osas arendatud tuginedes 
sellele, mis tundub olevat sobiv, et vastata hetke vajadustele.1306  

                                                 
1295 Komisjoni teatis Nõukogule, Euroopa parlamendile, euroopa majandus- ja sotsiaalkomiteele ning regioonide 

komiteele tegutsemine koos ja paremini: uus raamistik sotsiaalse kaitse ja kaasatuse poliitikavaldkondade avatud 
kooskõlastamiseks Euroopa Liidus, lk kättesaadav. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0706:FIN:ET:PDF 

1296 Samas. 
1297 Samas. 
1298 Vastavalt art II-101 Euroopa põhiseaduse lepingus.  
1299 N. Parrest. Hea halduse põhimõte Euroopa põhiõiguste hartas. Juridica 2006, nr 1, lk 25. 
1300 Samas. 
1301 Arvutivõrgus: http://www.europarl.ee/vfs/115/Euroopa%20hea%20halduse%20tava%20eeskiri.pdf 
1302 European Parliament resolution on the European Ombudsman's Special Report to the European Parliament 

following the own-initiative inquiry into the existence and the public accessibility, in the different Community 
institutions and bodies, of a Code of Good Administrative Behaviour (C5-0438/2000 - 2000/2212 (COS)) 

1303 RKHKo nr 3-3-1-80-06, p 20. 
1304 N. Parrest Hea halduse põhimõte Euroopa põhiõiguste hartas. Juridica 2006, nr 1, lk 24-25. 
1305 Samas. 
1306 Administration of Social Security. ILO, Geneva 1998, lk 8. 
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ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuuriliste Õiguste Komitee on märkinud, et hea haldus on 
määrava tähtsusega inimõiguste realiseerimiseks, sh vaesuse kõrvaldamisel, rahuldava 
elukvaliteedi tagamisel, aga ka kitsamalt sotsiaalkaitse saamisel.1307 Samuti on komitee seisukohal, 
et hüvitise maksmiseks, peatamiseks, tagasinõudmiseks ja vähendamiseks tuleb luua 
menetlusnormistik, mis on mõistlik ja vastab õiglase menetluse tunnustele.1308 

Riigi vastutus sotsiaalse turvalisuse säilitamisel hõlmab isiku jaoks toimivad sotsiaalkindlustuse ja 
hoolekande süsteeme. Hüvitistega seotud menetluste puhul täiendavad põhiseaduslikke printsiipe 
sotsiaalõiguse spetsiifilised eesmärgid. Haldus peab arvestama nende elluviimisel 
sotsiaalõigussuhtest tuleneva eripäraga. Selle ülesande Eesti kontekstis muudab halduse jaoks 
keerukaks eelkõige stabiilse ja järjekindla sotsiaalpoliitika puudumine. Sageli, ning mitte üksnes 
Eestis, keskendub debatt heaoluriigi ja tema funktsioonide üle sotsiaalsüsteemi rahastamisele. 
Seejuures on üldjuhul fookuses riigi saamatus sotsiaalse kaitse tagamisel, selle kaitse ebapiisavus 
ning teisalt süüdistused, et sotsiaalhoolekanne muudab hüvitise saajad passiivseks.1309 

Nii rahvusvahelisest kui ka EL õigusest tuleneb, et riik peab üles ehitama süsteemi, mis tagaks 
hüvitiste õigeaegse maksmise, tagama juurdepääsu kaebesüsteemidele, tagama riigi õigusabi ja 
kohaste õiguskaitsevahendite olemasolu. Hüvitiste taotlemise ja määramise reeglite kehtestamisel 
tuleb meeles pidada sotsiaalhüvitiste esmast eesmärki: asendada – täielikult või osaliselt – 
sissetulekute osalist või täielikku kaotust. See eesmärk ei ole täidetud, kui hüvitist tuleb oodata 
liiga kaua. Seega on üks eesmärke maksta hüvitis kohe ja täpselt. See eeldab omakorda, et süsteem 
ja protseduurid taotluste menetlemisel, hüvitisele õiguse kindlaks tegemisel, hüvitis suuruse 
arvutamisel peaksid olema võimalikult lihtsad ja isikutele võimalikult arusaadavad. Samal ajal 
peavad need protseduurid olema kujundatud selliselt, et ennetada või tuvastada petturlikke taotlusi 
või kuritarvitusi.  

Sotsiaalteenuste eesmärgid peavad kajastuma teenuste korraldamise, osutamise ja rahastamise 
viisides. Komisjoni teatises „21. sajandi Euroopa ühtne turg” on loetletud sotsiaalteenuste 
spetsiifilised eesmärgid:  

− tagada eluliste vajaduste täitmine, eriti nõrgemas positsioonis olevate tarbijate puhul; 

− pakkuda kaitset nii üldiste kui ka spetsiifiliste eluriskide puhul ja toetust eluraskuste või 
kriiside korral; 

− aidata muutuvate peremudelite kontekstis täita perekonnal oma kohustust hoolitseda noorte, 
eakate ja ka puuetega pereliikmete eest ning vähendada võimalikku puudust;  

− inimõiguste ja inimväärikuse tagamine (ennetav roll); 

                                                 
1307 A. Henberg. Põhiseaduse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse üldsuunised sotsiaalkoodeksile, lk 28 p 

64. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste komitee. Üldkommentaar nr 12 (1999) 
Üldkommentaar nr 19 (2008): õigus sotsiaalkaitsele. 

1308 A. Henberg. Põhiseaduse, rahvusvahelise õiguse ja Euroopa Liidu õiguse üldsuunised sotsiaalkoodeksile, lk 29 p 
64. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste komitee. Üldkommentaar nr 19 (2008): õigus 
sotsiaalkaitsele 

1309 P. Ilveskivi. „The Welfare State and Constitutionalism in the Nordic Countries”, Nordic Council of Ministres, 
Copenhagen 2001, pp 219-244, „Fundamental Social Rights in the Finnish Constitution, with Special Reference to 
their Enforcement by the Administration”, p 219. 
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− ühiskonna sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamine; 

− diskrimineerimise vältimine sõltumata inimese tervislikust või majanduslikust seisundist;  

− elatustaseme ja elukvaliteedi parandamine; 

− kõigile võrdsete võimaluste loomine, andes seega kodanikele parema võimaluse osaleda 
täies ulatuses ühiskondlikus elus.  

Samas dokumendis märgitakse, et need eesmärgid peegelduvad teenuste korraldamise, osutamise ja 
rahastamise viisides. Eesmärkidest tulenevalt peavad kvaliteetsed sotsiaalteenused lähtuma 
järgmistest põhimõtetest: 

− kõikehõlmavus ja personaalsus; 

− vajalike teenuste kindlaksmääramisel ning osutamisel tuleb arvestada tarbijate vajaduste, 
eelistuste ja mitmekesisusega; 

− teenuse saaja ja osutaja suhe on asümmeetriline ja see peab vastama nõrgemas positsioonis 
oleva teenuse saaja vajadustele; 

− arvestada tuleb (kohalike) kultuuritraditsioonidega, eelistades individuaalseid lahendusi, 
mis lähtuvad kohaliku olukorra eripärast ja tagavad teenuse osutaja ja saaja läheduse ning 
võrdse juurdepääsu teenusele; 

− teenuse osutajatele peab jääma võimalikult ulatuslik autonoomia, mis võimaldaks toime 
tulla sotsiaalsete vajaduste mitmekesisuse ja muutuva iseloomuga; 

solidaarsuspõhimõttele tuginemine, mis võimaldab tagada teenustele võrdse juurdepääsu olenemata 
isiku majanduslikust olukorrast või sissetulekust.1310 

4. Menetluse ülesehitus 

4.1. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine 

HMS § 112 lg-st 2 tulenevalt eriseadusega reguleeritud haldusmenetlusele kohaldatakse 
haldusmenetluse seadust juhul, kui seda näeb ette eriseadus.  

Enamus analüüsitavatest seadustest sisaldavad üldviidet HMS kohaldamiseks juhul, kui vastav 
seadus ei näe ette teistsugust menetluskorda: TKindlS § 1 lg 3, RPTS § 1 lg 4, VHS § 1 lg 3, 
ElatisAS § 1 lg 2, RMTS § 1 lg 2, OAS § 2. PISTS § 1 lg 3, SHS § 1 lg 2, TTKS § 1 lg 3, PsAS § 1 
lg 2, RPKS § 1 lg 2, TTTS § 1 lg 3, KopS § 5 lg 3.  

RaKS ei sisalda üldviidet HMS kohaldamiseks. Viited HMS-le on esitatud RaKS § 18 lg-s 6, § 28 
lg-s 2 ja § 35 lg-s 2. Viide HMS-le puudub HKS-s. See ei tähenda siiski, et nendes seadustes 
ettenähtud haldusmenetlus tervikuna ei peaks olema kooskõlas HMS-s sätestatuga ja vastama 
haldusõiguse printsiipidele, mis tulenevad muu hulgas põhiseaduse §-ga 14 tagatud õigusest heale 

                                                 
1310 Komisjoni teatis „21. sajandi Euroopa ühtne turg”, lk 7- 8 p 2.3. 
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haldusele, õiguse üldpõhimõtetest ja põhiseaduse printsiipidest.1311 Riigikohtu halduskolleegium on 
järjekindlalt leidnud,1312 et eriseaduses ettenähtud haldusmenetluses HMS kohaldamisele viitamata 
jätmisel tuleb HMS regulatsiooni siiski kohaldada, kui eriseadus ei reguleeri menetlust HMS-ga 
võrreldava mahu, tiheduse ja detailsusastmega ega taga isikule HMS-ga võrreldavat menetluslikku 
õiguskaitset.1313 

4.2. Sotsiaalvaldkonna õigusaktid 

Hüvitiste taotlemise ja menetlemisega seotud normid on sotsiaalvaldkonna seadustesse koondatud 
väga erinevatel alustel. Püüe siinkohal nende normide õigusaktidesse koondamise formaalset 
ülesehitusloogikat kuidagi eristada on seetõttu pigem tinglik.1314  

Hüvitistega seotud menetlus on üldjuhul struktureeritud põhimõttel: taotlemine, määramine ja 
maksmine. Näiteks: TKindlS § 10-12, § 121 lg 4-5; RPTS ptk-d 5-7; RPKS ptk-d 9 ja 10; OAS ptk 
3 jaod 2-5. PISTS ptk 3 („rakendamise kord”), RPKS ptk 9, põhimõtteliselt ka SHS 6. ptk ning 
ElatisAS §-d 5-8, VHS § 4, RMTS §-d 7-11. 

Mõnel juhul on menetlust puudutavad sätted koondatud eraldi peatükki, mõnel juhul esitatud 
seaduses läbivalt iga hüvitise liigi juures. Viimati nimetatud juhul on täheldatav, et menetlust 
reguleerivad sätted on erinevates paragrahvides esitatud ebasüsteemselt (erinevas mahus kordused, 
erinev detailsusaste). Näiteks: TTTS § 6 lg 1-4, §-d 28-33, § 35 lg 5, § 37 lg 3; TKindlS § 10-12, § 
121 lg 4-5, § 17, § 18, § 21, § 22; SHS § 116, 221, 223. 

Sageli on menetlus reguleeritud osaliselt seaduse, osaliselt määruse tasandil.  
Näiteks SHS § 231, mille lõiked 2-6 reguleerivad ühe sotsiaaltoetuse liigi taotlemise määramise ja 
maksmisega seonduvat ning lõike 7 alusel volitatakse Vabariigi Valitsust kehtestama määrusega1315 
selle sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu ning määramise ja maksmise 
juhend. Määrus sätestab: sotsiaaltoetuse taotlemise, taotlemisel esitatavad dokumendid, 
dokumentide esitamise, tõendamise, taotluse läbivaatamise, otsusega ja menetlustähtaegadega 
seonduva, maksmise, toetuse määra ja selle ümberarvutamisega seonduva. Seejuures on seaduse 
sätted valdavalt määruses üle korratud.  

Teatud juhtudel on eristatav seadusandja taotlus sätestada hüvitise tingimused seaduses ning 
menetlusreeglitega seonduv delegeerida kogu ulatuses sotsiaalministrile. Üksnes määruse tasandil 
on menetlus reguleeritud näiteks proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmise (SHS § 
12), täiendava ravimihüvitise (RaKS § 47), täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise (RaKS § 65) 
taotlemisel. 

Hüvitise taotlemine hõlmab reeglina: avalduse menetlemiseks pädeva asutuse või selle 
struktuuriüksuse määratlemist, avalduse esitamist, selles nõutavaid andmeid, vormikohase avalduse 

                                                 
1311 RKHKo nr 3-4-1-1-03 p 18. 
1312 RKHKm nr 3-3-1-73-05, RKHKm nr 3-3-1-32-03, p 12 ja RKHKm nr 3-3-1-12-05, p 10-11. 
1313 RKHKo nr 3-3-1-81-07, p 15. 
1314  Seejuures ei käsitleta siin lähemalt hüvitise maksmise, vaidemenetluse, haldusorgani pädevuse, halduslepingutega 

seonduvat. 
1315 „Vanaduspensioniikka jõudnud, välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodaniku, eesti rahvusest isiku ja temaga 

koos Eestisse elama asunud abikaasa, lapse ja vanema sotsiaaltoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu 
ning määramise ja maksmise juhend” 
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esitamise nõuet, volitust sotsiaalministrile avalduse vormi kehtestamiseks, avaldusele lisatavate 
dokumentide loetelu, taotleja elukoha määratlemisega seonduvat, taotlemise tähtaja kulgema 
hakkamist, haldusorgani abistamiskohustust, avalduse edastamiskohustust. Mõnel juhul 
sätestatakse, kes võib taotluse esitada (RPTS § 15), taotlusele lisatud dokumentide tõlkimise- või 
legaliseerimisnõue (RaKS § 53 lg 1, ElatisAS § 5 lg 6), tähtaeg taotluse esitamiseks (ElatisAS § 5 
lg 7, SHS § 221 lg 1), selle tähtaja ennistamisega seonduv (SHS § 116 lg 7), nõue kinnitada, et 
isikule ei ole sarnast hüvitist makstud mõne muu seaduse alusel (RMTS § 7 lg 2).  

Hüvitise määramisega seonduvalt käsitletakse üldjuhul järgmisi küsimusi: hüvitise määramise 
otsustamiseks volitatud isik, otsuste tegemise, hüvitise määramise ja kättetoimetamise 
tähtpäevadega seonduvat ning nõudeid otsusele. Mõnel juhul määramise erimenetlusi, nt juhud kui 
otsustamisõigus on kollegiaalorganil (RPKS § 33 „Pensionikomisjon”, RPTS § 22 lg 2), kui isikud 
soovivad kasutada õigust hüvitisele kordamööda (VHS § 4 lg 5), samuti seda kuidas tehakse 
kindlaks toetuse suurus (RPTS § 19, § 20), määramata jätmise alused1316 (RPTS § 23), hüvitise 
määramiseks nõutavad dokumendid (hüvitise maksmise tingimusena) (RaKS § 53). Määramisega 
seonduvalt võib vaadelda ka õigust pikendada hüvitise väljamaksmise tähtaega (RaKS § 62 lg 1), 
tähtaega kindlustatule vastuväidete esitamiseks (RaKS § 62).  

Õigustatud ja kohustatud subjektide kohustused on valdavalt sätestatud hüvitise taotlemisega ja 
määramisega seonduvalt. Mõnel juhul on eraldi sätestatud hüvitise saaja kohustus teatada 
muutunud asjaoludest ja selle kohustuse täitmata jätmise tagajärjed. Hüvitise taotleja kohustus 
teatada hüvitise maksmist mõjutavatest asjaoludest on seaduse struktuuri mõttes paigutatud 
erinevatesse kohtadesse. Ühel juhul on need esitatud seaduse üldsätetes eraldi paragrahvina (TTTS 
§ 5), ühel juhul välja toodud hüvitise saaja kohustusi käsitlevas paragrahvis (ElatisAS § 9).  

4.3. Välisriikide õigus 

Soome  

Sotsiaalhoolekande ja kliendi õiguste seaduse (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja 
oikeuksista 2000/812) kohaselt on kliendi ärakuulamine enne teda puudutava otsuse tegemist 
sätestatud haldusseaduses (434/2003) (§ 8 lg 3). Kui juhtumi võib menetlusse võtta ametiasutuse 
algatusel, tuleb tõlkimine korraldada haldusseaduse (434/2003) §-s 26 sätestatud korras (§ 5). 

Rootsi  

Sotsiaalkindlustuse seaduse eelnõu SOU 2005:1141317 väljatöötamise käigus leiti, et uude 
sotsiaalkindlustuse seadusesse tuleb üle võtta ka nende seaduste sätted, mille alusel 
administreeritakse ja menetletakse hüvitisi. Sellepärast otsustati kaasata asjaajamise ühisesse 
osasse nt seadus (1984:989) sotsiaalkindlustusest sõja ja sõjaohu tingimustes, isikuandmete 
sotsiaalkindlustuse sisese käitlemise seadus (2003:763), interneti kaudu pakutavate 

                                                 
1316 Määramata jätmise alusena on toodud, et peretoetust ei määrata, kui toetuse saamiseks kehtestatud tingimusi ei ole 

täidetud. 
1317 Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu koos seletuskirjaga, arvutivõrgus: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/58/40/e7d6d3c9.pdf 
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iseteeninduslike teenuste sotsiaalkindlustuse sisese administreerimise seadus (2004:115) ja 
sotsiaalkindlustuskassa usaldusisiku seadus (2004:778).1318  

Menetlemise üldsätted on esitatud eraldi osas. Selles sätestatu kehtib lisaks haldusprotsessiseaduse 
(1971:291) sätetele või nende asemel (ptk 113 § 2). Ptk 114 “Asja menetlemise” sätteid 
kohaldatakse soodustusi puudutavate asjade menetlemisel sotsiaalkindlustuskassas, teatud sätete 
osas preemiapensioniametis, erinäidustuste puhul ka menetlemisel maksuametis, kui seadus ei 
sätesta teisiti (ptk 114 § 2, § 3). 

III osa Menetlemise üldsätted 

113. ptk Reguleerimisala 

114. ptk Asja menetlemine  

 (reguleerimisala, taotlus ja avaldus, uuringud ja andmete 
edastamiskohustus,tõendusmaterjalide vastuvõtmise üldkohtus, erandid 
salastatuse põhimõttest,taotlus Rootsis elamiseks ja töötamiseks, muutunud 
asjaoludest teatamise kohustus ja hüvitise tühistamine ja vähendamine) 

115. ptk  Iseteeninduslikud teenused Internetis  

116. ptk  Otsus 

 (reguleerimisala, ajutised otsused, otsuse jõustumine ja automatiseeritud 
töötlemise teel tehtud otsused) 

117. ptk  Otsuse muutmine, ülevaatamine ja selle edasikaebamine  

 (reguleerimisala, üldsätted, otsuse muutmine, otsuse ülevaatamine, otsuse 
edasikaebamine, üldise halduskohtu otsuse edasikaebamine, otsuse 
ülevaatamise ja edasikaebamise taotluse esitamise tähtajad, tagasilükkav 
otsus, erisätted haigusraha ja üldise vanaduspensioni kohta) 

118. ptk  Isikuandmete töötlemine 

119. ptk  Trahvisätted 

Taani  

Consolidation Act on Legal Protection and Administration in Social Matters (edaspidi CLAS) 
sisaldab menetlusega seonduvat järgmistes peatükkides: 

Ptk 1. Reguleerimisala (kaitsta isikute õigusi suhtlemisel sotsiaalhüvitisi menetlevate asutustega, 
seejuures on rõhutatud, et ametiasutused on kohustatud tagama kiire ja igakülgse abi). 

                                                 
1318 Eelnõu seletuskiri lk 372. 
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Ptk 2. Kodanik (teenuse osutaja kohustus osutada teenust või abi nii kiiresti kui võimalik, teenuse 
osutaja kohustus informeerida otsuse tegemise ajast, isiku õigus menetlusest osa võtta, seda 
soodustavad reeglid peavad olema isikule mõistetavad, kohustus tagada isikule vajalik teave).  

Ptk 3a. Informeerimiskohustus, koostöökohustus (uurimispõhimõte, õigus saada teavet isikult ja 
kolmandatelt isikutelt, isiku koostöökohustus ja selle täitmata jätmise tagajärjed, 
informeerimiskohustus, asjaolud millest tuleb isikut kirjalikult informeerida, inspekteerimine, 
sanktsioonid koostöökohustuse rikkumise, valeandmete esitamise eest jne). 

Saksamaa  

Saksamaa haldusmenetluse seaduse (Verwaltungsverfahrensgesetz, edaspidi VwVfG) ja 
finantshalduse osas kehtiva maksukorralduse seaduse kõrval otsustati SGB väljatöötamise käigus 
iseseisvalt reguleerida ka sotsiaalõiguslikku haldusmenetlust.1319 Õiguse ühetaolisuse tagamiseks 
võeti VwVfG sätted üle võimalikult üks-üheselt.1320 

Üldised haldusmenetlust käsitlevad sätted on koondatud eraldi peatükki (SGB X ptk 1). Selles 
ettenähtud normid kehtivad asutuste avalik-õiguslikule haldustegevusele, mis toimub SGB alusel 
(§ 1). Sätted kehtivad juhul, kui teistes SGB osades ei ole ette nähtud teisiti. Suurel määral 
korratakse peatükis üle haldusmenetluse üldpõhimõtted, sätestatud on nt haldusmenetluse (§ 8) ja 
haldusakti (§ 31) mõiste, haldusmenetluse printsiibid: vormivabadus (§ 9), uurimispõhimõte (§ 20) 
jne.  

Seaduse seletuskirjas põhjendatakse haldusmenetluse sätete koondamist SGB-sse asjaoluga, et 
need sätted olid varem esitatud paljudes üksikseadustes ebaühtlaselt ja ebaülevaatlikult. 
Regulatsiooni toomist SGB-sse on motiveeritud lihtsustamise ja läbipaistvuse1321 tagamise 
vajadusega, eesmärgiga aidata kaasa isiku paremale õigusest arusaamisele, tugevdada tema 
õiguslikku seisundit, lihtsustada õiguse rakendamist halduse poolt ning parandada 
õiguskindlust.1322 

Erinevused VwVfG-st seisnevad osaliselt selles, et mõningad VwVfG sätteid SGB-sse ei 
võetud.1323 Suurema osa erinevustest moodustavad aga nn „väikesed erisused“, mis peaksid SGB-s 
reguleeritud haldusmenetlust võrreldes VwVfG-ga tooma lähemale sotsiaalõiguse omapäradele.1324  

Kriitikute arvates oleksid SGB koostajad võinud sotsiaalhaldusmenetluses haldusaktide andmist ja 
avalik-õiguslike lepingute sõlmimist pidada VwVfG-ga reguleerituks ja tegeleda probleemidega, 
mis olid üldise haldusmenetluse raames, arvestades sotsiaalhalduse ja sotsiaalhüvitise saajate 

                                                 
1319 K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, M 010 (S 1). 
1320 Hauck/Noftz. SGB X, M 010 (S 2). 
1321 Hauck/Noftz. SGB X, M 010 (S 1). 
1322 Samas. 
1323 Nt VwVfG-st ei võetud üle sätteid, mis puudutavad esindust paljude ühesisuliste avalduse puhul (§ 17—19), 

peatükke V (erilised menetlusliigid) ja VII (heategevus, komisjonid (Ausschüsse). Erilistel menetlusliikidel puudub 
sotsiaalõiguses tähendus; heategevust sotsiaalkindlustusõiguses reguleerivad juba sotsiaalkindlustuse üldsätted. III 
peatüki 2. alapeatükki „haldusakti kehtivus“ on sotsiaalõiguslikel põhjustel muudetud. Hauck/Noftz. SGB X, 
M 010 (S 1). 

1324 Samas. 
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vajadusi, ebapiisavalt reguleeritud või üldse reguleerimata.1325 Hans Zacher leiab, et regulatsiooni 
väljatöötamisel oli põhimõtteliselt kaks teineteist mittevälistavat võimalust. Esiteks, VwVfG n-ö 
temaatiline täiendamine. VwVfG keskendub haldusaktile ja avalik-õiguslikule lepingule, st kahele 
haldusliku välismõjuga üksikjuhtumite reguleerimise põhitüübile. Sellest jäävad aga kõrvale 
valdkonnad, millel on sotsiaalõiguslikus haldusmenetluses oluline roll:  

a) üksikjuhtumite reguleerimine, millel välismõju puudub. Haldustegevus, mis toimub 
normide kehtestamisega kitsamas tähenduses või internsete normidega. Näiteks 
sotsiaalhoolekande asutuste siseregulatsioonid, eksternne õigusloome kohustatud subjektide 
põhikirjade kaudu jne; 

b) reaaltoimingutega seonduv.1326 

Samuti leitakse, et piisava tähelepanuta on jäänud ka eraisikute haldusõiguslik tegutsemine, millel 
sotsiaalhaldusmenetluses on suurem roll. See kehtib nii hüvitiste saaja kui ka eraõiguslike 
sotsiaalhoolduse vahendajate (Vorsorgemittler) (eriti tööandja, kes võtab sotsiaalhooldusest osa 
maksete tasumisega, teatamiskohustuse täitmisega jne), eraõiguslike hüvitiste vahendajate, 
eraõiguslike hüvitise osutajate (arstid, nõustamisteenuse osutajad, haiglad, hooldekodud jne) ja 
eraõiguslike kohustatud subjektide osas.1327 

Teine võimalus olnuks VwVfG sotsiaalõigusliku modifikatsiooni loomine. Selline regulatsioon 
lähtunuks sotsiaalhüvitise erilistest eesmärkidest ja arvestaks järgmiste aspektidega: 

1) saavutada sotsiaalõiguse üldised eesmärgid. Hüvitise saaja on haiguse, puude või kehvema 
hariduse tõttu oma õigusi kaitstes kehvemal positsioonil. 

2) koostöö ja konsensus. Halduse eesmärk on hüvitise saaja suhtes sotsiaalne kontroll. Leida 
isiku jaoks sobivaim hüvitis. 

3) õiguslik kujundamine haldusakti või –lepingu alusel. Seejuures rahalisi hüvitisi on 
haldusakti või lepinguga lihtne määratleda. Teenuste või asjade osas saab seda teha vaid 
üldjoontes.1328 

VwVfG mõttes võib olla mõistlik mõista haldusmenetlust kui haldusorgani väljapoole suunatud 
tegevust, mis on suunatud haldusakti andmisele või avalik-õigusliku lepingu sõlmimisele, leiab 
Zacher. SGB jaoks ei olevat see aga õige suund. SGB ei sisalda ainult menetlusi, mis on suunatud 
haldusakti andmisele või lepingu sõlmimisele. Sellisest määratlusest tuleneb, et kogu 
haldustegevus väljaspool haldusakti andmist ja lepingu sõlmimist (internne tegevus, normiloome, 
reaalaktid) on SGB X 1. ptk kehtivusalast välja arvatud. Samuti on välja jäetud eraisikute tegevus - 
suhteid eraisikutega reguleerib 3. ptk, üldiseid haldusmenetluslikke aspekte seal aga ei 
puudutata.1329 

SGB X 1. ptk „Haldusmenetlus” on üles ehitatud järgmiselt: 

                                                 
1325 H. Zacher „Materialen zum Sozialgesetzbuch”, S 35. 
1326 H. Zacher. „Materialen zum Sozialgesetzbuch”, S 36. 
1327 H. Zacher. „Materialen zum Sozialgesetzbuch”, S 37. 
1328 H. Zacher. „Materialen zum Sozialgesetzbuch”, S 36. 
1329 H. Zacher. „Materialen zum Sozialgesetzbuch”, S 40. 
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- Üldsätted (kohaldamisala, pädevus kohtualluvuse mõttes (örtliche Zuständigkeit), 
ametiabi).  

- Haldusmenetluse üldised sätted (mõiste, vormivabadus, menetluses osalemise võime, 
menetlusteovõime; menetlusosalised, esindus ja õigusnõustamine (Beistände), volitus 
kirjade vastuvõtmiseks kui isikul puudub elu- või asukoht riigis; esinduse määramise 
taotlemine kohtult ex officio; taandamine, menetluse algus, menetluse keel, 
uurimispõhimõte, tõendid, tõendite kogumine, ülekuulamine sotsiaal- või halduskohtu 
kaudu, tõendamine (Glaubhaftmachung); vandega kinnitamine (Versicherung an Eides 
statt), puudutatud isikute ärakuulamine, puudutatud isikute õigus asja materjalidega 
tutvuda, tähtajad, tähtaja ennistamine, korduv taotlemine, tõestamistoimingud). 

- Haldusakt 
- Haldusleping 
- Vaidlustamine 
- Menetluskulud, kättetoimetamine, täitemenetlus 

Šveitsi ATSG  

ATSG võtab suures ulatuses üle üldise haldusmenetluse seaduse (Bundesgesetz über das 
Verwaltungsverfahren, edaspidi VwVG) sätted või juhindub neist suurel määral. Seejuures 
moodustavad ühe osa sätetest VwVG sätted, mida on püütud lihtsustada, teine osa sätetest on aga 
n-ö sotsiaalõigussuhte spetsiifilised (hüvitiste kindlaksmääramine, nõuded, määrused).1330 
Täiendavalt on sätestatud kehtivas kohtupraktikas väljatöötatud põhimõtted.1331  

Üldised menetlussätted on koondatud eraldi peatükki, mis on üles ehitatud järgmiselt: 

4. ptk: Üldised menetlussätted 

Informatsioon, haldusorganite vaheline koostöökohustus (Verwaltungshilfe), vaikimiskohustus  

(Selgitamine ja nõustamine, kaasaaitamine täitmisel, hüvitisnõude esitamine, edastamiskohustus, 
teade muutunud asjaolude kohta, haldusorganite vaheline koostöökohustus, vaikimiskohustus). 

Sotsiaalkindlustusmenetlus 

(Pooled, pädevus, taandamine, esindus, tähtaegade arvutamine ja peatumine, tähtaegadest 
kinnipidamine, tähtaja pikendamine ja selle möödalaskmise tagajärjed, tähtaja ennistamine. õigus 
ärakuulamisele, asjaolude väljaselgitamine (Abklärung), ekspertiis. Asjaolude väljaselgitamise 
kulud, toimikute pidamine, toimikuga tutvumine, salastatud aktide olulisus, otsus (Verfügung), 
kokkulepe, vormivaba menetlus, vaie, teistmine ja uuesti kaalumine, otsuste ja vaideotsuste 
täitmine, erilised menetlusreeglid (millal kohaldatakse üldist haldusmenetluse seadust). 

Õiguskaitsemenetlus  

ATSG-s sätestatud menetlust puudutavaid sätteid täpsustatakse määrusega Verordnung über den 
Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (edaspidi ATSV). 

                                                 
1330 Schaffhauser/Kiesler, Praktische Anwendungsfragen des ATSG , St Gallen 2004, S 71. 
1331 Samas. 
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Austria ASVG 

Kindlustusandja juures hüvitis- ja administratiivasjades läbiviidava menetluse suhtes  kehtivad 
järgmised üldise haldusmenetluse seaduse (AVG) sätted: § 7 haldusorganite erapooletus, § 8 
menetlusosalised, pooled, § 9 õigus- ja teovõime, § 10-12 esindus, § 13-17 taotlused, ärakiri, 
väljavõte, toimikuga tutvumine, § 21-31 kättetoimetamine. 

Menetlust puudutavad sätted on koondatud ASVG 7. osasse. Neid ei kohaldata, kui menetlus 
viiakse läbi eraõigusliku lepingu kohaselt, asi kuulub üldkohtute alluvusse, ASVG teistes osades 
nähakse ette muu menetluskord või juhul kui haldusorganid teostavad ASVG muudes osades neile 
antud karistus-, järelevalve-, otsustamise või nõusoleku andmise pädevust (§ 352). 

ASVG menetlust puudutav osa on üles ehitatud järgmiselt:  

1. ptk  Menetlusliigid (hüvitisasjad, administratiivasjad) 

 Hüvitis-ja administratiivasjade ühised sätted  

 
(üldise haldusmenetluse seaduse kohaldamine, kindlustusandja asjaolude 
väljaselgitamiskohustus, menetluskulud, ametiabi). 

2.ptk  Menetlus hüvitisasjades 

 Kindlustusandja poolt hüvitisnõude tuvastamine  

 

(menetluse algatamine, õnnetus-ja pensionikindlustuse taotluse tagastamine, 
tööõnnetusest teatamise kohustus ja kord, tööõnnetusasjade menetluse 
algatamine kindlustusandja ja haldusorgani poolt, õigustatud subjekti 
talumiskohustus, millal on nõutav haldusakti andmine, haldusakti andmise 
tähtajad erinevatekindlustusliikide puhul, menetlus, kui taotleja või 
nõudeõiguslik isik sureb).  

3. ptk  Menetlus administratiivasjades 

 Menetlus kindlustusandja juures  

 
(kindlustusandja pädevus administratiivasjades, millal on nõutav haldusakti 
andmine, kindlustusandja või tööturuameti kohaliku üksuse õigus osaleda 
menetluses poolena, üldise vaidemenetluse kord). 

 Menetlus haldusorgani juures  

 

(maavanema sisuline ja territoriaalne pädevus vaidemenetluses, 
edasikaebamisõigus töö-, tervise- ja sotsiaalministeeriumile ning 
halduskohtule, kindlustusandjate vaheliste ning kindlustusandjate ning nende 
liidu vaheliste vaidluste lahendamise kord, haldusaktide kehtetuks tunnistamise 
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kord ja tagajärjed). 

Luksemburg 

Luksemburgi sotsiaalkoodeksi (Code de la Sécurité Sociale, edaspidi CSS) menetlust puudutavad 
sätteid sisalduvad peamiselt VI raamatu peatükis “Sotsiaalkindlustuse ühine keskus”. Selles 
sätestatakse keskuse pädevus, kindlustuskaitse kestust mõjutavate dokumentide esitamise tähtajad 
(art 329), kohustus esitada hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalikud dokumendid määrusega 
kehtestatud vormis ja tähtaegadel ning keskuse õigus andmeid saada (art 331). Regulatsioon 
muutus hiljaaegu ning vajab täiendavat uurimist. 

Läti  

Likums par sociālo drošību (edaspidi LpSD) sätestab, et õigusi, mis on selle seadusega (ptk-s 2) 
ette nähtud kohaldatakse kooskõlas vastavate eriseadustega, milles on ette nähtud nende õiguste 
ulatus ja kohaldamise protseduurid (§ 1 lg 4).  

Menetlusega seotud sätted on põhimõtteliselt koondatud järgmiselt: 

3. ptk  Sotsiaalteenused ja kohustatud subjekti kohustused 

4. ptk  Sotsiaalteenuste osutamine  

 (isiku õigusi halvendava kokkuleppe tühisus, andmekaitse, teovõime, 
sotsiaalteenusele õiguse tekkimise aeg, taotlus, ettemaksed, aegumine, 
teenusest loobumine, rahaliste väljamaksete tegemine, kinnipidamised). 

5. ptk  Õigustatud subjekti kohustused  

 (teatamiskohustus, isiklik kohaleilmumine, arstlik läbivaatus, allutamine ravile 
ja rehabilitatsioonile, osalemine tööturumeetmetes, isiku koostöökohustuse 
ulatus, koostöökohustuse täitmata jätmise tagajärjed, koostöökohustuse 
hilinenud täitmine, õiguste kaitse). 

4.4. Hinnang  

Töögrupp leppis kokku, et HMS-s sätestatut SÜS-s üle ei korrata. Põhimõtteliselt toetab seda ka 
haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seaduse eelnõu seletuskirjas1332 väljendatud 
seisukoht, et üldviite lisamisel laieneb HMS täies ulatuses vastavatele eriseadustele ja 
haldusmenetluse seadust kordavad sätted muutuvad sisuliselt mittevajalikuks. Selle seadusega 
tunnistati nimetatud eesmärgil hulk eriseadustes HMS kordavaid sätteid ka kehtetuks. Ometigi ei 
saa kindlalt väita, et sellele suunale, nii sotsiaalvaldkonna õigusaktide väljatöötamisel kui ka 
õigusloomes tervikuna, oleks kindlaks jäädud. 

                                                 
1332 Arvutivõrgus: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-

bin/mgetdoc?itemid=020500019&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 
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Välisriikide õiguses on sellele küsimusele lähenetud erinevalt. Saksamaa õiguses on püütud koguda 
kõik sotsiaalhaldusmenetlust puudutavad normid SGB-sse. Siiski on see lahendus pälvinud 
hulgaliselt kriitikat, muu hulgas selles osas, et reguleerida oleks tulnud küsimusi, mis olid üldise 
haldusmenetluse raames, arvestades sotsiaalhalduse ja sotsiaalhüvitise saajate vajadusi, 
ebapiisavalt reguleeritud või üldse reguleerimata.1333 Rootsi sotsiaalkindlustuse seaduse eelnõus, 
mis on antud kontekstis huvipakkuv kodifitseerimise ulatuse tõttu, on menetlemise üldsätted 
esitatud eraldi osas, milles sätestatu kehtib lisaks haldusprotsessiseaduse sätetele või nende asemel 
(ptk 113 § 2). Mitmel juhul on esitatud viide konkreetsete üldist haldusmenetlust reguleerivate 
sätete kohaldamisele (nt Austria, Soome). 

Eesti kehtivate sotsiaalvaldkonna õigusaktide põhjal võib järeldada, et ei ole välja kujunenud ühtset 
lähenemist hüvitistega seotud menetluste reguleerimise osas. Siiski on eristatav taotlus jagada 
menetlus kolme etappi: hüvitise taotlemine, määramine, maksmine. Selle liigituse kasutamisel 
õigusloomes ei ole aga välja kujunenud ühtset arusaama, mida mingi etapp täpselt hõlmab. Võib 
oletada, et vastavad regulatsioonid on kujunenud (kujundatud) üsna juhuslikult. Samuti puudub 
selgus, kas ja millises ulatuses hüvitise taotlemise ja määramise menetlus sätestada seaduse või 
määruse tasandil.  

HMS-s sätestatu on sotsiaalvaldkonna seadustes ja nende alusel kehtestatud määrustes1334 tihti üle 
korratud (nt HMS § 14 lg 3 ettenähtud taotluses esitatavate andmete miinimumkoosseis, puudused 
taotluses jne). Ilmselt on need kordused kantud eesmärgist tagada inimese jaoks hüvitiste 
menetlemise parem jälgitavus ja selgus. Ometigi on nende sätestamisel oldud kaootilised ja 
ebajärjekindlad. Seetõttu on ka raske väita, et need kannaksid eesmärki, mille tõttu nad on 
eriseadustes üle korratud. Siiski tuleb silmas pidada asjaolu, et sageli ei ole hüvitisi määravad 
töötajad juriidiliste eriteadmistega isikud. Samuti ei pruugi hüvitise taotleja olla piisavalt teadlik 
haldusmenetluse üldisest regulatsioonist. See tingib ilmselt vajaduse seadusest madalama jõuga 
aktide kehtestamiseks, kus menetlust puudutav regulatsioon terviklikult välja joonistuks. Seejuures 
on võimalik ka hüvitise määramise tervikprotsessi kirjeldavate juhendite väljatöötamine.1335  

5. Haldusorgani informeerimis- ja selgitamiskohustus 

5.1. Lähtekaalutlused 

Õiguskindluse põhimõttest tulenevalt peab isikul olema võimalus riigi toimimist teatava tõe-
näosusega ette näha ja sellega arvestada, mistõttu peab isikul olema õigus saada teavet ja vajadusel 
ka asjakohast nõustamist rakendatavate õigusnormide kohta.1336 Haldusorgani informeerimis- ja 
selgitamiskohustuse eesmärgiks on ühelt poolt menetlusosalisele või taotluse esitamist kaaluvale 

                                                 
1333 H. Zacher. „Materialen zum Sozialgesetzbuch”, S 35. 
1334 “Õigustloovate aktide eelnõude normitehnika eeskiri” lubab määruse terviklikkuse eesmärgil seaduse sätte 

taasesitamist (§ 47 lg 2). 
1335 Hea tava näite võib tuua Suurbritanniast, kus juhendeid töötab välja Department for Work and Pensions, vt online 

„Decision Makers Guide“, http://www.dwp.gov.uk/publications/dwp/dmg/index.asp  
 Eestis on Sotsiaalkindlustusamet välja töötanud arvukalt erinevad avalike teenuste standardid, need on küll erineva 

täpsusastmega, kuid nende väljatöötamise eesmärgiks on kujundada selge ettekujutus pakutavast teenusest, 
ühtlustada teenust osutavate ametnike tegevused ning tutvustada vastavat teenust laiemale avalikkusele (Ohvriabi 
teenusstandard, lk 1) http://www.ensib.ee/frame_avalik.html 

1336 Põhiseaduse kommentaar, 2002, lk 108 (ja viide EIÕK lahendile 6538/74 , 27.10.1978 Sunday Times vs UK), 
Aedmaa, A. jt. Haldusmenetluse käsiraamat, lk 159. 
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isikule, kui menetluses nõrgemale poolele, võrdsete võimaluste andmine võrreldes haldusorganiga. 
Teisalt on haldusorgani selgitamiskohustus suunatud erialaste teadmiste ning praktiliste kogemuste 
puudumisest tingitud ebavõrdsuse tasandamisele menetlusosaliste vahel.1337 Selgituste konkreetne 
sisu sõltub üksikjuhtumist. Isikule antav teave peab olema õige, täielik ning arusaadav. Seejuures 
on oluline, et puuetega inimestele oleks tagatud võimalus saada teavet teistega võrdsetel alustel.1338 
Haldusorgan võib keelduda informatsiooni andmisest, kui menetletav asi ei kuulu tema pädevusse 
või kui tal ei ole piisavalt teavet, et anda menetlusosalistele õiget ning asjakohast infot.1339 

Haldusmenetluse seaduse seletuskirjas tõstetakse haldusorgani selgitamiskohustuse puhul esile 
kahte aspekti: formaalset ja materiaalset nõustamist. Seejuures puudutab formaalne aspekt 
menetlusosalisele tema õiguste ja kohustuste selgitamist ning menetluse käiku puudutava 
informatsiooni andmist. Materiaalne aspekt seostub aga nõustamisega sisulistes küsimustes ja 
sellega seoses võib tekkida küsimus, kas saadud vale või eksitava nõuande järgimise korral saab 
menetlusosaline nõuda haldusorganilt kahju hüvitamist. Samas seletuskirjas leitakse, et tegemist on 
riigivastutust puudutava küsimusega ja HMS „sellele küsimusele otsesõnu vastust ei anna, küll aga 
võib arvata, et taolisel juhul ei ole haldusorgan kohustatud tekkinud kahju hüvitama - puudub 
üldine usalduse kaitse kohustus“. Haldusorgani vastav kohustus on enamasti ette nähtud 
sotsiaalsfääri puudutavates küsimustes (nt SHS § 11, § 29), menetlusosaliste õiguste piisavaks 
tagamiseks on aga vajalik nõustamiskohustuse laiendamine ka teiste halduse eriseadustega kaetud 
aladele.1340 

Sisulise selgitamiskohustuse täitmata jätmisest või mittekohasest täitmisest tulenevate 
subjektiivsete õiguste rikkumise korral on õigustatud isikutel siiski võimalik kasutada üldisi 
õiguskaitsevahendeid. Avaliku võimu volituste rakendamisel ja muude avalike ülesannete täitmisel 
rikutud õiguste kaitse ja taastamise ning tekitatud kahju hüvitamise alused ja korra sätestab 
riigivastutuse seadus.  

                                                 
1337 Aedmaa, A. jt. Haldusmenetluse käsiraamat lk 159. 
1338  Puuetega inimeste õiguste konventsiooni art 21 tagab puuetega inimeste sõna- ja arvamusvabaduse ning 

juurdepääsu informatsioonile. Selle kohaselt osalisriigid rakendavad asjakohaseid abinõusid, et tagada puuetega 
inimestele võimalus teostada oma õigust sõna- ja arvamusvabadusele, sealhulgas vabadusele otsida, saada ja 
edastada teavet ja ideid teistega võrdsetel alustel ning kõigi nende poolt valitud suhtlusvahendite kaudu 
konventsiooni artikli 2 määratluse kohaselt, sealhulgas: 

a)  avalikkusele mõeldud teabe edastamine puuetega inimestele juurdepääsetavas vormingus ja erinevate 
puuetega arvestavate tehnoloogiate abil õigel ajal ja ilma lisakuludeta inimeste jaoks; 

a)  viipekeele, reljeefse punktkirja, augmentatiivse ja alternatiivse suhtluse ning kõigi muude puuetega inimeste 
valitud suhtlusvahendite, -viiside ja -vormingute kasutamise lubamine ja soodustamine ametlikus suhtluses; 

b)  avalikkusele teenuseid, kaasa arvatud Interneti vahendusel osutatavaid teenuseid pakkuvate eraõiguslike 
isikute õhutamine, et nad edastaksid teavet ja teenuseid puuetega inimestele juurdepääsetavas ja kasutatavas 
vormingus; 

c)  viipekeelte kasutamise tunnustamine ja edendamine.  
 (ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon, võeti vastu 2006. aasta detsembris, konventsioon jõustus 3. mail 

2008. President allkirjastas Eesti nimel konventsiooni 25. septembril 2007. Eesti ei ole konventsiooni 
ratifitseerinud.) 

1339 “Haldusmenetluse seaduse” ja “Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse” eelnõu seletuskiri. Arvutivõrgus: 
http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=003672870&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 

1340 “Haldusmenetluse seaduse” ja “Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse” eelnõu seletuskiri. Arvutivõrgus: 
http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=003672870&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 
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Riigikohus on leidnud, et hea halduse põhimõte eeldab muu hulgas seda, et isikule tuleb anda 
mõistliku aja jooksul teavet teda puudutava asja menetlemise käigust ja selle asja lahendamist 
mõjutavatest haldusaktidest ning muud asjakohast teavet.1341 Tulenevalt demokraatia põhimõttest ja 
heast haldustavast peab asutus kaalukatest otsustest avalikkust informeerima seaduses sätestatust 
intensiivsemalt, kui on ette näha, et üksnes seaduses ettenähtud kanalid ei pruugi olla piisavad 
selleks, et teave ka tegelikult jõuaks huvitatud isikuteni ja täiendav teavitamine ei too kaasa 
ebamõistlikke kulusid.1342 „Haldusorgani kohustuste hulka ei kuulu üksnes formaalselt aktide 
andmiseks vältimatult vajaliku menetluse läbiviimine“  on leidnud Riigikohus, „vaid ka 
hoolitsemine selle eest, et ka õigusalaste teadmisteta ja asjaajamises vilumatul isikul oleks 
võimalus menetluses tulemuslikult osaleda.“1343 „Nõustamine ja selgitamine võib toimuda nii 
taotleja palvel kui ka haldusorgani algatusel, iseäranis juhtudel, kui isiku õiguste kahjustamise oht 
on piisavalt suur ja tõenäoline. Näiteks juhtudel, kui taotluses esinevate puuduste kõrvaldamata 
jätmise tulemuseks on suure tõenäosusega taotluse rahuldamata jätmine.”1344 Mida keerukamat ja 
põhjalikumat analüüsi menetlus eeldab, seda olulisem on asjatundlik nõustamine.1345  

Sotsiaalvaldkonnaga seonduvalt on Riigikohus käsitlenud haigekassa selgitamiskohustuse ulatust 
olukorras, kus uue ravikindlustuse seaduse kehtestamisega kaotas kaebaja õiguse ravikindlustusele 
kindlustatud isiku mittetöötava abikaasana. Isikule saadetud teates oli haigekassa iseenesest õigesti 
selgitanud, et 1. jaanuaril 2003 lõppes ülalpeetavate abikaasade kindlustuskaitse. Kohus leidis, et 
haigekassa asus oma teatega põhjendatult täitma avaliku võimu kandja selgitamiskohustust, 
viidates võimalusele, et isikul võib olla õigus kindlustuskaitsele tulenevalt sellest, et ta võib 
kasvatada alaealist last (RaKS § 5 lg 2 p 3 ja SMS § 6 lg 1 p 8). Selgitamiskohustuse täitmisega ei 
läinud haigekassa aga lõpuni, leidis kohus. Teates jäeti tähelepanuta, et võib esineda ka muid 
aluseid, millest võib tuleneda isiku õigus kindlustuskaitsele. Tulenevalt RaKS § 5 lg 2 p-st 3 ja 
SMS § 6 lg 1 p-st 6 loetakse kindlustatuga võrdsustatud isikuks töötu abiraha saav isik. Haigekassa 
oleks pidanud selgitama ka nendest sätetest tulenevat võimalust kindlustuskaitse saamiseks.1346  

Kohtuniku perekonnaliikme toitjakaotuspensioniga seonduvalt on Riigikohus leidnud, et 
õiguskindluse põhimõttest ei tulene riigi kohustus korraldada kõigi tulevikus seadusega antavate 
õiguste realiseerimine asutuse enda initsiatiivil, so ilma isiku taotluseta. Haldusorganil ei ole 
üldjuhul kohustust analüüsida temani eri ajal ja eri kanalitest jõudnud andmeid, leidmaks 
teadmatuse tõttu taotluse esitamata jätnud isikuid.1347  

Õiguskantsler leiab, et hea halduse tava kohaselt tuleb „isikutele pakkuda teavet ka moel, mis 
võimaldaks teabe jõudmise isikuteni, kes seda aktiivselt ei otsi“.1348 Oma soovituses selgitab 
õiguskantsler, et kodulehekülg on küll „tõhus meede isikute teavitamiseks, ent selle kaudu jõuab 
vajalik teave siiski üksnes nende isikuteni, kes seda lehte külastavad ja sealt teavet iseseisvalt 
otsivad“. On väheusutav, leiab õiguskantsler, et isik, kellele makstakse näiteks ennetähtaegset 
vanaduspensioni, igal juhul otsib Sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt teavet, kas ta võib 

                                                 
1341 RKHKo nr 3-3-1-33-04, p 16. 
1342 RKHKm nr 3-3-1-31-03, p 26 
1343 RKHKo nr 3-3-1-90-04, p 16. 
1344 RKHKo nr 3-3-1-90-04, p 16. 
1345 RKHKo nr 3-3-1-90-04, p 16. 
1346 RKHKo nr 3-3-1-65-03, p 10-11. 
1347 RKHKo nr 3-3-1-6-02, p 16. 
1348 Õiguskantsleri soovitus nr 7-7/061620/00703805 Sotsiaalkindlustusametile hea halduse tava järgimiseks, lk 7. 

Arvutivõrgus: http://www.oiguskantsler.ee/.files/299.pdf  



410 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
6.TEEMA. SOTSIAALHALDUSMENETLUS  

samaaegselt pensioni saamisega teenida sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu. Selleks, et teave 
jõuaks kõigi isikuteni, kes seda võivad vajada, tuleb seetõttu rakendada ka teisi meetmeid. 
Õiguskantsler soovitas avalikkust laiemalt teavitada Sotsiaalkindlustusameti tegevusest 
enammakstud sotsiaalkindlustushüvitiste tagasinõudmisel, enammaksete tekke peamistest 
põhjustest, isikute kaasaaitamiskohustuse sisust ja selle täitmata jätmise tagajärgedest ning kaaluda 
muu hulgas võimalusi teavitada avalikkust: 

1. üleriigiliste päevalehtede abil; 

2. rakendades Maksu- ja Tolliameti kasutatavat mudelit, kus igal aastal maksuhaldur teavitab 
avalikkust, mida ta ühel või teisel aastal eriti kontrollib ja teeb kontrollidest kokkuvõtteid; 

3. kasutades infotehnoloogiliste vahendite pakutavaid lahendusi (nt E-kirja abil 
vanemahüvitise saajate teavitamine, infoportaalides teabe avalikustamine). 

Samuti tegi õiguskantsler ettepaneku kaaluda hüvitiste määramise haldusaktides ja/või hüvitiste 
taotlusvormides avada rohkem isiku kaasaaitamiskohustuse sisu ja selle täitmata jätmise 
tagajärgi.1349 

Seoses teabe ja plankide kättesaadavusega riigiasutuste veebilehtedel on Riigikontroll soovitanud 
jälgida eri keeltes info jagamisel, et esitatud info kajastaks vastavat teenuse sihtrühma puudutavas 
osas kogu vajalikku infot teenuste taotlemise ning menetlusetappide kohta.1350 Seejuures ei pea 
Riigikontroll vajalikuks ega otstarbekaks kogu veebilehe sisu täies mahus tõlkimist teistesse 
keeltesse, kuid rõhutab, et kui riigi või kohaliku omavalituse pakutava teenuse kohta on teistes 
keeltes infot jagatud, ei tohi see olla poolik või eksitav.1351  

Sotsiaalseadustiku seisukohalt on oluline võimaluste loomine ametiasutustega suhtlemisel ja 
asjaajamisel keeleliste erivajadustega inimeste jaoks. Keeleliste erivajadustega inimesed on kurdid 
ja vaegkuuljad, samuti pimedad, pimekurdid, düslektikud, afaasikud, düsartrikud jt.1352 Riigi 
vastavasisuline kohustus on tuletatav põhiseaduse § 28 lõikest 4, mille kohaselt puuetega inimesed 
on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all, aga ka põhiseaduse §-s 12 sätestatud võrdse 
kohtlemise põhimõttest. Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010 püstitab muu hulgas 
eesmärgi: tagada viipekeele kasutajaile ja teistele keeleliste erivajadustega inimestele soodsad 
tingimused õppimiseks, suhtlemiseks ning töötamiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks on püstitatud 
ka ülesanded tagada keelelise erivajadusega inimestele ühiskonnas osalemiseks vähemalt 
minimaalne suhtlemisvõimalus; tagada pimedatele igakülgsed võimalused punktkirja 
omandamiseks ja kasutamiseks ning arendada keeletehnoloogilisi vahendeid (kõnesüntees, 
ekraanilugejad), mis võimaldavad pimedatel kasutada arvutit ja Internetti, tagada keeleliste 
erivajadustega inimestele võimalus kutsuda hädaolukorras (tehniliste vahenditega) abi.1353 

                                                 
1349 Samas, lk 9, p 28-29. 
1350 Avalike teenuste kvaliteet infoühiskonnas. Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn. 1. november 2007, lk 11. 

Arvutivõrgus: www.riigikontroll.ee/upload/failid/ka_20056_avalikteenus_01-11-2007_lopp.pdf 
1351 Samas, lk 14. 
1352 Eesti keele arendamise strateegia 2004–2010. Tartu 2004, lk 35. Arvutivõrgus: 

http://www.eki.ee/keelenoukogu/strat_et.pdf 
1353 Samas, lk 36. 
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5.2. Eesti kehtiv õigus 

HMS § 7 lg 2 järgi haldusorgan hoolitseb haldusmenetlust käsitleva olulise teabe (dokumentide 
esitamise juhendid, näidisvormide täitmise juhendid, blanketid, HMS §-s 36 sätestatud selgitused 
jms) väljapaneku eest oma asukohas ning avaldab selle teabe oma ametlikul veebilehel, kui see on 
haldusorganil olemas. HMS § 36 lg 1 kohustab haldusorganit selgitama menetlusosalisele või 
taotluse esitamist kaaluvale isikule nende soovil:  

− millised õigused ja kohustused on menetlusosalisel haldusmenetluses; 

− millise tähtaja jooksul haldusmenetlus eeldatavasti läbi viiakse ja millised on võimalused 
haldusmenetluse kiirendamiseks;  

− millised taotlused, tõendid ja muud dokumendid tuleb haldusmenetluses esitada;  

− milliseid menetlustoiminguid peavad menetlusosalised sooritama.  

HMS § 36 lg 2 alusel selgitab haldusorgan viivitamatult vajaliku haldusakti taotlemise ja taotluse 
läbivaatamise korda ning muu haldusakti andmise tingimusi, kui taotletava haldusakti andmiseks 
või toimingu sooritamiseks on vajalik eelnevalt mõne muu haldusakti andmine.  

Avaliku teabe seadus sätestab juurdepääsu üldiseks kasutamiseks mõeldud teabele, samuti 
avalikustamiskohustuse seoses teabega, mille vastu avalikkusel võib olla tavapärasest suurem huvi. 
Hüvitiste menetlemisega seonduvalt on eelkõige olulised AvTS § 28 sätestatud teabevaldaja 
kohustused avalikustada: 

1. riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustele esitatavate avalduste ja muude dokumentide 
vormid ning nende täitmise juhendi (AvTS § 28 lg 1 p 4); 

2. muudatused riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste töös ja ülesannetes, mis on seotud 
isikute teenindamisega, vähemalt kümme päeva enne muudatuste rakendamist (AvTS § 28 
lg 1 p 23); 

3. andmed üldkasutatavate teenuste osutamise kohta, samuti muudatuste kohta teenuste 
osutamise tingimustes ja hindades enne selliste muudatuste rakendamist (AvTS § 28 lg 1 p 
27);  

4. asutuse dokumendiregister (AvTS § 28 lg 1 p 31). 

Teabe avalikustamise korral peab olema märgitud, kellelt saab avalikustatud teabe kohta selgitusi 
(AvTS § 28 lg 2). Teabevaldaja on kohustatud teabe avalikustama viisil, mis tagab selle jõudmise 
võimalikult kiiresti igaüheni, kes teavet vajab (AvTS § 30 lg 1). 

AvTS § 21 lg 1 sätestab, et kui teabevaldaja ei valda taotletud teavet, selgitab ta välja pädeva 
teabevaldaja ja edastab talle teabenõude viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul, 
teatades sellest samal ajal teabenõudjale. Telefoni teel esitatud teabenõude võib jätta edastamata 
juhul, kui teabenõudjale teatatakse, kuhu teabenõudega tuleb pöörduda (AvTS § 21 lg 2). 
Eraõiguslikust juriidilisest isikust ja füüsilisest isikust teabevaldaja võib jätta teabenõude 
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edastamata, teatades sellest teabenõudjale viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul 
(AvTS § 21 lg 3).  

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus kohustab riigi- või kohaliku omavalitsuse või 
muu avalik-õigusliku juriidilise isiku asutust, organit, ametnikku, töötajat või kollegiaalorgani 
liiget vastama isiku selgitustaotlusele (MSVS § 2 lg 1). Selgitustaotlus on pöördumine, milles isik 
taotleb adressaadilt teavet, mille andmiseks on vajalik adressaadi käsutuses oleva teabe analüüs, 
süntees või lisateabe kogumine või milles isik taotleb õigusalase selgituse andmist (MSVS § 2 lg 
3). Seejuures käsitletakse õigusalase selgituse andmisena valitsusasutuse, valla- või linnavalitsuse, 
osavalla ja linnaosa valitsuse või valla- või linna ametiasutuse poolt välja töötatud õigusaktide või 
nende eelnõude, asutuse tegevuse aluseks olevate õigusaktide ja asutuse pädevuse kohta antud 
selgitusi. Õigusalaste selgituste eest ei või tasu nõuda (MSVS § 3).  

MSVS § 5 sätestab, et kui adressaat leiab, et ühtegi märgukirjas esitatud seisukohta või ettepanekut 
arvestada või märgukirjale vastata või selgitustaotluses soovitud teavet või selgitust anda ei ole 
tema pädevuses, edastab ta märgukirja või selgitustaotluse pädevale asutusele või organile 
vastamiseks viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul märgukirja või selgitustaotluse 
registreerimisest ning teavitab sellest isikut lõikes 8 sätestatud korras. Isiku teavitamine ei ole 
vajalik, kui märgukiri või selgitustaotlus edastatakse sama asutuse või organi teisele ametnikule või 
töötajale (MSVS § 5 lg 3). Kui adressaat leiab, et mõnda märgukirjas esitatud seisukohta või 
ettepanekut arvestada või selgitustaotluses soovitud teavet või selgitust anda ei ole tema pädevuses, 
edastab ta märgukirja või selgitustaotluse lõikes 3 ettenähtud korras. Adressaat märgib pädevale 
asutusele või organile saadetavas kaaskirjas, millistele märgukirjas või selgitustaotluses 
sisalduvatele küsimustele oodatakse vastust pädevalt asutuselt või organilt. Esialgne adressaat 
vastab märgukirjas või selgitustaotluses sisalduvatele küsimustele, millele vastamist ei ole jäetud 
teisele asutusele või organile (MSVS § 5 lg 4). Märgukirja või selgitustaotlust ei edastata 
vastamiseks kohtule kohtumenetluse seaduse alusel. Sellisel juhul teavitab adressaat isikut, kuidas 
kohtu poole pöörduda (MSVS § 5 lg 6).  

Riigi õigusabi seadus tagab isiku õigusnõustamise riigi kulul juhul, kui ametniku poolne 
nõustamine ei ole piisav või kui tekib õiguslik vaidlus. RÕS § 4 lg 3 alusel on isikul võimalik 
saada õigusabi ka esindamiseks haldusmenetluses või õigusdokumendi koostamiseks.  

5.2.1. Sotsiaalvaldkonna õigusaktid 

RaKS § 42 lg 6 sätestab spetsiifilise teabe andmise kohustuse, mille järgi informatsioon kehtivate 
piirhindade ja hinnakokkulepetes märgitud hindade kohta peab olema raviteenuse tarbijale 
kättesaadav Sotsiaalministeeriumi ja haigekassa veebilehel, apteegis ja retsepti väljakirjutava 
tervishoiuteenuse osutaja juures.  

HKS § 2 lg 2 p 7 sätestab, et oma eesmärgi saavutamiseks annab haigekassa nõu ravikindlustusega 
seonduvates küsimustes.  

RPKS § 54 sätestab pensionikindlustatu informeerimise. Sätte sisuks on kindlustatule juurdepääsu 
võimaldamine teda puudutavatele pensionikindlustuse registri andmetele ning kindlustatu soovil 
teatise väljastamine.  



413 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
6.TEEMA. SOTSIAALHALDUSMENETLUS  

TTTS § 16 lg 4 kohustab Eesti Töötukassat tutvustama töötule enne tema avalikule tööle suunamist 
tema õigusi ja kohustusi avalikus töös osalemisel.  

OAS § 3 lg 4 sätestab, et teave ohvriabiteenuse kasutamise võimaluste kohta on kättesaadav 
kohaliku omavalitsuse, politsei-, pääste-, tervishoiu- ja hoolekande- ning muudes asjaomastes 
asutustes. OAS § 33 järgi on eeluurimisasutus kohustatud teavitama OAS sisust ohvreid ja 
ülalpeetavaid, kes võiksid saada OAS alusel ohvriabiteenust või hüvitist.  

SHS § 27 lg 1 p 2 järgi vanurite toimetulekule kaasaaitamiseks neile harjumuspärases keskkonnas 
ning teiste inimestega võrdväärseks eluks valla- või linnavalitsus tagab osutatavate teenuste kohta 
informatsiooni kättesaadavuse.  

SHS § 35 sätestab isiku õiguse saada teavet sotsiaalhoolekandealaste dokumentide kohta, mis on 
hoolekandetöötaja valduses, samuti sotsiaalhoolekandeasutuses olevatest tema kohta käivatest 
dokumentidest. Hoolekandetöötajal on õigus keelduda teabe andmisest, kui see on vastuolus 
sotsiaalhoolekannet saava isiku huvidega. 

Üldisest teavitamis- ja selgitamiskohustusest sotsiaalvaldkonnas tuleb eristada nõustamist kui 
hüvitise liiki. Näiteks OAS § 3 lg 2 kohaselt seisneb ohvriabiteenus ohvri nõustamises ja ohvri 
abistamises suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ja juriidiliste isikutega. 
Ohvriabiteenuse eesmärk on § 3 lg-st 1 tulenevalt hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse 
või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isiku toimetulekuvõime säilitamine või parandamine.  

SHS § 11 defineerib sotsiaalnõustamise kui isikule vajaliku teabe andmise sotsiaalsetest õigustest 
ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamise konkreetsete sotsiaalsete probleemide 
lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks. Sotsiaalnõustajaks on selleks tööks 
eriettevalmistuse saanud hoolekandetöötaja. Vallas või linnas korraldab sotsiaalnõustamist vastav 
valla- või linnavalitsus. Paragrahvi 29 kohaselt isiku pöördumisel valla- või linnavalitsuse poole on 
viimane kohustatud: 

− hindama isiku abivajadust; 

− andma teavet asjaajamise kohta; 

− vajaduse korral suunama isiku pädeva asutuse või isiku juurde; 

− tegema isiku nõusolekul koostööd isikute või asutustega, kes aitavad isikul saada tema 
vajadustele vastavat abi.  

Abi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel hõlmab muu hulgas isiku nõustamist ja juhendamist 
tegevuskava täitmisel (SHS § 29 lg 2 p 4).  

TTTS § 14 järgi on karjäärinõustamine töötule ja töö- või teenistussuhte lõpetamise kohta teate 
saanud tööotsijale tema isikuomadustele, haridusele ja oskustele vastava haridustee, tööalase 
valiku, koolituse või töö soovitamine. Karjäärinõustamise eesmärk on nõustada isikut töö- ja 
kutsevaliku, töö saamise ja karjääri kujundamise küsimustes. TTTS § 2 p 1 järgi on tööturuteenus 
teenus, mida osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja töölase arengu soodustamiseks ning 
tööandjale sobiva tööjõu saamiseks. TTTS § 9 lg 1 järgi on üheks tööturuteenuse liigiks 
teavitamine tööturu olukorrast ja tööturuteenustest ja –toetustest. TTTS § 11 defineerib nimetatud 
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teenuse sisu kui teabe andmise tööturu seisu ja muudatuste, tööturuteenuste sisu ja nende saamise 
tingimuste ning tööturutoetuste saamise tingimuste kohta. Nimetatud teenust osutatakse § 9 lg-st 2 
tulenevalt ka isikule, kes ei ole töötuna ega tööotsijana arvele võetud. Ilmselt on see teenus 
vähemalt osaliselt kaetud üldise informeerimis- ja selgitamiskohustusega. 

5.3. Välisriikide õigus 

Soome 

Sotsiaalhoolekande kliendi seisundi ja õiguste seaduse § 5 näeb ette kliendi õiguse saada selgitusi 
võimalike toimingute kohta. Selle järgi peavad hoolekandetöötajad selgitama kliendile tema õigusi 
ja kohustusi ning valikuvõimalusi ja nende mõju, samuti muid asjaolusid, mis on tema jaoks 
olulised. Selgitus tuleb esitada selliselt, et klient mõistaks piisavalt hästi selle sisu ja tähendust. Kui 
sotsiaalhoolekandetöötajad ei valda kliendi kasutatavat keelt või klient ei suuda meeleorgani- või 
kõnehäire tõttu end arusaadavaks teha, tuleb võimalust mööda korraldada tõlkimine ja leida tõlk. 
Kui juhtumi võib menetlusse võtta ametiasutuse algatusel, tuleb tõlkimine korraldada 
haldusseaduses sätestatud korras 

Rootsi 

Rootsi sotsiaalteenuste seaduse SFS 2001:453 3. ptk § 1 kohaselt kuulub kohaliku omavalitsuse 
sotsiaalkomisjoni (municipal social welfare committee) ülesannete hulka avalikkusele teabe 
jagamine sotsiaalteenuste kohta kohalikus omavalitsusüksuses. Sama peatüki § 4 täpsustab seda 
kohustust sätestades, et komitee jagab teavet sotsiaalteenuste kohta ja pakub abi üksikisikutele ning 
gruppidele.  

Taani 

Taani CLAS-i üheks eesmärgiks on kaitsta isikute õigusi, kelle taotlusi menetlevad 
sotsiaalasutused ja rõhutada, et ametnik peab pakkuma abi võimalikult varakult ja igakülgselt, 
samuti ennetada, et inimesed ei satuks raskustesse ja ei jääks tööta (CLAS § 1). Haldusorgani 
vastavasisulised kohustused on sätestatud CLAS § 3. CLAS § 3 lg 2 kohustab määrama tähtaja 
menetluse läbiviimiseks (otsuse tegemiseks), juhul kui tähtaega ei ole võimalik järgida, siis tuleb 
taotlejale väljastada kirjalik teatis, millal otsus tehakse. CLAS § 3 lg 5 näeb ette kohustuse tagada 
isikutele vajalik teave sotsiaalõigusaktide, nõustamise ja muu abi suhtes, pidades seejuures silmas, 
et abi osutamiseks võib olla pädev muu asutus või seda osutatakse teiste õigusaktide alusel.  

Saksamaa 

SGB-s paiknevad kohustused I raamatus (§-d 13-17), mitte sotsiaalhaldusmenetlust reguleerivas X 
raamatus. SGB kohaselt tulenevad üldisest sotsiaalõigussuhtest kahesugused nõuded - 
primaarhüvitisnõuded ja sekundaarnõuded. Esimesele vastab kohustatud subjekti kohustus osutada 
rahalisi ja mitterahalisi hüvitisi, teised on kohustatud subjekti kõrvalkohustused. Kõrvalkohustuste 
sätestamise alus on asjaolu, et seaduses ettenähtud hüvitiste osutamine ei ole üksnes õigustatud 
subjekti, vaid ka avalikes huvides. Tegemist on usalduskohustusega (Treu und Glauben), mis 
paneb kohustatud subjektile teavitamis-, nõustamis- ja selgitamiskohustuse, keelab õigustatud 
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subjekti kahjustavad kokkulepped, paneb kohustuse hoida sotsiaalsaladust ning edastada valele 
haldusorganile esitatud hüvitise saamise taotlus ise õigele asutusele.1354 

Saksa SGB I § 13 sätestab kohustatud isiku üldise kohustuse teavitada avalikkust oma pädevuse 
piires SGB-s sätestatud õigustest ja kohustustest. See säte ei tekita kellelegi subjektiivset õigust, 
sest normi adressaadiks on „üldsus”.1355 Üldsuse ebapiisavast teavitamisest või teavitamata 
jätmisest ei saa tuleneda sotsiaalõiguslik taastamisnõue (Herstellungsanspruch).1356 SGB I § 14 
annab igaühele õiguse nõustamisele seoses SGB-s ettenähtud õiguste ja kohustustega. 
Nõustamiseks on pädev isik, kelle vastu saab õiguse maksma panna või kes peab kohustuse täitma. 
Nõustamiskohustuse tekkimise eeltingimuseks on isiku taotlus nõustamiseks või vähemasti 
konkreetne ajend nõustamiseks.1357 SGB I § 15 sätestab spetsiifilise nõustamiskohustuse, mis 
hõlmab muu hulgas info andmist selle kohta, milline asutus milliseid teenuseid osutab, ning 
reguleerib sellise teabe andmiseks infopunktide loomist. SGB I § 15 lg 3 sätestab, et teavitamiseks 
kohustatud asutustel on kohustus teha omavahel ja teiste kohustatud subjektidega koostööd 
eesmärgiga tagada võimalikult ulatuslik teabe andmine (ühe) asutuse kaudu (durch eine Stelle). 
Regulatsioon ei sisalda täiendavaid käitumisjuhiseid, samuti ei näe ette koostööks kindlat vormi. 
Näiteks võidakse kasutada vastastikuseid teavitusi ja konsultatsioone, personali ühist koolitamist 
jne. Vastuvõetav on ka ühiste infopunktide loomine, kuid see ei võta ära iga asutuse kohustust § 15 
lõike 1 alusel teavet anda.1358 

Nõustamiskohustusele vastab õigustatud subjekti õigus nõustamisele. Nõustamiskohustuse tekke 
eelduseks on isiku vajadus teabe järele, mis peab olema kohustatud subjektile selge.1359 SGB-s ei 
ole reguleeritud nõustamiskohustuse rikkumise tagajärgi. Samas on Liidu sotsiaalkohus 
kujundanud nn sotsiaalõigusliku taastamisnõude - põhimõtte, et kui jagatud teave ei ole olnud 
korrektne või piisav ja taotleja on seetõttu õigeaegsest toetusest ilma jäänud, tuleb isikut käsitleda 
nii nagu ta oleks taotluse õigeaegselt esitanud (sozialrechtlicher Herstellungsanspruch).1360 
Sotsiaalõigusliku taastamisnõude dogmaatilised alused on veel vaieldavad, siiski on see 
klassifitseeritav kohtuõiguses väljatöötatud ja tavaõiguses kinnitust leidnud sui generis 
õigusinstituudina.1361 See peab hüvitama asutuse kohustuste rikkumise sotsiaalhoolekande vallas, 
eriti nõustamiskohustuse rikkumise, kui rikkumist ei ole mingil muul moel võimalik kõrvaldada. 
See tähendab ühtlasi, et kohustatud asutus peab erinevate võimaluste korral ex officio otsustama, 
milline variant on isiku parimates huvides. See nõue erineb tagajärgede kõrvaldamise nõudest. 
Tagajärgede kõrvaldamise nõue on suunatud varem kehtinud faktilise olukorra taastamisele. 
Sotsiaalõigusliku taastamisnõude eesmärk on õigusliku olukorra taastamine, mis kehtiks siis, kui 
asutus oleks tegutsenud õiguspäraselt.1362 Maurer on taastamisnõude eeldustena välja toonud 
järgmised tingimused: 

− asutuse õigusvastane tegutsemine, näiteks valeinformatsiooni andmine; 

                                                 
1354 von Maydell, B., Ruland, F., Becker, U. [Hrsg]. Sozialrechtshandbuch (SRH), S. 233 
1355 Samas. 
1356 A. Erlenkämper, W. Fichte. Sozialrecht, vnr 8/22. 
1357 A. Erlenkämper, W. Fichte. Sozialrecht, vnr 8/23. 
1358 Beck'scher Online-Kommentar (§ 15 vnr 7). 
1359 A. Erlenkämper, W. Fichte. Sozialrecht, vnr 8/26. 
1360 A. Erlenkämper, W. Fichte. Sozialrecht, vnr 7/4. 
1361 H. Maurer. Haldusõigus, lk 537, äärenr 23. 
1362 H. Maurer, lk 536, äärenr 20. 
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− üksikisiku väärkäitumine, näiteks taotluse hilinenud esitamine; 

− üksikisikule kahju tekkimine, näiteks hüvitisest ilmajäämine seoses taotluse esitamise 
tähtajast mittekinnipidamisega; 

− põhjuslik seos asutusepoolse õigusrikkumise, üksikisiku väärkäitumise ja kahju vahel. 

Liidu sotsiaalkohus1363 on tuvastanud, et süü olemasolu pole vajalik. Nõude võib esitada ka siis, 
kui õigusvastaselt käitus (nt edastas valeteavet) mitte otsuse teinud asutus vaid mõni teine asja 
menetlemisse kaasatud asutus, isegi kui tegemist on mõne teise halduskandja asutusega. 
Puudutatud isiku ilmne süülisus välistab taastamisnõude esitamise võimaluse.1364 Ülalloetletud 
tingimuste olemasolul võib puudutatud isik nõuda sellise õigusliku olukorra kehtestamist, milles ta 
oleks juhul kui asutus oleks tegutsenud õiguspäraselt. Nõue on seega suunatud teostatava õigusliku 
toimingu abil sellise olukorra loomisele, mis eksisteeriks siis, kui kohustatud subjekt oleks 
järginud talle sotsiaalõigussuhtest tulenevaid kõrvalkohustusi. See tekib aga juhul, kui soovitud 
toiming on üldse lubatud.1365 Näiteks kui isik esitas seoses asutusepoolse valeinformatsiooniga 
taotluse liiga hilja, võib ta nõuda et tema taotlust käsitletakse õigeaegselt esitatuna.1366  

Austria 

Austria ASVG § 357 järgi kohaldatakse sotsiaalhaldusmenetluses üldise haldusmenetluse seaduse 
mõningaid sätteid, muu hulgas AVG § 13a, mille järgi on haldusorganil kohustus isikuid, kellel ei 
ole professionaalset esindajat, menetlustoimingute osas vajadusel suuliselt juhendada ja teavitada 
neid toimingute või nende sooritamata jätmise vahetutest tagajärgedest. 

Šveits 

Šveitsi ATSG art 27 lg 1 sätestab, et kindlustusandjad ja erinevate sotsiaalkindlustuste täidesaatvad 
organid on kohustatud oma pädevuse piires huvitatud isikutele nende õigusi ja kohustusi selgitama. 
Igal isikul on õigus nõuda tasuta nõustamist oma õiguste ja kohustuste osas. Selleks on kohustatud 
pädevad kindlustusandjad, kelle vastu saaks neid õigusi kasutada või kohustusi täita. Nõustamise 
eest, milleks on vajalikud põhjalikud/kulukad uuringud, võib föderaalvalitsus ette näha tasu 
maksmise ning määratleda ka tasumäära (art 27 lg 2). Kui kindlustusandja saab teada, et 
kindlustatud isikul või tema pereliikmel on õigus nõuda sotsiaalhüvitisi teistelt 
sotsiaalkindlusasutustelt, peab ta isikut sellest viivitamatult informeerima (art 27 lg 3). 

Läti 

LpSD § 14 lg 1 p 1 sätestab sotsiaalteenuse osutaja kohustuse tagada igaühele tasuta konsultatsioon 
sotsiaalsetest õigustest ja nende teostamisest, samuti sellest tulenevatest kohustustest. Hüvitise 
osutaja peab tegema sotsiaalteenuse saaja huvides koostööd teiste asutustega.  

                                                 
1363 BSozGE 49, 76, 77 jj; Maurer, lk 536, äärenr 21. 
1364 H. Maurer. Haldusõigus, lk 536, äärenr 21. 
1365 H. Maurer. Haldusõigus, lk 536, äärenr 22. 
1366 H. Maurer. Haldusõigus, lk 536, äärenr 22. 
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5.4. Hinnang  

Austria ASVG näeb ette üldise haldusmenetluse seaduse kohaldamise. Läti LpSD § 14 lg 1 p 1 
sarnaneb SHS § 11 ettenähtud sotsiaalnõustamise regulatsiooniga. Soome, Saksamaa, Taani ja 
Šveitsi õiguses ettenähtu konkretiseerib haldusorgani üldist selgitamiskohustust, sätestades pädeva 
asutuse kohustuse isikutele nende õigusi ja kohustusi hüvitiste menetlemise protsessis selgitada ja 
sellele vastava isiku õiguse.  

Haldusorgani üldine informeerimiskohustus on Eesti kehtivas õiguses HMS ja AvTS alusel 
sätestatud piisava regulatiivsusega ning selle ülekordamiseks SÜS-s puudub vajadus. MSVS näeb 
ette isiku õiguse saada adressaadilt teavet või taotleda õigusalase selgituse andmist (MSVS § 2 lg 
3). Hüvitise taotlemise kontekstis on selle õiguse kasutamine võimalik ilmselt siiski vaid hüvitise 
taotlemist kaaluvate isikute poolt.  

Konkreetse taotluse menetlemise raames tuleneb selgitamiskohustus HMS §-st 36 ja teatud juhul 
eriseadusest. Menetlusosalise või taotluse esitamist kaaluva isiku soovil selgitamiskohustuse 
materiaalse aspekti (nõustamise) konkretiseerimist, võrreldes HMS §-s 36 sätestatuga, võiks 
kaaluda lähtuvalt selgitamiskohustuse eesmärgist sotsiaalhaldusmenetluses – vastata võrreldes 
haldusorganiga nõrgemas positsioonis oleva teenuse saaja vajadustele, silmas pidades asjaolu, et 
vajalike teenuste kindlaksmääramisel ning osutamisel tuleb arvestada isikute individuaalsete 
vajaduste, eelistuste ja mitmekesisusega. Selgitamiskohustuse sätestamine sisulistes küsimustes, 
mis lähtuks isiku individuaalsetest vajadustest võimaldab tagada teenustele võrdsema juurdepääsu 
olenemata isiku majanduslikust olukorrast või õigusalastest teadmistest. Täpsustada võiks, et pädev 
asutus on kohustatud andma isikule tema huve ja vajadusi arvestavat teavet, abistama isikut 
konkreetse hüvitise taotlemisega seotud küsimustes, andma teavet õiguste kaitsmise võimalustest, 
seejuures silmas pidades võimalust, et isikul võib olla õigus saada hüvitist teiselt asutuselt. 
Seejuures on oluline arvestada, et haldusorgani selgitamiskohustus ei piirdu üksnes HMS §-s 36 
sätestatuga, see omab muu hulgas kokkupuutepunkte uurimispõhimõttega (asjaolude 
väljaselgitamisega), menetlusosalise ärakuulamisega, haldusakti põhjendamisega.  

Spetsiifilised nõustamiskohustused (sotsiaalteenused), mis oluliselt täpsustavad isiku õigusi 
nõustamisprotsessis (nt karjäärinõustamine) võiksid jääda eriosasse vastava teenuse liigi juurde. 

6. Taotleja kaasaaitamiskohustus 

6.1. Lähtekaalutlused 

Kaasaitamiskohustus on seotud sotsiaalriigi printsiibiga. Sotsiaalriigi printsiip kohustab ühelt poolt 
riiki osutama vajadusel abi. Teiselt poolt kohustab see kodanikku arvestama riigi sotsiaalhüvitiste 
struktuuri finantseeritavuse ja toimimisvõimega ning aitama võimaluse piires kaasa oma 
abivajaduse kõrvaldamisele.1367 Kaasaaitamiskohustused hõlmavad asjas oluliste selgituste 
andmist, teabe kogumiseks nõusoleku andmist, dokumentaalsete tõendite esitamist, isiklikku 
kohaleilmumist, uuringute talumist, vajaduse vähendamise1368 kohustust. Kaasaitamiskohustusele 
seab piirid proportsionaalsuse põhimõte (sellele vastav haldusorgani nõue peab olema sobiv, 

                                                 
1367 S. Wippermann-Kempf "Die Bedeutung des Leistungsantrags im Sozialrecht", lk 124. 
1368 Näiteks isiku kohustus osa võtta teenustest, mille eesmärk on osalemine tööelus, kui need teenused isiku töösoovi ja 

kutseoskusi ning võimeid arvestades aitaksid parandada või säilitada tema töövõimet ja töö leidmise võimalusi. 
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vajalik, eesmärgipärane). Haldusorgan peab erinevate kaasaitamiskohustuste olemasolul tegema 
isiku jaoks kõige vähem koormava valiku.  

Õige ja õiglase otsuse tegemine haldusmenetluses sõltub haldusorgani käsutuses olevast teabest. 
Kaasaaitamiskohustus tekib taotleja poolt taotluse esitamisest. Seejuures ei ole oluline taotluse 
menetlemise edukus või see, kas taotlus esitati pädevale kohustatud subjektile. Piisab sellest, kui 
õigustatud subjekt oletab oma taotluses kohustatud subjektile hüvitise osutamise suhte 
olemasolu.1369 Riigikohtu halduskolleegium on selgitanud pensioniõigusliku staaži tõendamist 
puudutavas lahendis, ”et kehtiv õigus ei sätesta pensioni taotlemisel esitatavate dokumentide 
ammendavat loetelu. RPKS § 31 lg-test 3 ja 4 tulenevalt esitab taotleja pensioniavalduse koos 
"kõigi vajalike dokumentidega". Pensioni taotlemise üldise loogika kohaselt lasub pensioni 
määramiseks vajalike dokumentide esitamise kohustus eelkõige taotlejal (RPKS § 31 lg-d 3 ja 4). 
Sellest põhimõttest lähtub ka "Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend" 
(näit §-d 6 ja 13). Juhtudeks, kui pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide saamisel tekivad 
takistused, sätestab RPKS § 31 lg 3, et elukohajärgne pensioniamet osutab pensioni taotlejale 
vajaduse korral abi pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide saamisel.”1370 

Kaasaaitamiskohustus lõppeb haldusmenetluse ja/või õigustatud ja kohustatud subjekti vaheliste 
materiaalõiguslike suhete lõppemisel, näiteks negatiivse otsuse vaidlustamatuks muutumisel või 
hüvitise osutamise lõppemisel, samuti juhul kui kaasaitamiskohustuse täitmine ei ole enam vajalik, 
sest kohustatud subjekt on asjaolud välja selgitanud muude vahenditega või ja 
kaasaaitamiskohustuse täitmine ei ole faktilistel või õiguslikel põhjustel enam võimalik.1371 
Tegemist on ebaehtsate kohustustega, mis ei ole sundtäidetavad.1372 Kaasaitamiskohustuse täitmata 
jätmise tagajärjeks võib olla hüvitise vähendamine või sellest ilma jäämine. 

Taotleja kaasaaitamiskohustustest tuleb eristada kolmandate isikute kaasaaitamiskohustusi, kes 
tegutsevad sotsiaalabi ja –kindlustuse süsteemides tulevaste hüvitiste eelduste loojate ja 
tõendajatena, näiteks tööandja teatamiskohustused.1373 Kaasaitamiskohustus laieneb kolmandatele 
isikutele ainult siis, kui kolmandatelt isikutelt saadav teave on sotsiaalhüvitise osutamiseks eriliselt 
vajalik (nt tööandjad, pereliikmed, arstid, ülalpidamiseks kohustatud isikud).1374  

Õiguskantsleri soovitusest Sotsiaalkindlustusametile õiguspärasuse ja hea halduse tava 
järgimiseks1375 nähtub, et isikud ei teavita pensioniameteid asjaoludest, mis mõjutavad 
sotsiaalkindlustushüvitise suurust või õigust sellele. Õiguskantsler nendib, et õigustloovatest 
aktidest küll tuleneb isikutele kohustus teavitada asjaoludest, mis mõjutavad isiku õigust 
sotsiaalkindlustushüvitisele või selle suurust, ning et õiguse mittetundmine ei vabasta selle 
täitmisest. Õiguskantsler leiab, et teavitamiskohustuse olemasolu iseenesest ei tähenda seda, et 
isikud teaksid/teadvustaksid selle sisu ja täitmata jätmise tagajärgi, kui neile seda eraldi ei 

                                                 
1369 S. Wippermann-Kempf "Die Bedeutung des Leistungsantrags im Sozialrecht", lk 132-133. 
1370 RKHKo nr 3-3-1-4-09, p 17. 
1371 Samas, lk 133. 
1372 Samas, lk 156. 
1373 Samas, lk 135. 
1374 Samas, lk 135. 
1375 Õiguskantsleri soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks nr 7-7/080148700801942, lk 5-6. 

Arvutivõrgus: 
http://www.oiguskantsler.ee/public/resources/editor/File/03_Soovitus_Sotsiaalkindlustusametile__igusp_rasuse..._t
eatavakstegemisega__m_rts_2008.pdf 
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selgitata.1376 Seega on isiku kaasaitamiskohustuse tõhus realiseerimine otseselt seotud 
haldusorganipoolse informeerimiskohustuse igakülgse täitmisega. 

6.2. Eesti kehtiv õigus 

Haldusorganil on õigus nõuda haldusmenetluse käigus menetlusosalistelt ning muudelt isikutelt 
nende käsutuses olevate tõendite ja andmete esitamist, mille alusel haldusorgan teeb kindlaks asja 
lahendamiseks olulised asjaolud (HMS § 38 lg 1). Tõendiks võib olla menetlusosalise seletus, 
dokumentaalne tõend, asitõend, paikvaatlus, tunnistaja ütlus ning eksperdi arvamus (HMS § 38 lg 
2). Menetlusosaline on kohustatud haldusorganile esitama ja teatavaks tegema talle teada olevad 
menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid. Selle kohustuse täitmata jätmisel võib haldusorgan 
soodustava haldusakti andmisel jätta taotluse läbi vaatamata (HMS § 38 lg 3). 

Haldusorganil on õigus kirjaliku kutsega kutsuda isik välja menetlusosalise, tunnistaja, eksperdi 
või tõlgina (HMS § 17 lg 1). Kutse peab olema kirjalik ja selles tuleb muu hulgas selgitada, mis 
asjas, kellena ja millise eesmärgiga isik välja kutsutakse (HMS § 17 lg 2 p 4). Samuti peab isikule 
selgitama ilmumata jäämise tagajärgi (HMS § 17 lg 2 p 5). Menetlusosaliselt seletuse võtmine, 
dokumentaalse tõendi või asitõendi võtmine/uurimine, paikvaatluse teostamine, eksperdi arvamuse 
võtmine on menetlustoimingud.1377 Menetlustoimingu hilisema õiguspärasuse kontrolli 
kergendamise eesmärgil sätestab HMS § 18 menetlustoimingu protokollimise võimaluse. 
Protokolli koostamise eesmärgiks on menetlustoimingu objektiivne kirjeldamine.1378 HMS § 18 lg 
1 sätestab ammendavalt, millistel juhtudel on menetlustoimingu protokollimine nõutav. 
Menetlusosalise ütluse, arvamuse või seletuse andmine haldusorganile tuleb alati protokollida 
(HMS § 18 lg 1 p 3). Selleks, et kasutada koostatud protokolli hiljem võimaliku tõendusvahendina, 
peab see vastama HMS § 18 lg 2 sätestatud vorminõuetele.  

Haldusakti, mis andmise ajal oli õiguspärane, võib tunnistada isiku kahjuks edasiulatuvalt 
kehtetuks, kui haldusorganil oleks olnud õigus jätta haldusakt hiljem muutunud faktiliste asjaolude 
tõttu või hiljem muutunud õigusnormi alusel välja andmata ja avalik huvi haldusakti kehtetuks 
tunnistamiseks kaalub üles isiku usalduse, et haldusakt jääb kehtima (HMS § 66 lg 2 p 2). 
Nimetatud juhul võib haldusakti tunnistada kehtetuks asjaolude muutumisest alates, kui isik, kelle 
kahjuks haldusakt kehtetuks tunnistatakse, on jätnud süüliselt täitmata kohustuse teatada asjaolude 
olulisest muutumisest (HMS § 66 lg 4). 

6.2.1. Sotsiaalvaldkonna õigusaktid 

RaKS  

RaKS 3. peatükk “Ravikindlustushüvitis” 1. jagu “Üldtingimused” §-s 28 on ette nähtud 
ravikindlustuse hüvitise saamise piirangud. Selle kohaselt otsustab haigekassa 
ravikindlustushüvitisele õiguse kaotamise kui kindlustatud isik ei täida arsti määratud 
meditsiiniliselt põhjendatud ravi (RaKS § 28 lg 1). Paragrahvi 28 lg-t 1 ei kohaldata, kui: 

                                                 
1376 Õiguskantsleri soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks nr 7-7/080148/00801942, lk 9, p 28-29. 
1377 "Haldusmenetluse seaduse" ja "Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse" eelnõu seletuskiri. Kättesaadav: 

http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=003672870&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 

1378 Samas. 
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a) tegemist on ravikindlustushüvitisega, mille rahaline väärtus ei õigusta kindlustatud isiku 
kehalise enesemääramise õiguse piiramist; 

b) tegemist on olulise sekkumisega kindlustatud isiku kehalise enesemääramise õigusesse; 

c) nõusoleku andmisest või arsti määratud ravi täitmisest keeldumiseks on kindlustatud isikul 
või tema seaduslikul esindajal mõjuv põhjus; 

d) määratava tervishoiuteenuse tagajärjel tekib tõsine risk, et kindlustatud isik võib saada 
raske tervisekahjustuse või surra; 

e) määratav tervishoiuteenus on seotud kindlustatud isiku suurte valudega või püsivate valude 
tekkimise ohuga.  

Haigekassa otsustab juhtudel, kui kindlustatud isik ei täida arsti määratud meditsiiniliselt 
põhjendatud ravi ravikindlustushüvitisele õiguse kaotamise HMS-s sätestatud korras, arvestades 
RaKS-s ettenähtud erisustega (RaKS § 28 lg 2). Kindlustatud isikul on õigus algatada § 28 lõike 2 
alusel tehtud haigekassa otsuse suhtes vaidemenetlus kümne kalendripäeva jooksul 
haldusmenetluse seaduses sätestatud korras (RaKS § 28 lg 3). 

Kindlustatud isikul ei ole õigust saada ravikindlustushüvitist ka juhul, kui ravikindlustushüvitiste 
saamise vajadus on tekkinud seoses osalemisega teadusuuringus, sealhulgas kliinilises 
ravimiuuringus (RaKS § 28 lg 5).  

Ajutise töövõimetushüvitise saamise õiguse piirangud on sätestatud RaKS § 60 lg 1. 

Selle kohaselt ei ole kindlustatud isikul õigust saada ajutise töövõimetuse hüvitist, kui: 

a) kindlustatud isiku või põetatava isiku haigestumise või vigastuse põhjustas isiku tahtlus; 

b) kindlustatud isiku või põetatava isiku haigestumine või vigastus on tingitud 
liiklusseaduse alusel kehtestatud korras või arsti tehtud ekspertiisiga tuvastatud 
joobeseisundist; 

c) kindlustatud isik või põetatav isik eirab arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi, 
mille tõttu on tervenemine takistatud; 

d) kindlustatud isik ei ilmu määratud ajal arsti vastuvõtule ilma mõjuva põhjuseta; 

e) kindlustatud isik saab ajutise töövõimetuse aja seest sotsiaalmaksuga maksustatavat 
tulu. 

 
RaKS § 60 lg 3 sätestab, et kui kindlustatud isik või hooldatav isik ei ilmu määratud ajal arsti 
vastuvõtule ilma mõjuva põhjuseta, kaotab isik õiguse saada ajutise töövõimetuse hüvitist arsti 
vastuvõtule mitteilmumise päevast alates.  
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HKS  

HKS alusel korraldab Haigekassa ravikindlustust, tagades ravikindlustusraha efektiivse ja 
otstarbeka kasutamise (HKS § 2 lg 1). Haigekassa võib oma eesmärgi1379 saavutamiseks nõuda 
kõigilt isikutelt ja asutustelt asjakohaste dokumentide ja informatsiooni esitamist, kui seaduses ei 
ole ette nähtud teisiti (HKS § 2 lg 3). Haigekassa kontrollib tervise edendamise, haiguste 
ennetamise ja tervishoiuteenuste osutajate poolt osutatud teenuste ja väljaantud töövõimetuslehtede 
ning retseptide õigsust ja põhjendatust, samuti apteegi poolt ravimite soodustingimustel 
väljastamise õigsust ja põhjendatust. Ebaõigsuse või põhjendamatuse korral on haigekassal õigus 
summa väljamaksmine vaidlustada või summa väljamaksmisest keelduda. Haigekassal on õigus 
ebaõigesti või põhjendamatult väljamakstud summa tagasi nõuda või pidada kinni järgmiste 
perioodide väljamaksetest (HKS § 4 lg 1). Haigekassa nõuab kindlustatult põhjendatud kahtluse 
korral arstliku läbivaatuse või terviseuuringute läbimist ja nende tulemuste avaldamist haigekassale 
(HKS § 4 lg 4).  

RPKS 

Pensionär on kohustatud kirjalikult teatama elukohajärgsele pensioniametile pensioni vähendamist 
tingivatest asjaoludest kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest arvates (RPKS § 25 lg 2). RPKS 
§ 47 lg 1 p 2 sätestab, et pensionärile enammakstud pensionisumma peetakse riiklikust pensionist 
kinni, kui enammakse on põhjustatud pensionäri teadlikust valeandmete esitamisest või pensioni 
saamist mõjutavate asjaolude teatamata jätmisest. 

“Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhendi” § 38 sätestab pensionäri 
kohustuse teatada pensioni maksmist mõjutavatest asjaoludest. Pensionär on kohustatud kümne 
päeva jooksul, arvates asjaolude tekkimisest, pensioni maksvale pensioniametile kirjalikult teatama 
kõikidest asjaoludest, mis toovad kaasa pensioni maksmise lõpetamise, peatamise või pensioni 
suuruse muutumise (§ 38 lg 1). Seaduse § 46 lõigetes 1–3 nimetatud juhtudel on pädev asutus 
kohustatud kümne tööpäeva jooksul kirjalikult teatama pensioni maksvale pensioniametile 
asjaoludest, mis toovad kaasa pensioni maksmise peatamise või pensioni suuruse muutumise (§ 38 
lg 2).  

TKindlS 

Teatamiskohustus on sätestatud 2. peatüki “Töötuskindlustushüvitis” §-s 14. Selle kohaselt on 
kindlustatu kohustatud teatama Töötukassale viivitamatult kõikidest asjaoludest, mis toovad kaasa 
töötuskindlustushüvitise saamise õiguse lõppemise (TKindlS § 14 lg 1).  

Töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse enne TKindlS § 8 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud 
perioodi lõppemist (§ 13 lg 1): 

− töötuna arveloleku lõpetamise päevale järgnevast päevast arvates, kui kindlustatu töötuna 
arvelolek lõpetatakse tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 7 lõike 1 punktide 1, 3, 4 ja 7–9 
alusel; 

                                                 
1379 Haigekassa eesmärk on ravikindlustushüvitiste võimaldamine vastavalt ravikindlustuse seadusele, muudele 

õigusaktidele ja haigekassa eelarves ettenähtud ravikindlustuse kuludele (HKS § 2 lg 1). 
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− hüvitise saamise õigust mõjutavate asjaolude tekkimise päevale järgnevast päevast arvates, 
kui kindlustatu keeldub mõjuva põhjuseta tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 10 
sätestatud individuaalse tööotsimiskava täitmisest või sama seaduse § 12 lõigetes 3 ja 4 
sätestatud sobivast tööst; 

− vastuvõtule tulemata jätmise päevale järgnevast päevast arvates, kui kindlustatu ei tule 
mõjuva põhjuseta talle määratud ajal Töötukassasse vastuvõtule; 

− Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi Konföderatsioonis § 121 lõikes 1 
nimetatud tööotsingu perioodi lõppkuupäevast arvates, kui kindlustatu ei naase 
tööotsingutelt enne nimetatud perioodi lõppu; 

− avalduse esitamise päevast arvates, kui kindlustatu esitab sellekohase kirjaliku avalduse.  

TTTS 

TTTS “Üldsätete” § 5 sätestab teatamiskohustuse. Töötu, tööotsija ja tööandja on kohustatud 
viivitamatult teatama Eesti Töötukassale asjaoludest, mis toovad kaasa arveloleku lõpetamise või 
käesolevas seaduses sätestatud tööturuteenuste ja -toetuste saamise õiguse lõppemise.  

Eesti Töötukassa teeb otsuse isiku töötuna arveloleku lõpetamise kohta § 7 lg 1 alusel mh 
järgmistel juhtudel: 

a) kui töötu vähemalt kord 30 päeva jooksul ei tule Eesti Töötukassasse vastuvõtule, välja 
arvatud juhul, kui töötu ei saanud tulla vastuvõtule mõjuva põhjuse või tööturukoolitusel 
või tööpraktikal osalemise tõttu ja eelnevalt oli tema individuaalsesse tööotsimiskavasse 
märgitud, et ta võtab Eesti Töötukassaga ühendust telefoni teel; 

b) kui töötu kolmandat korda mõjuva põhjuseta ei tule talle määratud ajal Eesti 
Töötukassasse vastuvõtule; 

c) kui töötu keeldub individuaalse tööotsimiskava kinnitamisest; 

d) kui töötu kolmandat korda mõjuva põhjuseta keeldub individuaalse tööotsimiskava 
täitmisest; 

e) kui töötu kolmandat korda mõjuva põhjuseta keeldub sobivast tööst; 

f) töötu soovil. 

Eesti Töötukassa teeb otsuse isiku tööotsijana arveloleku lõpetamise kohta (§ 7 lg 2) kui tööotsija 
viimasest pöördumisest Eesti Töötukassasse on möödunud 30 päeva. 

Töötutoetuse maksmise peatamine 

Töötutoetuse maksmine peatatakse, kui (TTTS § 32): 

a) töötu esmakordselt mõjuva põhjuseta keeldub sobivast tööst – 10 päevaks; 
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b) töötu esmakordselt mõjuva põhjuseta keeldub individuaalse tööotsimiskava 
täitmisest – 10 päevaks; 

c) töötu esmakordselt mõjuva põhjuseta ei tule määratud ajal Töötukassasse 
vastuvõtule – viimase pöördumise päevale järgnevast päevast kuni Töötukassasse 
vastuvõtule tulemise päevani (kaasa arvatud). 

Töötutoetuse maksmise ennetähtaegne lõpetamine 

Töötutoetuse maksmine lõpetatakse ennetähtaegselt, kui (TTTS § 33): 

a) töötu teist korda mõjuva põhjuseta ei tule talle määratud ajal Töötukassasse 
vastuvõtule; 

b) töötu teist korda mõjuva põhjuseta keeldub individuaalse tööotsimiskava täitmisest; 

c) töötu teist korda mõjuva põhjuseta keeldub sobivast tööst; 

d) töötuna arvelolek lõpetatakse käesoleva seaduse § 7 lõike 1 alusel. 

Vaidluste lahendamist käsitlev TTTS 7. ptk § 41 lg 1 sätestab alusetult saadu tagasinõudmise 
alused. Selle kohaselt nõuab Töötukassa tööturutoetuse või TTTS § 9 lõike 1 punktides 3, 5 ja 7–13 
nimetatud tööturuteenuse saaja poolt teadliku valeandmete esitamise või tööturutoetuse või -
teenuse saamist mõjutavatest asjaoludest teatamata jätmise korral või käesoleva seaduse § 18 
lõikes 7, § 19 lõikes 8 ning § 20 lõikes 5 nimetatud juhtudel tööturutoetusteks alusetult makstud 
või tööturuteenuste osutamiseks kulunud summad tagasi. 

RPTS 

Asjaoludest, mis mõjutavad peretoetuste saamist või toetuste suurust, on toetuste saaja kohustatud 
elukohajärgsele pensioniametile kirjalikult teatama kümne tööpäeva jooksul, arvates nende 
asjaolude tekkimise päevast (RPTS § 29 lg 1) 

Toetuste saaja teadliku valeandmete esitamise või peretoetuste saamist mõjutavate asjaolude 
mitteteatamise ilmnemisel nõutakse peretoetusteks enammakstud summad tagasi või tehakse 
tasaarvestus (RPTS § 30 lg 1). 

VHS 

Teatamiskohustus on sätestatud §-s 5. Kui hüvitise saaja saab hüvitise maksmise kalendrikuul 
hüvitise määrast suuremat sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu (välja arvatud füüsilisest isikust 
ettevõtja ettevõtlustulu) või ilmnevad muud asjaolud, mis mõjutavad hüvitise suurust või õigust 
hüvitisele, on ta kohustatud sellest pensioniametile viivitamata kirjalikult teatama (VHS § 5 lg 1). 
Kui hüvitise saaja saab hüvitise määrast kõrgemat sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu VHS § 3 
lõikes 71 nimetatud juhtudel, esitab hüvitise saaja pensioniametile sotsiaalmaksu maksja tõendi tulu 
saamise kohta, jõustunud kohtuotsuse, -määruse, töövaidluskomisjoni otsuse või muud asjakohased 
dokumendid (VHS § 5 lg 2).  
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Hüvitiseks enammakstud summa nõutakse tagasi VHS § 7 alusel. Hüvitise enammaksmisena 
käsitatakse ka juhtumit, kui hüvitise saaja jätab pensioniametile teatamata asjaoludest, mis 
mõjutavad hüvitise suurust või õigust hüvitisele.  

ElatisAS 

Elatisabi saaja kohustused on sätestatud §-s 9. Vanem, kellele elatisabi välja makstakse, on 
kohustatud viivitamata teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
Sotsiaalkindlustusametile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, eelkõige hagi 
tagamise määruse tühistamisest, elatisnõude rahuldamata jätmisest, lapse kasvatamise lõpetamisest 
ja võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest perekonnaseaduse § 61 lg-s 4 nõutavas ulatuses 
(ElatisAS § 9 lg 1). Kui elatist maksma kohustatud vanem ei täida vabatahtlikult kohtulahendist 
tulenevat elatise maksmise kohustust, on elatisabi taotleja kohustatud esitama täitmisavalduse. 
Taotleja on kohustatud viivitamata teatama Sotsiaalkindlustusametile täitmisavalduse esitamisest 
(ElatisAS § 9 lg 2). 

RMTS 

Matusetoetuse taotlemisel peab matusekorraldaja avalduses kinnitama, et talle ei ole hüvitatud 
matuse korraldamise kulusid teiste seaduste alusel (RMTS § 7 lg 2). Tulenevalt RMTS §-st 10 
võivad matusetoetuse määramata jätmise aluseks olla muu hulgas asjaolud, et toetuse taotleja 
esitab valeandmeid või ei kõrvalda puudusi ega esita täiendavaid dokumente ettenähtud tähtajaks. 
Matusetoetust saanud isiku poolt teadvalt valeandmete esitamise tõttu alusetult makstud 
matusetoetus nõutakse tagasi pensioniameti põhjendatud otsuse alusel (RMTS § 13 lg 1). Kui 
matusekulud hüvitatakse matusekorraldajale mõne teise seaduse alusel, on matusekorraldaja 
kohustatud saadud riikliku matusetoetuse summa pensioniameti arvele tagasi maksma viie 
tööpäeva jooksul matusekulude hüvitise saamise päevast arvates. 

OAS 

Asjaolust, mis tingib hüvitise suuruse vähendamise või hüvitise maksmise lõpetamise, on hüvitise 
saaja kohustatud Sotsiaalkindlustusametile teatama 15 päeva jooksul taolise asjaolu tekkimisest 
arvates (OAS § 26 lg 1). 

OAS § 16 sätestab hüvitise maksmist välistavad asjaolud. Hüvitist ei maksta, OAS § 16 lg 1 
sätestatud juhtudel kui ohver: 

− on kuriteo toimepanemise või kahju tekkimise esile kutsunud või seda soodustanud oma 
tahtliku või kergemeelse käitumisega 

− ei ole 15 päeva jooksul kuriteost teatanud, kuigi oleks olnud võimeline seda tegema, ja 
politsei ei ole ka muul viisil sellest teada saanud; 

− on süüdi mõistetud vägivallakuriteo toimepanemise eest või karistusseadustiku § 255 lõike 
1 või § 256 lõike 1 alusel ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri 
seaduse kohaselt kustutatud; 

− hüvitise maksmine on ebaõiglane või põhjendamatu muudel põhjustel.  
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Hüvitise maksmisest võib keelduda, kui hüvitise taotleja on keeldunud tegemast õiguskaitse-
organitega koostööd kuriteo asjaolude selgitamiseks, kurjategija kindlakstegemiseks ja tabamiseks 
ning kahjude tõendamiseks (OAS § 16 lg 4).  

PISTS 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste saaja on kohustatud kümne päeva jooksul teatama 
Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutuse (PISTS § 20 lg 7). PISTS 
alusel puuetega inimeste sotsiaaltoetusteks liigselt makstud summad makstakse tagasi 
vabatahtlikult, nõutakse tagasi või tehakse tasaarvestus, kui enammakse on tingitud teadvalt 
valeandmete esitamisest (PISTS § 24 lg 1). 

SHS  

Isik, kelle eest on puudujääv osa1380 hüvitatud, on kohustatud maksma SHS § 1122 lg 1 järgi 
puudujääva osa hüvitamiseks alusetult makstud summad riigile tagasi, kui ta on: 

a) jätnud teadlikult puudujääva osa hüvitamiseks vajalikud andmed esitamata; 

b) esitanud teadlikult valeandmeid või 

c) jätnud Sotsiaalkindlustusameti teavitamata muust asjaolust, mille tulemusel puudujääv 
osa vähenes.  

Alusetult makstud puudujääva osa tagasinõudmist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SHS § 1122 lg 
1). 

Isik esitab valla- või linnavalitsusele andmed, mis on vajalikud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, 
vältimatu sotsiaalabi ja muu abi saamiseks (SHS § 30 lg 1). Teadvalt andmete varjamise või 
valeandmete esitamise korral toetust ei maksta (SHS § 30 lg 6).  

6.3. Välisriikide õigus 

6.3.1. Rootsi 

Rootsi SFS 2001:453 4. ptk § 4 lg 1 kohaselt võib social welfare committee kohustada 
toimetulekutoetuse (livelihood support) saajat osalema teatud juhtudel töökogemuse saamise või 
muude oskuste arendamiseks mõeldud tegevustes. Tegevuse eesmärgiks peaks olema isiku 
edaspidine iseseisev toimetulek, tema sisenemine tööturule (lg 2). Sama peatüki § 5 sätestab, et kui 
isik ei täida eelnimetatud kohustust mõjuva põhjuseta, võib ta edasisest toimetulekutoetusest ilma 
jätta või toetust vähendada. 

Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu ptk 114 § 13 näeb ette haldusorgani uurimiskohustuse ja 
sellele vastava isiku andmete esitamise kohustuse. Paragrahvi 13 2. lause kohaselt on iga isik 

                                                 
1380 Kui teenust saama õigustatud isikul ei ole käesoleva seaduse § 1119 lõigetes 2 ja 4 sätestatut arvestades piisavalt 

rahalisi vahendeid omaosaluse tasumiseks, hüvitatakse isiku eest riigieelarvega kehtestatud isiku omaosaluse 
maksimaalsest maksumusest puudujääv osa riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti eelarve kaudu (SHS § 1120). 
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kohustatud esitama hüvitise määramise jaoks olulised või muus osas selle seaduse kohaselt 
kasutatavad andmed. Kui ei ole sätestatud teisiti, siis andmete esitamise kohustuse osas kehtib ka § 
4 lg 2, mis näeb ette isiku kohustuse esitada asjaga seotud andmed ausalt ja südametunnistuse järgi 
vastavuses tegeliku olukorraga, omakäeliselt allkirjastatult (sama kehtib muutunud asjaoludest 
teatamise korral § 44 lg 3 alusel). Paragrahv 14 sätestab haldusorgani volitused asja läbivaatamisel 
ning annab haldusorganile, kui see on hüvitise määramise või selle seaduse muu kohaldamise 
seisukohalt vajalik, õiguse:  

1. küsitleda kindlustatud isiku tööandjat, arsti või mõnda muud isikut, kelle puhul võib 
eeldada vajalike andmete saamist, 

2. külastada kindlustatud isikut, 

3. taotleda eraldi arstlikku või teatud eriarsti või muu spetsialisti poolset ekspertiisi,  

4. esitada taotlus, et kindlustatud isik läbiks uuringu teatud eriarsti juures või mõne muu 
uuringu või osaleks teatud kontrollkohtumisel, võimaldamaks anda hinnangut isiku 
tervislikule seisundile ja töövõimele ning taastumise võimalikkusele.  

Väljamakse tegemiseks välismaal on nõutav tõend soodustusõiguse jätkuva olemasolu kohta. 
(§ 15). Paragrahvides 16-26 sätestatakse haldusorgani õigused saada menetlemiseks vajalikku 
teavet hüvitise liikide kaupa: rasedustoetus § 16, ajutine vanematoetus § 17 ja § 18, haigustoetus 
§ 19, haigushüvitis ja tegevushüvitis § 20, töökahjustushüvitis § 21, nakkuskandjahüvitis § 22, 
lähedase isiku toetus § 23, invaliidsushüvitis ja hooldustoetus § 24, üldine vanaduspension § 25, 
elusoleva pereliikme soodustused § 26. Uurimismeetmeid reguleerivad § 13 ning § 14 p 1 ja 2 
sätted kehtivad ka ülalpidamistoetuse maksmiseks kohustatud isikute ja elusolevate pereliikmete 
suhtes seoses nende õigustega soodustusele (§ 28).  

Paragrahv 27 näeb ette kindlustatud isiku või kolmanda isiku õiguse saada § 14, § 20 ja § 24 
ettenähtud uurimisega seotud kulude eest hüvitist vastavalt ettekirjutustele, mis on sätestatud 
valitsuse või valitsuse vastavalt nimetatud ametkonna poolt. Sama paragrahvi teise lause kohaselt 
saab kindlustatud isik hooldustoetuse, haigushüvitise, tegevustoetuse või invaliidsushüvitise 
taotlemisega seotud arstliku uuringu või arstliku ekspertiisi kulude eest hüvitist vastavalt valitsuse 
poolt sätestatud ettekirjutustele. 

Vastavalt §-dele 41-43 on isik kohustatud Rootsis elamise ja töötamise registreerima ning võtma 
ennast arvele sotsiaalkindlustuskassas juhul kui andmed tema kohta ei ole kantud 
rahvastikuregistrisse või kui ta lahkub Rootsist ning see võib omada mõju 
sotsiaalkindlustuskaitsele. 

Muutunud asjaoludest teavitamise kohustus on sätestatud §-s 44: isik, kes taotleb soodustust, omab 
selleks õigust või saab muid käesoleva seaduse järgseid soodustusi, on kohustatud teavitama 
sellistest muutunud asjaoludest, mis mõjutavad soodustuste saamise õigust või nende ulatust. 
Paragrahvi 44 2. lõikes on antud näitlik loetelu muutunud asjaoludest, millest tuleb teatada:  

− elamine Rootsis või viibimine välismaal, 
− eluasemega seonduvad suhted,  
− perekonnaseis, hooldus ja kooselamine täiskasvanu või lapsega,  
− tervislik seisund, 
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− töötamine Rootsis või välismaal,  
− töövõime,  
− sissetulekud ja  
− välismaised sotsiaalkindlustussoodustused. 

Muutunud asjaoludest tuleb teavitada hiljemalt neljateistkümne päeva jooksul arvates päevast, mil 
teavitamiskohustuslik isik sai muudatusest teada (§ 45). 

Teavitamiskohustuse täitmata jätmise tagajärjed on toodud §-s 47. Selle kohaselt võib 
Sotsiaalkindlustuskassa hüvitise maksmise lõpetada või selle suurust vähendada kui tegemist on 
asjaoludega, mis omavad tähendust hüvitise saamise õiguse või selle suuruse seisukohalt ja kui 
kindlustatud isik või soodustatud isik: 

a) on teadlikult või raske hooletuse tõttu esitanud valesid või eksitavaid andmeid,  

b) ei ole esitanud andmeid § 13 kohaselt või 

c) ei ole teavitanud muutunud asjaoludest § 44 ja § 45 kohaselt. 

Asjaolude väljaselgitamisele suunatud kaasaaitamiskohustuse täitmata jätmise tagajärjel võidakse 
hüvitise maksmine lõpetada või hüvitise suurust vähendada, kui hüvitise saamiseks õigustatud isik 
keeldub ilma aktsepteeritava põhjuseta asjaolude väljaselgitamisele kaasa aitamast §-de 14-26 
kohaselt (§ 48). Samuti võidakse hüvitise maksmine lõpetada või selle suurust vähendada, kui 
hüvitise saamiseks õigustatud subjekt keeldub: 

a) arsti ettekirjutuste järgimisest (§ 49), 

b) haigestumisega seotud arstitõendi või kinnituse esitamata jätmisest (§ 50),  

c) oma asukoha aadressi esitamajätmisest, kus isik viibib haiguse rasedustoetuse, ajutise 
vanematoetuse ja nakkuskandjatoetuse saamise ajal, kui tegemist on muu aadressiga 
võrreldes sotsiaalkindlustuskassale varem teada antuga (§ 51),  

d) ravile või taastumisprotsessile või –meetmetele kaasaaitamisest (§ 52). 

Kui isik keeldub osalemisest kooskõlastaval kohtumisel (§ 14 lg 4), ravist või osalemisest 
taastusmeetmetes (§ 52) tuleb teda koosööst keeldumise tagajärgedest informeerida (§ 53). 

6.3.2. Taani 

CLAS § 11 lg 1 p i kohaselt võib haldusorgan nõuda sotsiaalhüvitise taotlejalt või saajalt abi teabe 
saamiseks, mis on vajalik hüvitise liigi üle otsustamiseks. Sama lõike p ii kohaselt peab 
sotsiaalhüvitise taotleja või saaja haldusorgani nõudel taluma meditsiinilisi uuringuid või jälgimist 
ja ravi, kui see on asja üle otsustamiseks oluline. CLAS § 11 lg 2 sätestab, et hüvitise saaja peab 
teavitama haldusorganit kõigist muudatustest asjaoludes, mis võivad mõjutada seda hüvitist. CLAS 
§ 11b kohaselt peab haldusorgan juhul, kui isik ei täida eelnimetatud kohustusi või ei anna 
nõusolekut kolmandatelt isikutelt teabe küsimiseks, otsustama asja üle olemasoleva teabe alusel, 
välja arvatud kui tal on võimalus saada teavet ilma isiku nõusolekuta teistelt haldusorganitelt. 
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CLAS § 12 kohaselt peab kohustatud subjekt isikut kirjalikult teavitama järgnevast: (i) oma 
võimalusest saada teavet § 11a ja 11c alusel ning viia läbi uurimist § 12a alusel; (ii) kaasaaitamis-
kohustuse mittetäitmise tagajärgedest (§ 11b); (iii) asjaoludest, mille muutumine võib tõenäoliselt 
mõjutada hüvitise osutamist ja (iv) võimalusest, et kui isik ei täida kohustust teavitada pädevat 
haldusorganit muutunud asjaoludest (§ 11 lg 2), võib temalt hüvitise tagasi nõuda ning esitada talle 
süüdistuse pettuses.  

6.3.3. Saksamaa 

Saksamaal reguleerib õigustatud subjekti kohustusi SGB I, täpsemalt §-d 60-67. Viidatud sätted 
täpsustavad SGB X haldusmenetluse osa § 21 lg-s 1 sätestatut, mille kohaselt hüvitise taotlejal on 
kohustus aidata kaasa hüvitise eelduste väljaselgitamisele.1381 Seejuures ei muuda 
kaasaaitamiskohustus midagi haldusmenetluses tõendamiskoormuse jagunemise osas, igaüks peab 
tõendama neid asjaolusid, mis toetavad ja põhjendavad tema nõuet (Begehren).1382 SGB I § 60 lg 1 
p 1 kohaselt peab taotleja teatama kõigist asjaoludest, mis on hüvitise üle otsustamiseks olulised, ja 
andma kohustatud subjekti nõudel nõusoleku vajaliku teabe küsimiseks kolmandatelt isikutelt. 
SGB I §  60 lg 1 p 1 lause esimeses pooles sätestatud nn faktiütluste andmise kohustuste eesmärk 
on anda kohustatud subjektile teada asjaoludest, mis on aluseks hüvitise osutamise, muutmise või 
äravõtmise või hüvitamise kohta, teabe andmise kohustus on piiratud hüvitise määramise 
otsustamiseks oluliste asjaoludega.1383 Faktide all tuleb mõista konkreetseid asjaolusid minevikus 
ja olevikus, sh õigussuhteid, mitte väärtusotsustusi või õiguslikke kvalifikatsioone.1384  

SGB I §  60 lg 1 p 2 sätestab taotleja kohustuse teavitada viivitamatult ka kõigist muudatustest 
asjaoludes, mis võivad olla hüvitise üle otsustamiseks olulised või mille kohta on seoses hüvitise 
taotlemisega selgitusi antud. Punkti 3 järgi on taotlejal kohustus nimetada tõendamisvahendid ja 
kohustatud subjekti nõudmisel esitada dokumentaalseid tõendeid või nõustuda nende 
kasutamisega.1385 Sama kehtib ka isikute osas, kes peavad hüvitisi tagasi maksma (erstatten). SGB 
I § 60 lg 2 sätestab, et kui eelnimetatud andmete esitamiseks on olemas blanketid, tuleb neid 
kasutada.1386 SGB I § 61 kohaselt peab taotleja pädeva kohustatud subjekti nõudel ilmuma taotluse 
suuliseks selgitamiseks või muude hüvitise üle otsustamiseks vajalike toimingute tegemiseks 
isiklikult kohustatud subjekti juurde. SGB I § 60 ja § 61 on pigem menetlusõiguslikud, 
haldusmenetluse alla kuuluvad sätted, mida nimetatakse nende sisu järgi 
selgitamiskohustusteks.1387  

                                                 
1381 S. Wippermann-Kempf. Die Bedeutung des Leistungsantrags im Sozialrecht, S 124. 
1382 Samas, S 130. 
1383 Samas, S 140. 
1384 Samas, S 140. 
1385 Sättest ei tulene õigustatud subjekti kohustust hankida tõendeid, mida tema valduses ei ole, välja arvatud juhul kui 

see on tema jaoks oluliselt lihtsam kui kohustatud subjektile. – S. Wippermann-Kempf. Die Bedeutung des 
Leistungsantrags im Sozialrecht, lk 143—144. 

1386 Blankettide kasutamine lihtsustab õigustatud subjekti jaoks keerulise küsimuse lahendamist, millised asjaolud on 
olulised. See muudab kergemaks ka kohustatud subjekti tööd ning annab talle muuhulgas võimaluse viidata 
õigustatud subjekti kohustusele teatada blanketil teatatud asjaolude muutumisest. – S. Wippermann-Kempf, S 144. 

1387 S. Wippermann-Kempf, S 128. 
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SGB I § 62 sätestab õigustatud subjekti kohustuse taluda pädeva kohustatud subjekti nõudel 
arstlikke ja psühholoogilisi uuringuid, kui need on vajalikud hüvitise üle otsustamiseks.1388 Lisaks 
hüvitise üle otsustamisega seotud kaasaaitamiskohustustele on õigustatud subjektil ka kohustused 
vähendada vajadust hüvitise järele, mis tulenevad SGB I §-dest 63-64. Nimetatud sätted kajastavad 
avalikku huvi ressursside säästliku kasutamise vastu, kooskõlas sotsiaalriigi põhimõttega, mille 
järgmine eeldab iga isiku püüet oma abivajadust vähendada.1389 SGB I § 63 kohaselt peab isik, kes 
taotleb või saab sotsiaalhüvitisi haiguse või puude tõttu, pädeva kohustatud subjekti nõudel alluma 
ravile, kui see tooks tõenäoliselt kaasa tema terviseseisundi paranemise või takistaks selle 
halvenemist. SGB I § 64 sätestab, et isik, kes taotleb või saab sotsiaalhüvitisi töövõime 
(Erwerbsfähigkeit) vähenemise, tuvastatud kahju tekitamise tagajärgede (anerkannte 
Schädigungsfolgen) või töötuse tõttu, peab pädeva kohustatud subjekti nõudel osa võtma 
teenustest, mille eesmärk on osalemine tööelus, kui need teenused aitaksid kaasa tema tööalase 
arengu soodustamisele (berufliche Neigung) ning arvestades kutseoskusi ning võimeid aitaksid 
parandada või säilitada töövõimet ja töö leidmise võimet (Vermittlungsfähigkeit). SGB I §-d 60-64 
ei reguleeri kaasaaitamiskohustust ammendavalt, eriseadustes on sätestatud täiendavaid 
kaasaaitamiskohustusi.1390 

SGB I § 65 lg 1 kohaselt ei teki kaasaaitamiskohustust, kui selle koormavus ei ole proportsionaalne 
taotletava sotsiaalhüvitisega (p 1), kui selle täitmine on isikule olulisel põhjusel vastuvõetamatu 
(aus wichtigem Grund unzumutbar) (p 2) või kui kohustatud subjekt võib vajaliku teabe hankida 
kergemini kui see oleks võimalik taotlejal või õigustatud subjektil (p 3).  

Paragrahvi 65 lg 2 alusel võib keelduda ravist ja uuringutest, mille puhul üksikjuhtumil ei saa väga 
tõenäoliselt välistada kahju elule või tervisele (p 1), millega kaasneb tugev valu (p 2) või mis 
tähendavad olulist sekkumist kehalisse puutumatusse (p 3). SGB I § 65 lg 3 kohaselt võib 
kaasaaitamiseks kohustatud isik keelduda teabe andmisest, mis võiks tuua taotlejale, õigustatud 
subjektile või neile lähedalseisvale isikule kaasa vastutusele võtmise süüteo eest. 

SGB I § 65a lg 1 kohaselt on isikul, kes järgib kohustatud subjekti nõudel kaasaaitamiskohustust 
vastavalt SGB I §-dele 61—62, haldusõiguslik kulude hüvitamise nõue vajalike kulutuste ja töölt 
puudumise osas. SGB I § 61 osas võib selline nõue siiski tekkida üksnes erandjuhtudel. 
Paragrahv 65a lg 2 sätestab, et kaasaaitamise võib vajalikuks tunnistada ka tagantjärele. 

Kaasaaitamiskohustuse rikkumise tagajärjed on ette nähtud SGB I §-s 66. Kui taotleja ei täida § 60-
62 järgseid kaasaaitamiskohustusi ja see raskendab oluliselt asjaolude väljaselgitamist, võib 
kohustatud subjekt täiendava uurimiseta hüvitise andmisest keelduda (kuni kaasaaitamiskohustuse 
tagantjärele täitmiseni), juhul kui hüvitise eeldused on tõendamata (§ 65 lg 1). Sama kehtib, kui 
taotleja või õigustatud subjekt raskendab muul viisil oluliselt asjaolude väljaselgitamist. SGB I 
§ 66 lg 2 kohaselt võib kohustatud subjekt hüvitise andmisest keelduda, kui hooldusvajaduse 
(Pflegedürftigkeit), töövõimetuse (Arbeitsunfähigkeit), töötuse, töövõime ohustatuse või 
vähenemise (Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit) või tuvastatud kahju tekitamise 
tagajärgede (anerkannte Schädigungsfolgen) tõttu sotsiaalhüvitise saamiseks õigustatud subjekt ei 
täida oma kaasaaitamiskohustusi vastavalt SGB I §-dele 62-65. Sätte kohaselt peab olema võimalik 
                                                 
1388 Kuigi seadus seda otsesõnu ei sätesta, hõlmab säte lisaks passiivsele talumiskohustusele teatud juhtudel ka aktiivset 

kaasaaitamiskohustust – nt kehaliigutuste sooritamine keha funktsionaalsuse kindlakstegemiseks, uuringuteks 
vajalike ravimite võtmine. – S. Wippermann-Kempf. S 147. 

1389 S. Wippermann-Kempf, S 147. 
1390 S. Wippermann-Kempf, S 148. 
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kõiki asjaolusid hinnates eeldada, et seetõttu väheneb või ei parane tema võime iseseisvalt eluga 
toime tulla, töövõime või töö saamise võime (Ermittlungsfähigkeit). Lõige 3 sätestab, et hüvitisest 
võib isiku ilma jätta ainult siis, kui teda on selle tagajärje eest kirjalikult hoiatatud ja ta ei ole talle 
antud tähtaja jooksul kaasaaitamiskohustust täitnud.1391 

SGB I § 67 sätestab, et kui kaasaaitamiskohustus on tagantjärele täidetud, võib kohustatud subjekt 
SGB I § 66 lg-te 1 ja 2 alusel andmata jäetud või ära võetud hüvitist osaliselt või täielikult 
tagantjärele osutada.1392 

6.3.4. Šveits 

Šveitsi ATSG art 28 lg 1 kohaselt peavad kindlustatud isikud ja nende tööandjad sotsiaal-
kindlustusseaduste täitmisele tasuta kaasa aitama. Lõige 2 täpsustab seda, sätestades, et isik, kes 
nõuab kindlustushüvitist, peab andma tasuta teavet kõige kohta, mis on vajalik nõude välja-
selgitamiseks ja kindlustushüvitise kindlaksmääramiseks. Lõike 3 1. lause alusel peavad isikud, kes 
nõuavad kindlustushüvitisi, andma kõigile isikutele ja asutustele, täpsemalt tööandjatele, arstidele, 
kindlustustele ja ametiasutustele üksikjuhtumiks loa anda teavet, mis on vajalik hüvitisnõude 
väljaselgitamiseks. 

ATSG art 31 lg 1 sätestab lisaks, et kindlustatud, nende pereliikmed või kolmandad isikud, kes on 
sotsiaalhüvitise saajad, peavad igast olulisest muudatusest sotsiaalhüvitise osas määrava tähtsusega 
asjaoludes või suhetes kindlustusandjat või vastavat täidesaatvat organit teavitama. ATSG art 43 
lg 2 sätestab kindlustatud isiku kohustuse taluda hüvitise üle otsustamiseks vajalikke arstlikke või 
erialaseid uuringuid. ATSG art 43 lg 3 näeb ette kaasaaitamiskohustuse rikkumise tagajärjed. Kui 
kindlustatud isik või muud isikud, kes hüvitist nõuavad, ei järgi teavitamis- või 
kaasaaitamiskohustust mõjuvate põhjusteta, võib kindlustusandja otsustada asja dokumentide 
alusel või avalduste vastuvõtmise lõpetada (Erhebungen einstellen) ja menetluse algatamisest 
keelduda (Nichteintreten beschliessen). Ta peab nimetatud isikuid eelnevalt kirjalikult hoiatama ja 
viitama tagajärgedele; neile tuleb anda järelemõtlemisaeg. 

Ka ATSG art 45 alusel peab kindlustusandja kandma asjaolude väljaselgitamise kulud (lg 1), sh 
poolele ja teavet andvatele isikutele töölt puudumisest tekkiva kahju ning sõidu-, majutus- ja 
toitlustuskulud (lg 2). Kulude nõue tekib, kui kindlustusandja korraldas kulud kaasa toonud 
toimingu või kui meetmed olid asja otsustamiseks hädavajalikud või moodustavad osa hilinenult 
määratud hüvitistest (lg 1). 

6.3.5. Austria 

ASVG § 40 lg 1 kohustab hüvitise saajat (§ 106) teavitama pädevat kindlustusandjat 
kindlustusõiguse jaoks olulistest asjaoludest ning tema või õigustatud isiku elukoha muutumisest 

                                                 
1391 SGB I §-des 60—65 sätestatud kaasaaitamiskohustuste näol on tegemist nn ebaehtsate kohustustega 

(Obliegenheiten – vastandatud väljendile echte Verpflichtungen), mis ei ole sundtäidetavad (erzwingbar) ja mille 
rikkumine toob kahju hüvitamise kohustuse asemel kaasa üksnes SGB I §-s 66 toodud õiguslikud tagajärjed ning 
vabastab kohustatud subjekti uurimiskohustusest (Amtsermittlung). – S. Wippermann-Kempf, S 126—127. 

1392 Sätte sõnastusest nähtuvalt on kohustatud subjektil siinkohal kaalutlusõigus, mille kasutamisel tuleb arvestada 
üksikjuhtumi asjaoludega. Hüvitist makstakse tagantjärele terves ulatuses üksnes siis, kui õigustatud isik ei olnud 
kaasaaitamiskohustuse täitmata jätmises süüdi ja kui ta sattus hüvitisest ilmajäämise tagajärjel rahahätta, mille 
tagajärjeks oli nõude esitamine mõnele teisele sotsiaalhüvitise osutajale. – S. Wippermann-Kempf, S 155—156. 
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kahe nädala jooksul, kui pole sätestatud teisiti. ASVG § 43 lg 1 sätestab kindlustatud isiku ja 
hüvitise tegeliku saaja kohustuse teatada kindlustusandjale kindlustussuhet ja nõude 
maksmapanekut mõjutavatest olulistest asjaoludest 14 päeva jooksul.  

Austria ASVG § 358 lg 1 kohaselt võivad kindlustusandjad menetluse pooli, muid puudutatud 
isikuid ja teabe andmiseks kohustatud kolmandaid isikuid asjaolude väljaselgitamiseks üle kuulata. 
Kui ülekuulatav isik ei vasta kutsele või keeldub ütlusi andmast, võib kindlustusandja 
administratiivasjas taotleda isiku elukohajärgselt kohaliku omavalitsuse asutuselt 
(Bezirksverwaltungsbehörde), hüvitisasjas isiku elukohajärgselt esimese astme kohtult 
(Bezirksgericht) tema ülekuulamist. Lõike 2 järgi peab vastav asutus või kohus kindlustusandja 
taotlusele vastama, kohaldades seejuures enda suhtes kehtivaid menetlusreegleid. 

ASVG § 366 sätestab isiku kohustuse hüvitisasjades taluda meditsiinilisi uuringuid. Paragrahvi 
1. lõike kohaselt on taotlejal ja õigustatud subjektil pädeva kindlustusandja nõudel kohustus taluda 
arstlikke uuringuid või jälgimist haiglas, et tuvastada tervisekahjustuste esinemine ja ulatus, mis on 
eelduseks hüvitisnõudele. Paragrahv 366 lg 2 sätestab, et kui kindlustusandja nõudmisele lg 1 
mõttes ei vastata, võib ta teha otsuse asjaolude pinnalt, mis on talle teada. Selleks tuleb eelnevalt 
hoiatada kaasaaitamiseks kohustatud isikuid nimetatud tagajärjest ning anda neile piisav tähtaeg. 
Kui isik tõendab, et kohustuse õigeaegset täitmist takistas ettenägematu ja vältimatu takistus, mille 
eest tema ei vastuta, esimene lause ei kohaldu. Paragrahvi 3. lõige puudutab kutsehaigusi. 

6.3.6. Läti 

Läti LpSD V peatükk isiku osalusest tema sotsiaalsete õiguste tagamisel sarnaneb SGB I vastavale 
regulatsioonile (vt ülal) nii paragrahvideks jaotamise kui ka nende sisu poolest. LpSD § 26 sätestab 
isiku kohustuse anda teavet ning vastab SGB I §-le 60. Paragrahv 27 vastab SGB I §-le 61 ja 
käsitleb isiku kohustust ilmuma suuliseks selgitamiseks kohustatud subjekti juurde. LpSD § 28 
kohustab isiku taluma meditsiinilisi uuringuid (vrd SGB I § 62) ja § 29 alluma ravile ja 
rehabilitatsioonimeetmetele (vrd SGB I § 63). LpSD § 30 käsitleb isiku kohustust võtta osa 
meetmetest, mis peaksid parandama või säilitama tema kutseoskusi, kui hüvitised seonduvad 
töövõimetuse või töötusega (vrd SGB I § 64). 

LpSD § 31 lg 1 erineb oma sisult veidi SGB I § 65 lg-st 1 (täpsemalt ei ole analoogsed sätete 
1. punktid). Sätte kohaselt ei teki isikul kaasaaitamiskohustust, kui kaasaaitamiskohustus ei ole 
otseselt seotud taotletava sotsiaalhüvitisega (p 1), kohustuse täitmist ei saa isikult olulistel 
põhjustel nõuda (p 2) või kui kohustatud subjekt võib vajaliku teabe hankida kergemini kui see 
oleks võimalik taotlejal või õigustatud subjektil (p 3). Ka LpSD § 31 lg 2 sõnastus ei vasta 
täielikult SGB I § 65 lg-le 2: selle alusel võib isik keelduda meditsiinilistest uuringutest või ravist, 
kui see võiks kaasa tuua ohu elule või tervisele (p 1) või kui uuringu või ravi läbiviimine eeldab 
kirurgilist sekkumist (p 2). 

LpSD § 32 lg 1 sätestab, et kui sotsiaalhüvitise taotleja või saaja pahauskselt ei täida §-des 26—30 
sätestatud kaasaaitamiskohustust, võib hüvitise osutaja sotsiaalhüvitiste osutamise täielikult või 
osaliselt peatada kuni kaasaaitamiskohustuse täitmiseni. Lõige 2 vastab SGB I § 66 lg-le 3. LpSD 
§ 33 reguleerib kaasaaitamiskohustuse tagantjärele täitmist. 
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6.3.7. Prantsusmaa 

Prantsuse sotsiaalkindlustuse koodeksi art L161-1-4 kohaselt peavad huvitatud isikud esitama 
sotsiaalkindlustusasutustele viimaste nõudmisel kõik dokumendid, mille alusel tehakse kindlaks 
õigus hüvitisele ja selle suurus. Juhul kui sotsiaalkindlustusasutus saab vajalikud andmed ise 
hankida, võib ta loobuda huvitatud isikult eelnevalt nimetatud andmete (dokumentide) esitamise 
nõudmisest. Eelkõige võivad sotsiaalkindlustusasutused loobuda huvitatud isikult andmete 
nõudmisest, kui neil on võimalus saada vajalikud andmed mõnelt selleks õigustatud avalik-
õiguslikult või eraõiguslikult juriidiliselt isikult elektroonilise andmevahetuse kaudu. Andmete 
mitteesitamine toob vastavalt olukorrale kaasa kas menetlustähtaja kulgemise peatumise kuni 
määrusega ettenähtud maksimaalse menetlusajani või hüvitise väljamaksmise edasilükkumise kuni 
vajalike dokumentide esitamiseni. 

6.4. Hinnang 

Isiku kaasaaitamiskohustus algab taotluse esitamisega (vt allpool taotlus, puudused taotluses). 
Õigustatud subjekti üldine kaasaaitamiskohustus taotluse esitamisel on sätestatud HMS § 38 lg-s 3, 
selle järgi on isik kohustatud haldusorganile esitama ja teatavaks tegema talle teadaolevad 
menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid. Selle kohustuse täitmata jätmisel võib haldusorgan 
soodustava haldusakti andmisel jätta taotluse läbi vaatamata. 

SÜS-i seisukohalt on vaja esmalt otsustada, millises ulatuses spetsiifilised kaasaaitamiskohustused 
üldosasse tuua või eriosasse iga hüvitise liigi juurde jätta. Saksamaa SGB I §-des 62-65 ning Rootsi 
sotsiaalkindlustuse seaduse eelnõu §-des 49-52 on sätestatud ka kohustused alluda uuringutele, 
ravile, osaleda tööleidmist edendavates meetmetes. Üldosas võiks ette näha muutunud asjaoludest 
teatamise kohustuse, talumiskohustuse, vajaduse vähendamise kohustuse, kaasaaitamiskohustust 
välistavad asjaolud, kaasaaitamiskohustuse täitmisel tekkinud kulude hüvitamisega seonduva, 
kaasaaitamiskohustuse rikkumise tagajärjed, sh haldusorgani kohustuse rikkumise tagajärgedest 
kirjalikult informeerida, ning kaasaitamiskohustuse tagantjärele täitmisega seonduva. 

Alternatiivse variandina võib kaaluda üldosas muutunud asjaoludest teatamise kohustuse, 
haldusorgani kohustuse isikut kirjalikult informeerida kaasaaitamiskohustuste täitmata jätmise 
tagajärgedest ning kaasaitamiskohustuse rikkumise tagajärgede sätestamist.  

1. Kohustus teatada muutunud asjaoludest 

Sotsiaalvaldkonna seadused näevad kaasaaitamiskohustusega seonduvalt üldjuhul ette isiku 
kohustuse teatada hüvitise maksmist või selle suurust mõjutavatest muutunud asjaoludest (PISTS § 
20 lg 7, RPTS § 29 lg 1, TTTS § 5, TKindlS § 14 lg 1, RPKS § 25 lg 2, sama on korratud “Riikliku 
pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhendi” §-s 38, ElatisAS § 9 lg 1, OAS § 26 
lg 1). RMTS § 7 lg 2 kohaselt on matusekorraldaja avalduses kohustatud kinnitama, et talle ei ole 
hüvitatud matuse korraldamise kulusid teiste seaduste alusel. RaKS ei sätesta üldist muutunud 
asjaoludest teatamise kohustust.  

Hüvitise maksmist mõjutavatest asjaoludest teatamiseks ettenähtud tähtajad on erinevad. Kohustus 
teatada muutunud asjaoludest viivitamatult  on ette nähtud TTTS § 5, TKindlS § 14 lg 1, ElatisAS 
§ 9 lg 1, kümne päevane tähtaeg on ettenähtud PISTS § 20 lg 7, RPTS § 29 lg 1, RPKS § 25 lg 2, 
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“Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhendi” § 38 lg 1, viieteistkümne 
päevane tähtaeg on sätestatud OAS § 26 lg 1. Otstarbekas oleks nimetatud tähtajad ühtlustada.  

Mõnel juhul on teatamise kohustus seotud asjaolude tekkimise päevaga: RPTS § 29 lg 1, RPKS 
§ 25 lg 2, OAS § 26 lg 1. Siiski võib isik saada teada asjaoludest, mis mõjutavad hüvitise maksmist 
ka enne nende tekkimist. Sellisel juhul oleks mõistlik, et isik teatab nendest asjaoludest võimalikult 
varakult, mitte alles nende tekkimisest. Tavaliselt peab muutunud asjaoludest teatama kirjalikult, 
ElatisAS kohustab teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, mõnel juhul ei ole 
vorminõuet sätestatud. Siingi on võimalus ühtlustamiseks, otstarbekas oleks ette näha kirjalikus või 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatamise kohustus. 

Kaaluda võiks võimalust anda SÜS-s avatud loetelu asjaoludest, mille muutmisest tuleb igal juhul 
haldusorganile teatada (vrd Rootsi sotsiaalseadustiku eelnõu § 44 lg 2). See võib aidata isikul 
paremini mõista vastava kohustuse sisu. 

2. Muutunud asjaoludest teatamata jätmise, valeandmete esitamise tagajärjed 

Haldusakti, mis andmise ajal oli õiguspärane, võib tunnistada kehtetuks asjaolude muutumisest 
alates, kui isik, kelle kahjuks haldusakt kehtetuks tunnistatakse, on jätnud süüliselt täitmata 
kohustuse teatada asjaolude olulisest muutumisest ja haldusorganil oleks olnud õigus jätta 
haldusakt hiljem muutunud faktiliste asjaolude tõttu või hiljem muutunud õigusnormi alusel välja 
andmata ja avalik huvi haldusakti kehtetuks tunnistamiseks kaalub üles isiku usalduse, et haldusakt 
jääb kehtima (HMS § 66 lg 4). 

RPKS § 47 lg 1 p 2, TTTS § 41 lg 1, RPTS § 30 lg 1 sätestavad, et kui enammakse on põhjustatud 
hüvitise saaja teadlikust valeandmete esitamisest või hüvitise saamist mõjutavate asjaolude 
teatamata jätmisest, toob see kaasa hüvitise tagasinõudmise. SHS § 30 lg 6 sätestab sisuliselt sama 
ja näeb ette, et teadvalt andmete varjamise või valeandmete esitamise korral toetust ei maksta. VHS 
§ 7 sätestab, et kui hüvitise saaja jätab pensioniametile teatamata asjaoludest, mis mõjutavad 
hüvitise suurust või õigust hüvitisele, nõutakse hüvitis tagasi. Seejuures VHS § 4 lg 1 sätestab, et 
vanemahüvitist taotletakse, määratakse ja makstakse RPTS sätestatud tingimustel ja korras, 
arvestades VHS sätestatud erisusi. RPTS 7. ptk “Peretoetuste maksmine” näeb ette ka teadlikult 
valeandmete esitamise juhu (RPTS § 30 lg 1). RMTS § 10 sätestab, et matusetoetust ei määramata 
kui toetuse taotleja esitab valeandmeid, sama seaduse § 13 lg 1 kohaselt, matusetoetust ei maksta 
toetust saanud isiku poolt teadvalt valeandmete esitamise tõttu. Ka PISTS toob tagasinõudmise 
alusena üksnes asjaolu, kui enammakse on tingitud teadvalt valeandmete esitamisest (§ 24 lg 1). 
OAS § 16 lg 1 otseselt ei näe ette teadvalt valeandmete esitamise või hüvitise saamist mõjutavate 
asjaolude teatamata jätmise tagajärgi, ette on nähtud võimalus hüvitis tagasi nõuda, kui hüvitise 
maksmine on ebaõiglane või põhjendamatu lisaks seaduses toodud alustele. Eeltoodu osutab 
jällegi võimalusele nimetatud regulatsioone ühtlustada ka enne SÜS vastava regulatsiooni 
võimalikku kehtestamist. SÜS seisukohalt on võimalik kõnealuse regulatsiooni toomine üldosa 
tasandile. 

3. Kohustus isiklikult kohale ilmuda 

Kohustus isiklikult ilmuda kohustatud subjekti nõudel kohustatud subjekti juurde, et anda taotluse 
kohta suulisi selgitusi (sätestatud nt SGB X § 61) või muude hüvitise üle otsustamiseks vajalike 
toimingute tegemiseks võib kõne alla tulla juhtudel, kui taotluse kohta on vaja anda suulisi 
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selgitusi, kui on hüvitise väärkasutuse või valeandmete esitamise kahtlus või kui taotlus on 
põhjendamatu, kuid võib olla muid võimalusi isiku aitamiseks.1393 Isiklik ilmumine on eriti oluline, 
kui asjaolude tuvastamine on keeruline või hüvitise osutamiseks tuleb kindlaks teha juhtumi täpsed 
asjaolud ja isiku vajadus.1394 HMS alusel on haldusorganil õigus kirjaliku kutsega isik 
menetlusosalisena välja kutsuda (HMS § 17 lg 1). Kutses tuleb muu hulgas selgitada, mis asjas, 
kellena ja millise eesmärgiga isik välja kutsutakse (HMS § 17 lg 2 p 4). Samuti peab isikule 
selgitama ilmumata jäämise tagajärgi (HMS § 17 lg 2 p 5). Antud kohustusest tuleb eristada töötu 
ilmumiskohustust haldusorgani juurde, selle kohustuse spetsiifilise iseloomu tõttu.1395 Eeltoodut 
silmas pidades otsene vajadus vastava kohustuse sätestamiseks SÜS-s puudub, kuivõrd isiku 
sellesisuline kohustus ning vastavad haldusorgani õigused ja kohustused on HMS-st tuletatavad. 

4. Uuringute talumise kohustus 

Uuringute talumise kohustus on sätestatud seoses õigusega ravikindlustushüvitisele. Haigekassa 
nõuab kindlustatult põhjendatud kahtluse korral arstliku läbivaatuse või terviseuuringute läbimist ja 
nende tulemuste avaldamist haigekassale (HKS § 4 lg 4). Seejuures piiravad kaasaitamiskohustust 
laiemalt Haigekassa eesmärk1396 ja sellest tulenevalt konkreetse hüvitise määramisega seotud 
asjaolud. Uuringute talumise kohustust eeldavad ka rehabilitatsiooniteenuse (SHS § 111) 
taotlemine, mis on suunatud isiku iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja töötamise või 
tööle asumise soodustamisele, puude raskusastme ja lisakulude tuvastamine ning püsiva 
töövõimetuse kindlakstegemine. Kahel viimatinimetatud juhul kaasab Sotsiaalkindlustusamet 
ekspertarstid RPKS § 16 kohaselt. Sotsiaalvaldkonna õigusaktides ei ole sätestatud uuringute 
talumise kohustusele allumise nõuet õigustatud subjekti kohustusena. HKS-s on see sätestatud 
haldusorgani õigusena saada vajalikku teavet. Sotsiaaltoetuste puhul on uuringute talumine hüvitise 
saamise tingimuseks. Uuringute nõudmine saab kohustuse luua ainult siis, kui nõutav meede on 
kohustatud subjekti jaoks vajalik, et välja selgitada hüvitise määramise eelduste olemasolu, mis on 
seotud kindla kehalise, hingelise või vaimse seisundiga ja vähem koormavat meedet, mis annaks 
sama informatsiooni, ei ole.1397   

5. Kohustus vähendada vajadust hüvitise järele 

Õigustatud subjekti kohustus vähendada vajadust hüvitise järele hõlmab esiteks isiku kohustust, 
kes taotleb hüvitist haiguse või puude tõttu, alluda kohustatud subjekti nõudel ravile, kui võib 
eeldada, et see parandab tema tervislikku olukorda. RaKS näeb ette, et haigekassa otsustab 
ravikindlustushüvitisele õiguse kaotamise kui kindlustatud isik ei täida arsti määratud 
meditsiiniliselt põhjendatud ravi (RaKS § 28 lg 1). RaKS näeb ette ka juhud, millal selle kohustuse 
täitmist ei saa nõuda.  

Õigustatud subjekti kohustus vähendada vajadust hüvitise järele hõlmab ka kohustust osaleda 
kohustatud subjekti nõudel meetmetes, mis parandavad tema võimet tööd leida. 
Töötuskindlustushüvitise maksmine lõpetatakse, kui kindlustatu keeldub mõjuva põhjuseta 

                                                 
1393 K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, § 61. 
1394 Samas. 
1395 Samas 
1396 Haigekassa eesmärk on ravikindlustushüvitiste võimaldamine vastavalt ravikindlustuse seadusele, muudele 

õigusaktidele ja haigekassa eelarves ettenähtud ravikindlustuse kuludele (HKS § 2 lg 1). 
1397 S. Wippermann-Kempf, S 146. 
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tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 10 sätestatud individuaalse tööotsimiskava täitmisest või 
sama seaduse § 12 lõigetes 3 ja 4 sätestatud sobivast tööst. Samuti võib Töötukassa teha otsuse 
isiku töötuna arveloleku lõpetamise kohta, kui töötu keeldub individuaalse tööotsimiskava 
kinnitamisest, kolmandat korda mõjuva põhjuseta selle täitmisest või kui töötu kolmandat korda 
mõjuva põhjuseta keeldub sobivast tööst (TTTS § 7 lg 1) 

Uuringute talumise ja vajaduse vähendamise kohustuse reguleerimise mahu üle SÜS-s tuleks 
otsustada pärast sotsiaalseadustiku eriosa seaduste läbitöötamist.  

7. Taotlus 

7.1. Eesti kehtiv õigus 

Menetluse algus, mille eesmärgiks on haldusakti väljaandmine või toimingu sooritamine, on 
reeglina sõltuvuses taotluse esitamisest haldusorganile (HMS § 35 lg 1 p 1). Menetlustähtaja 
arvutamine algab sellisel juhul saabunud dokumendi registreerimise hetkest alates (HMS § 35 lg 
4). Menetlus haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks võib alata ka haldusorgani 
initsiatiivil menetlusosalise teavitamisega (HMS § 35 lg 1 p 2) või esimese menetlustoimingu 
sooritamisega menetlusosalise suhtes (HMS § 35 lg 1 p 3).  

Taotleja menetlusosalise seisund tekib taotluse haldusorganisse laekumise momendist.1398 
Menetlusosalise seisundi tekkimisega laienevad isikule automaatselt menetlusosalise õigused, sh 
õigus olla haldusmenetlust läbi viiva organi poolt ära kuulatud ning õigus tutvuda tema kohta 
haldusorganites olemasolevate materjalidega jne. Menetlusosalisel1399 on õigus kasutada 
haldusmenetluses esindajat. Esindaja võib esindada menetlusosalist kõigis menetlustoimingutes, 
mida seadusest tulenevalt ei pea menetlusosaline tegema isiklikult. Esindusõigus antakse 
haldusmenetluses kirjaliku volitusega (HMS § 11). Volikirja võib anda elektroonilises vormis 
seaduses või määruses sätestatud juhtudel (HMS § 5 lg 6).  

Haldusmenetluse algatamiseks või haldusmenetluse käigus esitatakse haldusorganile avaldus 
(taotlus)1400 vabas vormis. Seadusega või selle alusel võib taotlusele ette näha kohustusliku vormi 
(HMS § 14 lg 1). Kohustusliku vormi nõudeks võib olla nõue esitada avaldus kindlal blanketil, 
eesmärgiks enamasti andmetöötluse lihtsustamine ja menetluse kiirendamine. Samuti on vormil 
abistav (näitlikustav) funktsioon inimese jaoks taotluse formuleerimisel. Menetlusdokumentide 
vorminõuded, mille sisuga on seotud isikute olulised menetluslikud õigused, tuleb sätestada 

                                                 
1398 Haldusmenetluse seaduse seletuskiri, kättesaadav : http://web.riigikogu.ee/ems/saros-

bin/mgetdoc?itemid=003672870&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 
1399 HMS § 11 liigitab menetlusosalised järgmiselt: 
 taotleja – haldusakti andmist, toimingu sooritamist taotlev isik; 
 adressaat – isik, kellele haldusakt või toiming on suunatud; 
 kolmas isik – isik, kelle õigusi või kohustusi haldusakt või toiming võib puudutada; 
 kooskõlastuse või arvamuse andmiseks kohustatud haldusorgan. 
1400 Haldusmenetluse seaduse seletuskirjas on juhitud tähelepanu asjaolule, et kehtivas õiguses on mõisteid "avaldus" ja 

"taotlus" kasutatud ebaühtlaselt ning osutatud soovile selles osas luua selgust, ühtlustades mõistekasutust 
haldusmenetluses - taotlus kui sooviavaldus, avaldus kui informatiivne teadaanne. Nimetatud mõisteid kasutatakse 
ka sotsiaalvaldkonna seadustes jätkuvalt ebajärjekindlalt. 
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seaduse või määrusega, et oleks tagatud kindlas vormis teabe edastamine.1401 Siiski peetakse 
avalduste kohustuslikku vormi haldusmenetluses pigem erandiks kui reegliks.1402  

HMS § 14 lg 3 sätestab kirjalikus taotluses esitatavate andmete miinimumkoosseisu. Taotlus peab 
sisaldama: 

− esitaja nime; 

− taotluse selgelt sõnastatud sisu; 

− taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja; 

− haldusakti või muu dokumendi kättetoimetamise soovitavat viisi ning selleks vajalikke 
kontaktandmeid; 

− muid õigusaktidega ettenähtud andmeid. 

Suulise taotluse peab haldusorgan protokollima (HMS § 14 lg 2). Isik on kohustatud taotluse 
esitamiseks ilmuma haldusorgani asukohta üksnes seaduses sätestatud juhtudel (HMS § 14 lg 1). 
Taotluse esitamise tähtaja võib kehtestada seadusega või selle alusel (HMS § 14 lg 5). 
Elektrooniline asjaajamine on haldusmenetluses võrdsustatud kirjaliku asjaajamisega. 
Digitaalallkirja kasutatakse haldusmenetluses digitaalallkirja seaduses ja teistes õigusaktides 
sätestatud korras. Volikirja võib anda elektroonilises vormis seaduses või määruses sätestatud 
juhtudel (HMS § 5 lg 6). Elektrooniliselt edastatud taotlusele lisatakse digitaalallkiri ning vajaduse 
korral digitaalne tempel (HMS § 14 lg 4). Taotleja võib enne haldusmenetluse lõppemist oma 
taotluse igal ajal tagasi võtta (HMS § 14 lg 8). 

Haldusmenetluse keel on eesti keel (HMS § 20). Eesti viipekeel on iseseisev keel ning viibeldud 
eesti keel on eesti keele esinemiskuju (KeelesS § 1 lg 3). Kurdi või vaegkuulja eesti viipekeelse ja 
viibeldud eestikeelse suhtlemise õigus tagatakse tõlketeenuse võimaldamisega õigusaktides 
sätestatud korras (KeeleS § 4 lg 11).  

Haldusmenetluses võib osutuda vajalikuks taotluse ja sellele lisatavate dokumentide tõlkimine või 
tõlgi kaasamine. Haldusmenetluses kasutatakse võõrkeeli keeleseaduses sätestatud korras (HMS § 
20). Kui haldusorganile esitatav taotlus on võõrkeelne ning haldusorgan nõuab tõlke esitamist, 
algab menetlustähtaeg taotluse tõlke haldusorganisse saabumise päevale järgneval päeval (HMS § 
33 lg 4). Kui riigiasutusele või kohalikule omavalitsusele esitatav avaldus, taotlus või muu 
dokument on võõrkeelne, on asutusel õigus nõuda dokumendi esitajalt dokumendi tõlget eesti 
keelde (KeeleS § 8 lg 1). See nõue ei kehti omavalitsusüksuses, kus vähemalt pooled püsielanikud 
on vähemusrahvusest, sellise omavalitsusüksuse territooriumil tegutsevatelt riigiasutustelt, 
kohalikult omavalitsuselt ning nende ametiisikutelt on õigus nõuda vastuseid ka selle 
vähemusrahvuse keeles (KeeleS § 8 lg 1 ja § 10). Kui riigiasutus või kohalik omavalitsus ei nõua 
kohe avalduse, taotluse või muu dokumendi tõlget eesti keelde, loetakse võõrkeelne dokument 
asutuse poolt vastuvõetuks (KeeleS § 8 lg 2). Eesti keelt mittevaldavad isikud võivad suulises 
suhtlemises riigiasutuse ja kohaliku omavalitsuse asutuse teenistujate ning töötajatega poolte 
kokkuleppel kasutada ka võõrkeelt, mida need teenistujad või töötajad oskavad (KeeleS § 8 lg 4).  

                                                 
1401 Aedmaa, A jt. Haldusmenetluse käsiraamat, lk 80. 
1402 Haldusmenetluse seaduse seletuskiri. 
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Kui menetlusosaline või tema esindaja ei valda keelt, milles asja menetletakse, kaasatakse 
menetlusosalise taotlusel asja menetlemisele tõlk (HMS § 21 lg 1). Tõlgi kaasamise kulud katab 
tõlgi kaasamist taotlenud menetlusosaline, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti või 
kui haldusorgan ei otsusta teisiti. Haldusorgan võib kehtestada tingimuse, et haldusaktiga isikule 
antav õigus ei teki enne tõlgi kaasamise kulude katmist (HMS § 21 lg 2).  

7.1.1. Sotsiaalvaldkonna õigusaktid 

RaKS 

Ravikindlustuse kindlustusandja on Eesti Haigekassa (RaKS § 3). Taotlusi saab tulenevalt Eesti 
Haigekassa põhikirjast (§ 36) menetleda üksnes piirkondlik osakond.1403 Rahalise 
ravikindlustushüvitiste saamise ja ravikindlustuskaardi väljastamise menetluse käivitab üldjuhul 
taotluse esitamine haigekassale, määrustega on konkretiseeritud taotluse esitamine piirkondlikule 
osakonnale. Teate esitamine on nõutav kindlustuskaitse kestusega seotud toimingute tegemiseks. 

Kõigi määrustega sätestatakse haigekassa toimingud dokumentide saamisel. Peamiselt nähakse 
ette, et haigekassa piirkondlik osakond võtab avalduse vastu, registreerib esitatud dokumendid 
haigekassa kehtestatud korras, kontrollib esitatud dokumentide vastavust määrusega(!) kehtestatud 
nõuetele, teeb asjaomased kanded ravikindlustuse andmebaasi (töövõimetushüvitis § 16 lg 1, 
täiendav ravimihüvitis § 3 lg 1, täiskasvanute hambaravihüvitis § 16, EL ravikindlustuskaart § 2 lg 
4). Erinevates määrustes on toimingud ette nähtud erineva täpsusastmega. 

Dokumentide haigekassasse laekumise päevaks loetakse kuupäev, mil nõuetekohaselt 
vormistatud dokumendid haigekassa piirkondlikus osakonnas vastu võeti (nt töövõimetushüvitis: 
RaKS § 53 lg 6, määruse § 16 lg 3, kindlustatuna arvele võtmine § 19 lg 5). Dokumentide või 
andmete esitaja nõudel väljastab haigekassa tõendi dokumentide ja andmete saamise kohta 
(RaKS § 13 lg 5).  

Kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks vajalike dokumentide loetelu ning 
nendes sisalduvate andmete koosseisu kehtestab sotsiaalminister (RaKS § 13 lg 6). 
Kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks esitatakse andmed lihtkirjalikus vormis 
või selle vormiga võrdsustatud elektroonilises vormis (RaKS § 13 lg 1).  

Kindlustuskaitse tekkimiseks esitatavad dokumendid, sõltuvalt kindlustusliigist ning andmete 
edastamise viisist, on: isikut tõendav dokument, avaldus, kindlustatavate isikute nimekiri, raviarsti 
tõend, õppeasutuses õppimise tõend, haigekassaga sõlmitud nn vabatahtliku kindlustuse leping, mis 
on alusdokumendiks kindlustuskaitse tekkimiseks.1404  

                                                 
1403 Haigekassal on järgmised piirkondlikud osakonnad: 

1) Harju osakond, kuhu kuulub Harjumaa ning mille keskus asub Tallinnas; 
2) Pärnu osakond, kuhu kuuluvad Pärnumaa, Läänemaa, Saaremaa, Hiiumaa ja Raplamaa ning mille keskus asub 
Pärnus; 
3) Tartu osakond, kuhu kuuluvad Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Valgamaa ja Põlvamaa ning mille 
keskus asub Tartus; 
4) Viru osakond, kuhu kuuluvad Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Järvamaa ning mille keskus asub Jõhvis. – (EHK 
põhikiri § 36 lg 3) 

1404 Kergesti jälgitav ülevaatlik tabel kindlustuskaitsega seonduvate dokumentide kohta kättesaadav 
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/ 
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Kindlustuskaitse lõppemiseks nõutavad dokumendid, sõltuvalt kindlustuskaitse liigist, on: teade 
kindlustuskaitse lõppemisest, teade ettevõtlusega tegelemise lõpetamise kohta, kinnitatud koopia 
abielulahutuse aktist või kohtuotsusest abielu lahutamise või kehtetuks tunnistamise 
kohta. Kindlustuskaitse peatumiseks või lõppemiseks esitatav dokument on teade kindlustuskaitse 
peatumisest või lõppemisest (määruse § 9). 

Kindlustuskaitse tekkimiseks (sh tähtajalise lepingu asemel tähtajatu lepingu sõlmimise korral) 
peab kohustatud isik vajalikud dokumendid haigekassale esitama seitsme kalendripäeva jooksul 
kohustuse tekkimisest (RaKS § 14 lg 1 ja lg 4). Kindlustuskaitse peatumise või lõppemisega seotud 
andmed tuleb isiku eest sotsiaalmaksu maksjal esitada kümne kalendripäeva jooksul (RaKS § 6 lg 
3, § 6 lg 4, § 7 lg 2, § 3 lg 3, § 91 lg 2, § 10 lg 3, § 10 lg 4). 

Täiendava ravimihüvitise suuruse arvutab haigekassa kindlustatud isiku või tema seadusliku 
esindaja avalduse alusel (RaKS § 47 lg 2). Täiendava ravimihüvitise puhul ei sätesta seadus 
andmete koosseisu ega lisadokumentide loetelu seaduse tasandil. Täiendava ravimishüvitise 
taotlemise ja maksmise täpsem kord kehtestatakse sotsiaalministri määrusega (RaKS § 47 lg 7). 
Seejuures jääb selgusetuks, mida mõeldakse „täpsema” korra all. Korra § 2 lg 2 kohaselt hüvitise 
taotlemise avaldus sisaldab taotlust hüvitise väljamaksmiseks hüvitise saamise õiguse tekkimisel ja 
järgmisi andmeid: kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, 
kontakttelefon, pangakonto number, vajadusel kindlustatud isiku seadusliku esindaja ees- ja 
perekonnanimi, isikukood, aadress ja kontakttelefon, avalduse esitamise kuupäev, kindlustatud 
isiku või tema seadusliku esindaja allkiri, kindlustatud isiku seaduslik esindaja lisab avaldusele 
koopia esindusõigust tõendavast dokumendist (§ 2 lg 4). 

„Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning hambaravihüvitise 
saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja dokumentide 
esitamise kord” on kehtestatud RaKS § 63 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 65 alusel. RaKS § 65 nimetab 
taotlemisel esitatavaid dokumente täiskasvanute hambaravi alusdokumentideks.  

Määruse §-s 13 volitab sotsiaalminister haigekassat kehtestama näidisvorme - haigekassa võib 
käesoleva määrusega kehtestatud dokumentidele kujundada näidisvormid ning teha need 
kättesaadavaks hüvitise taotlejale ja hambaraviteenuse osutajale.  

Hüvitise taotlemiseks esitatavad dokumendid on avaldus ja sõltuvalt hüvitise liigist määruses 
nimetatud dokument. Määrus näeb ette, et avalduse vormistab § 3 lõigetes 1–5 nimetatud hüvitist 
taotlev isik (§ 7). Avaldus peab sisaldama järgmisi andmeid:  

1. taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood. Alla üheaastase lapse ema märgib avaldusel lapse 
ees- ja perekonnanime ning isikukoodi; 

2. taotleja elukoha aadress;  

3. märge, millist täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise liiki isik taotleb;  

4. taotletava hüvitise suurus;  

5. taotleja arveldusarve number. Kui isik soovib taotletava hüvitise tasumist kolmanda isiku 
arveldusarvele, tuleb avalduses täiendavalt märkida kolmanda isiku ees- ja perekonnanimi 
ning arveldusarve number; 
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6. kalendriaasta, mille eest hüvitist taotletakse;  

7. taotleja allkiri ja kuupäev.  

Hambaproteeside hüvitise taotlemisel hambaraviteenuse osutaja kaudu, vormistatakse avaldus 
hambaraviteenuse osutaja juures ja avalduses märgitakse sel juhul ka:  

− taotlus hambaraviteenuse osutajale avalduse haigekassale edastamiseks;  

− taotlus hüvitise ülekandmiseks hambaraviteenuse osutaja arveldusarvele.  

Avaldusele lisatavad dokumendid on: hambaraviteenuse eest tasumist tõendav dokument, rasedust 
tõendav dokument (vrd kindlustuskaitse tekkimisel esitatav arsti tõend), hambaraviteenuse 
suurenenud vajadust tõendav arstitõend, arve, raviarve ja hambaraviteenuse eest tasumist tõendav 
dokument. Nende dokumentide andmekoosseisud ja vajadus nende järele määruses esitatud kujul 
oleks põhjust kriitiliselt üle vaadata. Seda ühelt poolt mõistete ühtlustamise seisukohalt (nt rasedust 
tõendav dokument), teisalt on küsitav hambaraviteenuse eest tasumist tõendava dokumendi 
andmekoosseisu kehtestamine sotsiaalministri määrusega. Nimetatud dokument peaks vastama 
raamatupidamisseadusega ettenähtud nõuetele (RPS § 7). 

Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse töövõimetuslehe alusel. Töövõimetusleht on 
kindlustatud isiku ajutist töövõimetust ja töö- või teenistuskohustuse täitmisest vabastatust tõendav 
dokument, mille väljastab kindlustatud isikule teda raviv arst või hambaarst (RaKS § 52 lg 1). 
Töövõimetuslehe liigid on haigusleht, sünnitusleht, lapsendamisleht ja hooldusleht (RaKS § 52 
lg 3). Töövõimetuslehe väljakirjutamise õigus on perearsti nimistu alusel tegutseval perearstil, 
tegevusluba omaval eriarstil ja hambaarstil ning eriarstiabi tegevusluba omava tervishoiuteenuse 
osutaja juures töötaval arstil (välja arvatud kiirabi osutamisel) ja hambaarstil. Töövõimetuslehe 
väljastaja vastutab ajutise töövõimetuse kindlustusjuhtumi õigesti määramise ja ajutise 
töövõimetuse põhjendatuse eest (RaKS § 52 lg 2). Kui ravikindlustusjuhtum leiab aset kindlustatud 
isiku välisriigis viibimise ajal, asendab töövõimetuslehte välisriigis isikut ravinud arsti või 
hambaarsti väljastatud tõend. Haigekassa nõudmisel tuleb tõendile lisada vandetõlgi seaduse § 2 
lõikes 1 nimetatud isiku poolt kinnitatud tõlge eesti keelde, mille kulud kannab kindlustatud isik 
(RaKS § 53 lg 1).  

Töövõimetuslehe registreerimise ja väljaandmise tingimused ja korra ning töövõimetuslehe vormid 
kehtestab sotsiaalminister määrusega. Ajutise töövõimetushüvitise määramiseks vajalikud 
dokumendid on töövõimetusleht ja vajadusel välisriigi arsti tõend (määruse § 2) Lisaks sellele 
eristab määrus (§ 3) hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalikke muid dokumente, milleks on: 
Maksu- ja Tolliameti tõend; arsti või hambaarsti otsus; tööandja tõend; tööinspektori kooskõlastus; 
tööõnnetuse või kutsehaiguse raport; pärimisõiguse tunnistus; avaldus hüvitise väljamaksmiseks 
kindlustatud isiku surma korral; töövõimetuslehe saatekiri. Teatud juhtudel teeb haigekassa omal 
initsiatiivil päringud vastavalt Maksu- ja Tolliametile tõendi saamiseks (nendele isikutele hüvitise 
määramiseks, kes ei tööta töölepingu alusel) ja Tööinspektsioonile tööõnnetuse või 
kutsehaigestumise kohta kinnituse saamiseks (nendele isikutele hüvitise määramiseks, kelle 
töövõimetuslehel on tööst vabastamise kohta vastav märge). 

Ravikindlustuskaardi taotlemine toimub RaKS § 21 lõike 3 alusel kehtestatud sotsiaalministri 
määruse „Euroopa Liidu ravikindlustuskaardi ja asendussertifikaadi väljastamise tingimused ja 
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kord” kohaselt. EL ravikindlustuskaardi saamiseks haigekassa piirkondlikule osakonnale edastada 
sellekohane taotlus paberkandjal või sellega võrdsustatud elektroonilises vormis (korra § 3). 
Haigekassale esitatav taotlus peab seejuures sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 

− isiku, kellele ravikindlustuskaarti taotletakse, ees- ja perekonnanimi ning isikukood; 

− ravikindlustuskaardi väljastamiseks taotleja elukoha aadress või soovitav ravikindlustus-
kaardi väljastamise koht (haigekassa piirkondlik osakond);  

− taotluse esitamise kuupäev; 

− taotleja allkiri.  

Kui taotluse esitab isiku seaduslik esindaja, siis tuleb taotlusse lisada ka seadusliku esindaja ees- ja 
perekonnanimi ning isikukood. 

KVEKS -s on ette nähtud kehavälise viljastamise hüvitis (ptk 41). Hüvitist makstakse RaKS alusel 
kindlustatud isikule (KVEKS § 351 lg 1). Õigustatud isikul on õigus taotleda seaduses ettenähtud 
tervishoiuteenusteks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud retseptiravimitele tehtud 
kulutuste hüvitamist. Sotsiaalminister kehtestab määrusega kehavälise viljastamise ja embrüo 
siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa 
ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määra, tingimused, 
korra ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu (KVEKS § 351 lg 5). 

„Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks 
raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste 
hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete 
loetelu”  on kehtestatud sotsiaalministri määrusega (KVEKS § 351 lg 1). Määruse §-s 4 sätestatud 
hüvitise taotlemise korra kohaselt peab õigustatud isik esitama hüvitise saamiseks igakordselt 
taotluse haigekassale piirkondliku osakonna kaudu. Taotlus peab sisaldama tahteavaldust hüvitise 
väljamaksmiseks ja järgmisi andmeid: 

− õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi; 

− isikukood; 

− postiaadress; 

− kontakttelefon; 

− pangakonto number, millele soovitakse väljamakse laekumist; 

− avalduse esitamise kuupäev.  

RPKS 

Riikliku pensioni taotlemist puudutavad sätted on reguleeritud osaliselt RPKS-s. Detailne kord on 
kehtestatud sotsiaalministri määrusega „Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja 
maksmise juhend”. 
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Riikliku pensioni taotleja esitab pensioniavalduse elukohajärgsele pensioniametile (RPKS § 32 lg 
1). Pensionitaotleja elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud elukoht. Kui pensionitaotlejal ei ole 
registrijärgset elukohta, määratleb pensionitaotleja oma elukoha ise (RPKS § 32 lg 11) (sama on 
korratud juhendi §-s 3). Pensioniavaldus registreeritakse vastuvõtmise päeval pensioniavalduste 
registreerimise raamatus, märkides selle järjekorranumbri ja vastuvõtmise kuupäeva. 
Pensioniavalduste registreerimise raamatut võib pidada elektroonselt (juhendi § 7 lg 1 ja 3). 

Pensioni taotlemise päevaks loetakse päev, millal elukohajärgne pensioniamet võtab vastu 
pensioniavalduse koos kõigi vajalike dokumentidega. Dokumentide vastuvõtmise kohta antakse 
pensioni taotlejale tõend. Kui pensioniavaldus on saadetud posti teel ning seejuures on lisatud kõik 
vajalikud dokumendid, loetakse pensioni taotlemise päevaks avalduse lähtekoha postitempli 
kuupäev (RPKS § 32 lg 3 ja 4). Õiguslikud suhted pensionitaotleja ja pensioniameti vahel tekivad 
päevast, mil pensioniavaldus on esitatud või saadetud posti teel pensionitaotleja elukohajärgsele 
pensioniametile (juhendi § 4 lg 6).  

Pensioniavalduse vormi kehtestab sotsiaalminister (RPKS § 31 lg 2). Avalduses märgitavate 
andmete loetelu seadus ei sätesta. Pensioniavalduse vormil on eristatud taotleja andmed ja 
seadusliku esindaja andmed. Taotluse esitaja peab märkima avaldusele nime, perekonnanime, 
isikukoodi, elukoha, isikutõendava dokumendi nimetuse, numbri ja kehtivuse aja, vajadusel 
andmed elamisloa ja selle kehtivuse aja kohta. Seaduslik esindaja peab enda kohta esitama 
samasisulised andmed. Pensioniavalduses tuleb märkida, mis liiki pensioni taotletakse ning 
kinnitus muul alusel pensioni saamise kohta. Samuti peab avaldusel märkima, kas taotleja soovib 
pensioni taotlemisega seotud kirjavahetuse saatmist rahvastikuregistrisse kantud aadressil või tema 
poolt taotluses määratletud aadressil ning kontakttelefoni.  

Perekonnaliikme avalduse alusel eraldatakse toitjakaotuspensionist või toitja kaotuse alusel (?) 
makstavast rahvapensionist tema osa ja makstakse see talle välja (RPKS § 41 lg 2). 

TKindlS 

1. mail 2009 jõustuva TKindlS redaktsioon näeb ette, et töötuskindlustushüvitise taotlemiseks 
esitab kindlustatu töötukassale avalduse. Töötuskindlustushüvitise avaldusele kantavate andmete ja 
sellele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega (TKindlS § 10 lg 1). 

Kehtiv TKindlS näeb ette, et töötuskindlustushüvitise taotlemiseks esitab kindlustatu töötukassale 
vormikohase avalduse Tööturuameti piirkondliku struktuuriüksuse kaudu, kus ta on töötuna arvele 
võetud. Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vormi, avaldusele kantavate andmete loetelu 
ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega (TKindlS § 10 
lg 1). Sotsiaalministri määruse „Töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vorm, avaldusele 
kantavate andmete loetelu ning avaldusele lisatavate dokumentide loetelu” § 2 näeb ette, et hüvitise 
taotlemise avaldusele kantakse isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress, 
pangakonto number, andmed hüvitiselt tulumaksu kinnipidamisel maksuvaba tulu arvesse võtmise 
ja viimase taotlejale makstud töötutoetuse juhtumi kohta. Avaldusele lisatakse järgmised 
dokumendid: tõend(id) kindlustatule viimasel kolmel kalendrikuul makstud tasude ja tasudelt 
kinnipeetud töötuskindlustusmakse kohta; dokument viimase töölepingu lõpetamise või 
teenistusest vabastamise aluse ja aja kohta või võlaõiguslik teenuse osutamise leping või välis- või 
lähetajaministeeriumi tõend abikaasatasu maksmise lõpetamise aja kohta.  
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Kui hüvitise taotlejal ei ole mõjuvatel põhjustel võimalik esitada tõendit kolmel viimasel 
kalendrikuul saadud tasude kohta, näeb määrus ette võimaluse lisada avaldusele muu dokument, 
mille alusel saab kindlaks teha taotleja töötuskindlustusstaaži viimasel kolmel kalendrikuul 
(määruse § 3 lg 3). Avaldusel peab olema avalduse esitamise kuupäev ja esitanud isiku allkiri. 
Hüvitise taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad või 
väljavõtted. Tööturuameti piirkondlik osakond kinnitab avaldusele lisatavate originaaldokumentide 
koopiad. Kõik originaaldokumendid tagastatakse (määruse § 3 lg 2). 

Tööandja maksejõuetuks tunnistamist tõendavateks dokumentideks on tööandja maksejõuetuks 
tunnistamisel teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis selle riigi pädeva asutuse otsuse 
ärakiri, mis on tõestatud otsuse tegemise riigi õiguse kohaselt, koos selle notariaalselt või 
vandetõlgi poolt kinnitatud tõlkega eesti keelde (TKindlS § 21 lg 2 p 3). 

TTTS1405  

Töötule ja tööotsijale osutab tööturuteenuseid Eesti Töötukassa osakond, kus ta on töötuna või 
tööotsijana arvele võetud. Töötu ja tööotsija võivad Eesti Töötukassa osakonda vahetada, esitades 
sellekohase avalduse Eesti Töötukassale (TTTS § 4 lg 2 ja 3). 

Isik pöördub töötuna või tööotsijana arvelevõtmiseks isiklikult Eesti Töötukassa kohalikku 
osakonda ning esitab avalduse ja vajalikud dokumendid (TTTS § 6 lg 1). Töötutoetuse taotlemiseks 
esitab töötu nõuetekohase avalduse ja vajalikud dokumendid Eesti Töötukassale. (TTTS § 28). 
Avaldusele kantavate andmete ja sellele lisatavate dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister 
määrusega (TTTS § 28 lg 2). Töötutoetuse taotlemise tingimused ja kord on ettenähtud seaduses. 
Stipendiumi maksmise eelduseks on koolitaja või tööandja esitatud andmed õppetööl või 
tööpraktikal osalemise kohta (TTTS § 35). Sõidu- ja majutustoetuse taotlemiseks esitab töötu kord 
kuus Eesti Töötukassale sõidu ja majutustoetuse saamiseks avalduse (TTTS § 37 lg 1 ja 3). 
Sõidukulud hüvitatakse tööturukoolituse, tööharjutuse või tööpraktika toimumise koha ja töötu 
elukoha vahemaa alusel. Majutuskulud hüvitatakse kuludokumentide alusel. Töötule hüvitatakse 
ühe päeva kohta kas sõidu- või majutuskulud (TTTS § 37 lg 2). Sõidu- ja majutustoetuse maksmise 
maksimaalse päevamäära ja määra kilomeetri kohta, tingimused, korra ning avalduse vormi 
kehtestab sotsiaalminister määrusega. 

Ettevõtluse alustamise toetust (§ 19) taotlev töötu esitab Eesti Töötukassale avalduse, äriplaani, 
koopiad dokumentidest, mis tõendavad, et taotleja on läbinud ettevõtluskoolituse või tal on kutse- 
või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.  

RPTS  

Peretoetuste taotlemiseks esitab peretoetuse taotleja taotluse oma elukohajärgsele pensioniametile 
(RPTS § 17 lg 1). Taotleja elukohaks, tulenevalt RPTS § 17 lg 2 on rahvastikuregistrisse kantud 
elukoht. Kui taotlejal ei ole registrijärgset elukohta, määratleb taotleja oma elukoha ise. 
Hoolekandeasutusest õppimise tõttu eemal viibiv vähemalt 15-aastane vanemliku hoolitsuseta laps 
esitab taotluse õppeasutuse asukohajärgsele pensioniametile (RPTS § 17 lg 3). 

                                                 
1405 TTTS – 2005, 54, 430; 2009,11, 67. 
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Toetuste taotlemise päevaks loetakse taotluse vastuvõtmise päev. Kui taotlus on saadetud posti teel, 
loetakse toetuste taotlemise päevaks taotluse lähtekoha postitempli kuupäev (RPKS § 17 lg 4). 
Pensioniamet vaatab peretoetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi esimesel võimalusel 
(RPTS § 18 lg 1).  

Riiklike peretoetuste taotlemisel eristab seadus põhidokumente (§ 16 lg 1) ja lisadokumente (§ 16 
lg 2). Põhidokumentideks on avaldus (mille vormi kehtestab sotsiaalminister § 16 lg 2) ja ITDS § 2 
lg 2 nimetatud dokument. Peretoetuste taotlemiseks esitatakse originaaldokumendid või 
notariaalselt kinnitatud ärakirjad või väljavõtted. Sel juhul Pensioniamet kinnitab 
originaaldokumendi koopia, mis jäetakse Pensioniametisse. Kõik originaaldokumendid 
tagastatakse (RPKS § 16 lg 3).  

„Riiklike peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide 
loetelu” on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. 

VHS 

Vanemahüvitist taotletakse RPTS sätestatud tingimustel ja korras, arvestades VHS erisusi (§ 4 lg 
1). Ometigi VHS § 4 lg 2 kordab sõna-sõnalt RPTS-i § 16 lg 1 sätestatut.  

Kui õigust hüvitisele soovivad vanemad kasutada kordamööda, esitab hüvitise uus taotleja 
avalduse, millel on seni hüvitist saanud isiku nõusolek (§ 4 lg 5). Vanemahüvitise ja 
sünnitushüvitise vahe hüvitamiseks esitab isik kirjaliku taotluse, kuhu on märgitud isiku nimi ja 
isikukood („Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kord” § 3) 

ElatisAS 

Elatisabi taotlemiseks esitab taotleja taotluse Sotsiaalkindlustusametile. Elatisabi taotluse esitamise 
ja läbivaatamise osas kohaldatakse riiklike peretoetuste seaduse § 16 lõikes 4, § 17 lõikes 4 ja §-
s 18 sätestatut. (ElatisAS § 5 lg 1) 

„Elatisabi taotlemise avalduse vorm” on kehtestatud sotsiaalministri määrusega. 

Avalduses märgitavate andmete koosseis on esitatud ElatisAS § 5 lg 3, mille kohaselt tuleb 
avalduses märkida: 

− elatisabi saama õigustatud isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja aadress; 

− taotleja nimi, isikukood või sünniaeg, aadress ja olemasolu korral muud kontaktandmed; 

− elatisnõude võlgniku nimi, isikukood või sünniaeg ja võimalusel aadress; 

− taotleja selgelt väljendatud taotlus; 

− kinnitus käesoleva seaduse §-s 2 sätestatud tingimuste täitmise kohta; 

− taotleja kinnitus, et ta on teadlik käesolevast seadusest tulenevatest kohustustest. 
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ElatisAS loetleb elatisabi saamiseks esitatavad dokumendid: avaldus; isikut tõendavate 
dokumentide seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud dokument; makseettepaneku määrus, kui elatisabi 
taotletakse käesoleva seaduse § 3 lõike 1 punkti 1 alusel; hagi tagamise määrus, kui elatisabi 
taotletakse käesoleva seaduse § 3 lõike 1 punkti 2 alusel. 

Elatisabi taotlemisel kohaldatakse RPTS § 16 lg 4, mis näeb ette, et peretoetuste taotlemiseks 
esitatakse originaaldokumendid või notariaalselt kinnitatud ärakirjad või väljavõtted. Pensioniamet 
kinnitab originaaldokumendi koopia, mis jäetakse pensioniametisse. Kõik originaaldokumendid 
tagastatakse (RPTS § 5). Sotsiaalkindlustusametile esitatavad välisriigi dokumendid peavad olema 
legaliseeritud. Sotsiaalkindlustusametile esitatavad välisriigi kohtulahendid peavad olema Eestis 
tunnustatud ja täidetavaks tunnistatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku või muu asjakohase 
õigusakti kohaselt (RPTS § 5 lg 6).  

RMTS 

Matusetoetuse taotlemiseks esitab matusekorraldaja oma elukoha või asukoha järgsele 
pensioniametile või surmaakti koostanud perekonnaseisuasutuse asukoha järgsele pensioniametile 
avalduse (RMTS § 7 lg 1). Avalduse vorm on kehtestatud sotsiaalministri määrusega „Riikliku 
matusetoetuse avalduse vormi kehtestamine”. Avalduses tuleb esitada kinnitus et matusekorraldaja 
ei ole hüvitatud kulusid teiste seaduste alusel saanud (MTS § 7 lg 2). Muude andmete esitamist 
seaduse tasandil ette nähtud ei ole.  

OAS 

OAS-s ettenähtud hüvitiste taotlemiseks esitatakse taotlus taotleja Sotsiaalkindlustusameti 
piirkondlikule pensioniametile (OAS § 19 lg 1). Seejuures on ohvriabi seaduses eraldi osutatud, et 
ohvriabiteenuse osutamise tagab Sotsiaalkindlustusamet, lähtudes piirkondlikkuse põhimõttest 
(OAS § 4 lg 1). 

Sotsiaalkindlustusamet vaatab esitatud taotluse läbi ja teeb otsuse hüvitise määramise või sellest 
keeldumise kohta 30 päeva jooksul taotluse ja sellele lisatud dokumentide saabumisest.  

Muus Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi liikmesriik) toimepandud vägivallakuriteo ohvrile ja 
muule liikmesriigi õigusaktide alusel hüvitist saama õigustatud isikule, kelle alaline elukoht on 
Eestis, määrab hüvitise ja maksab selle välja liikmesriigi pädev asutus liikmesriigi õigusaktide 
alusel (OAS 313 lg 1 ja 2). 

OAS kasutab mõistet hüvitistaotlus (OAS § 19 lg 1). Taotluses peavad olema hüvitise taotleja 
andmed ning andmed kuriteo ja tekitatud kahju kohta ja kahju muudest allikatest hüvitamise kohta 
(OAS § 19 lg 3).  

OAS § 19 lg 6 näeb ette taotlusele lisatavad dokumendid. Selle kohaselt, näitab taotletava hüvitise 
suuruse oma taotluses hüvitise taotleja meditsiinidokumentide, sissetulekut tõendavate 
dokumentide ning vägivallakuriteoga tekitatud otseseid kulusid tõendavate dokumentide alusel, 
samuti seoses sama kahjuga muudest allikatest saadud või saadavat hüvitist tõendavate 
dokumentide alusel, mis lisatakse taotlusele. Hüvitise taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu 
kehtestab sotsiaalminister määrusega (OAS § 19 lg 4). Määrus eristab põhidokumente (§ 1) ja 
lisadokumente (§ 2). Hüvitise taotlemiseks ja määramiseks vajalikud põhidokumendid on: 
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− hüvitistaotlus, mille vorm on kehtestatud määruse lisas 1; 

− isikut tõendav dokument vastavalt ITDS § 2 lõikes 2 sätestatule; 

− dokument, milles on märge kehtiva tähtajalise või alalise elamisloa kohta, juhul kui hüvitise 
taotlejaks on Eestis elav välismaalane; 

− volikiri ja/või kohtuotsus eestkoste määramise kohta, juhul kui hüvitistaotlusele kirjutab 
alla taotleja esindaja; 

− lapse sünnitunnistus, juhul kui alaealise hüvitistaotlusele kirjutab alla lapse vanem või 
eestkostja; 

− dokument töösuhte peatumise kohta, juhul kui ohvri töösuhe oli peatatud enne 
vägivallakuritegu; 

− kohtuotsus või eeluurimisasutuse tõend kuriteoga seotud asjaolude kohta.  

Lisadokumentidena käsitletakse OAS § 19 lg 6 alusel taotlusele lisatavaid dokumente ning pärast 
ühe aasta möödumist kuriteo toimepanemisest või ohvri surma päevast esitatud taotluse puhul 
kinnitust OAS § 19 lg 2 nimetatud asjaolude esinemise kohta. 
Küsitav on vajadus sellisel kujul eristada põhi- ja lisadokumente. OAS § 19 lg 6 räägib taotlusele 
lisatavatest dokumentidest (määruses lisadokumendid). Samas ka määruse § 1 p-des 2-7 nimetatud 
nn põhidokumendid lisatakse taotlusele.  

OAS § 62 lg 4 sätestab, et psühholoogilise abi kulu hüvitamise korra ja hüvitise taotluse vormi ning 
nõutavate dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister, seadus ei nimeta milliseid andmeid 
avaldus sisaldama peaks, ega lisadokumente. Määruse § 3 kohaselt tuleb taotlusele lisada järgmised 
dokumendid:  

− isikut tõendav dokument; 

− tõend politseist väärteo- või kriminaalmenetluse alustamise kohta või asjaomane kohtuotsus 
või kohtuvälise menetleja otsus; 

− kohtuotsus eestkoste määramise kohta, kui taotluse esitab taotleja eestkostja; 

− lapse sünnitunnistus, kui taotluse esitab alaealise taotleja vanem või eestkostja; 

− ohvri surmatunnistus, kui hüvitist taotleb süüteo tagajärjel hukkunud ohvri perekonnaliige, 
kes on nimetatud ohvriabi seaduse § 61 lõikes 2.  

Eestis toimepandud vägivallakuriteo ohvrile ja ohvri surma korral tema ülalpeetavale, kelle alaline 
elukoht on muus Euroopa Liidu liikmesriigis, määrab hüvitise OAS kehtestatud tingimustel ja 
korras Sotsiaalkindlustusamet. Taotleja esitab sellisel juhul taotluse ja vajalikud lisadokumendid 
Sotsiaalkindlustusametile või oma elukohariigi pädevale asutusele (OAS § 311 lg-d 1 ja 2) 
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PISTS 

Taotlus puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramiseks esitatakse Sotsiaalkindlustusametile 
(PISTS § 16 lg 1).1406 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks loetakse päev, millal 
Sotsiaalkindlustusamet võtab vastu taotluse koos kõigi vajalike dokumentidega (PISTS § 16 lg 4). 
Kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlus on saadetud posti teel ning seejuures on lisatud kõik 
vajalikud dokumendid, loetakse toetuse taotlemise päevaks taotluse lähtekoha postitempli kuupäev 
(PISTS § 16 lg 5).  

„Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” § 2 lg 1-3 
kordavad praktiliselt sõna-sõnalt PISTS § 16 lg 4-6 sätestatut. Täpsustatud on puuduste 
kõrvaldamise tähtaja kestust, mis vastavalt määruse § 2 lõikele 3 tuleb hiljemalt kolme kuu jooksul 
täiendavalt esitada. Kui taotleja esitab kõik vajalikud dokumendid nimetatud tähtaja jooksul, 
loetakse sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks taotluse vastuvõtmise päev või taotluse lähtekoha 
postitempli kuupäev. Kui taotleja ei esita kõiki vajalikke dokumente nimetatud tähtajaks, teeb 
Sotsiaalkindlustusamet otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta 
olemasolevate dokumentide alusel (määruse § 2 lg 4).  

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramiseks esitatakse taotlus. Seadus ei näe ette avalduses 
esitatavaid andmeid. Samas PISTS § 15 sätestab, et andmed puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
määramise ja maksmise kohta kantakse riiklikku pensionikindlustuse registrisse. „Riikliku 
pensionikindlustuse registri” pidamise põhimääruse §-le 8 kantakse registrisse järgmised andmed: 

1. registri objekti aktuaalsed isikuandmed (edaspidi isikuandmed),  

2. registri pidamist abistavad andmed; 

3. registri arhiivis säilitatavad andmed.  

Isikuandmed on liigendatud omakorda: isikut identifitseerivad andmed; isiku üldandmed; isiku 
sotsiaalmaksualased andmed; isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise 
alusandmed; andmed isikule pensioni, toetuse või hüvitise määramise ja maksmise kohta. 

PISTS eristab avaldusele lisatavate dokumentide osas põhidokumente ja taotlemiseks vajalikke 
täiendavaid dokumente. Põhidokumentide ammendav loetelu on toodud seaduses (PISTS § 16 lg 
2), nendeks on toetuse taotlus, otsus puude raskusastme ja lisakulude kohta ja ITDS § 2 lõikes 2 
nimetatud dokument.  

„Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja 
dokumentide vormid on kehtestatud on kehtestab sotsiaalminister PISTS § 16 lg 3 alusel. 
Täiendavate dokumentide loetelu on esitatud hüvitise liikide kaupa (nt puudega lapse toetuse 

                                                 
1406 2008.a 1. oktoobril jõustunud PISTS redaktsioonis asendati läbivalt sõnad „elukohajärgne pensioniamet” ja 

„pensioniamet” sõnaga „Sotsiaalkindlustusamet” vastavas käändes. Muudatust põhjendati vajadusega viia seaduse 
tekst kooskõlla Sotsiaalkindlustusameti muudetud struktuuriga, mille kohaselt on pensioniametite näol tegemist 
Sotsiaalkindlustusameti osakondadega. Seaduses on korrektsem viidata ametile, mitte selle osakonnale Seletuskiri 
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus eelnõu juurde. 
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taotlemiseks esitatakse täiendavalt lapse sünnitunnistus). Sama määrusega on kehtestatud puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste taotlemise vorm, mis tulenevalt § 16 lg 2 on põhidokument.  

Taotluse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramiseks võib esitada ka koos puude raskusastme 
ja lisakulude tuvastamise taotlusega (PISTS § 16 lg 31). 

Määruse § 10 näeb ette nõude, mille kohaselt sotsiaaltoetuste taotlemiseks esitatakse 
originaaldokumendid või ametlikult kinnitatud koopiad. Originaaldokumendi esitamisel kinnitab 
Sotsiaalkindlustusamet temale jääva dokumendi koopia ja tagastab originaali. 

SHS 

Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse 
hiljemalt 20. kuupäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt 
elab (§ 221 lg 1). Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus 
saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 200 krooni.  

Taotlus välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikule või eesti rahvusest isikule ja tema 
abikaasale, lastele ja vanematele Sotsiaaltoetuse saamiseks esitatakse elukohajärgsele 
pensioniametile (SHS § 231) Valla- või linnavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid 
sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud 
tingimustel ja korras (§ 23 lg 1).  

SHS-s näeb toimetulekutoetuse taotlemisel ette avalduse, rehabilitatsiooniteenuse (§ 116) 
taotlemisel aga taotluse esitamise. Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks esitab isik 
Sotsiaalkindlustusametile taotluse ning nõutavad dokumendid SHS § 116 lg 1. Taotluse vormi ja 
nõutavate dokumentide vormid kehtestab sotsiaalminister määrusega. („Rehabilitatsiooniteenuse 
taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm 
ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord 
ja tingimused”).  

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse vormi ja taotlusele lisatavate dokumentide loetelu on 
kehtestatud SHS § 124 lõike 3 alusel sotsiaalministri määrusega. Määruse § 2 kohaselt tuleb riigi 
rahastatava lapsehoiuteenuse taotlusele lisada SHS § 122 nimetatud lapsehoiuteenusele õigustatud 
isikul järgmised dokumendid: lapse isikut tõendava dokumendi koopia; lapse 
rehabilitatsiooniplaani koopia; Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia lapse puude raskusastme 
tuvastamise kohta; eestkostjaks määramise otsuse koopia või SHS § 253 lõikes 4 nimetatud lepingu 
koopia, kui taotluse esitab lapse eestkostja või SHS § 253 lõike 4 alusel last hooldav isik.  

Toimetulekutoetuse taotlemiseks tuleb esitada avaldus ja lisadokumendid. Seejuures on avalduses 
esitatavate andmete miinimumkoosseis sätestatud SHS § 221 lg 2, selles tuleb märkida 
toimetulekutoetuse määramisel arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid või sünniajad. 
Samuti annab seadus ammendava loetelu toimetulekutoetuse taotlemiseks nõutavatest 
lisadokumentidest. Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 26 p 1 on valla- või linnavalitsusel 
kohustus luua puudega isikutele võimalused puudest tingitud takistuste vähendamiseks, sealhulgas 
tõlketeenuse osutamisega.  



448 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
6.TEEMA. SOTSIAALHALDUSMENETLUS  

7.2. Välisriikide õigus 

7.2.1. Soome  

Sotsiaalhoolekande kliendi seisundi ja õiguste seaduse rakendussätted kehtestatakse vajaduse 
korral vastava määrusega (§ 25). Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium võib vajaduse korral esitada 
üldjuhiseid kliendiandmete töötlemise ja säilitamisega seotud menetluse kohta. Soomes on 
ametiasutuste elektroonilise asjaajamise seadus on kehtestatud eraldi seadusena.  

Sotsiaalhoolekande teostamisel tuleb muu hulgas arvestada kliendi huve ja isiklikke vajadusi ning 
tema emakeelt ja kultuuritausta. Sotsiaalhoolekande kliendil on õigus kasutada soome või rootsi 
keelt. Olla mõlemas keeles ära kuulatud, saada dokumente, kasutada tõlget nende keelte 
kõnelemisel. Sellele õigusele vastab kohalike omavalitsuste ja omavalitusliitude kohustus see õigus 
tagada (§ 4). Selgitus tuleb esitada selliselt, et klient mõistaks piisavalt hästi selle sisu ja tähendust. 
Kui hoolekandetöötajad ei valda kliendi kasutatavat keelt või klient ei suuda meeleorgani- või 
kõnehäire tõttu end arusaadavaks teha, tuleb võimalust mööda korraldada tõlkimine ja leida tõlk. 

7.2.2. Rootsi   

Sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu kohaselt peab isik, kes taotleb hüvitist või selle suurendamist, 
esitama selleks kirjaliku taotluse (ptk 113 § 4). Taotluses tuleb esitada asjaga seotud andmed ning 
taotlus peab olema omakäeliselt allkirjastatud. Kirjalikku taotlust ei pea esitama seaduses loetletud 
hüvitiste puhul (ptk 113 § 6). Ka juhul, kui ei ole nõutav kirjaliku taotluse esitamine, on isik 
vajadusel kohustatud esitama hüvitise määramise jaoks olulised või seaduses ettenähtud andmed 
(ptk 113 § 6). Avaldusele lisatavad dokumendid on eelnõus välja toodud hüvitise liikide kaupa. 
Samuti on ettenähtud tõendi esitamine soodustusõiguse jätkuva olemasolu kohta, juhul, kui 
väljamakse tehakse välismaal.  

Peatükk 115 käsitleb „iseteenindust interneti kaudu”. See rakendub soodustustele, mis on selle 
seadusega ette nähtud ning muudele soodustustele ja hüvitistele, mis vastavate seaduste või 
määruste alusel kuuluvad sotsiaalkindlustuskassa või preemiapensioniameti pädevusalasse. 
Iseteeninduslike teenuste kasutaja on kohustatud kasutama elektroonilist allkirja vastavalt 
kvalifitseeritud elektrooniliste allkirjade seaduse (2000:832) §-le 2 (§ 5). Kui isikusamasuse 
tuvastamiseks või andmete moonutamise vastaseks kaitseks on olemas mõni muu meetod kui §-s 5 
nimetatud ja see on piisavalt kindel puutumatuse rikkumise või muu kahju ärahoidmiseks, võib 
kasutada ka seda meetodit. Dokument, mis on iseteeninduslike teenuste kasutamise teel saadetud 
sotsiaalkindlustuskassale või preemiapensioniametile, loetakse ametkonnale laekunuks momendil, 
kui see on jõudnud automaatse töötlemissüsteemi sellesse ossa, mis on defineeritud 
iseteeninduslike teenuste vastuvõtva üksusena (§ 7). 

7.2.3. Saksa SGB 

Saksa SGB I § 16 sätestab, et taotlus hüvitise saamiseks tuleb esitada pädevale asutusele. SGB X § 
9 näeb ette vormivabaduse põhimõtte. Tulenevalt SGB X §-st 18 on asutusel kaalutlusõigus 
haldusmenetluse läbiviimisel. Kaalutlusõigus puudub, kui asutus õiguslikul alusel peab ametist 
tulenevalt avalduse alusel menetlust alustama, või juhul kui menetlust saab alustada üksnes 
avalduse alusel, kuid avaldust ei ole esitatud.  
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7.2.4. Šveits 

Isik, kes esitab kindlustushüvitise nõude, peab sellest kindlustusandjale teatama vastava 
sotsiaalkindlustuse jaoks kehtivas vormis (ATSG art 29 lg 1). Samuti on ettenähtud, et 
hüvitisnõude esitamiseks ja väljaselgitamiseks annavad kindlustusandjad tasuta formulare, mis 
tuleb taotlejal või tema tööandjal ja igal juhul tema raviarstil täielikult ja tõeselt täita ning pädevale 
kindlustusandjale esitada (ATSG art 29 lg 2). 

Tähtaegade kulgemist puudutav üldine regulatsioon on esitatud art-s 38. Tähtaja pikendamise ja 
möödalaskmisega seoses näeb art 40 lg 1 ette, et seadusjärgset tähtaega ei saa pikendada (ATSG art 
40 lg 1). Kindlustusandja poolt seatud tähtaega võib mõjuval põhjusel pikendada, kui seda 
taotletakse enne tähtaja möödumist (ATSG art 40 lg 3). 

Juhul, kui isiku isiklik osavõtt menetlusest pole vajalik ja kui seda ei välista uurimise pakilisus, 
võib isik ennast esindada lasta (ATSG art 37 lg 1). Kindlustusandja võib nõuda kirjalikku volitust. 
Sellisel juhul esitab kindlustusandja kõik oma teated esindajale, kuni volitust tagasi pole võetud 
(ATSG art 37). 

Föderaalvalitsus võib sätestada, et haldusmenetluse seaduse sätted asutustega elektroonilise 
suhtlemise kohta kehtivad ka ATSG alusel läbiviidava menetluse suhtes. 

7.2.5. Austria  

Hüvitisnõuded tehakse kindlustusandja poolt nende territoriaalset ja sisulist pädevust arvesse võttes 
kindlaks ravi- ja pensionikindlustuse puhul isiku taotlusel, õnnetuskindlustuse puhul haldusorgani 
algatusel või kui haldusorgan menetlust ei algata, isiku taotlusel. Taotleja on kohustatud esitama 
nõude tuvastamiseks vajalikud dokumendid (ASVG § 361 lg 3 p 3).  

Töövõimetuspensioni taotlus kehtib ühtlasi taotlusena rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks 
(ASVG § 361). Vastavalt §-le 352 võib kindlustushüvitise taotluse esitada nõuet omav isik või 
tema esindaja. Vähemalt 14-aastane alaealine võib ise taotluse esitada. Ravikindlustushüvitiste 
nõude võib teatud juhtudel esitada perekonnaliige. 

Kindlustusandja juures hüvitis- ja administratiivasjades läbiviidavale menetlusele kohaldatakse mh 
üldise haldusmenetluse § 13-16, mis puudutavad taotlusi, ärakirju, väljavõtteid. 

7.2.6. Luksemburg 

Määrustega täpsustatakse andmete loetelu, mis on vajalik kindlustuskaitse kestust puudutavate 
andmete edastamiseks pädevale asutusele (CSS art 425). Hüvitise määramiseks ja maksmiseks 
vajalikud andmed tuleb edastada sotsiaalkindlustuse ühisele keskusele määrusega kehtestatud 
vormis ja tähtaegadel (CSS art 427).  

7.2.7. Läti  

Taotlus esitatakse asjaomasele sotsiaalteenuse osutajale, kes on kohustatud tagama isikule 
taotlemiseks vajaliku teabe (LpSD § 19).  
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7.3. Hinnang  

Taotlemisega seoses sätestavad kõik sotsiaalvaldkonna seadused taotluse esitamise pädevale 
organile, mis mõnikord on määratletud struktuuriüksuse täpsusega ja seotud taotleja elukohaga. 
Seejuures on erinevalt reguleeritud taotleja elukoha määratlemise nõue.1407 Sisuliselt saab nõue, 
esitada taotlus nt elukohajärgsele asutusele, olla seotud hüvitistega, mis on olemuslikult seotud 
piirkondliku osutamise põhimõttega ning vajaks korrastamist eriseaduste ülevaatamisel. Näiteks 
vajaks täpsustamist, kas ja millist tähtsust omab RaKS § 3 lg-tes 2 ja 3 sätestatud kindlustatud isiku 
kohustus valida piirkondlik üksus, mille kindlustatute nimekirja ta kantakse või on see nõue oma 
sisulise tähtsuse minetanud.  

Mõistete avaldus ja taotlus kasutamisel ei ole välja kujunenud järjepidevat loogikat nagu seda 
sooviti ette näha HMSi väljatöötamisel: taotlus kui sooviavaldus, avaldus kui informatiivne 
teadaanne. Sisuliselt selline eristamine haldusmenetlust ei mõjuta, taotluse kohta käiv regulatsioon 
kehtib samaväärsena ka avalduste suhtes.1408 Samas õigusselguse ja ühtlustamise mõttes võib see 
väärtust omada. Kasutusel on nt mõisted taotlus (PISTS), hüvitistaotlus (OAS § 19 lg 1), avaldus 
(RMTS § 7 lg 1), nõuetekohane avaldus (TTTS § 28 lg 1), vormikohane avaldus (TKindlS § 10 lg 
1 ). 

Võimalik on taotlemise korra ja taotluse vormide kehtestamiseks volitusnormi ette nägemine 
üldosas. Eriosa seaduste ülevaatamisel vajaksid korrastamist volitusnormid, vt näiteks 
täiskasvanute hambaravihüvitis RaKS § 63 lg 1, 2 ja 2 ning § 65, ilmselt oleks siinkohal võimalik 
ja mõistlik kehtestada üks volitusnorm. Kaaluda võiks võimalust koondada sarnaseid õigussuhteid 
reguleerivad küsimused ühte määrusesse, nt RaKS alusel kehtestatavate rahaliste hüvitiste 
määramise ja maksmise tingimuste ja korra koondamist ühte määrusesse. See võiks aidata kaasa 
hüvitiste menetlemise paremale jälgitavusele.  

Kaheldav on sotsiaalministrile RaKS § 12 lg 3 teises lauses antud volituse, mille kohaselt 
sotsiaalminister kehtestab määrusega tingimused, mille puhul kindlustuskaitse akadeemilise 
puhkuse ajaks ei peatu, kooskõla põhiseadusega. RaKS § 13 lg 3 esimene lause sätestab, et 
kindlustuskaitse peatub akadeemilise puhkuse ajaks. Määrus “Tingimused, mille puhul 
kindlustuskaitse akadeemilise puhkuse ajaks ei peatu” koosneb kahest paragrahvist, millest üks on 
jõustumisnorm. Määruse ainus sisuline paragrahv (§ 1) näeb ette: ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 
4 punktis 5 nimetatud kindlustatud isikuga võrdsustatud isiku kindlustuskaitse ei peatu 
akadeemilise puhkuse ajaks, kui akadeemiline puhkus on tingitud isiku haigusest või vigastusest. 
Kindlasti ei ole antud juhul võimalik isegi formaalselt väita, et tegemist oleks kavatsusega vältida 
seaduse ülekoormamist tarbetu üksikregulatsiooniga. Seda enam, et antud säte näeb sisuliselt ette 
kindlustatuse tingimused, kindlustuskaitse kestuse, mis peaks igal juhul olema ette nähtud 
seadusega.  

HMS § 14 lg 1 sätestab kohustusliku taotluse vormi kehtestamise seadusega või selle alusel. 
Kohustusliku vormi nõude kehtestamine hüvitiste taotlemisel aitab inimesel kergemini 
formuleerida oma taotlust ning on oluline arusaadavuse ja andmetöötluse seisukohalt. Siiski tuleks 
selle nõude sätestamisel analüüsida, millal kohustusliku vormi kehtestamine on sisuliselt 
põhjendatud ja millal on vorminõudel üksnes abistav funktsioon. Viimasel juhul puudub vajadus 

                                                 
1407 Vt ka p 5 „Territoriaalsuse põhimõte“ ja p. 11.4 „Andmekaitse“. 
1408 Haldusmenetluse seaduse seletuskiri. 
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vormi kehtestamiseks ministri määrusega. (Vt nt „Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise 
määrad, maksmise kord /…/” § 13, kus sotsiaalminister volitab kehtestama haigekassat 
näidisvorme).  

Taotluses nõutavad andmed on sageli esitatud eri tasandi õigusaktides. Mõnel juhul on 
andmekoosseis praktiliselt ammendavalt loetletud seaduse tasandil (nt ElatisAS), mõnel juhul on 
andmed ette nähtud nii seaduse kui määruse tasandil. Üldjuhul on eriseadustes ja selle alusel antud 
aktides üle korratud HMS § 14 lg 3 ette nähtud taotluses esitatavate andmete miinimumkoosseis. 
Mõnel juhul nõutakse andmeid, mille esitamine ei ole taotluse menetlemiseks vajalik. On 
kehtestatud nn dokumentide andmekoosseise, mille järele vajadus puudub (vt nt täiskasvanute 
hambaravihüvitise taotlemisel). Rahaliste hüvitiste taotlemist puudutava regulatsiooni juures võiks 
ette näha, et kui hüvitis makstakse välja arveldusarvele, või kolmanda isiku arveldusarvele, tuleb 
taotluses esitada selleks vajalikud andmed. Samuti võiks kaaluda kinnituse lisamist taotlusesse, 
maksmise aluseks või avalduses olevate asjaolude muutmisest teatamise kohta. (vt nt „Täiendava 
ravimihüvitise taotlemise ja maksmise kord” § 2 lg 3). Hüvitisespetsiifiliste andmete osas peaksid 
andmed jääma SÜS eriosa ja selle alusel kehtestatavate määruste reguleerimisesemeks. 
Riigikontroll on juhtinud tähelepanu asjaolule, et teade teenuse osutamise kohta või haldusakt on 
võimalik saata isikule elektrooniliselt, samas puudub üldjuhul taotluses koht, kus sellist soovi 
avaldada.1409 Samuti on Riigikontroll juhtinud tähelepanu asjaolule, et taotluste vormid on üle 
koormatud teenuse osutamise seisukohalt ebavajalike andmetega, mille vajalikkust tuleks 
analüüsida nii otstarbekuse kui ka isiku privaatsuse seisukohast. Andmeid, mis on riigi 
põhiregistrites olemas, ei tohiks ilma tõsise vajaduseta asutuste andmebaasidesse dubleerivalt 
koguda. Lähtuda tuleks põhiregistrite andmetest ning oma andmekogud tuleks nendega 
seostada.1410 Sellega seoses on Riigikontroll soovitanud analüüsida Vabariigi Valitsuse või ministri 
määrusega kehtestatud taotlusplankidel nõutava info vajalikkust ning jätta plankidelt ära üleliigsed 
andmeväljad. Vabariigi Valitsus on seda ettepanekut põhimõtteliselt toetanud ning leidnud, et vaja 
oleks välja töötada juhend Vabariigi Valitsuse ja ministri määrusega kehtestatavatele 
taotlusplankidele. Pärast juhendmaterjali vastuvõtmist on ministeeriumid kohustatud analüüsima 
valdkondlike plankide andmeväljade põhjendatust.1411 Samuti on Riigikontroll osutanud vajadusele 
välistada avaliku teenuse taotlemisel üleliigsed haldusprotseduurid ning riigi ja kohaliku 
omavalitsuse andmekogudes juba fikseeritud faktide tõestamine paberil.1412 Seetõttu on 
põhjendatud regulatsioonide ülevaatamine koos Riigikontrolli ettepanekutega selles valdkonnas. 

Lisadokumentide osas dubleerib nõue esitada volikiri HMS § 13 lg 2 sätestatut. 
Hüvitisespetsiifilised dokumendid tõendavad, et isik vastab hüvitise saamise tingimustele, mis on 
eriseaduses sätestatud ja peaksid jääma neisse või nende alusel kehtestatavate määrustesse. Samuti 

                                                 
1409 Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas. Riigikontrolli aruanne Riigikogule. Tallinn 2007, lk 24, p 52. 
1410 Samas, lk 26, p 61. 
1411 Samas, lk 27. 
1412 Leitakse, et mõnedel juhtudel rakendatakse protseduure, mis pole vajalikud. Näiteks, toetuste saamiseks juba 

riiklikult tuvastatud fakti alusel nõutakse eraldi taotluse esitamist, vaatamata sellele, et selle faktiga seondub 
automaatselt õiguse tekkimine. Kuigi rahvastikuregistris kajastub lapse sünni fakt ja vanemate elukohad, peavad 
lapsevanemad esitama eraldi taotluse omavalitsuse eelarvest makstava sünnitoetuse saamiseks. Riigikontrolli 
hinnangul oleks siinkohal võimalik soodustuse adressaatide vabastamine tarbetust koormusest. Kui soodustuse 
tekkimise aluseks on fakt (lapse sünd vanematele, kelle registrijärgne elukoht on linnas või vallas) ja muid 
asjaolusid pole kontrollida vaja, oleks võimalik soodustus määrata taotlust nõudmata. Inimene peaks taotluse 
esitama üksnes juhul, kui ta mingist soodustusest loobuda soovib. - Avaliku teenuse kvaliteet infoühiskonnas. 
Riigikontrolli aruanne Riigikogule. Tallinn 2007, lk 22. 
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on segadus mõistete kasutamisel: dokumendid, alusdokumendid, lisadokumendid, 
põhidokumendid, täiendavad dokumendid. Mõnel juhul kasutatakse mõisteid tavalisest erinevas 
tähenduses põhjendamatult. (Vt nt „Eesti Haigekassas kindlustuskaitse tekkimiseks, lõppemiseks ja 
peatumiseks vajalike dokumentide loetelu ning nendes sisalduvate andmete koosseis” § 2 loetleb 
isikut tõendavad dokumendid selle määruse tähenduses, milleks on: pass, isikutunnistus, 
autojuhiluba. Arusaamatuks jääb selle loetelu vajalikkus. Tulenevalt ITDS § 2 lg 1 on isikut 
tõendav dokument riigiasutuse poolt väljaantud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi ja 
sünniaeg või isikukood ning foto või näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis, kui seadus või selle 
alusel kehtestatud õigusakt ei sätesta teisiti. ITDS § 2 lg 2 toodud loetelu selle seaduse alusel välja 
antavatest isikuttõendavatest dokumentidest on samuti laiem kui määruses ettenähtu. Eesti kodanik 
või välismaalane võib oma isikut tõendada ka ITDS sätestamata kehtiva dokumendiga, kui 
dokumenti on kantud kasutaja nimi, foto või näokujutis, allkiri või allkirjakujutis ja see dokument 
on ettenähtud seadusega või selle alusel (ITDS § 4 lg 1 ja lg 2). Seega juhul, kui isik esitaks näiteks 
ITDS § 2 lg 2 nimetatud isikutõendava dokumendi ei oleks siiski põhjendatud määruses nimetatud 
dokumendi nõudmine, kuna ITDS tulenevalt on isikul õigus esitada ka teisi dokumente. 
Kõnesoleval juhul ei ole mõistlikku põhjust, miks peaks kasutama isikut tõendavate dokumentide 
mõistet kasutatama tavalisest või õigusaktides sätestatust erinevas tähenduses. Haigekassa 
nõudmisel tuleb tõendile lisada vandetõlgi seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud isiku poolt kinnitatud 
tõlge eesti keelde, mille kulud kannab kindlustatud isik (RaKS § 53 lg 1).  

Kindlustuskaitse tekkimiseks, peatumiseks või lõppemiseks esitatakse andmed lihtkirjalikus vormis 
või selle vormiga võrdsustatud elektroonilises vormis (RaKS § 13 lg 1). „Täiendava ravimihüvitise 
taotlemise ja maksmise kord” näeb ette et avalduse esitamine võib vastavate võimaluste loomisel 
toimuda elektrooniliselt, kui tagatakse avalduses sisalduvate andmete edastamise, säilitamise ja 
autentimise nõuete täitmine (§ 2 lg 5). Elektrooniliselt esitatav avaldus allkirjastatakse digitaalselt 
või esitatakse üheselt isiku tuvastamist võimaldava elektroonilise kanali kaudu (“Riiklike 
peretoetuste ja vanemahüvitise taotlemise avalduse vorm ja vajalike lisadokumentide loetelu” § 5). 
Avalduse elektroonilisel esitamisel lisatakse § 4 lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed avaldusele 
elektrooniliselt. Paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 näevad ette, et pensioniamet lisab taotlusele kõik 
vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks vajalikud andmed riiklikust pensionikindlustuse 
registrist (ja esitab need taotlejale kinnitamiseks). Kui riiklikku pensionikindlustuse registrisse pole 
laekunud vanemahüvitise või peretoetuste määramiseks vajalikke rahvastikuregistri, 
maksukohustuslaste registri, Eesti Hariduse Infosüsteemi või ravikindlustuse andmekogu andmeid, 
teavitab pensioniamet vanemahüvitise või peretoetuste taotlejat kirjalikult, milliseid dokumente on 
vaja avaldusele täiendavalt lisada. Elatisabi taotlemise avalduse võib Sotsiaalkindlustusametile 
esitada elektrooniliselt, digitaalallkirjaga allkirjastatuna (ElatisAS § 5 lg 4). PISTS, SHS, RPKS, 
TKindlS taotluse esitamist või otsuse kättetoimetamist inimesele elektroonilises vormis ei sätesta. 

ElatisAS § 5 lg 4 ja RaKS § 13 lg 1, mille kohaselt võib taotluse esitada elektrooniliselt, 
digitaalallkirjaga allkirjastatuna sisuliselt dubleerivad HMS § 5 lg 6 ja § 14 lg 4 sätestatut.1413 

                                                 
1413 Riigikontroll on analüüsinud elektroonilise asjaajamisega seonduvat Riigikogule esitatud aruandes “Avaliku 

teenuse kvaliteet infoühiskonnas”. Leitakse, et digitaalse allkirjastamise korral ei pea taotlusele lisama koopiat 
isikut tõendavast dokumendist, kuna digitaalse allkirja kaudu isik juba tuvastab ennast. Riik peaks analüüsima 
praktikat ja õigusakte ning teenuste arendajatele välja töötama juhendid, selle kohta, millal on teenuse taotlemisel 
vaja digitaalallkirja, millal piisab autentimisest. Millal loetakse elektrooniline dokument kättetoimetatuks jne. Vt E-
riigi harta, art 2 kommentaar, p 3 ja p 4. 
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Hüvitise taotlemise päevaks loetakse reeglina päev, millal asutus võtab vastu nõuetekohase hüvitise 
taotlemise avalduse koos vajalike lisadokumentidega (nt „Ajutise töövõimetuse hüvitise 
määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja 
maksmise kord” § 16 lg 3; RPKS § 31 lg 3; TKindlS § 17 lg 2, § 21 lg 3; TTTS § 6 lg 3, § 28 lg 3, 
PISTS § 16 lg 4). RPKS § 31 lg 4 ja PISTS § 16 lg 5 sätestavad täiendavalt, et posti teel taotlemise 
päevaks loetakse taotluse lähtekoha postitempli kuupäev. RPTS § 17 lg 4 sätestab, et toetuse 
taotlemise päevaks on taotluse vastuvõtmise või lähtekoha postitempli kuupäev. Selline 
regulatsioon kohaldub ElatisAS § 5 lg 1 alusel ka elatisabi taotlemiseks ning PISTS § 16 ja 
sotsiaalministri 12.09.2008 määruse nr 49 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja 
väljamaksmise kord ning tähtajad” § 2 lg 4 alusel ka puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
taotlemiseks. HMS § 36 lg 4 kohaselt algab menetlustähtaja arvutamine saabunud dokumendi 
registreerimise hetkest alates. Siinkohal on võimalik ühtlustada seda, mis päeva loetakse tähtaja 
arvutamise alguseks. 

Teatud juhtudel on ette nähtud haldusorgani kohustus väljastada tõend dokumentide ja andmete 
vastuvõtmise kohta. RaKS § 13 lg 5 näeb ette tõendi esitamise dokumentide või andmete esitaja 
nõudel, RPKS § 31 lg 3 kohaselt tuleb dokumentide vastuvõtmise kohta anda pensioni taotlejale 
tõend. Seetõttu tuleks välja selgitada, milline praktika tõendi väljastamise nõude osas eksisteerib 
ning kas see on menetluslikult sedavõrd oluline küsimus, mis peaks olema reguleeritud seaduse 
tasandil.  

8. Puudused taotluses 

8.1. Eesti kehtiv õigus 

Haldusorgan on kohustatud talle esitatud taotluse vastu võtma, sõltumata selle puudustest, kui 
seadusega ei ole sätestatud teisiti (HMS § 15 lg 1). Kui taotluses ei ole esitatud kõiki nõutud 
andmed või lisatud vajalikke dokumente või on taotluses muid puudusi, siis määrab haldusorgan 
taotluse esitajale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks selgitades, et tähtpäevaks 
puuduste kõrvaldamata jätmisel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata (HMS § 15 lg 2). 
Kui puudus kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, loetakse taotlus tähtaegselt esitatuks. Kui 
puudust ei kõrvaldata tähtaegselt, võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata (HMS § 15 lg 3). 
Kui taotluse lahendamine ei kuulu haldusorgani pädevusse, jätab haldusorgan taotluse läbi 
vaatamata, selgitades taotlejale, millise haldusorgani pädevusse asi kuulub, või edastab taotluse 
pädevale haldusorganile, teatades sellest taotlejale. Taotluse edastamisel pädevale haldusorganile 
hakkab asja lahendamise tähtaeg kulgema taotluse pädevasse haldusorganisse saabumise hetkest 
(HMS § 15 lg 4). 

Riigikohus on leidnud, et isegi kui vastav regulatsioon ei nõua taotleja abistamist või talle 
korduvalt võimaluse andmist taotluses sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks, ei ole 
haldusmenetluse suhtes esitatavate nõuetega kooskõlas taotlejale täiendavate võimaluste andmata 
jätmine oma taotluse selgitamiseks või täpsustamiseks, kui see võiks suure tõenäosusega viia 
taotluse rahuldamisele.1414 

                                                 
1414 RKHKo nr 3-3-1-90-04, p 15. 
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8.1.1. Sotsiaalvaldkonna õigusaktid 

RaKS 

Praktiliselt sõna-sõnalt on RaKS alusel kehtestatud määrustes sätestatud haigekassa tegevus 
taotluses puuduste tuvastamisel: „kui dokumentides esineb puudusi, sealhulgas andmete 
mitteloetavust, teatab haigekassa piirkondlik osakond dokumentide esitajale kirjalikult puuduste 
kõrvaldamise tähtaja” (töövõimetushüvitis § 16 lg 2, täiendav ravimihüvitis § 3 lg 3, täiskasvanute 
hambaravihüvitis § 16, EL ravikindlustuskaart § 3 lg 5). Ette on nähtud ka selgitamiskohustus, et 
puuduste tähtajaks kõrvaldamata jätmisel võib haigekassa jätta avalduse läbi vaatamata 
(täiskasvanute hambaravihüvitis § 16 lg 2). 

KVEKS 

Sotsiaalministri määruse “Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenustega 
seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite loetellu kuuluvatele 
retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja hüvitise maksmise tähtajad 
ning hüvitatavate toimeainete loetelu” § 5 lg 4 sätestab, et kui taotlus ei vasta määruse § 4 lõikes 2 
toodud nõuetele, siis teavitab haigekassa sellest taotlejat kirjalikult, määrates tähtaja puuduste 
kõrvaldamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva ega pikem kui 30 päeva. Määruse § 4 lg 2 
kohaselt peab taotlus sisaldama tahteavaldust hüvitise väljamaksmiseks ja järgmisi andmeid: 
õigustatud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, postiaadress, kontakttelefon, pangakonto 
number, millele soovitakse väljamakse laekumist, avalduse esitamise kuupäev. 

RPKS 

Elukohajärgne pensioniamet osutab pensioni taotlejale vajaduse korral abi pensioni taotlemiseks 
vajalike dokumentide saamisel (RPKS § 31 lg 6). “Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise 
ja maksmise juhendi” § 10 sätestab, et pensioniavaldus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul pärast 
avalduse ning pensioni taotlemiseks vajalike dokumentide saabumist või sama tähtaja jooksul 
pärast täiendavate dokumentide saabumist. Kui pensioniameti poolt määratud tähtaja jooksul ei ole 
esitatud täiendavaid dokumente või kõrvaldatud muid puudusi, vaadatakse pensioniavaldus esitatud 
dokumentide alusel läbi 10 tööpäeva jooksul ning tehakse pensioni määramise või mittemääramise 
otsus. 

TTTS 

Puudustega avalduse menetlemisel töötuna arvelevõtmise ja töötutoetuse puhul on1415 kehtestatud 
samasisulised normid TTTS § 6 lg 3 ja TTTS § 28 lg 3: kui avalduses on puudusi või kui sellele ei 
ole lisatud vajalikke dokumente, juhib Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus viivitamatult isiku 
tähelepanu puudustele ning palub need kõrvaldada. Avalduse esitamise/töötutoetuse taotlemise 
päevaks loetakse nõuetekohase avalduse ja vajalike dokumentide esitamise päev.  

RPTS, VHS ja ElatisAS 

RPTS § 18 lg 3 sätestab, et kui pensioniamet määrab taotlejale tähtaja taotluses puuduste 
kõrvaldamiseks ning taotleja teeb seda nõuetekohaselt, loetakse toetuse taotlemise päevaks taotluse 
                                                 
1415 Kuni 2009.a 1. maini kehtivas redaktsioonis. 
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vastuvõtmise päev või taotluse lähtekoha postitempli kuupäev. Kui taotleja ei kõrvalda puudusi 
määratud tähtaja jooksul, teeb pensioniamet otsuse olemasolevate dokumentide alusel. 

ElatisAS § 5 lg 1 ja VHS § 4 lg 1 alusel kehtib sama regulatsioon ka elatisabi ja vanemahüvitise 
taotlemisel. 

RMTS 

Matusetoetust ei määrata, kui toetuse taotleja ei kõrvalda puudusi ega esita täiendavaid dokumente 
ettenähtud tähtajaks (RMTS § 10 p 4).  

OAS 

Kui isik jätab koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või kui taotluses on muid 
puudusi, teatab sotsiaalkindlustusamet hüvitise taotlejale posti teel või elektrooniliselt, missugused 
puudused esinesid, määrab kolmekuulise tähtaja puuduste kõrvaldamiseks ning selgitab, et 
tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel võib Sotsiaalkindlustusamet teha otsuse olemasolevate 
andmete alusel (OAS § 20). 

PISTS 

Kui puuetega inimeste sotsiaaltoetuse taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente või 
taotluses on muid puudusi, teatatakse toetuse taotlejale esimesel võimalusel, millised dokumendid 
tuleb täiendavalt esitada või millised puudused kõrvaldada ning määratakse dokumentide esitamise 
või puuduste kõrvaldamise tähtaeg (PISTS § 16 lg 6). Sama korratakse Sotsiaalministri määruse 
„Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” § 2 lõigetes 3 
ja 4: kui sotsiaaltoetuste taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatab 
Sotsiaalkindlustusamet taotlejale kirjalikult esimesel võimalusel, millised dokumendid tuleb 
hiljemalt kolme kuu jooksul täiendavalt esitada. Kui taotleja esitab kõik vajalikud dokumendid 
nimetatud tähtaja jooksul, loetakse sotsiaaltoetuste taotlemise päevaks taotluse vastuvõtmise päev 
või taotluse lähtekoha postitempli kuupäev. Kui taotleja ei esita kõiki vajalikke dokumente selleks 
tähtajaks, teeb Sotsiaalkindlustusamet otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise 
kohta olemasolevate dokumentide alusel. 

8.2. Välisriikide õigus 

Rootsi 

Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu 114. ptk § 12 sätestab, et kui üldist vanaduspensioni 
käsitlev taotlus, avaldus või muu sarnane dokument, mis tuleb esitada sotsiaalkindlustuskassale, on 
jõudnud selle asemel preemiapensioniametile, loetakse see siiski sama kuupäevaga 
sotsiaalkindlustuskassale laekunuks. Sama säte kehtib juhul, kui taotlus, avaldus või muu sarnane 
dokument, mis tuleb esitada preemiapensioniametile, esitati hoopis sotsiaalkindlustuskassale. 
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Taani 

Taani CLAS § 5 2. lause kohaselt peab kohustatud subjekt, kellele taotlus on esitatud, arvestama ka 
võimalusega, et isikul võib olla õigus mõne teise kohustatud subjekti poolt pakutavale 
sotsiaalhüvitisele või teise seaduse alusel. 

Saksamaa 

Saksa SGB I § 16 lg 1 ja lg 2 1. lause kohaselt tuleb taotlus hüvitise saamiseks esitada pädevale 
asutusele, kuid kui see on esitatud pädevust mitteomavale asutusele, tuleb taotlus vastu võtta ja 
viivitamatult edastada pädevale asutusele. Regulatsiooni puhul arvestatakse, et kohustatud subjekte 
on palju ja isik ei pruugi nende täpseid pädevusi teada. Edasisaatmiskohustus on taotleja ees (st 
tegemist ei ole ametiabiga) ja selle rikkumisele kohaldub riigivastutuse regulatsioon.1416 

Saksa SGB I § 16 lg 2 2. lause sätestab, et kui taotlus on algselt esitatud valele asutusele ja sotsiaal-
hüvitis sõltub taotluse esitamisest, loetakse taotlus esitatuks hetkel, mil see esitati sellele (pädevust 
mitteomavale) asutusele. Sama põhimõttega on seotud ka SGB X § 28,1417 mille kohaselt, kui 
õigustatud subjekt ei esitanud taotlust sotsiaalhüvitise saamiseks, sest ta esitas nõude teise 
sotsiaalhüvitise saamiseks, ja kui viimast taotlust ei rahuldata või tuleb hüvitis tagasi maksta, 
loetakse tagantjärele esitatud taotlus esitatuks kuni aasta varem, juhul kui see esitatakse kuni 6 
kuud pärast teise hüvitise maksmisest keeldumise või hüvitise tagasinõudmise kuu lõppu. 
Esimene lause kehtib ka siis, kui õigeaegne taotlus teise hüvitise saamiseks jäeti esitamata 
teadmatuse tõttu nõude eeldustest ja kui teisena taotletud hüvitis oleks olnud esimesega võrreldes 
järjekorras tagapool (nachrangig). Kui sotsiaalhüvitise saamine sõltub taotluse esitamisest, satub 
isik ebasoodsasse olukorda, kui ta esitab taotluse valele asutusele. Selle ohu vältimiseks võib 
kohaldada SGB I § 16, mis on aga võimatu, kui taotlus on suunatud ühele kindlale hüvitisele, mida 
osutabki üksnes see asutus, kellele taotlus on esitatud. Seetõttu võimaldabki SGB X § 28 1. lause 
õigustatud subjektil esitada teadlikult esitamata jäetud taotluse tagasiulatuva mõjuga.1418 

SGB I § 16 lg 3 kohaselt on kohustatud subjekt kohustatud tagama, et esitataks võimalikult selged 
ja asjakohased taotlused ning et puudulikke andmeid täiendataks. 

Šveits 

Šveitsi ATSG art 30 sätestab, et kõik asutused, mis tegelevad sotsiaalkindlustuse rakendamisega, 
peavad ekslikult neile esitatud teated, avaldused ja taotlused vastu võtma. Nad peavad jäädvustama 
teate, avalduse või taotluse saabumiskuupäeva ja edastama vastavad dokumendid pädevale 
asutusele.  

Šveitsi ATSG art 29 lg 3 sätestab, et kui esitatud taotlus ei ole vormikohane või on esitatud valele 
asutusele, on tähtaegade ja taotluse esitamisega seonduvate õiguslike tagajärgede osas ikkagi 
määrav ajahetk, mil taotlus postitati või valele asutusele esitati. ATSG § 39 lg 2 kordab üle, et kui 
pool esitab avalduse õigeaegselt ebapädevale kindlustusandjale, loetakse tähtaeg järgituks. 

                                                 
1416 von Maydell, B., Ruland, F., Becker, U. [Hrsg]. Sozialrechtshandbuch (SRH), § 7. 
1417 A. Erlenkämper, W. Fichte. Sozialrecht, äärenr 8/36. 
1418 K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, § 28 vnr 1. 
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Austria 

Austria ASVG § 361 lg 4 kohaselt esitatakse taotlus territoriaalselt ja sisuliselt pädevale 
kindlustusasutusele. Kui taotlus esitatakse muule kindlustusandjale või riiklikule haldusorganile, 
siis edastab see taotluse viivitamata (ohne unnötigen Aufschub) pädevale kindlustusandjale. Kui 
taotlus esitatakse kohalikule omavalitsusele, tuleb see taotleja soovi korral edastada 
kindlustusandjale. 

Austria ASVG § 361 lg 4 sätestab, et kui taotlus esitati algselt mittepädevale kindlustusandjale või 
haldusorganile ja viimane edastas selle pädevale kindlustusandjale, loetakse taotlus esitatuks selle 
esitamisest mittepädevale asutusele. Algselt kohalikule omavalitsusele esitatud taotlus loetakse 
esitatuks selle esitamisest mittepädevale asutusele, kui taotluse kohalikule omavalitsusele esitamise 
ning selle kindlustusandjani jõudmise vahele ei jää rohkem kui 2 kuud. 

ASVG § 357 järgi kohaldatakse sotsiaalhaldusmenetluses üldise haldusmenetluse seaduse (AVG) 
mõningaid sätteid, muu hulgas AVG § 13, mille lg 3 kohaselt ei tohi haldusorgan puudustega 
avaldust tagastada, vaid peab aitama puudused kõrvaldada ning andma selleks tähtaja. Kui 
puudused tähtaegselt kõrvaldatakse, loetakse nagu oleks avaldus esitatud algusest peale puudusteta. 

8.3. Hinnang  

Sotsiaalõigus taotluse edastamiskohustuse osas eriregulatsioone võrreldes HMS-ga ette ei näe. 
Hüvitise taotluse edastamisel on kohustatud subjektil HMS § 15 lg-st 4 tulenevalt kaalutlusõigus. 
Haldusorganil on võimalik valida kahe erineva käitumisviisi vahel – edastada taotlus ise pädevale 
asutusele või tagastada see koos vastavate selgitustega. Töögrupp kaalus võimalust näha ette erisus 
HMS § 15 lg-st 4 ning sätestada, et hüvitise taotlust ei tagastata, vaid see tuleb igal juhul edastada 
pädevale organile. Sarnane regulatsioon on ette nähtud Saksamaa, Austria ja Šveitsi õiguses. 
Silmas pidades asjaolu, et Eestis ei ole hüvitiste osutamiseks kohustatud subjekte eriti arvukalt 
(Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa, Eesti Haigekassa ning kohaliku omavalitsuse üksused) 
võib oletada, et praktikas ei ole ka vale asutuse poole pöördumine oluliseks probleemiks. Juhul, kui 
taotlus on selgelt formuleeritud, siis annab see aluse ka eelduseks, et kooskõlas efektiivse 
menetluse põhimõttega edastatakse taotlus pädevale asutusele, mitte ei tagastata isikule. 

Sotsiaalvaldkonna seadustes on haldusorgani kohustused puudustega taotlus vastu võtta, 
puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg anda, informeerida puuduste kõrvaldamata jätmise tagajärgedest 
ja puuduste kõrvaldamisel, lugeda taotlus tähtaegselt esitatuks sätestatud kord seaduse, kord 
määruse tasandil. Sisuliselt dubleerivad need normid HMS-s sätestatut. Puudustega taotluse 
menetlemise kontekstis on huvitav märkida, et haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise 
seadusega tunnistati muu hulgas kehtetuks RMTS § 7 lg 4, mis sätestas, et kui matusetoetuse 
avaldusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente, teatatakse toetuse taotlejale viie tööpäeva 
jooksul avalduse saabumisest arvates, millised dokumendid tuleb täiendavalt esitada. Sarnane 
muudatus tehti ka RPTS-s.1419 Haldusmenetluse seaduse muutmise ja rakendamise seaduse 
seletuskirjas1420 põhjendati sätete kehtetuks tunnistamist järgmiselt: “Kuna haldusmenetluse 

                                                 
1419 Kehtetuks tunnistati § 18 lg 2: Kui taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente või esitatud dokumentides on 

puudusi, määrab pensioniamet taotlejale esimesel võimalusel tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.  
1420 Arvutivõrgus: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-

bin/mgetdoc?itemid=020500019&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 
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seaduse üldviite lisamise järel laieneb haldusmenetluse seadus täies ulatuses vastavale eriseadusele 
ning seetõttu muutuvad haldusmenetluse seadust kordavad sätted sisuliselt mittevajalikuks”, 
tunnistatakse need kehtetuks. Eeltoodut silmas pidades võib väita, et seadusandja soov on tarbetud 
kordused võrreldes HMS-ga välistada. Seetõttu puudub vajadus ka HMS § 15 lõigetes 1-3 
ettenähtud puudustega taotluse menetluse ülekordamiseks SÜS-s. (Võrdle nt täna kehtivates OAS § 
20 lg 2, TTTS § 6 lg 3 ja § 28 ja PISTS § 16 lg 6 sätestatut). 

HMS § 15 lg 3 järgi võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata, kui puudust ei kõrvaldata 
tähtaegselt. Erisus sellest on ette nähtud RPTS, ElatisAS, VHS, sotsiaalministri määrustes 
„Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” ja “Riikliku 
pensioni määramise, ümberarvutamise ja maksmise juhend”, mis sätestavad, et kui taotleja ei 
kõrvalda puudusi määratud tähtaja jooksul, tehakse otsus olemasolevate dokumentide alusel. 
Üheselt selge ei ole seadusandja eesmärk välistada teatud juhtudel haldusorgani kaalutlusõigus – 
jätta taotlus läbi vaatamata või teha otsus puudustega taotluse alusel. Juhul kui eeldada, et ka 
puudustega taotluse menetlemisel tehtav otsus võimaldab igal juhul lõppastmes taotlejal oma 
õigusi paremini kaitsta, siis tekib küsimus, miks ei ole vastava regulatsiooni kehtestamisel oldud 
järjekindel ja seda ette nähtud näiteks kõikide riiklike toetuste määramise puhul. Seejuures on 
oluline märkida, et Riigikohtu praktika kohaselt ei ole välistatud ka isikule korduvalt võimaluse 
andmine taotluses sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks, kui see võiks suure tõenäosusega viia 
taotluse rahuldamisele.1421 

HMS § 15 lg 2 järgi määrab haldusorgan puuduste kõrvaldamise tähtaja kaalutlusõiguse (HMS § 4 
lg 2) alusel. Sotsiaalvaldkonna seadustes on puuduste kõrvaldamise tähtaja määramiseks 
kehtestatud tähtajad sotsiaalministri määruses “Kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise 
tervishoiuteenustega seonduvate, ambulatoorseks raviks vajalikele Eesti Haigekassa ravimite 
loetellu kuuluvatele retseptiravimitele tehtud kulutuste hüvitamise määr, tingimused, kord ja 
hüvitise maksmise tähtajad ning hüvitatavate toimeainete loetelu” § 5 lg 4 2. lauses, mille alusel 
puuduste kõrvaldamiseks määratav tähtaeg ei tohi olla lühem kui 10 päeva ega pikem kui 30 päeva. 
OAS § 20 lg 2 näeb ette, et puuduste kõrvaldamiseks määratakse kolmekuuline tähtaeg. Töögrupile 
kättesaadavate materjalide põhjal on küsitav vajadus nende tähtaegade kehtestamise järele ning 
nendest loobumist tuleks kaaluda, silmas pidades HMS § 15 lg 2 ja § 4 lg 2, mille kohaselt 
puuduste kõrvaldamise tähtaja määramisel peab haldusorgan muu hulgas arvestama olulisi 
asjaolusid ning kaaluma põhjendatud huve.  

9. Hüvitise määramisega seotud menetlus 

9.1. Lähtekaalutlused 

Hüvitise määramise all peetakse sotsiaalvaldkonna õigusaktides üldjuhul silmas isiku õiguse 
kindlaks tegemist hüvitisele, mis reeglina eeldab vastavasisulise haldusakti andmist. Enne otsuse 
tegemist on haldusorgan kohustatud välja selgitama kõik hüvitise määramiseks või teenuse 
osutamiseks vajalikud asjaolud ning vajadusel koguma selleks tõendeid ning andma taotlejale 
võimaluse oma arvamuse või vastuväidete esitamiseks (haldusorgani uurimiskohustus). 
Uurimispõhimõte ei tähenda kahtlemist igas väites, kui asja terviksisu ei ärata kahtlust, puudub 
haldusorganil vajadus uurida asjaolusid, mida keegi ei vaidlusta.1422 Uurimiskohustuse piir on seal, 

                                                 
1421 RKHKo nr 3-3-1-90-04, p 15. 
1422 Wippermann-Kempf, S 129 
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kus asjaolude väljaselgitamine ilma puudutatud isiku kaasabita on võimatu või arvestades 
proportsionaalsuse põhimõtet, võimalik raskendatud asjaoludel. Uurimispõhimõte on vastastikuses 
seoses õigustatud isiku kaasaaitamiskohustusega. Haldusorgan peab välja selgitama, kas tema 
suudab vajalikud andmed võrreldes isikuga kergemini kätte saada. Alles siis kui vastus sellele 
küsimusele on eitav, tekib isiku kaasaaitamiskohustus.1423  

Kärt Muller on juhtinud tähelepanu sellele, et hoolekandealaste haldusaktidega tutvudes jääb tihti 
arusaamatuks, miks ühel või teisel moel on otsustatud.1424 Kaalutlusõiguse teostamisel on eriti 
oluline roll sotsiaalteenuste puhul. “Otsuse tegijal peab olema võimalus otsustada, milline 
sotsiaalteenus võiks isiku toimetulekule kõige enam kaasa aidata. Igal üksikjuhul tuleb lähtuda 
konkreetsest situatsioonist. See ei tähenda, et teenuste osutamine oleks täielikult 
diskretsiooniotsustus. Näiteks kui toimetulekutoetusest ei piisa inimväärseks äraelamiseks ning on 
vaja osutada sotsiaalteenuseid, on isikul õigus sotsiaalteenuseid saada. Kui isikul endal 
sotsiaalteenuste osutamiseks vahendid puuduvad, tuleb teenuseid osutada tasuta. Millised teenused 
üleüldse ette nähtud on ning millised teenused neist konkreetsel juhul valida, on aga 
diskretsiooniotsus, kus arvestada tuleb konkreetsete asjaoludega.”1425 Seega juhul, kui vastavalt 
antud hetkel kehtivatele oludele tundub olevat vajalik menetluse alustamine (nt abi andmata 
jätmine tooks isiku jaoks kaasa raske tagajärje) siis muutub ametiasutuse kaalutlusõigus tema 
kohustuseks (diskretsiooni redutseerimine nullini).1426 Teisalt peab haldusorgan sotsiaaltoetuste 
määramisel arvestama asjaoluga, et toetustest ei kujuneks mugav alternatiiv töisel viisil tulu 
saamisele. Suurbritannia sotsiaalhoolekande reformi üks olulisi eesmärke 1980. aastate lõpus oli 
tagada, et nende perede olukord, kus mõni isik töötab, oleks igal juhul parem kui sotsiaaltoetustest 
elavate perekondade olukord.1427  

Riigikohus on märkinud, et inimväärikuse, õigusriigi, efektiivse õiguskaitse ning hea halduse 
põhimõtetest tulenevalt peab haldusmenetlusse kaasama iga isiku, kelle puhul on haldusülesannete 
hoolsal täitmisel võimalik ette näha, et haldusakt võib piirata tema õigusi. See tagab asutuse 
parema informeerituse ning sunnib asutust otsustamisel arvestama isiku huvidega, mis omakorda 
mõjutab haldusotsuste sisulist kvaliteeti. Puudutatud isiku ärakuulamisel on ka iseseisev 
protseduuriline väärtus, sest tagaselja otsuseid tegev asutus käsitab isikut kui menetluse objekti ja 
mitte kui õigusvõimelist kodanikku.1428  

Hüvitise määramise protsessis on oluline isiku õigus teada, milliste põhimõtete kohaselt hüvitis 
välja arvutatakse.1429 Igaüks, kes esitab taotluse hüvitise saamiseks, võib eeldada kirjalikku teadet 
taotluse suhtes tehtud otsuse kohta, sõltumata sellest, kas taotlus oli edukas või mitte.1430 Hüvitise 
saajaid ei tohiks jätta oletama või pead murdma selle üle, kas väljamakse suurus on korrektne. Kui 
taotluse menetlemine oli edukas, siis teave menetluse kohta võiks olla lihtsas vormis. Hüvitise 
saajal peaks sellisel juhul olema võimalik saada andmed selle kohta, millist hüvitist ja mis perioodi 

                                                 
1423 Wippermann-Kempf, S 130 
1424 Vt lähemalt, Muller, K. Sotsiaaltöö 4, 2007 lk 30-34, “Keelan, käsen, poon ja lasen või osutan abi?” 

http://213.184.49.171/www/gpweb_est_gr.nsf/HtmlPages/2007_4netti/$file/2007_4%20netti.pdf 
1425 Annus, T. Aaviksoo, B. Sotsiaalhoolekanne kui põhiõigus. Juridica 2002, lk 35. 
1426 Maurer, H. Haldusõigus. Tallinn 2004, lk 318, äärenr 16. 
1427 (vt The battle against Exclusion: Social Assistance in Australia, Finland, Sweden and the United Kingdom. OESD, 

1998, lk 18). Annus, T. Aaviksoo, B. Sotsiaalhoolekanne kui põhiõigus. Juridica 2002, lk 36. 
1428 RKHKm nr 3-3-1-56-02, p 9. 
1429 Administration of Social Security. ILO, Geneva 1998, lk 115. 
1430 Administration of Social Security. ILO, Geneva 1998, lk 116. 
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eest, millises määras makstakse ning millised on väljamaksega seotud eritingimused. Sellisele 
teatele tuleks lisada viide isiku kaebeõigusele.1431  

Enesestmõistetavalt peab osaline või täielik keeldumine hüvitise määramisest ja maksmisest olema 
kirjalik. Selles nõudes väljendub muu hulgas menetlusosalise õigusi kaitsev funktsioon, haldusakt 
käivitab menetlusgarantiid ja tagab isiku õiguste kaitse. 

9.2. Eesti kehtiv õigus 

Hüvitise määramisel on haldusorgan kohustatud juhinduma HMS §-s 6 sätestatud 
uurimispõhimõttest, välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja vajaduse 
korral koguma selleks tõendeid oma algatusel. Uurimispõhimõttega on tihedalt seotud ka 
haldusorgani ärakuulamiskohustus (HMS § 40). Enne haldusakti andmist peab haldusorgan andma 
menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma 
arvamuse ja vastuväited (HMS § 40 lg 1). Enne menetlusosalise suhtes sellise toimingu 
sooritamist, mis võib kahjustada tema õigusi, peab haldusorgan andma talle võimaluse arvamuse ja 
vastuväidete esitamiseks (HMS § 40 lg 2).  

HMS § 40 lg 3 sätestab erandid, millal võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja 
vastuväiteid ära kuulamata. Seda võib teha muu hulgas juhul kui: 

− viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult 
tegutseda; 

− menetlusosalise poolt taotluses või seletuses esitatud andmetest ei kalduta kõrvale ning 
puudub vajadus lisaandmete saamiseks; 

− asja ei otsustata selle menetlusosalise kahjuks; 

− arvamuse või vastuväidete esitamise võimaldamisega kaasnev haldusaktist või toimingust 
teavitamine ei võimalda saavutada haldusakti või toimingu eesmärki; 

− muudel seaduses sätestatud juhtudel. 

Riigikohus on leidnud, et haldusorgan ei pea ärakuulamise õiguse tagamiseks esitama isikule 
haldusakti projekti, vaid andma võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. „Ärakuulamise 
põhimõtte tõhus realiseerimine eeldab, et menetlusosalisele on piisavalt täpselt teada, mille kohta ta 
võib arvamuse ja vastuväited esitada ning tal peab olema võimalus esitada haldusakti andmise 
menetluses haldusorganile omalt poolt küsimuse õigeks otsustamiseks tähtsust omavaid 
täiendavaid andmeid. Menetlusosalisele peab olema selge, millise sisuga tema õigusi puudutav 
haldusakt võidakse välja anda ning millised on akti andmise peamised põhjused.” Menetlusosalisel 
on HMS § 37 alusel õigus tutvuda haldusorganis säilitatavate asjas tähtsust omavate dokumentide 
ja toimikuga. Menetlusosalise õigusele olla ära kuulatud vastab haldusorgani kohustus 
menetlusosaline ära kuulata ning võtta tema poolt esitatud teave haldusakti andmisel arvesse.1432 

                                                 
1431 Administration of Social Security. ILO, Geneva 1998, lk 115. 
1432 RKHKo nr 3-3-1-82-03 p 17. 
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Haldusakt1433on haldusorgani poolt haldusülesannete täitmisel avalik-õiguslikus suhtes 
üksikjuhtumi reguleerimiseks antud, isiku õiguste või kohustuste tekitamisele, muutmisele või 
lõpetamisele suunatud korraldus, otsus, ettekirjutus, käskkiri või muu õigusakt (§ 51 lg 1). Halduse 
õigusakt ja toiming peab olema kohane, vajalik ja proportsionaalne seatud eesmärgi suhtes (§ 3 lg 
1).  

Haldusakt on õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva 
õiguse alusel ja sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele 
(§ 54). Haldusakt peab olema selge ja üheselt mõistetav (§ 55 lg 1). Haldusakt antakse kirjalikus 
vormis, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti. Haldusakti võib anda muus vormis 
edasilükkamatu korralduse tegemiseks. Isiku taotlusel, kellel on selleks põhjendatud huvi, tuleb 
muus vormis antud haldusakt tagantjärele viivituseta kirjalikult vormistada (§ 55 lg 2). Kirjalikus 
vormis võib haldusakti anda ainult elektrooniliselt, kui adressaat on sellega nõus ja haldusakt ei 
kuulu avaldamisele. Elektroonilise haldusakti suhtes kohaldatakse kirjalikule haldusaktile 
esitatavaid nõudeid, arvestades dokumendi elektroonilisest vormist tingitud erisusi (§ 55 lg 3). 
Kirjalikus haldusaktis märgitakse selle andnud haldusorgani nimetus, haldusorgani juhi või tema 
volitatud isiku nimi ja allkiri, haldusakti väljaandmise aeg ning muud õigusaktiga ettenähtud 
andmed (§ 55 lg 4). Kirjalik haldusakt ja soodustava haldusakti andmisest keeldumine peab olema 
kirjalikult põhjendatud. Haldusakti põhjendus esitatakse haldusaktis või menetlusosalisele 
kättesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis viidatud (§ 56 lg 1). Haldusakti põhjenduses 
tuleb märkida haldusakti andmise faktiline ja õiguslik alus (§ 56 lg 2).  

Kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb märkida kaalutlused, millest 
haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud (§ 56 lg 3). HMS § 4 lg 2 kohaselt tuleb 
kaalutlusõigust teostada kooskõlas volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse 
üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Diskretsiooni 
õiguspärasus on kontrollitav lähtuvalt haldusakti põhjendustest. Riigikohtu halduskolleegium on 
korduvalt rõhutanud põhimõtet, et mida ulatuslikum on halduse diskretsiooniruum ja keerukam 
õiguslik ning faktiline olukord, seda põhjalikum peab olema haldusakti motivatsioon. Haldusakti 
põhjendus peab veenma, et haldusorgan on diskretsiooni teostades arvestanud kõiki olulisi 
asjaolusid ja huve ning et kaalumine on toimunud ratsionaalselt.1434  

Seoses õiguse tuvastamisega ajutise töövõimetuse hüvitisele on Riigikohus juhtinud tähelepanu 
asjaolule, et RaKS § 60 lg 1 p 2 alusel võib ajutise töövõimetuse hüvitise määramisest keelduda, 
kui haigestumine või vigastus oli tingitud joobeseisundist. Sellisest regulatsioonist tulenevalt peab 
haigekassa hüvitise määramisel hindama ka seda, kas haigestumise või vigastuse ja joobeseisundi 
vahel oli põhjuslik seos, vastasel juhul on hüvitise määramisest keeldumise akt õigusvastane.1435  

Haldusakti motivatsiooni põhjalikkusele seab piirid menetluse efektiivsuse nõue (HMS § 5 lg 2). 
Kuid efektiivsuse põhimõte ei saa õigustada täielikku loobumist motiveerimisest.1436 Kirjaliku 
motiveerimise eesmärk ei ole ainult tagantjärele otsuse kontrollimine, vaid ka haldusorgani 
enesekontrolli tagamine. Just kaalutlusotsuse tegemisel sunnib kirjaliku põhjendamise nõue 

                                                 
1433 Haldusakti kehtetuks tunnistamise ja eelhaldusaktiga seonduvat on käsitletud eespool p-s ..„Õiguskindluse 

põhimõte“. 
1434 RKHKo nr 3-3-1-81-07, p 20. 
1435 RKHKo nr 3-3-1-80-07, p 18. 
1436 RKHKo nr 3-3-1-54-03, p 36. 
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haldusorganit otsuse positiivseid ja negatiivseid mõjusid ning tehtavat valikut põhjalikumalt läbi 
mõtlema.1437  

Haldusakti andmise faktilist alust ei pea põhjenduses näitama, kui haldusakti adressaadi taotlus 
rahuldati ja kolmanda isiku õigusi ega vabadusi ei piirata (§ 56 lg 4). Haldusaktis peab olema viide 
haldusakti vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta (§ 57 lg 1).  

Toiming on haldusorgani tegevus, mis ei ole õigusakti andmine ja mida ei sooritata 
tsiviilõigussuhtes (§ 106 lg 2). Toiming peab olema kooskõlas õigusaktidega. Toiming võib piirata 
õigusi või vabadusi ainult siis, kui selleks on seaduslik alus (§ 107 lg 1). Toimingu sooritamise 
viisi, ulatuse ja aja ning menetlemise korra määrab haldusorgan oma äranägemisel, järgides 
kaalutlusõiguse piire ja võrdse kohtlemise ning proportsionaalsuse põhimõtteid (§ 107 lg 2). Kui 
toiminguga piiratakse isiku õigusi, on isikul õigus nõuda toimingu kirjalikku põhjendamist (§ 108 
lg 1). Toimingu põhjendamise nõue tuleb esitada haldusorganile kirjalikult viivitamata pärast 
toimingust teadasaamist (§ 108 lg 2). Kui toiminguga rikutakse isiku õigusi, võib isik nõuda 
haldusorganilt või kohtult toimingu ärajätmist või lõpetamist ning toimingu tagajärgede 
kõrvaldamist ja kahju hüvitamist vastavalt riigivastutuse seadusele ning pöörduda selleks 
halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus ettenähtud korras (§ 109 ).  

Riigikohtu lahendite põhjal võib järeldada, et sotsiaalõiguse rakendamisel võib raskusi valmistada 
haldusakti ja toimingu eristamine. Näiteks on Riigikohus asunud seisukohale, et haigekassa teade 
kindlustuskaitse lõppemise kohta ei ole õigussuhteid reguleeriv haldusakt, vaid üksnes 
informatiivse, seadust selgitava iseloomuga toiming, kuna kindlustuskaitse saab lõpetada vaid 
seaduse alusel.1438 Teises Riigikohtu lahendis on Riigikohtu halduskolleegium pidanud vajalikuks 
selgitada, seoses Tallinna Halduskohtu eksliku seisukohaga, milles leiti, et ajutise töövõime 
hüvitise määramisest keeldumine (mis on vormistatud Eesti Haigekassa korraldusega) on 
haldustoiming, et ajutise töövõimetuse hüvitise määramisest keeldumine RaKS § 60 lg 1 p 2 alusel 
eeldab haldusakti andmist ning nimetatud korraldus on haldusakt.1439  

9.2.1. Sotsiaalvaldkonna õigusaktid 

RaKS 

Ärakuulamiskohustusega seonduv on sätestatud RaKS-s seoses kindlustuskaitse, selle lõppemise 
või peatamise kande tegemisega ja ajutise töövõimetuse hüvitise väljamaksmise tähtaja 
pikendamisega. Haigekassa võib kindlustuskaitse lõppemise või peatamise kande teha oma 
algatusel juhul, kui tal on piisavalt andmeid, et isiku kindlustatuse tingimused ei ole täidetud ning 
ta on võimaluse korral eelnevalt välja selgitanud kindlustatud isiku seisukoha. Haigekassa on 
kohustatud kindlustatud isikule kande tegemisest samal päeval kirjalikult teatama. Kande tegemise 
peale on kindlustatud isikul õigus esitada vastuväiteid 10 päeva jooksul, arvates teate 
kättesaamisest (§ 19 lg 3). 

Haigekassa võib otsusega pikendada ajutise töövõimetuse hüvitise väljamaksmise tähtaega kuni 30 
kalendripäeva võrra, kui esineb põhjendatud kahtlus, et isikul puudub õigus hüvitist saada (§ 62 lg 
1). Haigekassa on kohustatud enne nimetatud otsuse tegemist andma kindlustatud isikule vähemalt 
                                                 
1437 RKHKo nr 3-3-1-54-03, p 36. 
1438 RKHKo nr 3-3-1-65-03, p 9. 
1439 RKHKo nr 3-3-1-80-07, p 18. 
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viie kalendripäeva pikkuse tähtaja asja kohta oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks (§ 62 lg 2). 
Hüvitise määramise korral isiku teavitamist RaKS ette ei näe. 

Töövõimetushüvitise määramine  

Ajutise töövõimetuse hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul, alates nõuetekohaselt 
vormistatud dokumentide laekumisest haigekassasse (RaKS § 53 lg 6), sama tähtaeg on üle 
korratud Sotsiaalministri määruse “Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks 
vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord” § 17 lg-s 2. 
Määruse § 17 lg 3 kohaselt hüvitise määrab haigekassa piirkondlik osakond, kuhu dokumendid 
esitati. Hüvitise määramisest keeldumise korral saadab haigekassa piirkondlik osakond 
kindlustatud isikule ja dokumentide esitajale teate, mis sisaldab järgmisi andmeid: 

− haigekassa piirkondliku osakonna nimetus; 

− teate vormistamise kuupäev ja teate number; 

− kindlustatud isiku ees- ja perekonnanimi; 

− kindlustatud isiku isikukood; 

− õiguslikud ja faktilised asjaolud, mis on aluseks hüvitise määramisest keeldumisele; 

− vaide esitamise kord; 

− teate väljastanud haigekassa piirkondliku osakonna vastutava töötaja ees- ja perekonnanimi 
ning allkiri; 

− teate vormistaja ees- ja perekonnanimi ning sidevahendite numbrid.  

Täiendava ravimihüvitise määramine 

Sotsiaalministri määruse “Täiendava ravimihüvitise maksmise kord” § 3 lg 3 näeb ette, et kui 
avalduse esitamise hetkel kindlustatud isik ei olnud teinud rahalisi kulutusi ravimitele RaKS-s 
nimetatud ulatuses ja tingimustel, teatab haigekassa kindlustatud isikule sellest 30 päeva jooksul 
avalduse saamisest. Lõikest 4 tulenevalt hüvitis arvutatakse ja makstakse välja, kui kindlustatud 
isik oli teinud avalduse esitamise hetkeks või avalduse uuesti menetlemise ajaks rahalisi kulutusi 
ravimitele nõutavas ulatuses ja tingimustel.  

Hambaravihüvitis 

Sotsiaalministri määrus “Täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitise määrad, maksmise kord ning 
hambaravihüvitise saamiseks vajalike dokumentide loetelu, neis sisalduvate andmete koosseis ja 
dokumentide esitamise kord” § 18 lg 3 kohaselt Haigekassa piirkondlik osakond teatab hüvitise 
maksmisest keeldumisest hüvitist taotlenud isikule ja vajadusel hambaraviteenuse osutajale 
kirjalikult 30 päeva jooksul hüvitise taotlemiseks nõuetekohase taotluse esitamisest. Määruse § 18 
lg 2 kohaselt hüvitise maksmisest keeldumise kohta koostab haigekassa piirkondlik osakond 
põhjendatud otsuse.  
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RPKS 

Püsiva töövõimetuse ekspertiis 

Sotsiaalkindlustusamet teeb püsiva töövõimetuse ekspertiisi viieteistkümne tööpäeva jooksul 
ekspertiisiks piisavate andmete saamise päevast arvates (RPKS § 161). Püsiva töövõimetuse 
ekspertiisi tulemuste kohta vormistab Sotsiaalkindlustusamet kirjaliku otsuse (RPKS § 17 lg 1). 
Püsiva töövõimetuse tuvastamisel näidatakse ekspertiisi otsuses ära (RPKS § 17 lg 2): 

− püsiva töövõimetuse taotluse esitamise aeg; 

− püsiva töövõimetuse tekkimise aeg; 

− püsiva töövõimetuse põhjus; 

− püsiva töövõimetuse kestus; 

− püsiva töövõimetuse ulatus väljendatuna töövõime kaotuse protsentides; 

− korduvekspertiisi tähtaeg, kui püsiva töövõimetuse kestus on tuvastatud lühemaks tähtajaks 
kui vanaduspensioniikka jõudmiseni; 

− otsuse vaidlustamise kord.  

Kui isikul tuvastatakse rohkem kui üks püsiva töövõimetuse põhjus, nimetatakse otsuses kõik 
põhjused, eraldi igast põhjusest tingitud püsiva töövõime kaotus protsentides ja kogu püsiva 
töövõime kaotus protsentides RPKS (§ 17 lg 4). Kui isikul ei tuvastata püsivat töövõimetust, 
esitatakse sellekohane kirjalik põhjendus (RPKS § 17 lg 5).  

Pensioni määramine 

Pensioniavaldus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul pärast avalduse ning pensioni taotlemiseks 
vajalike dokumentide saabumist või sama tähtaja jooksul pärast täiendavate dokumentide 
saabumist (juhendi § 10 lg 1). 

Pensioni määramine või mittemääramine vormistatakse kirjaliku otsusena (RPKS § 34, juhendi § 
11 lg 1). Nõuded otsusele on toodud RPKS §-s 34, mille kohaselt otsus koosneb: 

− sissejuhatusest, milles märgitakse otsuse teinud pensioniameti direktori või tema asetäitja 
või pensioniameti direktori volitatud struktuuriüksuse juhi või tema asetäitja nimi või 
pensionikomisjoni nimi, koosseis ja otsuse tegemise kuupäev; 

− kirjeldavast osast, mis sisaldab kokkuvõtet pensioni taotleja taotlusest; 

− otsuse põhjendusest, milles märgitakse dokumendid ja tõendid, samuti asjaolud, millele 
otsus on rajatud, ning viited otsuse aluseks olevate õigusaktide sätetele; 

− otsuse resolutsioonist, mis sisaldab seisukohta pensioniavalduse rahuldamise või 
rahuldamata jätmise kohta; 
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− selgitusest otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta; 

− märkest otsuse teatamise viisi kohta; 

− otsuse teinud ametniku või ametnike allkirjadest.  

TKindlS 

Töötuskindlustushüvitise määramine  

Töötukassa teeb töötuskindlustushüvitise määramise või määramata jätmise otsuse (edaspidi otsus) 
14 kalendripäeva jooksul töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse ja sellele lisatud 
dokumentide töötukassale esitamise päevast arvates (TKindlS § 11 lg 1). Otsuses märgitakse 
(TKindlS § 11 lg 2): 

− otsuse tegemise kuupäev; 

− töötuskindlustushüvitise määramise või määramata jätmise alused ning määramata jätmise 
põhjendused; 

− töötuskindlustushüvitise määramise korral selle maksmise periood vastavalt käesoleva 
seaduse § 8 lõikele 1 ja töötuskindlustushüvitise suurus; 

− töötuskindlustushüvitise suuruse muutumine vastavalt käesoleva seaduse § 9 lõike 4 
punktile 2; 

− otsuse vaidlustamise kord ja tähtaeg.  

Töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral makstava hüvitise määramine 

Töötukassa vaatab tööandja avalduse läbi, kontrollib taotletava summa põhjendatust ja teeb otsuse 
hüvitise määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt kümnendal päeval avalduse 
vastuvõtmise päevast arvates (TKindlS § 18 lg 1). Töötukassa võib mõjuval põhjusel avalduse 
läbivaatamise tähtaega pikendada kuni 14 päeva võrra. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega 
teatab töötukassa avalduse esitajale viivitamatult. Töötukassa saadab otsuse avalduse esitajale posti 
teel viie päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.  

Tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitise määramine  

Töötukassa vaatab halduri avalduse läbi, kontrollib taotletava summa põhjendatust ja teeb otsuse 
hüvitise määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt kümnendal päeval avalduse 
vastuvõtmise päevast arvates (§ 22 lg 1). Töötukassa võib mõjuval põhjusel avalduse läbivaatamise 
tähtaega pikendada 14 päeva võrra. Tähtaja pikendamisest koos põhjendustega teatab töötukassa 
avalduse esitajale viivitamatult.  
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TTTS1440 

Töötuna või tööotsijana arvelevõtmine 

Otsuse isiku töötuna või tööotsijana arvelevõtmise või arvelevõtmisest keeldumise kohta teeb Eesti 
Töötukassa hiljemalt teisel tööpäeval nõuetekohase avalduse esitamise päevast arvates (TTTS § 6 
lg 4). Otsuse töötuna ja tööotsijana arveloleku lõpetamise kohta teeb Töötukassa TTTS § 7 
nimetatud tingimuse esinemisel. 

Tööturuteenuste osutamine 

Otsuse isiku töötuna või tööotsijana arvelevõtmise või arvelevõtmisest keeldumise kohta teeb 
Töötukassa hiljemalt teisel tööpäeval nõuetekohase avalduse esitamise päevast arvates (TTTS § 6 
lg 4). Otsuse tööturuteenuse osutamise kohta teeb Töötukassa. Tööturuteenuseid osutades 
lähtutakse töötu ja tööotsija erialast, töökogemusest, vajadustest, võimalustest ja õigusest vabalt 
tööd valida ning tööandja vajadustest ja õigusest vabalt valida endale tööjõudu ning tööturu 
olukorrast (TTTS § 9 lg 4). Individuaalse tööotsimiskava esimene osa koostatakse töötu ja Eesti 
Töötukassa koostöös seitsme päeva jooksul töötuna arvelevõtmisest arvates. Individuaalse 
tööotsimiskava teine osa koostatakse 18 nädala jooksul isiku töötuna arvelevõtmisest arvates. Kui 
töötu kuulub riskirühma ja seetõttu on tema töölerakendamine raskendatud, koostatakse 
individuaalse tööotsimiskava teine osa viivitamatult, kuid mitte hiljem kui viie nädala möödumisel 
töötuna arvelevõtmisest (TTTS § 10 lg 4). Töötu kinnitab individuaalse tööotsimiskavaga 
nõustumist allkirjaga. Individuaalset tööotsimiskava võib vastavalt vajadusele muuta. 
Muudatustega nõustumist kinnitab töötu allkirjaga (TTTS § 10 lg 6). 

Ettevõtluse alustamise toetuse andmise otsustab Töötukassa kooskõlastatult töötu elukohajärgse 
kohaliku omavalitsuse üksuse ning Maksu- ja Tolliameti piirkondliku maksukeskuse esindajaga 30 
tööpäeva jooksul töötult avalduse saamisest arvates (TTTS § 19 lg 3).  

Töötutoetuse määramine  

Eesti Töötukassa teeb otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta viie tööpäeva jooksul 
nõuetekohase avalduse esitamisest arvates. Kui isik esitas samaaegselt töötutoetuse avaldusega 
töötuskindlustushüvitise avalduse, teeb Eesti Töötukassa otsuse toetuse määramise kohta viie 
tööpäeva jooksul töötuskindlustushüvitise määramata jätmise või avalduse läbivaatamata jätmise 
päevast arvates (TTTS § 29 lg 1). Töötule, kes on õppinud enne töötuna arvelevõtmist 
õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes, määratakse töötutoetus 61. päevast 
töötutoetuse avalduse esitamise päevast arvates (TTTS § 29 lg 3). TTTS § 30 lõikes 3 nimetatud 
töötule määratakse töötutoetus selle taotlemise päevast (TTTS § 29 lg 4). Töötule, kes taotles, kuid 
kellele ei määratud töötuskindlustushüvitist töötuskindlustuse seaduse alusel, määratakse 
töötutoetus kaheksandast päevast töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse esitamise päevast 
alates (TTTS § 29 lg 5).  

Stipendiumi arvutab Töötukassa (TTTS § 35 lg 5).  

                                                 
1440 Alates 2009. 1. maist jõust. redaktsioon. 
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RPTS 

Tulenevalt RPTS § 18 lg 1 vaatab pensioniamet peretoetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi 
esimesel võimalusel. RPTS § 21 “Peretoetuste määramise tähtaeg” reguleerib sisuliselt seda, millal 
isikul tekib õigus hüvitisele. 

Peretoetuste määramise või sellest keeldumise otsustab pensioniamet (RPTS § 22). Peretoetused 
määratakse toetuste taotlejale, kes vastab käesolevas seaduses sätestatud tingimustele. Toetuse 
taotleja nõudmisel või kollegiaalset lahendust nõudva taotluse puhul otsustab toetuse määramise 
või sellest keeldumise pensioniametis riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel moodustatud 
pensionikomisjon. Pensionikomisjoni otsuse tegemise päev on sätestatud “Pensionikomisjoni 
moodustamine ja töökorra” §-s 8, mille kohaselt pensionikomisjon teeb otsuse pensionikomisjoni 
istungi toimumise päeval, välja arvatud juhul Kui pensionikomisjoni istungil esitatakse täiendavaid 
dokumente, mis vajavad kontrollimist, siis jätkatakse küsimuse arutelu järgmisel komisjoni 
istungil, mil tehakse ka pensionikomisjoni otsus.  

Peretoetuste määramise või mittemääramise otsus vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris, mis 
koosneb: 

− sissejuhatusest, milles märgitakse otsuse teinud pensioniameti direktori või tema asetäitja 
või pensioniameti direktori volitatud struktuuriüksuse juhi nimi või pensionikomisjoni nimi, 
koosseis ja otsuse tegemise kuupäev; 

− kirjeldavast osast, mis sisaldab kokkuvõtet toetuse taotleja taotlusest; 

− otsuse põhjendusest, milles märgitakse dokumendid ja tõendid, samuti asjaolud, millele 
otsus on rajatud ning viited otsuse aluseks olevate õigusaktide sätetele; 

− otsuse resolutsioonist, mis sisaldab seisukohta toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata 
jätmise kohta; 

− selgitusest otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta; 

− märkest otsuse kättetoimetamise viisi kohta; 

− otsuse teinud ametniku või ametnike allkirjadest.  

VHS 

Pensioniamet otsustab vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise või sellest keeldumise 
viivitamatult. Vahe hüvitamisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul, 
arvates otsuse tegemise päevast. („Vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamise kord” § 3) 

ElatisAS 

Elatisabi määramisele kohaldatakse RPKS § 22 lõigetes 1–3 sätestatut. Elatisabi määramise või 
sellest keeldumise otsuse teeb Sotsiaalkindlustusamet 15 tööpäeva jooksul arvates avalduse ja kõigi 
nõutavate dokumentide saamisest (§ 6 lg 1 ja 2). Elatisabi määramise otsuses märgitakse teave 
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elatisnõude ülemineku kohta riigile1441 (§ 6 lg 3). Elatisabi määramise otsus tehakse teatavaks 
elatisabi taotlejale ja võlgnikule. Haldusmenetluse seaduse § 31 lõike 1 punktis 2 nimetatud juhul 
avaldatakse elatisabi määramise otsus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

RMTS 

Matusetoetuse määramise otsuse teeb matusekorraldaja elukoha või asukoha järgne pensioniamet 
või surmaakti koostanud perekonnaseisuasutuse asukoha järgne pensioniamet (RMTS § 8). 
Pensioniamet teeb otsuse matusetoetuse määramise või määramata jätmise kohta hiljemalt 
matusetoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide saamise päevale järgneval tööpäeval. 
Matusetoetuse määramata jätmisest teatatakse matusetoetuse taotlejale kohe. Toetuse taotlejale 
saadetakse otsus toetuse määramata jätmise kohta, kus peab olema nimetatud toetuse määramata 
jätmise põhjus koos viitega vastavale seadussättele, viie tööpäeva jooksul. Toetuse taotlejale 
tagastatakse originaaldokumendid ja tutvustatakse edasikaebamise korda (RMTS § 9). 
Matusetoetust saanud isiku poolt teadvalt valeandmete esitamise tõttu alusetult makstud 
matusetoetus nõutakse tagasi pensioniameti põhjendatud otsuse alusel. Otsus saadetakse viie 
tööpäeva jooksul matusetoetust saanud isikule koos ettepanekuga jõuda kokkuleppele alusetult 
makstud toetussumma tagasimaksmises.  

OAS 

Vabatahtlikuna tegutsemise õiguse andmise otsustab Sotsiaalkindlustusamet. Sotsiaal-
kindlustusamet tunnistab otsuse kehtetuks, kui vabatahtlik avaldab selleks soovi või kui ta on 
rikkunud vabatahtliku kohustusi, korduvalt põhjendamatult keeldunud talle pandud ülesannete 
täitmisest või osutunud muul viisil sobimatuks tegutsema ohvriabi vabatahtlikuna.  

Psühholoogilise abi kulu (§ 62) hüvitamise otsuse teeb ja hüvitise maksab välja 
Sotsiaalkindlustusamet. Psühholoogilise abi kulu hüvitamise otsuse tegemisel lähtutakse 
järgmisest: 

− seosest ohvri suhtes toime pandud süüteo ja hüvitise taotleja toimetulekuvõime languse 
vahel; 

− psühholoogilise abi eeldatavast tõhususest; 

− isiku vajadusest muude teenuste järele.  

Sotsiaalkindlustusamet võib hüvitise määramise otsustamise edasi lükata kuni otsuse tegemiseni 
maa- või linnakohtus OAS § 21 loetletud juhtudel. Otsustamise edasilükkamise teeb pensioniamet 
hüvitise taotlejale viivitamata teatavaks posti teel või elektrooniliselt (OAS § 21 lg 3). Kui hüvitise 

                                                 
1441 Võlaõigusseaduse nõude loovutamise regulatsiooni kohaselt on oluline see, kas võlgnikku on teavitatud nõude 

loovutamisest või mitte. VÕS § 169 lg 1 kohaselt loetakse, et võlgnik on kohustuse täitnud õigele isikule, kui 
võlgnik täitis kohustuse nõude loovutanud võlausaldajale ja ta ei teadnud ega pidanudki kohustust täites nõude 
loovutamisest teadma. Vältimaks olukordi, kus võlgnik vaidlustab täitmisest teadmatuse, on sätestatud, et vastav 
teavitus peab sisalduma juba elatisabi määramise otsuses, mis saadetakse ka võlgnikule. Sellega on ühtlasi 
võlgnikule üle antud info selle kohta, et kui kohus nõuet võlgniku vastu tunnistab, siis tuleb kohustus täita riigile 
mitte elatisabi saajale (riigile üle läinud ulatuses). Nimetatud teavitus ei ole aluseks riigile nõude täitmisele 
pööramiseks ning omab vaid informatiivset iseloomu. – Elatisabi seaduse muutmise seaduse seletuskiri, 
kättesaadav: http://www.parlament.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=178957&u=20081114170038 
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maksmise otsustamine on OAS § 21 lg 1 ja 2 nimetatud alustel edasi lükatud, otsustab 
Sotsiaalkindlustusamet hüvitise määramise või sellest keeldumise 10 päeva jooksul, arvates 
päevast, mil ta on saanud teada otsuse edasilükkamist tinginud asjaolu äralangemisest.  

Riiklike toetuste ja muude maksete suuruse muutmise korral teeb pensioniamet omal algatusel 
ümberarvutused muudatuse jõustumise päevast arvates 10 päeva jooksul (§ 26 lg 2) 

Hüvitise maksmiseks piiriülesel juhtumil Euroopa Liidus teeb Sotsiaalkindlustusamet taotlejale 
hüvitise määramise või sellest keeldumise otsuse kolme kuu jooksul taotluse ja vajalike 
lisadokumentide kättesaamisest arvates. Otsus saadetakse taotlejale posti teel või elektrooniliselt 
kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Sotsiaalkindlustusamet maksab taotlejale 
määratud hüvitise välja selle määramise otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu jooksul (OAS § 
311 lg 4 ja 5). Muust Euroopa Liidu liikmesriigist saabunud taotluse vastuvõtmise kohta edastab 
Sotsiaalkindlustusamet viivitamata taotlejale ja taotluse edastanud asutusele kinnituse, milles 
kajastub taotluse menetleja ning taotluse kohta otsuse tegemise tähtaeg (OAS § 311 lg 3). 
Paragrahv 313 lg 3 sätestab hüvitise maksmine muus Euroopa Liidu liikmesriigis toimepandud 
vägivallakuriteo ohvrile Kui liikmesriigi pädev asutus soovib taotluse menetluse ajal liikmesriigi 
õigusaktide kohaselt ära kuulata käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku, tunnistaja või 
eksperdi, pöördub liikmesriigi pädev asutus Sotsiaalkindlustusameti poole, kes korraldab: 

1) nimetatud isikute ärakuulamise liikmesriigi pädeva asutuse esindaja poolt telefoni või 
videokonverentsi teel; 
2) nimetatud isikute ärakuulamise ja selle protokollimise, vajaduse korral protokolli tõlkimise ning 
edastamise liikmesriigi pädevale asutusele.  

Muus Euroopa Liidu liikmesriigis (edaspidi liikmesriik) toimepandud vägivallakuriteo ohvrile ja 
muule liikmesriigi õigusaktide alusel hüvitist saama õigustatud isikule, kelle alaline elukoht on 
Eestis, määrab hüvitise ja maksab selle välja liikmesriigi pädev asutus liikmesriigi õigusaktide 
alusel. Sellisel juhul pöördub isik Sotsiaalkindlustusametisse, kes vajaduse korral abistab teda 
taotluse vormistamisel. Sotsiaalkindlustusamet edastab taotluse koos lisadokumentidega selle 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus vägivallakuritegu on toime pandud, 30 päeva jooksul 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku Sotsiaalkindlustusametisse pöördumisest arvates 
(OAS 313 lg 1 ja 2). 

PISTS 

Sotsiaaltoetused määrab ja nende suuruse otsustab Sotsiaalkindlustusamet (PISTS § 17 lg 1). 
Sotsiaalkindlustusamet kaasab otsuse tegemisel ekspertarste (kellega on sõlmitud ekspertiisi 
tegemiseks leping).  

Sotsiaalministri määrusest „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord 
ning tähtajad” § 5 lg 1 tulenevalt Sotsiaalkindlustusamet teeb otsuse sotsiaaltoetuste määramise või 
määramata jätmise kohta hiljemalt kümne tööpäeva jooksul sotsiaaltoetuste taotlemise päevast. Kui 
toetuse taotleja esitab toetuse taotluse koos puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude 
tuvastamise taotlusega või enne puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse tegemist, teeb 
Sotsiaalkindlustusamet otsuse kümne tööpäeva jooksul puude raskusastme tuvastamise või 
tuvastamata jätmise otsuse tegemise päevast. Määruse § 5 lg 3 kohaselt otsus koosneb: 
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− sissejuhatusest, milles märgitakse otsuse teinud ameti nimi ja otsuse tegemise kuupäev; 

− kirjeldavast osast, mis sisaldab kokkuvõtet toetuse taotlusest; 

− põhjendusest, milles näidatakse ära otsuse aluseks olevad dokumendid, õigusaktide sätted 
ning asjaolud; 

− resolutsioonist toetuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta; 

− toetuse suurusest 

− selgitusest otsuse vaidlustamise korra ja tähtaja kohta 

− märkest otsuse teatavaks tegemise viisi kohta 

− otsuse teinud ametniku või ametnike nimedest ja allkirjadest.  

Sotsiaaltoetuste määramata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse 
tegemisest (määruse § 5 lg 3).  

Sotsiaaltoetuste saaja teadliku valeandmete esitamise või sotsiaaltoetuste saamist mõjutavate 
andmete mitteesitamise tõttu lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmine Sotsiaalkindlustusameti 
motiveeritud otsuse alusel, millest teatatakse sotsiaaltoetusi saanud isikule hiljemalt viie tööpäeva 
jooksul (määruse § 12 lg 3). Kui sotsiaaltoetused on määratud seadusliku aluseta 
Sotsiaalkindlustusameti süül, lõpetatakse sotsiaaltoetuste maksmine motiveeritud otsusega, millest 
teatatakse sotsiaaltoetusi saanud isikule hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest (määruse 
§ 12 lg 4). 

SHS 

Isiku kaasamine ja tema arvamuse ärakuulamine on sätestatud §-s 31. Sotsiaalhoolekannet 
puudutava küsimuse lahendamisel kaasatakse isikule sobivaima abi leidmiseks abivajav isik ja 
tema nõusolekul isiku pereliikmed. Nimetatud küsimuse lahendamisel tuleb ära kuulata isiku 
arvamus (SHS § 31 lg 1). Last, eestkostetavat või hooldatavat puudutava küsimuse lahendamisel 
tuleb ära kuulata vanema ja kasuvanema, eestkostja või hooldaja arvamus (SHS § 31 lg 2). 
Sotsiaalhoolekannet puudutav küsimus võidakse lahendada selle paragrahvi 1. ja 2. lõikes 
nimetatud isikuid ära kuulamata, kui see ei ole lahendamiseks vajalik või kui lahendamist ei või 
selle kiireloomulisuse tõttu edasi lükata (SHS § 31 lg 3).  

Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmise või sellest keeldumise 
määrab valla- või linnavalitsuse poolt volitatud ametnik. Sotsiaalhoolekannet taotleva isiku 
nõudmisel otsustab küsimuse valla- või linnavalitsuse vastav komisjon. Otsus peab olema 
põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele. Otsuse tegemisel võib võtta 
aluseks isiku rehabilitatsiooniplaani või juhtumiplaani (SHS § 33 lg 1 ja 2). 
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9.3. Välisriikide õigus 

Soome 

Sotsiaalhoolekande kliendi seisundi ja õiguste seaduse § 6 kohaselt on sotsiaalhoolekande 
korraldamise aluseks on ametiasutuse otsus või kui tegemist on eraõigusliku sotsiaalhoolekande 
korraldamisega, siis sotsiaalhoolekande teostaja ja kliendi kirjalik leping. Sotsiaalhoolekande 
teostamisel tuleb koostada teenuse-, ravi-, taastusravi või muu vastav kava. Kava koostamine ei ole 
nõutav otstarbekuse kaalutlusel või kui tegemist on ühekordse nõustamisega (§ 7). 

Rootsi 

Sotsiaalkindlustuse seaduse eelnõu osa H ptk 114 § 13 kohaselt on sotsiaalkindlustuskassa 
kohustatud tagama asja piisava läbivaatamise. 

Eelnõu ptk 116 näeb ette võimaluse automatiseeritud töötlemise teel otsuste tegemiseks. 
Elektroonilise dokumendina käsitletakse automaatse töötlemise tulemusena saadud ja vormistatud 
andmeid, mille sisu ja väljastaja on kontrollitavad teatud tehniliste menetluste abil.  

Taani 

Taani CLAS § 10 sätestab, et asjade lahendamisel peab kohustatud subjekt tagama, et tal oleks 
olemas otsustamiseks vajalik teave. Selleks võib kohustatud subjekt küsida informatsiooni hüvitise 
taotlejalt või saajalt (CLAS § 11). 

Saksamaa 

Uurimispõhimõte on sätestatud SGB X § 20 lg 1, selle kohaselt kohustatud subjekt määrab 
uurimise viisi ja ulatuse ning ei ole seejuures seotud menetlusosaliste esitatuga. SGB X § 20 lg 2 
alusel peab kohustatud subjekt arvestama kõiki üksikjuhtumil olulisi, sh õigustatud subjekti jaoks 
soodsaid asjaolusid. SGB X § 20 lg 3 kohaselt ei tohi haldusorgan keelduda selgituste või avalduste 
vastuvõtmisest, mis kuuluvad tema pädevusse, põhjendusega, et ta peab selgitusi või avaldust asjas 
lubamatuks (unzulässig) või põhjendamatuks. Sätte sisu on küll enesestmõistetav, kuid see on 
kehtestatud halduspraktikat arvestades. Seda tuleb vaadata koos SGB I § 16 lg-ga 3, mille kohaselt 
kohustatud subjekt on kohustatud tagama, et esitataks võimalikult selged ja asjakohased taotlused 
ning et puudulikke andmeid täiendataks.1442 Sätte sõnastus kattub VwVfG §-ga 24, mille 
kommentaaride kohaselt on uurimispõhimõtte aluseks see, et avalik huvi tegelike asjaolude välja-
selgitamise vastu on olulisem puudutatud isiku erahuvist ja et see vastab õigusriigi nõuetele, 
kuivõrd õige otsuse tegemise eelduseks on asjaolude täielik ja paikapidav väljaselgitamine.1443 
Uurimispõhimõtte piirid on seal, kus haldusorgani edasised pingutused ei oleks enam mõistlikud 
võrreldes nende tulemuslikkusega, ning põhimõtet piiravad ka õigustatud subjekti kaasaaitamis-
kohustused (SGB I § 60 jj).1444  

                                                 
1442 K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, K § 20 vnr 3. 
1443 K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, K § 20 vnr 1. 
1444 Samas, vnr 2. 
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Läti 

Läti LpSD § 19 lg 2 kohaselt on kohustatud subjektil kohustus tagada, et isik esitaks võimalikult 
selge ja mõistliku nõude ning vajadusel täiendaks esitatud informatsiooni.  

Šveits 

Šveitsi ATSG art 43 lg 1 kohaselt kontrollib kindlustusandja nõude olemasolu, selgitab asjaolud 
välja ex officio ja hangib vajaliku teabe. ATSG art 45 lg 1 kohaselt kannab kindlustusandja 
asjaolude väljaselgitamise kulud, kui tema on korraldanud väljaselgitamismeetmed. Kui ta ei ole 
väljaselgitamist korraldanud, kannab ta selle kulud siiski, kui meetmed olid asja otsustamiseks 
hädavajalikud või moodustavad osa hilinenult määratud hüvitistest. Sama paragrahvi lõige 2 
täpsustab poole kulude hüvitamist ning 3. lõike kohaselt on teatud juhtudel võimalik kulud sisse 
nõuda poolelt, kes takistas või raskendas asjaolude väljaselgitamist.  

Pooltel on õigus ärakuulamisele. Pooli ei pea eelnevalt ära kuulama otsuste puhul, mis on vaide 
teel vaidlustatavad (art. 42) 

Hüvitise nõuete ja korralduste kohta, mis on olulised või millega puudutatud isik nõus ei ole peab 
kindlustusandja tegema kirjaliku otsuse (Verfügung) art 49 lg 1. Muudel juhtudel on 
sotsiaalhüvitiste, nõuete ja korralduste, menetlemisel sätestatud vormivaba menetluse põhimõte 
(ATSG art 51). Puudutatud isik võib aga alati nõuda kirjaliku otsuse tegemist. 

Tuvastamisotsus tuleb teha juhul kui taotleja tõendab selle suhtes põhjendatud huvi art 49 lg 2. 
Otsus peab sisaldama vaidlustamisviidet. Otsuseid tuleb põhjendada, kui need ei rahulda täielikult 
poolte taotlusi. Otsuse puudulik teatavakstegemine ei tohi põhjustada puudutatud isikule 
negatiivseid tagajärgi art 49 lg 3. Kui kindlustusandja teeb otsuse, mis puudutab mõne teise 
kindlustusandja kohustusi, peab ta otsuse ka temale teatavaks tegema. Teine kindlustusandja võib 
kasutada samasuguseid õiguskaitsevahendeid nagu kindlustatud isik art 49 lg 4. 

Austria  

Sotsiaalkindlustusega seonduv menetlus on liigitatud menetluseks hüvitisasjades, mis on seaduses 
loetletud ammendavalt ja menetluseks administratiivasjades (§ 353).  

Hüvitisasjad on näiteks: kindlustushüvitisnõude olemasolu, ulatuse või peatumise küsimus, kui 
puudub vaidlus kindlustuskuuluvuse ja –pädevuse üle, tagasinõude kohustuse tuvastamine 
ebaõigesti saadud kindlustushüvitise korral, sotsiaalabi kohustatud subjektide asendusnõuet 
puudutavad vaidlused jne (§ 354). Administratiivasjad on üldjuhul seotud pädeva asutuse poolt 
isiku õiguse tuvastamisega, nt kindlustuskohustuse, kindlustusõiguse, kindluskaitse alguse ja lõpu 
tuvastamine, kindlustuskuuluvuse ja –pädevuse tuvastamine jne (§ 355). Hüvitis- ja 
administratiivasjade vaidlustamine toimub erinevatel alustel.  

ASVG § 367 lg 1 sätestab, et ravikindlustusest tuleneva hüvitise või õnnetusega seotud ravi 
(Unfallheilbehandlung), perekonna-, päeva-, puude- ja üleminekuraha (Übergangsgeld) või 
proteeside, ortopeediliste jm õnnetuskindlustusest tulenevate abivahendite saamiseks esitatud 
taotluse, samuti osutatud õnnetuskindlustushüvitiste ametliku kindlakstegemise ja 
pensionikindlustusest tuleneva üleminekuraha saamiseks esitatud taotluse kohta tuleb anda 
haldusakt (Bescheid), kui: 
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− kindlustusandja määrab iseseisvalt ilma haigestunu (puudega isiku) nõusolekuta hooldus-
asutusse paigutamise (Anstaltspflege) või ravi taasalustamise või 

− taotletava hüvitise andmisest keeldutakse osaliselt või täielikult ja nõude esitaja nõuab 
selgesõnaliselt haldusakti, 

− eriosas sätestatud juhtudel. 

Haldusakt pensioni kohandamise (Anpassung) kohta I osa peatüki VI a sätete alusel ning kindlate 
summade korrutamise kohta vastava koefitsiendi või kohandamisfaktoriga tuleb anda ainult siis, 
kui õigustatud subjekt nõuab seda enne kalendriaasta lõppu, mille kohta toimus kohandamine 
(ASVG § 367 lg 3). 

Kui haldusorgan ei suuda tähtaegselt asjaolusid välja selgitada, kuid hüvitiskohustus on kindel, 
peab haldusorgan tegema ettemaksu (ASVG § 368 lg 2) 

Administratiivasjades annab § 410 näitliku loendi juhtudest, millal kindlustusandja peab andma 
haldusakti. Paragrahvi 410 lg 1 kohaselt peab kindlustusandja andma haldusakti § 409 alusel 
lahendatavates asjades, kui ta määrab kindlaks ASVG-st tulenevaid kindlustatud isikute ja nende 
tööandjate õigusi ja kohustusi või kolmandate isikute seadusjärgset vastutust sotsiaalkindlustus-
maksete eest ning tema õigus anda haldusakti ei ole käesoleva seadusega välistatud. 
Kindlustusandja peab haldusakte andma eriti juhtudel: 

a) kui ta ei rahulda avaldust kindlustuse saamiseks kindlustuskohustuse või –õiguse 
puudumise tõttu või ei rahulda avaldust kindlustuse lõpetamiseks kindlustuskohustuse 
kestmise tõttu või annab kindlustuskaitse või lõpetab selle muul päeval kui see, mis on 
kirjas avalduses, 

b) kui ta annab kindlustuskaitse isikule, kes ei ole endast üldse või ei ole nõuetekohaselt 
teatanud või lõpetab isiku kindlustuskaitse, kes ei ole esitanud üldse või ei ole esitanud 
nõuetekohast avaldust, 

c) kui ta keeldub makseid vastu võtmast, 

d) kui ta tuvastab vastutuse maksevõlgnevuse eest vastavalt §-le 67, 

e) kui ta suurendab makset vastavalt §-le 113, 

f) kui ta jätab täielikult või osaliselt rahuldamata § 98 lg 2 alusel esitatud taotluse 
hüvitisnõude ülekandmise kohta nõusoleku saamiseks, 

g) kui kindlustatud isik või tema tööandja nõuab haldusakti käesolevast seadusest tulenevate 
õiguste ja kohustuste kindlakstegemise kohta, 

h) kui ta tuvastab, hoolimata juba eksisteerivast kohustuslikust kindlustusest vastavalt GSVG 
§ 2 lg 1 p-le 4, sama tegevuse kindlustuskohustuslikkuse vastavalt § 4 lg-le 4. 
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9.4. Hinnang 

Üldjuhul käsitletakse hüvitise määramisena sotsiaalvaldkonna seadustes haldusorgani otsuse 
tegemisele suunatud menetlust, mõnel juhul aga ka isiku õigust hüvitisele. See väljendub selgelt 
näiteks RPTS § 21 pealkirjas “Peretoetuste määramise tähtaeg”, mis ei reguleeri mitte seda, millal 
haldusorgan hüvitise määramise peab otsustama vaid seda, millal isikul tekib õigus hüvitisele. 

RaKS § 19 lg 3 sätestatud erand üldisest ärakuulamiskohustusest on ilmselt seotud HMS § 40 lg 
3 p 1 sätestatud eesmärgiga.1445 RaKS § 19 lg 3 esimese lause kohaselt võib haigekassa 
kindlustuskaitse lõppemise või peatamise kande teha oma algatusel juhul, kui tal on piisavalt 
andmeid, et isiku kindlustatuse tingimused ei ole täidetud ning ta on võimaluse korral eelnevalt 
välja selgitanud kindlustatud isiku seisukoha. Õigus „võimaluse korral eelnevalt välja selgitada 
kindlustatud isiku seisukoht“ on antud kontekstis, ilma HMS-s sätestatut silmas pidamata sisutühi. 

RaKS § 62 lg 1 annab haigekassale õiguse otsusega pikendada ajutise töövõimetuse hüvitise 
väljamaksmise tähtaega kuni 30 kalendripäeva võrra, kui esineb põhjendatud kahtlus, et isikul 
puudub õigus hüvitist saada. RaKS § 62 lg 2 sätestab, et haigekassa on kohustatud enne tähtaja 
pikendamist andma kindlustatud isikule vähemalt viie kalendripäeva pikkuse tähtaja asja 
kohta oma arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. Antud juhul jääb selgusetuks, miks on vajalik 
sätestada erisus ja kehtestada tähtaja pikendamise suhtes võrreldes HMS-ga tunduvalt keerukam 
menetlus. HMS § 41 sätestab, et kui haldusakti ei ole võimalik anda või toimingut sooritada 
ettenähtud tähtaja jooksul, peab haldusorgan viivituseta tegema teatavaks haldusakti andmise või 
toimingu sooritamise tõenäolise aja ning ettenähtud tähtajast mittekinnipidamise põhjuse. Sellisel 
juhul on ärakuulamiskohustus tagatud muu hulgas õigusega esitada vastuväited tähtajast 
mittekinnipidamise põhjenduste osas. RaKS seob tähtaja pikendamise võimaluse kahtlusega, et 
isikul puudub õigus hüvitist saada ja kohustab haigekassat juba enne tähtaja pikendamise 
otsustamist andma kindlustatule võimaluse esitada vastuväited. Seega peaks haigekassa suutma 
tähtaja pikendamise otsuses anda hinnangu ka kindlustatud isiku selgitustele ja vastuväidetele, mis 
omakorda muudab tähtaja pikendamise põhjendatuse küsitavaks. Ilmselt ei ole välistatud ka 
olukord, kus tähtaja pikendamine võib olla seotud vajadusega saada täiendavaid andmeid 
kolmandatelt isikutelt. Arusaamatuks jääb miks on RaKS-s tähtaja pikendamisel soovitud välistada 
HMS § 40 lg 3 sätestatud võimalused teha teatud juhtudel otsus ilma menetlusosalise arvamust ja 
vastuväiteid ära kuulamata.  

Isiku informeerimist hüvitise kogu ulatuses väljamaksmise korral RaKS ette ei näe. Haigekassa 
andmetel peaks aga 2009.a lõpuks valmima IT-lahendus, millega laiendatakse isiku jaoks 
kodanikuportaali X-tee kaudu nähtavaid hüvitise määramisega seonduvaid andmeid. Selle 
tulemusel peaksid saama nähtavaks ka hüvitise suuruse arvutamise aluseks olevad andmed. Siiski 
peaks ka juhul, kui isikul ei ole võimalik eelnimetatud viisil teabeni jõuda, olema võimalus saada 
soovi korral hüvitise määramist puudutavad andmed ka kirjalikult. Täiendavalt oleks vaja tutvuda 
vastava kujunemisjärgus oleva haigekassa uue süsteemiga.  

RaKS § 62 lg 1 kohaselt võib haigekassa otsusega pikendada ajutise töövõimetuse hüvitise 
väljamaksmise tähtaega. “Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike 
dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise korra” § 17 lg 3 kohaselt 

                                                 
1445 Haldusmenetluse võib läbi viia menetlusosalise arvamust ja vastuväiteid ära kuulamata, kui viivitusest tuleneva 

kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks on vaja viivitamatult tegutseda (HMS § 40 lg 3 p 1).  
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hüvitise määramisest keeldumise korral saadab haigekassa piirkondlik osakond kindlustatud isikule 
ja dokumentide esitajale teate (praktikas vormistatakse see küll “korraldusena”.) Selline 
lähenemine on eksitav. Pigem võiks eeldada, et tähtaja pikendamisel saadetakse isikule teade (vrd 
HMS § 41) ja keeldumisel antakse otsus. Sisuliselt, silmas pidades HMS § 51 lg 1 sätestatud 
haldusakti mõistet, see nii ka on. Sellele, et ajutise töövõimetuse hüvitise määramisest keeldumine 
eeldab haldusakti andmist, on osundanud ka Riigikohus.1446  

Sotsiaalvaldkonna seadused näevad asja läbivaatamiseks ette erinevad tähtajad. RaKS sätestab 
rahaliste hüvitiste taotluste läbivaatamiseks 30-(kalendri)päevase tähtaja. RPKS sätestab 10-
tööpäevase tähtaja pensioniavalduse läbivaatamiseks ja 15-tööpäevase tähtaja ekspertiisi 
tegemiseks. TKindlS sätestab 14-kalendripäeva pikkuse tähtaja töötuskindlustuse hüvitise 
määramiseks ja 10-päevased tähtajad töölepingute ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse korral 
makstava hüvitise määramiseks. Kehtiv TTTS sätestab, et viivitamatult, kuid mitte hiljem kui teisel 
tööpäeval tuleb otsustada töötuna või tööotsijana arvelevõtmine ja 30-tööpäeva jooksul ettevõtluse 
alustamise toetuse määramise ja viie tööpäeva jooksul töötutoetuse määramise otsus. RPTS 
sätestab, et peretoetuste taotlemiseks esitatud dokumendid vaadatakse läbi esimesel võimalusel. 
VHS kohaselt otsustatakse vanemahüvitise ja sünnitushüvitise vahe hüvitamine viivitamatult. 
Elatisabi määramise otsus tehakse 15-tööpäeva jooksul. Matusetoetuse määramine otsustatakse 
hiljemalt järgmisel tööpäeval. Toodud näidete põhjal on ilmne, et asja lahendamiseks ettenähtud 
tähtajad oleks põhjust kriitiliselt üle vaadata. (Samuti on võimalik otsustada, kas tähtaegu 
arvestatakse kalendripäevades või tööpäevades.) Kindlasti ei ole võimalik nende tähtaegade 
pikkuse üleüldine ühtlustamine, kuna sõltuvalt menetluse spetsiifikast võib asjaolude 
väljaselgitamiseks kuluv aeg olla erinev. Tähtaegade pikkusega seonduvat tuleks analüüsida 
koostöös hüvitisi menetlevate haldusorganitega. 

Arvestades sotsiaalõiguse eripära võib pidada põhjendatuks otsusesse märgitavate spetsiifiliste 
andmekoosseisude esitamist valdkondlikus õigusaktis (nt ElatisAS § 6 lg 3). Siiski puudub ka 
sellisel juhul vajadus üle korrata HMS-s sätestatut. Näiteks HMS § 57 sätestatust tulenevalt puudub 
otsene vajadus otsuse vaidlustamisviite ülekordamiseks (nt TKindlS § 11 lg 2 p 5). Näiteks 
pensioni määramise või mittemääramise otsuses RPKS § 34 alusel esitatavate andmete koosseis 
kogu ulatuses, pigem näitlikustav kui sisuliselt vajalik. Samasisuline loetelu on puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste määramisel ette nähtud määruse tasandil („Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad” § 5 lg 3).  

 

10. Teatavakstegemine 

10.1. Rahvusvaheline õigus 

Eesti on 21. veebruaril 2001 ratifitseerinud haldusasjadega seotud dokumentide välisriikides 
üleandmise Euroopa konventsiooni.1447 Selle osalisriigid võimaldavad üksteisele vastastikust 
õigusabi haldusasjadega seotud dokumentide üleandmisel. Konventsioon kehtestab muu hulgas 
reeglid üleandmistaotluste, legaliseerimiskohustusest vabastamise (art 4), üleandmise viisi (art 6) ja 
dokumendi tõlkimise (art 7) kohta ning konsulaarametnike kaudu, otsepostituse teel (art 11) või 

                                                 
1446 RKHKo nr 3-3-1-80-07, p 18 
1447 RT II 2001, 6, 31  
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muul viisil kättetoimetamise kohta. Konventsioonis sätestatuga arvestati haldusmenetluse seaduse 
eelnõu ettevalmistamisel.1448 

10.2. Eesti kehtiv õigus  

Eesti seadused sätestavad teavitamiskohustuse tavaliselt kahes menetluse episoodis. Menetluse 
alustamisel (suhteliselt harva) ning akti teatavakstegemisel.1449 HMS seob haldusakti kehtima 
hakkamise teatavakstegemise või kättetoimetamise hetkega, kui seadus ei sätesta teisiti 
(HMS § 61 lg 1).  

Haldusakt tehakse menetlusosalisele teatavaks üldjuhul vabas vormis, kui seaduses või määruses ei 
ole sätestatud teisiti (HMS § 62 lg 1). Kättetoimetamisega tuleb teatavaks teha: 

1. haldusakt isikule, kelle õigusi haldusaktiga piiratakse või kellele pannakse haldusaktiga 
täiendavaid kohustusi (HMS § 62 lg 2 p 1); 

2. haldusakt isikule, kelle kahjuks tunnistatakse kehtetuks või muudetakse varasem haldusakt 
(HMS § 62 lg 2 p 2). 

3. haldusakti andmisest keeldumine isikule, kelle taotlus haldusakti andmiseks jäetakse 
rahuldamata, tehakse kättetoimetamisega teatavaks (HMS § 62 lg 5). 

Haldusakt, kutse, teade või muu dokument toimetatakse menetlusosalisele kätte vastavalt seaduses 
või määruses ettenähtud korrale või taotluses tehtud valikule kas postiga, dokumendi väljastanud 
haldusorgani poolt või elektrooniliselt (HMS § 25 lg 1). Dokumendi postiga kättetoimetamise 
korral saadetakse dokument menetlusosalisele taotluses märgitud aadressil tähtkirjaga.1450 Seaduses 
või määruses sätestatud juhtudel võib dokumendi kätte toimetada lihtkirjaga või väljastusteatega 
tähtkirjaga (HMS § 26 lg 1). Kui menetlusosalisel on esindaja, võib dokumendi saata ka üksnes 
esindajale (HMS § 26 lg 2). Dokument loetakse menetlusosalisele kättetoimetatuks, kui see on 
kohale toimetatud menetlusosalise elu- või asukoha aadressil või kui see on menetlusosalisele 
postiasutuses allkirja vastu üle antud (HMS § 26 lg 3).1451 Kui menetlusosaline ei ole 
haldusorganile oma aadressi muutmisest teatanud, saadetakse dokument viimasel haldusorganile 
teadaoleval aadressil ja sellega loetakse dokument kättetoimetatuks (HMS § 26 lg 4). 

                                                 
1448 Seletuskiri haldusdokumentide välisriikides üleandmise Euroopa konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu 

juurde. 
1449 HMS seletuskiri. 
1450 Halduskolleegium on lahendis RKHKm nr 3-3-1-37-03 (p-s 9) leidnud, et üldjuhul tuleb haldusakt kätte toimetada 

menetlusosalise poolt soovitud aadressil. Kui menetlusosaline ei ole ära näidanud aadressi, kuhu haldusakt 
toimetada, siis võib haldusorgan toimetada haldusakti menetlusosalise registreeritud elu- või asukoha aadressile. 
Kui haldusakt antakse välja haldusorgani initsiatiivil, mitte kaebuse esitaja taotlusel, tuleb juhinduda HMS § 26 lg-
st 3. 

1451 Riigikohtu Halduskolleegium on lahendis nr 3-3-1-75-07 p-15 selgitanud, et kuigi HMS § 26 lg 3 sõnastusest ei 
tulene otseselt erisusi füüsilistele ja juriidilistele isikutele dokumentide kättetoimetatuks lugemise kohta, on 
juriidilisel isikul kohustus korraldada oma registrijärgsel aadressil posti pidev vastuvõtmine selleks pädeva isiku 
poolt. „Sama ulatuslik kohustus ei saa aga kehtida füüsilise isiku suhtes. Kui puuduvad tõendid selle kohta, et 
füüsilisest isikust menetlusosaline on postkasti jäetud väljastusteate kätte saanud, siis ei ole ka alust lugeda, et 
haldusakti sisu on adressaadile teatavaks tehtud. Füüsiliste isikute puhul ei ole postitöötaja poolt kaebaja postkasti 
tähitud kirja saabumise kohta teate jätmine võrdsustatav haldusorgani poolt haldusakti teatavakstegemisega.“ 
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Haldusaktid, mida ei tehta adressaadile vahetult teatavaks, tehakse avalikult teatavaks, kui seadus 
ei sätesta teisiti, siis hakkab avalikult teatavaks tehtud haldusakt kehtima 10. päeval pärast 
avaldamist (HMS § 61 lg 1 2. lause). Avalikult tuleb haldusakt teatavaks teha: 

− HMS § 31 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatud juhtudel (HMS § 62 lg 3 p 1); 

− kui seda nõuab isik, kellel on selleks põhjendatud huvi (HMS § 62 lg 3 p 2); 

− kui haldusakti avalik teatavakstegemine on ette nähtud seaduse või määrusega (HMS § 62 
lg 3 p 3). 

Dokumendi resolutiivosa avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes või seaduses sätestatud juhtudel 
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded, kui puuduvad andmed menetlusosalise aadressi kohta 
või kui menetlusosaline ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning 
dokumenti ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada. Dokumendi avaldamise kulud kannab 
kättetoimetaja (HMS § 31 lg 1 p 4).  

Dokumendi kättetoimetamine välisriigis toimub välislepingus sätestatud korras, kui vastavat 
lepingut ei ole sõlmitud, toimub dokumendi kättetoimetamine diplomaatilisi kanaleid kaudu või kui 
välislepingut pole sõlmitud ja seadus või määrus näeb ette dokumendi kättetoimetamise posti teel, 
toimetatakse dokument kätte HMS §-s 26 sätestatud korras (HMS § 32). Seejuures tekib küsimus, 
kas seaduse või määrusega peab olema ette nähtud dokumendi saatmine postiga välisriiki või 
piisab selle sätte rakendamiseks, kui seadus või määrus sätestab, et dokument toimetatakse kätte 
postiga.1452 Riigikohus on seisukohal, et HMS § 32 sätestab põhimõtte, et juhul kui välislepingut 
pole sõlmitud ja dokumenti ei saa või ei soovita kätte toimetada diplomaatilisi kanaleid kaudu, siis 
võib selle välisriiki saata postiga, kui seadus või määrus näeb otseselt ette dokumendi 
kättetoimetamise posti teel. 1453 

Haldusakti võib menetlusosalisele vastavalt seaduses või määruses ettenähtud korrale või taotluses 
tehtud valikule kätte toimetada ka elektrooniliselt (HMS § 25 lg 1). Dokument toimetatakse isikule 
elektrooniliselt kätte, kui isik on sellega nõus (HMS § 27 lg 2). Dokumendi elektroonilise 
kättetoimetamise korral saadetakse dokument taotleja poolt taotluses näidatud elektronposti 
aadressil. Dokumendile peab olema lisatud digitaalallkiri (HMS § 27 lg 1). Digitaalallkirjal on 
samad õiguslikud tagajärjed nagu omakäelisel allkirjal, kui seadusega ei ole neid tagajärgi piiratud 
(DAS § 3 lg 1). Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ning 
avalik-õiguslikke ülesandeid täitvad eraõiguslikud isikud on kohustatud hoidma üldkasutatavas 
andmesidevõrgus kättesaadavana teavet digitaalallkirja ja digitaalse templi kasutamise võimaluste 
ja korra kohta nende asutuste ja isikutega suhtlemisel (DAS § 4). 

„Haldusakti teatavakstegemine tähendab, et teave haldusakti kohta edastatakse adressaadile ning 
haldusakti teatavakstegemise viis peab võimaldama haldusaktile igakülgse hinnangu andmist, 
otsustamaks, kas haldusaktiga rikutakse isiku õigusi või mitte.“1454 Haldusakti tekstiga tutvumata ei 
saa adressaat sageli anda hinnangut haldusakti õiguspärasusele ega otsustada selle vaidlustamise 
vajaduse üle. „Menetlusosaliste õiguste tõhusa kaitse huvides tuleb juhul, kui seadus või määrus 
nõuab haldusakti kättetoimetamist, edastada adressaadile ühel HMS § 25 lg-s 1 nimetatud viisil 
                                                 
1452 RKHKo nr 3-3-1-12-05, p 13. 
1453 RKHKo nr 3-3-1-12-05, p 14. 
1454 RKHKm nr 3-3-1-75-07, p 13. 
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haldusakti originaal või selle ametlikult kinnitatud koopia. Üldjuhul tuleb adressaadile kätte 
toimetada haldusakti terviktekst.“1455 Samas on Riigikohtu halduskolleegium korduvalt leidnud, et 
kui isikule ei ole haldusakti teatavaks tehtud, võib isikule muul viisil olla üheselt selgunud, et on 
olemas teda puudutav haldusakt. Kui isikul on alust arvata, et haldusakt võib tema õigusi rikkuda ja 
ta soovib seda vaidlustada, siis peab ta mõistliku aja jooksul astuma ise kohaseid samme selleks, et 
haldusakt talle teatavaks tehtaks.1456 Isikule teatavaks tegemata haldusakti puhul tuleb (võimaliku 
menetlustähtaja ennistamise võimalusi hinnates) eristada kõigepealt aega, mis isikul kulub pärast 
haldusaktist teadasaamist selle väljanõudmiseks vajalike toimingute tegemiseks. Sellele järgneb 
aeg, mil haldusorgan isikule haldusakti esitab. Pärast haldusakti saamist ja sellega tutvumist 
hakkab kulgema vaidlustamistähtaeg.1457  

Õiguskantsler on seoses asjaoluga, et vanemahüvitise määramisel ei teinud Sotsiaalkindlustusamet 
haldusakti vanemahüvitise saajale teatavaks, oma soovituses õiguspärasuse ja hea halduse tava 
järgimiseks1458 leidnud, et Sotsiaalkindlustusametil tuleks: 

a) toimetada vanemahüvitise taotlejatele vanemahüvitise määramise haldusakt kätte 
terviklikult sõltumata sellest, kas isiku taotlus rahuldatakse või mitte ja  

b) võimaldada kõikidel vanemahüvitise taotlejatel valida vanemahüvitise määramise 
haldusakti kättetoimetamise viisi sõltumata sellest, kuidas (posti teel, klienditeeninduses 
kohapeal, elektrooniliselt, X-tee kodanikuportaali kaudu, sotsiaaltöötaja kaasabil) isik 
vanemahüvitist taotleb. 

10.2.1. Sotsiaalvaldkonna õigusaktid 

RaKS  

RaKS hüvitise määramise või määramata jätmise otsuse teatavakstegemise korda ei reguleeri. 
RaKS alusel läbiviidavas haldusmenetluses antavate haldusaktide teatavakstegemisel tuleb lähtuda 
HMS nõuetest.1459 

RPKS 

Pensioni mittemääramisel saadab pensioniamet viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise 
päevast, pensionitaotlejale tähitud postisaadetisena pensionikomisjoni otsuse ja tagastab esitatud 
originaaldokumendid (juhendi § 11 lg 2).  

TKindlS 1460 

Töötukassa teeb töötuskindlustushüvitise määramise või määramata jätmise otsuse 14 
kalendripäeva jooksul töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse ja sellele lisatud dokumentide 
töötukassale esitamise päevast arvates (TKindlS § 11 lg 1). Vastavalt kindlustatu avalduses tehtud 

                                                 
1455 RKHKm nr 3-3-1-73-05, p 14. 
1456 RKHKo nr 3-3-1-23-07, p 10. 
1457 RKHKo nr 3-3-1-82-07, p 15. 
1458 Õiguskantsleri soovitus õiguspärasuse ja hea halduse tava järgimiseks nr 7-7/080148/00801942.  
1459 RKHKm nr 3-3-1-73-05, p 10. 
1460 2009.a 1. mail jõustuvas redaktsioonis. 
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valikule tehakse nimetatud otsus talle kättesaadavaks töötukassa kohalikus osakonnas või 
saadetakse elektrooniliselt viie päeva jooksul otsuse tegemisest arvates. (TKindlS § 11 lg 4).  

Töötuskindlustushüvitise maksmise lõpetamise otsuse teeb töötukassa ja saadab otsuse 
kindlustatule vastavalt avalduses tehtud valikule lihtkirjaga või elektrooniliselt kolme päeva 
jooksul otsuse tegemise päevast arvates(TKindlS § 13 lg 3 ja 4).  

Töötukassa saadab otsuse töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral makstava 
hüvitise määramise või määramata jätmise kohta avalduse esitajale posti teel viie päeva jooksul 
otsuse tegemise päevast arvates (TKindlS § 18 lg 3). 

Tööandja maksejõuetuse korral makstava hüvitise hüvitise määramise või määramata jätmise kohta 
saadab Töötukassa otsuse haldurile posti teel viie päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates 
(TKindlS § 22 lg 3). 

RPTS, VHS 

Peretoetuste määramise või mittemääramise otsus vormistatakse kirjalikult kahes eksemplaris ja 
see peab sisaldama ka märget otsuse kättetoimetamise viisi kohta (RPTS § 22 lg 2 p 6). 
Peretoetuste määramisest keeldumisest teatatakse taotlejale kirjalikult1461 viie tööpäeva jooksul, 
arvates otsuse tegemise päevast (RPTS § 22 lg 4). Peretoetuse maksmise lõpetamise otsus 
saadetakse toetust saanud isikule posti teel viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast 
(RPTS § 29 lg 5). 

ElatisAS  

Elatisabi määramise otsus tuleb teha teatavaks nii elatisabi taotlejale kui ka võlgnikule (ElatisAS § 
6 lg 4). Võlgnik on elatisabi määramise menetluses puudutatud isik ja seega menetlusosaline. 
Seetõttu on oluline, et ta saaks teada tema vastu pööratavatest nõuetest. Juhul kui puuduvad 
andmed menetlusosalise (antud juhul võlgniku) aadressi kohta või kui menetlusosaline ei ela 
teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning dokumenti ei ole võimalik muul 
viisil kätte toimetada (HMS § 31 lg 1 p 2), siis avaldatakse elatisabi määramise otsus ametlikus 
väljaandes Ametlikud Teadaanded (ElatisAS § 6 lg 4). 

OAS 

Sotsiaalkindlustusameti otsus hüvitise määramise või sellest keeldumise kohta tehakse hüvitise 
taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast 
arvates (OAS § 23). Puudustest taotluses (OAS § 20 lg 2), otsustamise edasilükkamisest (OAS § 21 
lg 3) ja Sotsiaalkindlustusameti otsusest hüvitise määramise või sellest keeldumise kohta (OAS § 
23 ja § 311) võib teate edastada elektrooniliselt.  

                                                 
1461 Riigikohtu halduskolleegium on otsuses nr 3-3-1-12-05, p-s 21 selgitanud, et mõistet "kirjalik teatavaks tegemine", 

mida kasutatakse VSS § 332 lg-s 3, Haldusmenetluse seadus ei tunne. Kolleegium arvab, et kirjaliku 
teatavakstegemisena VSS § 332 lg 3 mõttes tuleks mõista dokumendi kättetoimetamist posti teel ja dokumendi 
allkirja vastu kätteandmist, samuti elektroonilist kättetoimetamist (HMS §-d 26, 27 ja 28). Välismaal elava 
adressaadi puhul ei välista VSS § 332 lg 3 koosmõjus VSS § 1 lg 2 teise lausega dokumendi kättetoimetamist 
välislepingus sätestatud korras või diplomaatilisi kanaleid kaudu. VSS § 332 lg 3 võimaldab dokumendi 
otsepostitust välisriiki, välja arvatud kui välislepingust tulenevalt ei kasutata otsepostitust. 
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RMTS 

Toetuse taotlejale saadetakse otsus toetuse määramata jätmise kohta, kus peab olema nimetatud 
toetuse määramata jätmise põhjus koos viitega vastavale seadussättele, viie tööpäeva jooksul. 
Toetuse taotlejale tagastatakse originaaldokumendid ja tutvustatakse edasikaebamise korda (RMTS 
§ 9 lg 2). 

Otsus alusetult makstud matusetoetuse tagasinõudmiseks saadetakse viie tööpäeva jooksul 
matusetoetust saanud isikule koos ettepanekuga jõuda kokkuleppele alusetult makstud 
toetussumma tagasimaksmises (RMTS § 13 lg 1). 

OAS 

OAS § 23 “Otsuse teatavakstegemine” kohaselt Sotsiaalkindlustusameti otsus hüvitise määramise 
või sellest keeldumise kohta tehakse hüvitise taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt viie 
tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.  

Hüvitise maksmisel muus Euroopa Liidu liikmesriigis elavale ohvrile saadetakse otsus taotlejale 
posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates (OAS § 311 

lg 4). 

PISTS 

Sotsiaaltoetuste määramata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult viie tööpäeva jooksul otsuse 
tegemisest (Sotsiaalministri määrus „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja 
väljamaksmise kord ning tähtajad“ § 5 lg 4). 

Kui sotsiaaltoetused on määratud seadusliku aluseta Sotsiaalkindlustusameti süül, lõpetatakse 
sotsiaaltoetuste maksmine motiveeritud otsusega, millest teatatakse sotsiaaltoetusi saanud isikule 
hiljemalt viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest (määruse § 12 lg 4) 

Kui puuduvad andmed isiku aadressi kohta või kui isik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik 
viibimiskoht ei ole teada ning ettekirjutust ei ole muul viisil võimalik kätte toimetada, avaldatakse 
ettekirjutuse resolutiivosa ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. (PISTS § 24 lg 4).1462 

SHS 

Otsus tehakse asjaosalisele isikule teatavaks isiku vanust ja arengutaset arvestaval ja talle 
arusaadaval viisil. Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmisest 
keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse 
tegemise päevast (SHS § 34). 

                                                 
1462 Praktikas on kujunenud probleemiks, et ettekirjutusi ei ole võimalik inimestele kätte toimetada erinevatel põhjustel 

– isik ei ela teadaoleval aadressil, tegelik viibimiskoht ei ole teada, isik ei võta teadlikult Sotsiaalkindlustusameti 
poolt saadetud tähitud kirju vastu. Haldusakt hakkab kehtima aga alles kättetoimetamisest. Lahendus on avaldada 
ettekirjutuse resolutiivosa Ametlikes Teadaannetes – avaldamisega loetakse dokument kättetoimetatuks - 
Seletuskiri puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse juurde. 
Arvutivõrgus: http://www.parlament.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=182245&u=20081114185524 
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10.3. Välisriikide õigus 

Saksamaa 

Haldusakt muutub § 39 lg 1 1. lause kohaselt kehtivaks (wirksam) hetkest, kui see puudutatud 
isikule teatavaks tehakse. Sellest hetkest on aktil välismõju, mille saab reeglina kõrvaldada ainult 
võimumeetmega, kehtetuks tunnistamisega. Sellist kehtetuks tunnistamist ei saa piirideta lubada – 
arvestada tuleb õiguskindluse ja õigusrahuga.  

Menetlusosaline, kellel puudub elukoht, tavapärane viibimiskoht, asukoht või juhatus riigis, peab 
asutuse nõudel nimetama mõistliku tähtaja jooksul isiku, keda volitab enda nimel kirju vastu võtma 
(Empfangsbevollmächtigter) (SGB I § 14). Kui ta seda ei tee, loetakse talle saadetud kirjalik 
dokument (Schriftstück) kätte toimetatuks seitsmendal päeval pärast postitamist ja elektrooniline 
dokument kolmandal päeval pärast saatmist. See ei kehti, kui on kindlaks tehtud, et dokument ei 
jõudnud saajani või jõudis hiljem. Teatamata jätmise tagajärgedest tuleb menetlusosalist hoiatada. 
Paragrahv 14 kattub sõna-sõnalt VwVfG §-ga 15.1463 Paragrahvi 14 eesmärk on lihtsustada 
välismaal oleva menetlusosalise kättesaadavust, see on eelkõige asutuse, kuid ka menetlusosalise 
huvides, et lihtsustada teadete saatmist haldusmenetluses.1464 Tegemist on lihtsama ja vähem 
aeganõudva menetlusega kui § 15 lg 1 p-s 3 sätestatud võimalus lasta riigis mitte viibivale 
menetlusosalisele määrata esindaja kohtu poolt.1465 Vastuvõtmiseks volitatud isik 
(Empfangsbevollmächtigter) on isik, keda menetlusosaline on volitanud tema eest kirjalikke või 
elektroonilisi dokumente vastu võtma.1466 Vastuvõtmiseks volitatud isik esindab menetlusosalist 
üksnes dokumentide õiguslikult siduval vastuvõtmisel, ja tema poolt dokumendi kättesaamine 
kehtib dokumendi kättesaamisena menetlusosalise poolt.1467 SGB I § 14 annab asutusele õiguse 
kohustada menetlusosalist volitatud isikut nimetama, kui menetlusosalisel on juba esindaja § 13 
alusel, ei saa § 14 enam kohaldada.1468 Seejuures on asutuse nõue nimetada vastuvõtmiseks 
volitatud isik iseseisev, vaidlustatav haldusakt.1469 Nõudmise üle otsustamisel on asutusel 
kaalutlusõigus – peamiselt tuleb volitatu nimetamist nõuda siis, kui muul viisil ei oleks tagatud 
haldusmenetluse korrakohane läbiviimine (nt veniks see teiste menetlusosaliste jaoks liiga pikaks). 
Arvestades kaasaegseid võimalusi nii postiteenuse kui ka elektroonilise dokumentide edastamise 
osas, on vastuvõtmiseks volitatud isiku nimetamise nõudmine põhjendatud suhteliselt harva.1470  

Posti teel saadetud dokument loetakse igal juhul kättetoimetatuks seitse päeva pärast postitamist – 
seda ka juhul, kui on teada, et see jõudis kohale varem.1471 

Šveits 

Art 49, mis käsitleb otsusega seonduvat, ei sätesta, mil viisil tuleks otsus teatavaks teha.1472 Allkirja 
vastu kättetoimetamine ei ole sotsiaalkindlustusõiguslike otsuste puhul reeglina nõutav. Kuna 
                                                 
1463 K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, K § 14, Vnr 2. 
1464 Samas, Vnr 1. 
1465 Samas, Vnr 1. 
1466 Samas, Vnr 7. 
1467 Samas. 
1468 Samas, Vnr 8. 
1469 Samas, Vnr 9. 
1470 Samas. 
1471 Samas, Vnr 13. 
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ATSG art 49 ei reguleeri kättetoimetamise viisi, tuleb kohaldada haldusmenetluse seadust 
(VwVG). Kindlustusandja saab ise otsustada, kas toimetada otsus kätte liht- või tähtkirjaga 
(viimane on oluline koormavate haldusaktide puhul). Võimalik on kohaldada ka VwVG art 36, 
mille kohaselt võib mõnedel asjaoludel toimetada otsuse kätte ametliku ajalehe kaudu 
(Veröffentlichung in einem amtlichen Blatt). Kui teade loetakse kätte toimetatuks üksnes adressaadi 
või muu õigustatud isiku allkirja vastu, loetakse teade kättetoimetatuks hiljemalt seitsmendal 
päeval pärast esimest edutut kättetoimetamiskatset (art 38 lg 2bis). Šveitsi kõrgeima kohtu 
(Schweizerisches Bundesgericht) lahendis, BGE 134 V 491473 p 4 nenditakse, et ATSG art 38 
lg-ga 2bis sätestati juba varem kohtupraktikas välja arendatud kättetoimetamisfiktsioon 
(Zustellungsfiktion), mis piirdub faktiliselt ette võetud, kuid ebaõnnestunud kättetoimetamis-
katsetega. Kättetoimetamisfiktsiooni eelduseks on, et adressaat pidi arvestama kõnealuse 
dokumendi saatmisega (näiteks juhul kui ta ise oli esitanud taotluse ja ootas sellele vastust). 

Austria 

Austria ASVG § 357 järgi kohaldatakse sotsiaalhaldusmenetluses haldusmenetluse seaduse (AVG) 
mõningaid sätteid, ka AVG § 21-§ 22 kättetoimetamise kohta. AVG § 21 sätestab, et 
kättetoimetamine toimub kättetoimetamisseaduse (Zustellgesetz) kohaselt. AVG § 22 sätestab, et 
kui selleks on oluline põhjus, tuleb kirjalik koopia kätte toimetada kättetoimetamiskinnitusega 
(Zustellnachweis). Eriti oluliste põhjuste korral või kui seadus nii ette näeb, tuleb dokument anda 
saaja kätte isiklikult. 

10.4. Hinnang 

Praktikas kujutab endast ilmselt probleemi asjaolu, et teatud juhtudel ei ole dokumente võimalik 
inimestele kätte toimetada. Seletuskirjas puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega 
seonduvate seaduste muutmise seaduse juurde osundatakse seejuures järgmistele põhjustele: 

− isik ei ela teadaoleval aadressil,  

− isiku tegelik viibimiskoht ei ole teada,  

− isik ei võta teadlikult Sotsiaalkindlustusameti poolt saadetud tähitud kirju vastu.  

Seetõttu nähti ettekirjutuse kättetoimetamist puudutava lahendusena ette ettekirjutuse resolutiivosa 
avaldamine Ametlikes Teadaannetes, kui puuduvad andmed isiku aadressi kohta või kui isik ei ela 
teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada ning ettekirjutust ei ole muul viisil 
võimalik kätte toimetada (PISTS § 24 lg 4). 

Võib eeldada, et teatud juhtudel võib olla probleeme ka hüvitise määramise või määramisest 
keeldumise otsuste kättetoimetamisel ülalloetletud põhjustel. Siiski ei oleks PISTS § 24 lg 4 
sätestatud lahendus mõistlik hüvitisi puudutavate otsuste kättetoimetamisel. Taotluse esitamisega 
käivitunud haldusmenetluse puhul on isikul võimalik piisavalt täpselt määratleda aeg, millal otsuse 
tegemist võib eeldada. Seejuures on ka haldusorgan kohustatud seda isikule selgitama (HMS § 36 

                                                                                                                                                                 
1472 Kieser, U. ATSG-Kommentar. Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 

Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, K, art 49. 
1473 Arvutivõrgus: http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-

recht-leitentscheide1954-direct.htm. 
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lg 1 p 2). Riigikohus on väljendanud arvamust, et kui isikul on alust arvata, et haldusakt võib tema 
õigusi rikkuda ja ta soovib seda vaidlustada, siis peab isik mõistliku aja jooksul astuma ise 
kohaseid samme selleks, et haldusakt talle teatavaks tehtaks.1474 

OAS näeb ainsa sotsiaalvaldkonna seadusena ette, et puudustest taotluses (OAS § 20 lg 2), 
otsustamise edasilükkamisest (OAS § 21 lg 3) ja Sotsiaalkindlustusameti otsusest hüvitise 
määramise või sellest keeldumise kohta (OAS § 23 ja § 311) võib teate edastada elektrooniliselt. 
HMS § 25 lg 1 sätestab, et haldusakti, kutse, teate või muu dokumendi võib menetlusosalisele kätte 
toimetada ka elektrooniliselt vastavalt seaduses või määruses ettenähtud korrale või taotluses 
tehtud valikule. Tulenevalt HMS § 27 lg 2 võib dokumendi toimetada isikule elektrooniliselt kätte, 
ainult juhul kui isik on sellega nõus. Juhul, kui isik pole taotluses selleks soovi avaldanud peaks 
seaduse või määruse alusel kehtestatav kord ette nägema täiendavad võimalused isiku vastava tahte 
väljaselgitamiseks ja elektroonilise kättetoimetamisega nõustumiseks. OAS võrreldes HMSga 
erinevat korda ette ei näe. Eelnevat silmas pidades puudub otsene vajadus HMS-s sätestatud 
dokumendi elektroonilise kättetoimetamise võimaluse ülekordamiseks OAS-s.  

Sotsiaalvaldkonna seadused, mis sätestavad kättetoimetamisega seonduva näevad üldjuhul ette ka 
tähtaja, mille jooksul tuleb otsus selle tegemisest arvates isikule saata. Viie päeva või viie tööpäeva 
pikkune tähtaeg on sätestatud sotsiaalministri määruses “Riikliku pensioni määramise, 
ümberarvutamise ja maksmise juhend” § 11 lg 2, RPTS § 22 lg 4, OAS § 23, RMTS § 9 lg 2, 
RMTS § 13 lg 1, TKindlS § 18 lg 3, TKindlS § 22 lg 3, sotsiaalministri määruses „Puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste määramise ja väljamaksmise kord ning tähtajad“ § 5 lg 4 ja § 12 lg 4, SHS 
§ 34. Kolme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates saadetakse kindlustatule posti teel otsus 
TKindlS § 13 lg 4 kohaselt. Hüvitise maksmisel muus Euroopa Liidu liikmesriigis elavale ohvrile 
saadetakse otsus taotlejale posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemise 
päevast arvates (OAS § 311 lg 4). Antud juhul jääb selgusetuks, miks on tähtaja, mille jooksul tuleb 
otsus selle tegemisest arvates isikule saata, kehtestamine vajalik. Tekib küsimus, miks ei ole piisav 
näiteks HMS § 5 lg 2 sätestatu, mis näeb ette haldusmenetluse läbiviimise eesmärgipäraselt ja 
efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt. Erinevad tähtajad kolm, viis või kümme 
(töö)päeva sama juhtumi reguleerimiseks ei aita kuidagi kaasa nimetatud põhimõtete 
realiseerimisele, seda enam, et mõnel juhul erinevad tähtajad ka sama seaduse raames. 

HMS § 25 sätestab, et haldusakt toimetatakse menetlusosalisele kätte vastavalt seaduses või 
määruses ettenähtud korrale või taotluses tehtud valikule kas postiga, dokumendi väljastanud 
haldusorgani poolt või elektrooniliselt. HMS § 26 lg 1 tulenevalt dokumendi postiga 
kättetoimetamise korral saadetakse dokument menetlusosalisele taotluses märgitud aadressil 
tähtkirjaga. Seaduses või määruses nimetatud juhtudel võib dokumendi kätte toimetada lihtkirjaga 
või väljastusteatega tähtkirjaga. Sotsiaalvaldkonna seadustes kasutatakse haldusorgani poolt 
kättetoimetamisega seoses mõisteid: saadab posti teel, saadab, teatab kirjalikult, tehakse teatavaks. 
Tähtkirjaga saatmine (koos taotleja esitatud originaaldokumentide tagastamisega) on ette nähtud 
pensioni mittemääramisel otsuse puhul “Riikliku pensioni määramise, ümberarvutamise ja 
maksmise juhendi” § 11 lg 2.  

                                                 
1474 RKHKo nr 3-3-1-23-07, p 10. 
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11. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

11.1. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine 

Enamus sotsiaalvaldkonna seadusi sisaldavad üldviidet HMS-le. Üldviidet ei sisalda RaKS. Viide 
HMS-le puudub EHKS-s. Siiski peab ka nendes seadustes ettenähtud haldusmenetlus tervikuna 
olema kooskõlas HMS-s sätestatuga. Riigikohtu halduskolleegium on järjekindlalt leidnud, et 
eriseaduses HMS kohaldamisele viitamata jätmisel tuleb seda siiski kohaldada, kui eriseadus ei 
reguleeri menetlust HMS-ga võrreldava mahu, tiheduse ja detailsusastmega ega taga isikule HMS-
ga võrreldavat menetluslikku õiguskaitset.1475 Seetõttu on põhjendatud SÜS-s üldviite esitamine 
HMS-le.  

Üldviite lisamise korral puudub vajadus HMS-s sätestatu ülekordamiseks SÜS-s. Reguleerida 
tuleks küsimusi, mis on sotsiaalõigussuhet silmas pidades HMS-s reguleeritud ebapiisavalt või 
reguleerimata. Seda toetab ka HMS rakendamisel võetud suund jätta eriseadustest välja HMS 
kordavad sätted, kui sisuliselt mittevajalikud. Kehtivates sotsiaalvaldkonna õigusaktides on HMS-s 
sätestatu tihti üle korratud. Ilmselt on need kordused kantud eesmärgist tagada inimese jaoks 
hüvitiste menetlemise parem jälgitavus ning kujundada võimalikult terviklik arusaam menetluse 
käigust. Samas on HMS kordavad normid esitatud erinevates sotsiaalvaldkonna õigusaktides 
ebasüsteemselt. Seetõttu on raske väita, et need kannaksid eesmärki, mille tõttu on nad eriseadustes 
ja nende alusel kehtestatud määrustes üle korratud. Silmas pidades asjaolu, et sageli puuduvad 
hüvitisi määravatel töötajatel juriidilised eriteadmised, samuti seda, et hüvitise taotlejad ei pruugi 
kursis olla erinevate hüvitise menetlemisega puutumuses olevate õigusaktidega, eksisteerib vajadus 
aktide kehtestamiseks, kus kogu menetlusega seotud regulatsioon terviklikult eristuks. Seetõttu 
võiks kaaluda hüvitise taotlemise ja määramise tervikprotsessi kirjeldavate juhendite välja 
töötamist. 

Ettepanek: Esitada üldviide haldusmenetluse seaduse kohaldamisele ning SÜS-s 
reguleerida haldusmenetlust üksnes ulatuses, mis on sotsiaalõiguse eripära arvestades HMS-
s ette nähtud ebapiisavalt või reguleerimata.   

11.2. Haldusorgani informeerimis- ja selgitamiskohustus 

Haldusorgani informeerimis- ja selgitamiskohustuse eesmärk on ühelt poolt menetlusosalisele või 
taotluse esitamist kaaluvale isikule, kui menetluses nõrgemale poolele, võrdsete võimaluste 
andmine võrreldes haldusorganiga, teisalt aga menetlusosaliste vahelise ebavõrdsuse vähendamine. 
Haldusorgani selgitamiskohustuse puhul eristatakse kahte aspekti. Formaalne aspekt puudutab 
menetlusosalisele tema õiguste ja kohustuste selgitamist ning menetluse käiku käsitleva 
informatsiooni andmist. Materiaalne aspekt seostub aga nõustamisega sisulistes küsimustes. 
Nõustamise kohustus sisulistes küsimustes on enamasti ette nähtud sotsiaalvaldkonna õigusaktides, 
menetlusosaliste õiguste piisavaks tagamiseks on aga vajalik nõustamiskohustuse laiendamine ka 
teiste halduse eriseadustega kaetud aladele.1476  

                                                 
1475 RKHKo nr 3-3-1-81-07, p 15. 
1476 “Haldusmenetluse seaduse” ja “Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse” eelnõu seletuskiri. Arvutivõrgus: 

http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=003672870&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 
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Haldusorgani üldine informeerimis- ja selgitamiskohustus on Eesti kehtivas õiguses HMS ja AvTS 
alusel sätestatud piisava regulatiivsusega ning selle ülekordamiseks SÜS-s puudub vajadus. MSVS 
näeb ette isiku õiguse saada adressaadilt teavet või taotleda õigusalase selgituse andmist. 
Arvestades vastamiseks ettenähtud tähtaegu on hüvitise taotlemise kontekstis selle õiguse 
kasutamine võimalik eelkõige hüvitise taotlemist kaaluvate isikute poolt.  

Võrreldes üldise haldusmenetlusega nõuab informeerimis- ja selgitamiskohustuse täitmine hüvitiste 
määramisel ning teenuste osutamisel haldusorganilt rohkem konkreetse üksikjuhtumi keskset 
lähenemist. Seetõttu oleks põhjendatud taotluse esitamist kaaluva isiku või menetlusosalise soovil 
selgitamiskohustuse materiaalse aspekti (nõustamise) konkretiseerimist SÜS-s, võrreldes HMS §-s 
36 sätestatuga. Nõustamiskohustuse sätestamine sisulistes küsimustes peaks lähtuma isiku 
individuaalsetest vajadustest ning võimaldama tagada hüvitistele võrdsema juurdepääsu olenemata 
isiku majanduslikust olukorrast või õigusalastest teadmistest. Haldusorgani sellesisulise kohustuse 
konkretiseerimine võimaldaks muuta isiku vastava õiguse paremini kaitstavaks.  

Haldusorgani spetsiifilised nõustamiskohustused (sotsiaalteenuste osana), mis oluliselt täpsustavad 
isiku õigusi nõustamisprotsessis (nt karjäärinõustamine) võiksid jääda eriosasse vastava teenuse 
liigi juurde. 

Ettepanek: sätestada haldusorgani kohustus oma pädevuse ulatuses anda isikule tema huve 
ja vajadusi arvestavat teavet, abistada isikut konkreetse hüvitise taotlemisega seotud 
küsimustes, anda teavet õiguste kaitsmise võimalustest, seejuures silmas pidades võimalust, 
et isikul võib olla õigus saada hüvitist teiselt asutuselt. 

11.3. Taotlus 

Üldjuhul algab menetlus hüvitise saamiseks taotluse esitamisega. Selleks, et võimalikult 
efektiivselt ja kiiresti teha kindlaks isiku õigus hüvitisele, peab taotlus vastama õigusaktis 
ettenähtud nõuetele. Harvem võib menetlus haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks alata 
ka haldusorgani initsiatiivil. Viimasena nimetatud juhud peaksid jääma eriosa 
reguleerimisesemeks.  

Ettepanek: Sätestada, et hüvitise saamiseks esitatakse nõuetekohane taotlus koos 
nõudeõiguse tuvastamiseks vajalike lisadokumentidega, kui seadus ei sätesta teisiti. 

11.4. Volitusnorm hüvitiste taotlemise korra ning taotluse vormide 
kehtestamiseks 

Kõik sotsiaalvaldkonna seadused näevad ette volitusnormi sotsiaalministrile vastavalt kas hüvitise 
taotlemise korra ja tingimuste või ka üksnes taotluses esitatavate andmekoosseisude või vormide 
kehtestamiseks. Kehtivatest sotsiaalvaldkonna õigusaktidest nähtuvalt ei ole välja kujunenud ühtset 
seisukohta, millal ja millises ulatuses peaksid hüvitise taotlemise tingimused ja kord olema 
sätestatud seaduses, millal määruses. Selles osas on võimalik regulatsioone ühtlustada.  

Rakendusaktide kehtestamisel võiks kaaluda ühe seaduse alusel antavate hüvitiste taotlemist 
puudutavate määruste ühendamist. See võimaldaks vältida sama seaduse alusel kehtestatavate 
määruste puhul menetlussätete ülekordamist ning muudaks vastavad normid ka isiku jaoks 
kergemini leitavaks ja jälgitavaks.  
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Ettepanek: sätestada SÜS-s volitusnorm sotsiaalministrile korra ning taotluse vormide 
kehtestamiseks. 

11.5. Puudustega taotlus 

Sotsiaalvaldkonna seadustes on haldusorgani kohustused puudustega taotlus vastu võtta, puuduste 
kõrvaldamiseks tähtaeg anda, informeerida puuduste kõrvaldamata jätmise tagajärgedest ja 
puuduste kõrvaldamisel, lugeda taotlus tähtaegselt esitatuks sätestatud kord seaduse, kord määruse 
tasandil. Üldjuhul dubleerivad need normid HMS-s sätestatut ja nende ülekordamiseks SÜS-s 
puudub otsene vajadus.  

HMS järgi määrab haldusorgan puuduste kõrvaldamise tähtaja kaalutlusõiguse alusel. Haldusorgan 
peab puuduste kõrvaldamise tähtaja määramisel arvestama olulisi asjaolusid ning kaaluma 
põhjendatud huve. Mõnel juhul näevad sotsiaalvaldkonna õigusaktid puuduste kõrvaldamiseks ette 
tähtajad. 

HMS alusel võib haldusorgan jätta taotluse läbi vaatamata, kui puudust ei kõrvaldata tähtaegselt. 
Mõnel juhul on sotsiaalvaldkonna õigusaktides ette nähtud erisus: kui taotleja ei kõrvalda puudusi 
määratud tähtaja jooksul, tehakse otsus olemasolevate dokumentide alusel. 

Ettepanek: Jätta haldusorganile kaalutlusõigus taotluses puuduste kõrvaldamise tähtaja 
määramisel ning selles osas kas jätta puudustega taotlus läbi vaatamata või teha otsus 
puudustega taotluse alusel. 

11.6. Isiku kaasaaitamiskohustused 

Kehtiv õigus näeb üldjuhul ette isiku kohustuse teatada hüvitise maksmist või selle suurust 
mõjutavatest muutunud asjaoludest. Seejuures on hüvitise maksmist mõjutavatest asjaoludest 
teatamiseks ettenähtud tähtajad erinevad (viivitamatult, kümme päeva, viisteist päeva). Mõnel 
juhul on teatamise kohustus seotud asjaolude tekkimise päevaga. Tavaliselt peab muutunud 
asjaoludest teatama kirjalikult, ElatisAS kohustab teatama kirjalikku taasesitamist võimaldavas 
vormis, mõnel juhul ei ole vorminõuet sätestatud.  

Selleks, et aidata isikul paremini mõista muutunud asjaoludest teatamise kohustuse sisu võiks 
kaaluda võimalust kehtestada üldosas näidisloetelu asjaoludest, mille muutumisest tuleb igal juhul 
haldusorganit teavitada. 

Riigi kohustusele osutada isikule vajadusel abi vastab isiku kohustus aidata võimaluse piires kaasa 
oma abivajaduse vähendamisele. Uuringute talumise kohustus ja kohustus vähendada vajadust 
hüvitise järele on tihedalt seotud hüvitiste eesmärgiga ja eriosa vastava regulatsiooniga. Seetõttu 
oleks otstarbekas püstitada eriosa lähteülesandes küsimus, kas uuringute talumise kohustus ja 
kohustus vähendada vajadust hüvitise järele tuleks sätestada üldosas või peaksid need kohustused 
asuma eriosas vastava hüvitise liigi juures. 

Ettepanek: Kaasaaitamiskohustustega seonduvalt tuleks üldosas ette näha järgmised sätted: 
muutunud asjaoludest teatamise kohustus, uuringute talumise kohustus, vajaduse vähendamise 
kohustus, kaasaaitamiskohustust välistavad asjaolud, kaasaaitamiskohustuse täitmisel tekkinud 
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kulude hüvitamisega seonduv, kaasaaitamiskohustuse rikkumise tagajärjed, sh haldusorgani 
kohustus informeerida isikut kaasaaitamiskohustuste täitmata jätmise tagajärgedest.  

Seejuures tuleks muutunud asjaoludest haldusorganile teatada seaduses ettenähtud tähtaja jooksul 
kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Sätestada näidisloetelu asjaoludest, 
mille muutumisest tuleb igal juhul haldusorganit teavitada.  

Uuringute talumise kohustus ja kohustus vähendada vajadust hüvitise järele on tihedalt seotud 
konkreetse hüvitiste eesmärgiga ja eriosa vastava regulatsiooniga, seetõttu vajavad uuringute 
talumise kohustus ja kohustus vähendada vajadust hüvitise järele konkretiseerimist eriosas. 

11.7. Taotluse läbivaatamise ja otsuse tegemise tähtaeg 

Sotsiaalvaldkonna seadused näevad taotluse läbivaatamiseks ette erinevad tähtajad, 
näiteks 30 (kalendri)päeva, 15 tööpäeva, 14 kalendripäeva, 10 (töö)päeva, viivitamatult. Kindlasti 
ei ole võimalik nende tähtaegade üleüldine ühtlustamine, kuna sõltuvalt menetluse spetsiifikast 
võib asjaolude väljaselgitamiseks kuluv aeg olla erinev.  

Ettepanek: Näha üldosa tasandil ette taotluse läbivaatamiseks ja otsuse tegemiseks 
maksimaalne tähtaeg, millest vajadusel on võimalik eriosas ette näha erisused. 

11.8. Otsus hüvitise määramise kohta  

Üldjuhul näevad sotsiaalvaldkonna õigusaktid ette, et hüvitise määramise või määramata jätmise 
korral tehakse otsus. Ka juhul, kui isiku taotlus rahuldatakse ning hüvitis välja makstakse peaks 
olema tagatud isiku õigus teada, kuidas hüvitise suurus on kujunenud. Hüvitise saajal peab olema 
võimalik saada lihtsas vormis andmed selle kohta, millist hüvitist ja mis perioodi eest, millises 
määras makstakse ning millised on väljamaksega seotud eritingimused, samuti tuleks isikut 
informeerida võimalusest hüvitise suurusega mittenõustumise korral esitada vaie. Üldjuhul on isiku 
vastav õigus tagatud. Õiguskantsler on juhtinud tähelepanu probleemidele vanemahüvitise 
määramise otsuste teatavakstegemisel. Vastuses õiguskantslerile selgitas Sotsiaalkindlustusamet, et 
hüvitise taotlejad ei soovi üldjuhul, et neile soodustav haldusakt saadetaks.  

Isiku informeerimist hüvitise kogu ulatuses väljamaksmise korral ei näe ette RaKS. Haigekassa 
andmetel peaks 2009.a lõpuks valmima IT-lahendus, millega laiendatakse isiku jaoks 
kodanikuportaali X-tee kaudu nähtavaid hüvitise määramisega seonduvaid andmeid. Selle 
tulemusel peaksid saama nähtavaks ka hüvitise suuruse arvutamise aluseks olevad andmed. Siiski 
peaks ka juhul, kui isikul ei ole võimalik eelnimetatud viisil teabeni jõuda, olema võimalus saada 
soovi korral hüvitise määramist puudutavad andmed ka kirjalikult.  

Ettepanek: Otsus hüvitise määramise, osalise või täieliku keeldumise kohta antakse kirjalikus 
vormis. Juhul, kui haldusorganil ei ole hüvitise suuruse määramisel kaalutlusõigust (nt ajutise 
töövõimetuse hüvitise maksmine) ja hüvitis makstakse välja kogu ulatuses, oleks põhjendatud näha 
ette üldreeglist erand ning sätestada, et otsus antakse kirjalikult juhul, kui isik seda nõuab.  

. 
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11.9. Kättetoimetamine 

Sotsiaalvaldkonna seadused, mis sätestavad kättetoimetamisega seonduva näevad sageli ette ka 
tähtaja, mille jooksul tuleb otsus selle tegemisest arvates isikule saata. HMS näeb ette 
haldusmenetluse läbiviimise eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt. 
Erinevad tähtajad kolm, viis või kümme (töö)päeva sama juhtumi reguleerimiseks (otsuse 
saatmiseks pärast selle tegemist) ei aita kaasa nimetatud põhimõtete realiseerimisele, seda enam, et 
mõnel juhul erinevad tähtajad ka sama seaduse raames. 

Isikule, kelle taotlus haldusakti andmiseks jäetakse rahuldamata, tehakse kättetoimetamisega 
teatavaks haldusakti andmisest keeldumine. HMS alusel tuleb haldusakt menetlusosalisele kätte 
toimetada vastavalt seaduses või määruses ettenähtud korrale või taotluses tehtud valikule kas 
postiga, dokumendi väljastanud haldusorgani poolt või elektrooniliselt. Dokumendi postiga 
kättetoimetamise korral saadetakse dokument menetlusosalisele taotluses märgitud aadressil 
tähtkirjaga. Seaduses või määruses nimetatud juhtudel võib dokumendi kätte toimetada lihtkirjaga 
või väljastusteatega tähtkirjaga.  

Praktikas esineb ilmselt raskusi teatud juhtudel dokumentide inimestele kätte toimetamisel. Üheks 
põhjuseks võivad seejuures olla isiku ebaõiged elukoha ja sideandmed.1477 Selle probleemi 
lahendamisele aitab tõenäoliselt kaasa Justiitsministeeriumis väljatöötamisel olev kava laiendada 
elukoha andmeid kontrollivate asutuste hulka ja võimaluse andmine isikule ise X-tee kaudu 
operatiivselt oma andmeid muuta. Teisalt võib endast kujutada probleemi tähtkirjaga saadetavate 
dokumentide kättetoimetamisel asjaolu, et isikud ei lähe neile saadetud dokumentidele järele. 

Ettepanek: Mitte sätestada tähtaega otsuse edastamiseks isikule.  

Sätestada üldosas, et otsus toimetatakse isikule kätte vastavalt taotluses tehtud valikule, kas posti 
teel lihtkirjaga, elektrooniliselt või tehakse kättesaadavaks haldusorgani piirkondlikus üksuses, kui 
seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti.  

Eestis elavale isikule toimetatakse otsus posti teel kätte rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
aadressil või isiku poolt haldusorganile teatatud aadressil.  

Isiku taotluse alusel käivitunud menetluse korral oleks põhjendatud lugeda posti teel saadetud 
dokument taotlejale kättetoimetatuks teatud arvu päevade möödumisel selle postitamisest arvates. 
Seda eelkõige seetõttu, et taotluse esitamisega algav menetlus eeldab isikult aktiivset 
kaasaaitamiskohustuse täitmist. Taotleja peab tagama, et tema kontaktandmed oleksid õiged ja 
võimaldaksid temaga ka tegelikult ühendust võtta. Samuti on taotluse esitamisega käivitunud 
haldusmenetluse puhul isikul võimalik piisavalt täpselt määratleda aeg, millal hüvitise määramise 
või määramata jätmise otsuse tegemist võib eeldada. Juhul, kui otsus siiski mingil põhjusel ei ole 
eeldatava aja jooksul inimeseni jõudnud, siis on tal kohustus astuda kohaseid samme, et välja 
selgitada kas teda puudutav otsus on tehtud. 

Kui alusetult makstud hüvitise või elatisnõude tagasinõudmise korral puuduvad andmed võlgniku 
aadressi kohta või kui võlgnik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada 

                                                 
1477 Vt ka „Andmekaitse“ ptk… p 12.6.1.  
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ning ettekirjutust või otsust ei ole võimalik muul viisil kätte toimetada, avaldatakse ettekirjutuse 
resolutiivosa või elatisabi määramise otsus väljaandes Ametlikud Teadaanded..  
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7. TEEMA. VAIDLUSTE LAHENDAMINE  

1. Rahvusvahelisest ja Euroopa Liidu õigusest tulenevad suunised 

1.1. Rahvusvaheline õigus 

Antud teemaga seoses võivad kõne alla tulla eelkõige Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse 
konventsiooni (EIÕK) sätted, mis käsitlevad kohtusse pöördumist. 

EIÕK art 6 lg 1 1. lause kohaselt on igaühel oma tsiviilõiguste ja -kohustuste või temale esitatud 
kriminaalsüüdistuse üle otsustamise korral õigus õiglasele ja avalikule asja aruta-misele mõistliku 
aja jooksul sõltumatus ja erapooletus, seaduse alusel moodustatud õigusemõistmise volitustega 
institutsioonis. Kuigi EIÕK seda otsesõnu ei sätesta, on Euroopa Inimõiguste Kohus laiendanud 
art 6 kehtivust ka paljudele haldusasjadele,1478 sealhulgas sotsiaalkindlustusasjadele.1479 Lisaks 
reguleerib kohtumenetlust EIÕK art 13, mis sätestab, et igaühel, kelle käesolevas konventsioonis 
sätestatud õigusi ja vabadusi on rikutud, on õigus tõhusale menetlusele enda kaitseks riigivõimude 
ees ka siis, kui rikkumise pani toime ametiisik. Kohtueelne menetlus (sh kohustuslik) ei ole 
vastuolus EIÕK-ga.1480 Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovituse nr R(86)12 kohaselt 
õigustab kohtueelsete õigusemõistmise volitustega organite loomist eesmärk vältida ja vähendada 
kohtute koormust ja kiirendada vaidluste lahendamist. 

Ka Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi art 69 lg 1 sätestab, et nõude esitajal on õigus edasi-
kaebamisele, kui keeldutakse talle hüvitise andmisest või ei rahuldata kaebust hüvitise kvaliteedi 
või kvantiteedi suhtes. Seejuures on huvitav märkida, et sama artikli 3. lõike kohaselt ei ole 
edasikaebamisõigus nõutav, kui kaebusi menetleb sotsiaalkindlustusküsimustega tegelemiseks 
loodud erikomisjon, kus on esindatud kaitstavad isikud.1481 

1.2. Euroopa Liidu õigus 

Ka Euroopa Liidu põhiõiguste harta sätestab õiguse tõhusale õiguskaitsevahendile ja õiglasele 
kohtulikule arutamisele. Harta art 47 lg 1—2 kohaselt on igaühel, kelle liidu õigusega tagatud 
õigusi või vabadusi rikutakse, selles artiklis kehtestatud tingimuste kohaselt õigus tõhusale 
õiguskaitsevahendile kohtus. Igaühel on õigus õiglasele ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja 

                                                 
1478 Põhiseaduse kommentaar (2008), § 15 p 1.1. EIÕK art 6 lg 1 1. lauses sisalduvat mõistet "tsiviilõigused ja –

kohustused" tõlgendatakse selliselt, et see hõlmab paljusid valdkondi, mis kuuluvad Saksa (õigussüsteemide 
sarnasuse tõttu võib paralleeli tõmmata ka Eestiga) õiguse kohaselt halduskohtute pädevusse. – Schoch, Schmidt-
Aßmann, Pietzner. VwGOKomm, Einleitung, Rn 135. 

1479 Euroopa Inimõiguste kohtu 29. mai 1986. a otsus kohtuasjas Deumeland v Saksamaa, p 60—74. Kohus analüüsib 
siin põhjalikult sotsiaalkindlustuse valdkonna kuuluvust avalikku või eraõigusesse ja leiab, et tegemist on pigem 
eraõiguslike suhetega. 

1480 Euroopa Inimõiguste kohus leidis 23. juuni 1981. a otsuses kohtuasjas Le Compte, Van Leuven ja De Meyere v 
Belgia p-s 51(a): „Kuigi art 6 lg 1 sätestab "õiguse kohtule", ei kohusta see riike määrama vaidlusi tsiviilõiguste ja 
-kohustuste üle igas astmes lahendamisele kohtu menetluses, mis vastaks artikli tingimustele. Paindlikkuse ja 
tõhususe nõuded, mis on täielikult kooskõlas inimõiguste kaitsega, võivad õigustada administratiivsete või kutsega 
seotud (professional) organite eelnevat sekkumist /…/.“ 

1481 Vastavalt koodeksi art 2 lg 1 p-le c kohustub lepingupool järgima asjakohaseid sätteid XI ja XII osast. Art 69 
kuulub XII osasse ("Ühissätted") ning seega on Eesti Vabariik kohustunud sätet järgima nende valdkondade osas, 
millega ta on end vastavalt koodeksi art 2 lg 1 p-le b ja art-le 3 ratifitseerimisseaduse § 2 lg-s 1 seotuks tunnistanud. 
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jooksul sõltumatus ja erapooletus seaduse alusel moodustatud kohtus. Igaühel peab olema võimalus 
saada nõu ja kaitset ning olla esindatud. 

Euroopa Ühenduste Nõukogu soovitus nr 92/441/EÜ ühiste kriteeriumide kohta sotsiaalse kaitse 
süsteemides piisavate elatusvahendite ja sotsiaalabi tagamiseks (ingl k on common criteria 
concerning sufficient resources and social assistance in social protection systems) soovitab 
liikmesriikidel tunnustada isiku põhiõigust piisavatele elatusvahenditele ja sotsiaalabile (social 
assistance)1482 (p A) ja selle õiguse tagamiseks korraldada nii palju kui võimalik kooskõlas 
siseriikliku õigusega võimaluse edasikaebamiseks sõltumatutele kolmandatele isikutele nagu 
näiteks kohtud, millele puudutatud isikutel peaks olema kerge ligi pääseda (p C.6 lg 3). 

2. Põhiseaduse suunised 

Põhiseadus (PS) ei sätesta otseselt midagi vaidemenetluse kohta, küll aga puudutavad mõningad 
sätted vaidluste lahendamist. 

Põhiseaduse § 15 1. lause kohaselt on igaühel õigus pöörduda oma õiguste ja vabaduste rikkumise 
korral kohtusse. Viidatud säte kehtestab subjektiivse menetlusliku tagatise, mille eesmärgiks on 
muuta põhiõiguste materiaalõiguslik kehtivus tegelikkuseks. Lause sõnum on, et iga subjektiivset 
õigust peab olema võimalik realiseerida kohtus.1483 Riigikohtu seisukoht on, et säte nõuab 
lünkadeta ning võimalikult tõhusat kohtulikku kaitset.1484 PS § 15 lg 1 1. lause kaitseala riive on 
iga kohtusse pöördumise õiguse kitsendamine.1485 

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium on siiski märkinud, et üldist kohtusse 
pöördumise õigust ei riku kohustuslik kohtueelne menetlus.1486 Ka M. Ernits nõustub Riigikohtu 
seisukohaga, leides, et obligatoorse vaidemenetluse eesmärk on halduse enesekontrolli 
võimaldamine ja selle põhiseaduslik alus on § 86.1487 PS § 86 sätestab, et täidesaatev riigivõim 
kuulub Vabariigi Valitsusele. Täidesaatva riigivõimu teostamine on M. Ernitsa sõnul mahukas 
ülesanne ja selle täitmiseks on enesekontrolli mehhanism hädavajalik. Kui obligatoorne 
vaidemenetlus ei kesta ülemäära kaua ning vaideotsuse vaidlustamine kohtus on tagatud, ei riku see 
kohtusse pöördumise garantiid.1488 

Põhiseaduse § 146 1. lause kohaselt mõistab õigust ainult kohus. U. Lõhmus märgib, et lause 
tähendab seda, et lõppastmes otsustab vaidlusküsimuse kohus.1489 PS ja EIÕK ei välista, et mõnes 
asjas võivad õigust mõista ka haldusametnikud, eeldusel, et isikul on võimalus taotleda otsuse 

                                                 
1482 Eestikeelne vaste võetud põhiõiguste harta art-st 34. 
1483 Põhiseaduse kommentaar (2002), § 15 p 2. 
1484 RKÜKm kohtuasjas nr 3-3-1-38-00, p 15, 19. Õiguse tõhusale õiguskaitsele tuletab üldkogu Põhiseaduse §-dest 13, 

14 ja 15 ja EIÕK artiklist 13. 
1485 Põhiseaduse kommentaar (2002), § 15 p 4.2. 
1486 RKPSJKo kohtuasjas nr III-4/1-4/93. Kohus märgib täiendavalt, et PS § 46 ei välista vaidluse lahendamise kohtu-

eelset halduskorda, andes igaühele õiguse pöörduda avaldustega riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja nende 
ametiisikute poole. 

1487 Põhiseaduse kommentaar (2002), § 15 p 4.3. 
1488 Põhiseaduse kommentaar (2002), § 15 p 4.3. Ka RKPSJK leidis määruses kohtuasjas nr 3-4-1-5-04 p-s 22, et 

kohustuslik kohtueelne vaidemenetlus ei riku kohtusse pöördumise garantiid, kui see menetlus ei kesta ülemäära 
kaua ning vaideotsuse vaidlustamine kohtus on tagatud. 

1489 Põhiseaduse kommentaar (2008), § 146 p 5. 
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õigsuse kontrolli kohtus.1490 Lisaks haldusametnikele täidavad õigusemõistmise funktsiooni ka 
muud selleks loodud organid, nt individuaalsete töövaidluste lahendamiseks on loodud 
töövaidluskomisjonid, Riigihangete Ameti juurde on loodud vaidlustuskomisjon. Need organid on 
õigusemõistmise funktsioone täitvad haldusorganid, mis ei kuulu PS kohaselt kohtusüsteemi.1491 
Samas V. Kõve peab kohustusliku kohtueelse menetluse põhiseaduspärasust küsitavaks.1492 

3. Eesti kehtiv õigus 

3.1. Vaideorganid 

HMS § 73 lg 1 sätestab, et kui seadusega ei ole sätestatud teistsugust vaidealluvust, esitatakse vaie 
haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani kaudu haldusorganile, kes teostab 
haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet. HMS § 73 
lg 2 sätestab, et kui haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku 
järelevalvet teostavat organit ei ole, lahendab vaide haldusakti andnud või toimingu sooritanud 
haldusorgan. 

3.1.1. Pensionikomisjon1493 

Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RPKS) § 33 alusel on moodustatud pensionikomisjon, kelle 
pädevusse kuulub vastavalt paragrahvi lg 2 p-dele 1 ja 6 vaidluste lahendamine riikliku 
pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni taotlemise, määramise, ühelt pensioniliigilt teisele 
üleviimise, pensioni ümberarvutamise ja pensioni maksmise küsimustes ning seadusega talle 
pandud muude vaidluste lahendamine. Lisaks täidab pensionikomisjon veel muid, vaidluste 
lahendamisega mitteseotud ülesandeid. 

RPKS § 40 lg 11 kohaselt on RPKS alusel pensioni taotlemise, määramise, ühelt pensioniliigilt 
teisele üleviimise, pensioni ümberarvutamise ja pensioni maksmise otsusega mittenõustumise 
korral isikul õigus esitada vaie pensionikomisjonile. Vaie esitatakse, vaadatakse läbi ja vaideotsus 
tehakse HMS 5. peatükis (vaidemenetlus) ettenähtud korras. Pensionikomisjonil on vaiete 
lahendamise pädevus ka riiklike peretoetuste seaduse (RPTS) § 32 lg 1 alusel peretoetuste 
määramise otsusega mittenõustumise korral, vanemahüvitise seaduse (VHS) § 9 lg 1 alusel hüvitise 
määramise otsusega või hüvitise tagasinõudmisega mittenõustumise korral, elatisabi seaduse 
(ElatisAS) § 12 lg 1 alusel elatisabi andmise, sellest keeldumise või maksmise lõpetamise kohta 
tehtud Sotsiaalkindlustusameti otsusega mittenõustumise korral ja ohvriabi seaduse (OAS) § 24 
alusel kuriteoohvrile riikliku hüvitise maksmise või sellest keeldumise kohta tehtud 
Sotsiaalkindlustusameti otsusega mittenõustumise korral. 

RPKS § 33 lg 1 alusel on kehtestatud sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määrus nr 162 
"Pensionikomisjoni moodustamine ja töökord". Määruse § 2 kordab suures osas pensionikomisjoni 
pädevust, mis on juba sätestatud RPKS § 33 lg-s 2. Seadusega talle pandud muude vaidluste 
lahendamise asemel on välja toodud riiklike peretoetuste määramisel tekkinud vaidluste 
lahendamine, samas on kõrvale jäetud teistes eriseadustes sätestatud pädevused. Selline kordamine 
                                                 
1490 Põhiseaduse kommentaar (2008), § 146 p 7. 
1491 Põhiseaduse kommentaar (2008), § 146 p 8. 
1492 V. Kõve. Tsiviilvaidluste kohtuvälisest lahendamisest Eestis, 6. ptk. 
1493 Pensionikomisjoni pädevuste osas sotsiaalseadustikuga hõlmatud valdkondades vt ka sotsiaalhalduskorralduse osa 

(ptk 8.1.3.1 allosa "Pensionikomisjon"). 
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(pealegi mittetäieliku loetelu näol, kus samas ei ole märget selle kohta, et tegemist ei ole 
ammendava loeteluga) on ebamõistlik – piisaks ka pensionikomisjoni pädevuste loetelust seaduses 
(ja viidetest teistes eriseadustes). Probleemi vähendaks siiski ka see, kui määruses esitatud loetelu 
oleks täielik või kui sellest oleks selgelt näha, et tegemist on lahtise loeteluga. 

Määruse § 1 lg 1—2 kohaselt moodustatakse pensionikomisjon pensioniameti juures ning 
pensioniametis, kus on mitu osakonda, võib olla mitu pensionikomisjoni. Lõige 3 kohaselt 
moodustatakse välislepingute alusel pensioniküsimuste lahendamiseks Sotsiaalkindlustusameti 
välissuhete osakonna pensionikomisjon. Pensionikomisjoni koosseisu kuuluvad pensioniameti 
direktor, tema asetäitja või pensioniameti direktori volitatud struktuuriüksuse juht ja vähemalt kaks 
pensioniameti ametnikku (määruse § 3 lg 1, § 4 lg 1 ja § 5 lg 1). Sotsiaalkindlustusameti 
välissuhete osakonna pensionikomisjoni koosseisu kuuluvad selle osakonna juhataja ja vähemalt 
kaks selle osakonna ametnikku (määruse § 4 lg 2 ja § 5 lg 2). 

Määruse § 7 lg 1 kohaselt kutsub komisjoni kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele. Sama 
paragrahvi 3. lõike alusel võib isik, kelle pensioniküsimust istungil arutatakse, osaleda istungil 
küsimuse arutamisel. Määruse § 8 järgi tehakse pensionikomisjoni otsus istungi toimumise päeval, 
välja arvatud kui istungil esitatakse täiendavaid dokumente – sel juhul jätkatakse asja arutamist 
järgmisel istungil, millega samal päeval tehakse otsus. 

Määruse § 9 kohaselt hindab pensionikomisjon otsuse tegemisel tõendeid, otsustab, millist seadust 
tuleb rakendada ning kas avaldus kuulub rahuldamisele; otsus peab olema seaduslik ja 
põhjendatud. Määruse § 10 kohaselt võetakse otsus vastu lihthäälteenamusega, kusjuures komisjoni 
esimees ega liikmed ei tohi jääda erapooletuks. Määruse § 11 sätestab otsusele esitatavad 
vorminõuded. Määruse § 13 kohaselt saadab pensioniamet taotluse mitterahuldamise või 
pensionisumma vähendamise korral avaldajale pensionikomisjoni otsuse viie tööpäeva jooksul 
arvates otsuse tegemisest. 

3.1.2. Vaidluskomisjon1494 

RPKS § 40 lg 2 ning sotsiaalministri määruse (sotsiaalministri 10. juuni 2005. a määrus nr 76 
"Vaidluskomisjoni moodustamine ja töökord") alusel on Sotsiaalkindlustusameti juures moodus-
tatud vaidluskomisjon, mis lahendab vaideid järgmistel alustel: RPKS § 40 lg 2 (Sotsiaal-
kindlustusameti püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsusega mittenõustumise korral), OAS § 62 lg 5 
(kui isikule psühholoogilise abi kulu hüvitamisest keeldutakse), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste 
seaduse (PISTS) § 23 lg 2 (kui PISTS alusel antud haldusaktiga on rikutud isiku õigusi või piiratud 
tema vabadusi), sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 1114 lg 2 (rehabilitatsiooniteenuse osutaja 
tegevuse või tegevusetuse peale) ja § 1130 lg 2 (Sotsiaalkindlustusameti või ööpäevaringse 
erihooldusteenuse osutaja haldusotsuse või -toimingu peale). 

Sotsiaalministri määrus on kehtestatud RPKS § 40 lg 2 alusel. Määruse § 2 loetleb eelnimetatud 
seadustest tulenevad vaidluskomisjoni pädevused. 

Määruse § 1 kohaselt moodustatakse vaidluskomisjon Sotsiaalkindlustusameti juures. Vaidlus-
komisjoni koosseisu kuuluvad Sotsiaalkindlustusameti peadirektor, kaks Sotsiaalministeeriumi 

                                                 
1494 Vaidluskomisjoni pädevuste osas sotsiaalseadustikuga hõlmatud valdkondades vt ka sotsiaalhalduskorralduse osa 

(ptk 8.1.3.1 allosa "Vaidluskomisjon"). 
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esindajat, ekspertarst, puuetega inimeste esindaja ning Sotsiaalkindlustusameti ametnik (määruse 
§ 4 lg 1, § 5, § 6 lg 1). 

Määruse § 8 järgi edastab vaidluskomisjon 3 tööpäeva jooksul vaide saamisest selle koopia haldus-
organile, kelle tegevus, tegevusetus või haldusakt vaidlustati, ning viimane esitab hiljemalt kümne 
tööpäeva jooksul arvates vaide koopia saamisest tegevuse, tegevusetuse või haldusakti aluseks 
olnud dokumendid ning annab vaide kohta omapoolse kirjaliku selgituse. Määruse § 9—10 
sätestavad täiendava arstliku ekspertiisi läbiviimise võimaluse ja korra. § 11 lg 1 kohaselt kutsub 
vaidluskomisjoni istungi vastavalt vajadusele kokku komisjoni esimees; istungi toimumise korra 
sätestavad sama paragrahvi lg 2—8. 

Määruse § 12 lg 1 ja 2 kohaselt tehakse vaidluskomisjoni otsus istungi toimumise päeval, välja 
arvatud kui istungil esitatakse täiendavaid dokumente – viimasel juhul jätkatakse asja arutamist 
järgmisel istungil. Sama paragrahvi 3.—5. lõike alusel võetakse otsus vastu lihthäälteenamusega, 
kusjuures komisjoni esimees ega liikmed ei tohi jääda erapooletuks; häälte võrdse jagunemise 
korral on otsustavaks vaidluskomisjoni esimehe hääl. Vastavalt määruse § 12 lg-le 6 peab 
vaidluskomisjoni otsus olema motiveeritud ja tuginema ainult vaide läbivaatamisel kindlaks tehtud 
asjaoludele. Otsuse vorminõuded sätestab määruse § 13; § 14 kohaselt edastab otsuse pooltele 
Sotsiaalkindlustusamet tähitud kirja teel või allkirja vastu. 

3.1.3. Maavanem1495 

SHS § 33 lg 3 sätestab vaideorganina kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, 
sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmise või sellest keeldumise osas maavanema. 
Vabariigi Valitsuse seaduse (VVS) § 84 p 10 kohaselt teostab maavanem käesoleva seaduse §-s 85 
sätestatud alustel ja korras järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle, samuti täidab 
teenistusliku järelevalve ülesandeid vastavalt käesoleva seaduse §-le 98. Sama paragrahvi p 16 
alusel täidab maavanem muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muu õigusaktiga. 

Tavapärase riikliku järelevalvega isikute vaiete lahendamise näol tegemist olla ei tohiks – vastu-
pidine tõlgendus oleks vastuolus seaduse sõnastusega, kus räägitakse just vaiete lahendamisest, 
mitte järelevalvest.1496 Samuti ei vasta maavanema volitused riikliku järelevalve raames (vt VVS 
§ 85) tavapärastele vaideorgani õigustele – ta ei saa teha siduvaid vaideotsuseid, vaid üksnes mitte-
siduvaid ettepanekuid.1497 

                                                 
1495 Maavanema pädevuste osas sotsiaalseadustikuga hõlmatavates valdkondades vt ka sotsiaalhalduskorralduse osa 

(ptk 8.1.2.2). 
1496 Kuivõrd SHS mitmetes teistes sätetes on juttu järelevalvest – nt sätestab SHS § 383 lg 1, et järelevalvet 

lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud 
nõuetele vastavuse üle teostab teenuse osutaja tegevuskoha järgne maavanem või tema volitatud ametnik –, on 
väheusutav, et sama seaduse raames on tahtlikult kasutatud erinevaid mõisteid sama tegevuse kohta; pigem on 
vahetegu tahtlik. 

1497 Näiteks kohtuasjas nr 3-08-745 tehtud Tartu Ringkonnakohtu otsuse p-st 1 nähtub, et asjas on Tartu 
maavanemale esitatud vaie Tartu Linnavalitsuse elamukomisjoni otsuse peale, mille Tartu maavanem on jätnud 
vaideotsusega rahuldamata. 

 Riigikohtu halduskolleegiumi otsusest kohtuasjas nr 3-3-1-28-04 nähtub, et siin on isik esitanud detailplaneeringu 
kehtestamise otsusele vaide, mille on lahendanud maavanem. Kohus märkis otsuse p-s 23: "KOKS § 661 
teenistuslikku järelevalvet reguleerivatest normidest ei nähtu, et linnavolikogude üle teostataks teenistuslikku 
järelevalvet. Ka VVS 7. peatükis pealkirjaga "Teenistuslik järelevalve" (§-d 93—101) ei sätestata teenistuslikku 
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Tegemist ei ole ka teenistusliku järelevalvega, mida maavanem teostab vastavalt VVS § 98 lg-le 1 
maavalitsuse ametiisikute ning maavalitsuse hallatavate riigiasutuste ja nende juhtide aktide ning 
toimingute üle. Seega jääb üle ainult võimalus, et tegemist on muude ülesannetega, mis on 
maavanemale pandud seadusega. 

Ei sotsiaalhoolekande seadus ega Vabariigi Valitsuse seadus ei sätesta maavanema poolt vaiete 
lahendamise korda. Seega tuleb eeldada, et maavanem lahendab vaideid HMS-s sätestatud korras. 
Samas on see, arvestades maavanema tavapäraseid funktsioone, siiski kaheldav.1498 Ka B. 
Aaviksoo ja T. Annus on märkinud, et "hetkel on ebaselge, kas maavanem on õigustatud kasutama 
kõiki haldusmenetluse seadusega ettenähtud vahendeid, sh tegema ettekirjutuse abi andmiseks, või 
on ta sunnitud kohaliku omavalitsuse otsuse kehtetuks tunnistamiseks pöörduma siiski halduskohtu 
poole, arvestades maavanema üldist pädevust. Vaide läbivaatamine maavanema poolt on küsitav 
ka seetõttu, et vaidemenetluses lähtutakse nii õiguslikest kui ka otstarbekuse motiividest 
(haldusmenetluse seaduse § 83 lg 1) ning kohaliku omavalitsuse autonoomiasse sekkumine 
otstarbekuse motiivil on põhiseaduse seisukohast küsitav. Mõnevõrra sõltub see ka küsimusest, kas 
sotsiaalabi andmine on kohaliku elu küsimus või mitte. Esimesel juhul on otstarbekuse järelevalve 
vägagi küsitav, teisel juhul on see tõenäoliselt lubatav."1499 

Õiguskantsler leidis oma soovituses nr 7-4/061073/00705931, et VVS alusel teostatava kohaliku 
omavalitsuste üksikaktide kontrolli näol on tegemist üldise järelevalvepädevusega ning SHS 
sätestab maavanemale erijärelevalvepädevuse.1500 VVS §-s 85 sätestatu eesmärgiks on tagada 
üksikakti objektiivne õiguspärasus, samas kui vaidemenetluse eesmärgiks on kaitsta kindla isiku 
õiguseid.1501 Lisaks viitab õiguskantsler SHS § 7 lg-le 2, mis annab maavanemale pädevuse 
järelevalve teostamiseks maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi 
poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle, kusjuures 
ka siin on tegu objektiivse kontrolliga, mille eesmärgiks on teha kindlaks, kas riigi eraldatud 
vahendeid on kasutatud otstarbekalt, seaduslikult ja tulemuslikult ning kas osutatav abi vastab 
nõuetele.1502 Õiguskantsler jõudis järeldusele, et SHS § 33 lg-s 3 sätestatut võib pidada VVS §-s 85 
sätestatud maavanema laiendatud pädevuseks.1503 Samas märkis õiguskantsler, et maavanem peab 
vaideid lahendades välja selgitama, kas tegemist on kohaliku elu küsimusega või riigielu 
küsimusega. Kohaliku elu küsimuse otsustamise tulemusena antavate sotsiaalabi otsuste üle saab 
maavanem teostada põhimõtteliselt vaid õiguspärasuse kontrolli – otstarbekuse üle maavanem aga 

                                                                                                                                                                 
järelevalvet kohalike omavalitsuste volikogude üle. VVS § 85 reguleerib küll maavanema järelevalvet kohalike 
omavalitsuste üle, kuid selle järelevalve näol ei ole tegemist teenistusliku järelevalvega HMS § 73 lg 1 ja 2 ning 
VVS § 93—101 mõttes. Ka PlanS § 23 lg 1 p-s 2 sätestatu, et maavanem teostab järelevalvet detailplaneeringute 
üle, ei tähenda, et tegemist oleks teenistusliku järelevalvega. Seega ei teosta maavanem kohaliku omavalitsuse 
volikogude üle teenistuslikku järelevalvet. Kohaliku omavalitsuse volikogu haldusakti peale esitatud vaide peab 
HMS § 73 lg-st 2 tulenevalt lahendama volikogu ise." 

1498 SHS ei ole siiski ainus seadus, kus on viidatud maavanema poolt vaiete lahendamisele – ka nt maakorraldus-
seaduse (MaaKS) § 30 lg 2 sätestab, et vaided maakorralduse läbiviija tegevuse peale lahendab maavanem. MaaKS 
§ 3 lg 1 kohaselt kuulub maakorralduse läbiviimine linna või valla territooriumil kohaliku omavalitsuse pädevusse 
ning § 4 lg 1 järgi on maakorralduse läbiviija vannutatud maamõõtja või vastavat litsentsi omav isik. 

1499 B. Aaviksoo, T. Annus. Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike 
õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas, lk 14. 

1500 Soovituse p 4—5. 
1501 Soovituse p 10 ja 20. 
1502 Soovituse p 13. 
1503 Soovituse p 27. 
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kontrolli teostada ei saa, sest see läheks vastuollu kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigusega 
ning oleks seega põhiseadusevastane.1504 

Sotsiaalministeerium esitas õiguskantslerile vastuse,1505 millele lisatud maavanemate praktikat 
puudutavatest kirjadest nähtuvalt on maavanemate praktika SHS § 33 lg-st 3 tulenevate vaidluste 
lahendamisel erinev. HMS-st tulenevat pädevust tunnistada vaidlustatud haldusakt kehtetuks ei 
olnud selleks ajaks ükski maavanem kasutanud – eelistatakse vaidluste lahendamist koostöös, 
läbirääkimiste teel, või asja kohalikule omavalitsusele uueks otsustamiseks saatmist. 

3.1.4. Muud vaideorganid 

Töötuskindlustuse seaduse (TKindlS) § 45 lg 1 näeb ette hüvitiste määramise ja maksmise käigus 
isiku õiguste rikkumise või vabaduste piiramise korral vaide esitamise töötukassale. 

Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) § 42 lg 1—2 sätestavad isiku töötuna või tööotsijana 
arvelevõtmisel, isikule individuaalse tööotsimiskava koostamisel, tööturuteenuse osutamisel või 
tööturutoetuse määramisel isiku õiguste rikkumise korral vaide esitamise Tööturuametile. 

Riikliku matusetoetuse seaduse (RMTS) § 12 kohaselt võib isik, kes leiab, et matusetoetuse määra-
misel või määramata jätmisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, esitada vaide 
matusetoetuse määramisega tegelenud pensioniameti direktorile. 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) § 621 sätestab, et isik, kes leiab, et Tervishoiu-
ameti aktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib 
esitada vaide sotsiaalministrile. 

Ülejäänud seaduste osas, kus erisätet vaiete lahendamise kohta ei ole, tuleb kohaldada HMS 
regulatsiooni ja seega on pädev vaideorgan haldusorgan, kes teostab haldusakti andnud või 
toimingu sooritanud haldusorgani üle teenistuslikku järelevalvet, või akti andnud või toimingu 
sooritanud organ ise. 

3.2. Vaidlustamistähtajad 

3.2.1. Vaide esitamine 

HMS § 75 näeb ette, et vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada 30 päeva jooksul, kui seadus 
ei sätesta teisiti, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või 
oleks pidanud teada saama. 

Analüüsitavad seadused lähtuvad reeglina kas HMS-s sätestatud 30päevasest tähtajast või on täht-
aeg 3 kuud. 

30 päeva 1 VHS § 9 lg 1 

2 ElatisAS § 12 lg 1 

                                                 
1504 Soovituse p 38—39. 
1505 Sotsiaalministeeriumi 15. veebruari 2007. a kiri nr 15.1-1/3731. 
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3 kuud 3 PISTS § 23 lg 3 

4 SHS § 1114 lg 3 

10 päeva 5 ravikindlustuse seaduse (RaKS) § 19 
lg 3 

6 RaKS § 28 lg 3 

Lisaks sätestab RPKS § 16 lg 91 alusel kehtestatud Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse 
nr 57 "Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise kord" § 15 lg 1, et 
püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsusega mittenõustumisel võib isik kolme kuu jooksul otsusest 
teadasaamise päevast pöörduda Sotsiaalkindlustusameti juures asuvasse vaidluskomisjoni, kes 
korraldab täiendava ekspertiisi. 

Kui võrrelda vaidlustamistähtaegu ja vaideorganeid, siis selgub, et pensionikomisjonile vaide esita-
misel lähtutakse 30päevasest tähtajast, vaidluskomisjoni puhul aga kehtib enamasti kolmekuine 
tähtaeg. Kui otsida tähtaja erinevuse põhjuseid, siis uuritud seaduste seletuskirjad sellele vastust ei 
anna. Kolmekuise tähtaja põhjendusena võib näha lihtsalt isikule soodsama regulatsiooni 
kehtestamist, arvestades et sotsiaalhüvitiste saajad on tihti isikud, kellel võib olla vaide esitamine 
raskendatud (puue, töövõimetus). Kümnepäevase tähtaja põhjendatus on aga igal juhul küsitav, 
kuivõrd isikul on tulenevalt RVastS-st ja HKMS-st ikkagi õigus pöörduda 30 päeva jooksul 
kohtusse (RaKS ei sätesta kohustuslikku kohtueelset menetlust)1506. 

3.2.2. Kohtusse pöördumine 

HKMS § 9 lg 1 sätestab, et kaebuse haldusakti tühistamiseks võib halduskohtule esitada 30 päeva 
jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates, kui seadus ei sätesta teisiti. HKMS § 9 lg 3 kohaselt 
võib kohtueelse menetluse läbimisel halduskohtusse kaebuse esitada 30 päeva jooksul, arvates 
päevast, mil isikule tehti teatavaks otsus kohtueelses menetluses kaebuses sisalduva taotluse osalise 
või täieliku rahuldamata jätmise kohta. Edasikaebamise võimaluse vaidemenetluse järel sätestab 
HMS § 87. 

Ka kohtusse pöördumise osas on mõningates uuritud seadustes erisätteid. 

RPKS § 40 lg 1 sätestab, et pensioniameti direktori, tema asetäitja või pensioniameti direktori voli-
tatud struktuuriüksuse juhi või tema asetäitja või pensionikomisjoni otsusega mittenõustumise 
korral võib pensionitaotleja või pensionär pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul, arvates 
päevast, millal ta sai teada või pidi teada saama oma õiguste rikkumisest. Kolmekuine tähtaeg 
kohtusse pöördumiseks on ette nähtud ka RPKS § 40 lg-s 3 pärast arstliku töövõimetuse ekspertiisi 
otsusega mittenõustumise tõttu vaidluskomisjoni pöördumist, samuti PISTS § 23 lg-s 6 ning SHS 
§ 1114 lg-s 5 (mõlemas pärast vaidemenetluse läbimist). RPKS § 40 lg 3 regulatsiooni kordab 
Sotsiaalministri 23. septembri 2008. a määruse nr 57 "Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, 
põhjuse ja kestuse tuvastamise kord" § 15 lg 2. 

                                                 
1506 RKHKm kohtuasjas nr 3-3-1-63-02 p 10: Selleks, et vaidluste lahendamise kohtueelne kord saaks endast kujutada 

kaebeõiguse piirangut, peab seaduses olema selgesõnaliselt sätestatud, et kaebusega halduskohtusse saab pöörduda 
alles peale kohustusliku kohtueelse menetluse läbimist. 
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30päevane kohtusse pöördumise tähtaeg on sätestatud RPTS § 32 lg-s 2 ja VHS § 9 lg-s 2. Need 
sätted on mittevajalikud, kuivõrd tegemist on üksnes üldise regulatsiooni ülekordamisega. 

3.3. Vaidemenetluse kord 

Haldusmenetluse seaduses reguleerib vaidemenetlust 5. peatükk. HMS § 71 lg 1 sätestab, et isik, 
kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema 
vabadusi, võib esitada vaide. Vaiet ei saa esitada haldusorgani, kelle üle teostab teenistuslikku 
järelevalvet Vabariigi Valitsus, akti või toimingu peale (lg 2). HMS § 72 lg 1 kohaselt võib 
vaidemenetluse korras taotleda haldusakti kehtetuks tunnistamist, haldusakti osa kehtetuks 
tunnistamist või ettekirjutuse tegemist haldusakti andmiseks, asja uueks otsustamiseks või 
toimingu sooritamiseks. Haldusmenetluse toiming vaidlustatakse üldjuhul koos haldusaktiga, kuid 
teatud toiminguid võib vaidlustada ka haldusaktist eraldi (lg 2—3). Vaidemenetlus algab vaide 
esitamisega haldusorganile (HMS § 74). Vaie esitatakse kirjalikult või suuliselt (HMS § 76 lg 1) 
ning vaie peab muu hulgas sisaldama selgelt väljendatud taotlust ja põhjendusi (HMS § 76 lg 2 
p 4—5). 

Kui vaie ei vasta §-s 76 sätestatud nõuetele, aitab haldusorgan puudused kõrvaldada või annab 
isikule 10päevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks (HMS § 78). HMS § 80 lg 1 sätestab, et 
haldusorgan edastab puudusteta vaide koos vajalike dokumentidega vaide saamisest alates seitsme 
päeva jooksul vaideorganile. Kui haldusakti andnud või toimingu sooritanud haldusorgan leiab, et 
vaie on põhjendatud, võib ta selle ise rahuldada (HMS § 80 lg 2). Vaideorgan võib haldusakti 
täitmise vajadusel peatada (HMS § 81). HMS § 82 sätestab peamiselt vaideorgani võimalused 
tõendite kogumiseks, mh õiguse ja kohustuse kuulata ära asjast huvitatud isikute seletused (p 5), 
nõuda vajaduse korral haldusakti andnud haldusorganilt haldusakti kohta käivaid dokumente ning 
kirjalikke selgitusi (p 1, 4), teostada paikvaatlust ja kasutada eksperti (p 2—3). 

HMS § 83 lg 1 kohaselt kontrollitakse vaiet läbi vaadates haldusakti andmise õiguspärasust ja 
otstarbekust. HMS § 84 lg 1 kohaselt lahendatakse vaie üldjuhul 10 päeva jooksul arvates vaide 
edastamisest vaiet läbivaatavale haldusorganile; vajadusel võib tähtaega pikendada kuni 30 päeva 
võrra (lg 2). Vaideotsusega võib haldusorgan rahuldada vaide ja tunnistada haldusakti kas täielikult 
või osaliselt kehtetuks ning kõrvaldada haldusakti faktilised tagajärjed, teha ettekirjutuse haldusakti 
andmiseks, toimingu sooritamiseks või asja uueks otsustamiseks, teha ettekirjutuse toimingu 
tagasitäitmiseks või jätta vaide rahuldamata (HMS § 85). HMS § 86 lg 1 kohaselt vormistatakse 
vaideotsus kirjalikult ja selles märgitakse resolutsioon vaide rahuldamise kohta. Vaideotsus 
toimetatakse vaide esitajale ja kolmandale isikule kätte. Vaide rahuldamata jätmisel tuleb 
vaideotsust ka põhjendada ning otsusele tuleb lisada vaidlustamisviide (lg 2). 

Vaidemenetluse korda pensionikomisjonis ja Sotsiaalkindlustusameti juures tegutsevas vaidlus-
komisjonis reguleerivad ka vastavad määrused (vt ülal). Seejuures on huvitav, et kuigi RPKS § 40 
lg 11 2. lause sätestab, et vaide läbivaatamise kord lähtub HMS-st, sätestab pensionikomisjoni 
töökord siiski mõningad erisused võrreldes HMS-ga (võrdlust vt all järelduste ja ettepanekute 
juures). Lisaks sätestab RPKS § 40 lg 21 vaide läbivaatamise tähtajaks arstliku töövõimetuse 
ekspertiisi otsuse peale kolm kuud, arvestades vaide registreerimisest Sotsiaalkindlustusametis. Ka 
PISTS § 23 lg 5 ja SHS § 1114 lg 4 sätestavad vaide läbivaatamise tähtajaks 3 kuud. 
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Muudes õigusaktides viidatakse üldjuhul HMS-le või ei ole vaidemenetluse korra kohta midagi 
sätestatud. TKindlS § 45 lg 2 sätestab, et töötuskindlustuse maksmise ja kinnipidamisega seotud 
vaidlused lahendatakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras. 

4. Välisriikide õigus 

4.1. Rootsi õigus 

Rootsi SFS 2001:453 16. ptk § 3 lg 1 kohaselt võib social welfare committee otsuseid mõningates 
(loetletud) asjades vaidlustada halduskohtus. Lõike 2 alusel kuuluvad kohtu otsused viidatud 
küsimustes viivitamatult täitmisele, aga kohus võib määrata, et need kuuluvad täitmisele alles 
pärast jõustumist. 

16. ptk § 4 lg 1 järgi võib ka county administrative board’i otsuseid mõnedes (loetletud) asjades 
vaidlustada halduskohtus. 

Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu SOU 2005:114 ptk 117 käsitleb otsuse muutmist, 
ülevaatamist ja edasikaebamist. SOU 2005:114 ptk 117 § 7 alusel kuulub sotsiaalkindlustuskassa 
poolt käesoleva seaduse alusel tehtud otsus sotsiaalkindlustuskassa poolt ülevaatamisele, kui keegi, 
keda otsus puudutab, esitab vastava kirjaliku taotluse ja otsus ei ole tehtud § 3 alusel.1507 
Tagasilükkav otsus, mis tugineb asjaolul, et selle ülevaatamise või edasikaebamise taotlus laekus 
liiga hilja, ei kuulu ülevaatamisele. Ka ei kuulu ülevaatamisele küsimused, mis on otsustatud pärast 
otsuse ülevaatamist või kohtu poolt. SOU 2005:114 ptk 117 § 8 kohaselt ei või otsuse 
ülevaatamisel seda muuta kellegi kahjuks. SOU 2005:114 ptk 117 § 10 sätestab, et 
sotsiaalkindlustuskassa otsuste peale saab edasi kaevata üldisele halduskohtule. 
Sotsiaalkindlustuskassa otsuse peale ei saa isik aga edasi kaevata enne selle ülevaatamist § 7 alusel 
(seega on eelnõu kohaselt kohtueelne menetlus kohustuslik). Sellise otsuse peale edasikaebuse 
esitamist isiku poolt enne selle otsuse ülevaatamist käsitletakse kui ülevaatamist nimetatud 
paragrahvi alusel. SOU 2005:114 ptk 117 § 12 järgi saab sotsiaalkindlustuskassa otsuse peale edasi 
kaevata üldesindaja (usaldusisik). § 13 sätestab, et kui usaldusisik on kaevanud edasi 
sotsiaalkindlustuskassa otsuse, tegeleb usaldusisik ka kohtuliku asjaajamisega. 

SOU 2005:114 ptk 117 § 20 kohaselt peab sotsiaalkindlustuskassa § 7 kohaselt tehtud otsuse üle-
vaatamise taotlus olema laekunud sotsiaalkindlustuskassale kahe kuu jooksul alates otsuse 
jõudmisest vastava isikuni ning sotsiaalkindlustuskassa või üldise halduskohtu otsuse ülevaatamise 
taotlus peab olema laekunud kahe kuu jooksul alates päevast, mil kaebaja sellest teada sai (SOU 
2005:114 ptk 117 § 21 1. lause). Kui otsuse edasikaebajaks on üldesindaja või 
sotsiaalkindlustuskassa, loetakse tähtaega alates otsuse teatavakstegemisest (SOU 2005:114 
ptk 117 § 21 2. lause). 

SOU 2005:114 järgnevad sätted reguleerivad teatud erisusi haigustoetuse, vanaduspensioni ja 
elusoleva pereliikme soodustuse osas. 

                                                 
1507 SOU 2005:114 117. ptk § 3 käsitleb sotsiaalkindlustuskassa poolt otsuse muutmist, mis ei ole edasi kaevatud, kuid 

mis sisaldab kirjaviga, arvutusviga vms ilmset ebakõla, on muutunud ebaõigeks põhjusel, et ta on vastu võetud 
ilmselt vigase või mittetäieliku dokumendi alusel või on muutunud ebaõigeks ilmselt ebaõige õigusrakenduse või 
muu taolise põhjuse tõttu. 
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4.2. Taani õigus 

Taani Consolidation Act on Legal Protection and Administration in Social Matters (edaspidi 
CLAS) § 44 lg 1 kohaselt lahendab kaebusi kohalike ja maakondlike asutuste (municipal and 
county authorities) otsuste peale CLAS alusel social complaints board (edaspidi vaidluskomisjon). 
Vaidluskomisjonid on moodustatud igas maakonnas (CLAS § 45 lg 1). Apellatsiooniastmena 
tegutseb Social Appeals Board (edaspidi apellatsioonikomisjon), kelle otsuseid ei saa edasi kaevata 
ühelegi haldusorganile (administrative authority) (CLAS § 50 lg 1 ja 3). 

Vaidluskomisjoni poole võivad pöörduda kõik kohalike ja maakondlike asutuste tehtud otsustest 
puudutatud isikud (CLAS § 60 lg 1). Enne vaidluskomisjonile edastamist kaalub otsuse teinud 
organ ise oma otsust uuesti (CLAS § 66). Apellatsioonikomisjon vaatab vaidluskomisjoni otsuseid 
läbi ainult juhul, kui tegemist on põhimõttelise küsimusega või eksisteerib üldine avalik huvi 
(CLAS § 63). 

Kaebuse esitamise tähtaeg nii vaidluskomisjonile kui ka apellatsioonikomisjonile on 4 nädalat. 

4.3. Saksa õigus 

Saksamaal lahendavad sotsiaalseadustiku (Sozialgesetzbuch, edaspidi SGB) alusel tekkinud 
vaidlusi reeglina sotsiaalkohtud (Sozialgericht), teatud juhtudel ka halduskohtud (Verwaltungs-
gericht).1508 Seetõttu on Saksa sotsiaalseadustiku X raamatus (SGB X) lisaks viitele vastavatele 
kohtumenetluse seadustele vaidluste lahendamise kohta üksnes säte, mis reguleerib vaidemenetluse 
kulude hüvitamist. Ülejäänut reguleerivad vastavad kohtumenetluse seadused. 

SGB X § 63 lg 1 kohaselt on õigussubjektil, kelle organ andis vaidlustatud haldusakti, vaide rahul-
damise korral eesmärgipäraseks õiguskaitseks vajalike kulutuste hüvitamise kohustus – sealhulgas 
hüvitatakse ka esindajale tehtud kulutused, juhul kui esindaja kasutamine oli vajalik (SGB X § 63 
lg 2). Kulutuste hüvitamiseks on õigus ka siis, kui vaiet ei rahuldatud üksnes sel põhjusel, et 
menetlus- või vormivigade rikkumine oli ebaoluline (SGB X § 63 lg 1 2. lause). Analoogne säte 
sisaldub Saksamaal ka haldusmenetluse seaduses (Verwaltungsverfahrensgesetz, edaspidi 
VwVfG).1509 Eestis HMS sarnast võimalust ei sätesta, seega on küsitav, kas vastava regulatsiooni 
lisamine SÜS-i oleks vajalik. Tõenäoliselt osutuks see vajalikuks juhul, kui kehtestada SÜS-s 
vaidemenetlus kohustusliku kohtueelse menetlusena, nagu see Saksa sotsiaalkohtu seaduse 
(Sozialgerichtsgesetz, edaspidi SGG) kohaselt üldjuhul on.1510 Regulatsioon lähtub 
põhiseaduslikust printsiibist, et eduka õiguse nõudmise (Rechtsverfolgung) korral üksikisiku poolt 
peab vastustajast haldusorgan tema kulud hüvitama; kitsamalt põhimõttest, et 
sotsiaalhaldusmenetlus peab olema tasuta.1511 

                                                 
1508 SGB X § 62. 
1509 Erisus võrreldes üldise haldusmenetlusega seisneb selles, et SGB alusel toimuvas vaidemenetluses ei pea isik 

kunagi vaide rahuldamata jätmise korral hüvitama haldusorgani kulusid, VwVfG sätestab aga sellise regulatsiooni. 
Tähelepanuväärne on, et ka sotsiaalkohtumenetluses ei mõisteta SGG § 183 kohaselt isikutelt välja haldusorgani 
menetluskulusid. – K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, 
Schutz der Sozialdaten, Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, § 63 Rn 4. 

1510 SGG § 78 lg 1. Lõige 3 kohaselt kehtib sama ka kohustamiskaebuse osas, kui isiku taotlus haldusakti andmiseks on 
jäetud rahuldamata. 

1511 BeckOK SGB X § 63, Rn 2. 
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SGG § 84 lg 1 sätestab vaide esitamise tähtajaks ühe kuu (juhul kui akt on isikule kätte toimetatud 
välisriigis, kolm kuud), kusjuures vaide võib selleks tähtajaks esitada suvalisele siseriiklikule 
asutusele, kindlustusandjale või Saksamaa esindusele välisriigis, kes peab selle siis viivitamatult 
edastama pädevale organile (SGG § 84 lg 2). Vaide esitamine peatab reeglina vaidlustatud akti 
täitmise ning erandjuhtudel, kui see nii ei ole, võib akti andnud asutus või vaideorgan täitmise 
peatada (SGG § 86a). 

Asjades, mis kuuluvad halduskohtu pädevusse, tuleb vaie esitada vaidlustatava akti andnud (või 
kohustamiskaebuse puhul akti andmiseks pädevale) organile; tähtaeg loetakse järgituks ka otse 
vaideorganile esitamise korral.1512 Erandi vaidemenetluse kohustuslikkusest sätestab VwGO § 75, 
mille kohaselt võib kaebuse kohtusse esitada ka siis, kui vaide või haldusakti andmise taotluse osas 
ei ole mõistliku aja jooksul otsust tehtud. 

Nii SGG § 88 lg 2 kui ka VwGO § 75 näevad vaidemenetluse kestusena ette maksimaalselt kolm 
kuud. Vaideorgan on reeglina akti andnud asutusest kõrgem asutus (nächsthöhere – hierarhias 
järgmine); kui kõrgem asutus on liidu või liidumaa kõrgeim asutus, lahendab vaide akti andnud 
asutus ise (SGG § 85 lg 2, VwGO § 73 lg 1). Otsus, millega jäetakse vaie rahuldamata, tuleb 
põhjendada ning varustada vaidlustamisviitega (SGG § 85 lg 3, VwGO § 73 lg 3). 

4.4. Šveitsi õigus 

Šveitsi sotsiaalkindlustusõiguse üldosa seadus (Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des 
Sozialversicherungsrechts, edaspidi ATSG) art 52 lg 1 kohaselt on vaide esitamise tähtaeg 30 
päeva. Sama artikli 2. lõike kohaselt tuleb vaideotsus teha mõistliku aja jooksul, otsus tuleb 
põhjendada ja varustada vaidlustamisviitega. Artikli 3. lõige sätestab, et vaidemenetlus on tasuta 
ning et poolte kulutusi reeglina ei hüvitata. 

Kohustusliku vaidemenetluse sätestamise põhjenduseks ATSG-s oli see, et haldusmenetluses võib 
rohkete toimingute puhul ette tulla asjaolude ebapiisavat väljaselgitamist, valesid otsuseid ja aru-
saamatusi, mis ei peaks kohe kaasa tooma kohtusse pöördumist.1513 Esile on toodud ka halduse 
enesekontrolli vajadust, menetluse läbipaistvust ja õigustatud subjekti osalemist menetluses, 
õiguskaitse täiendamist ja kohtute koormuse vähendamist; vaidemenetlus aitab väidetavalt kaasa 
kaebeõiguse tagamisele ning menetlusökonoomiale ja on eriti tervitatav, kuna 
sotsiaalkindlustusõiguslikud otsused on eriti vigadealtid. Samas rõhutatakse ka seda, et kuivõrd 
sotsiaalkindlustuse valdkonnas on enamasti tegemist kahepoolse vaidlusega (ühel pool õigustatud 
subjekt, teisel kindlustusandja) ja kindlustusandja on samas ka vaide lahendaja, on raske rääkida 
poolte võrdsusest.1514 

U. Kieser'i arvates ei arvestanud seadusandja menetluskulude hüvitamist välistades sellega, et 
vaidemenetlus on enne kohtusse pöördumist kohustuslik ning seoses menetlusõiguslike raskuste (nt 
lühikesed seadusjärgsed tähtajad) ja materiaalõiguslike probleemidega on paljudel juhtudel juristist 
esindaja kasutamine hädavajalik. Säte välistab kulutuste hüvitamise siiski ainult üldreeglina ning 
eriliste raskuste või kulutuste korral peaks menetluskulude hüvitamine olema võimalik.1515 

                                                 
1512 Halduskohtu kord (Verwaltungsgerichtsordnung, edaspidi VwGO) § 70. 
1513 U. Kieser. ATSG-Kommentar, Art 52 Rn 1. 
1514 U. Kieser. ATSG-Kommentar, Art 52 Rn 4. 
1515 U. Kieser. ATSG-Kommentar, Art 52 Rn 28. 
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Kohtu poole võib ATSG art 56 kohaselt pöörduda vaideotsuste peale või otsuste peale, millele ei 
saa esitada vaiet; samuti võib kaebuse esitada, kui kindlustusandja hoolimata puudutatud isiku 
taotlusest otsust või vaideotsust ei tee. Ka kohtusse pöördumise tähtaeg on 30 päeva (ATSG art 
60). 

ATSG-d täpsustava määruse (Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungs-
rechts, edaspidi ATSV) art 10 lg 1 kohaselt peavad vaided sisaldama nõuet ja selle põhjendust. 
Teatud asjades tuleb vaided vastavalt sama artikli lõikele 2 esitada kirjalikult, üldiselt aga võib 
vaide esitada kas kirjalikult või suuliselt (lg 3). Määruse art 11 kohaselt on vaidel üldjuhul 
edasilükkav mõju, v.a kui seaduses või vaidlustatavas otsuses on sätestatud teisiti või kui otsusel on 
õiguslik mõju, mida ei saa edasi lükata. Kindlustusandja ei ole art 12 lg 1 kohaselt vaide taotlusega 
seotud, kuid kui ta kavatseb muuta otsust vaide esitaja kahjuks, peab ta andma viimasele võimaluse 
vaide tagasivõtmiseks (lg 2). Määruse art 12a sätestab, et menetlusosalise advokaadikuludele, 
kellel on õigus tasuta õigusabile, kohaldatakse määrust kulude hüvitamise kohta liidu 
halduskohtus. 

4.5. Austria õigus 

Austria üldine sotsiaalkindlustusseadus (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, edaspidi ASVG) 
eristab hüvitisasju (Leistungssachen) ja administratiivasju (Verwaltungssachen).1516 ASVG § 356 
kohaselt kuuluvad kahjuhüvitisi ja vastutust puudutavad küsimused üldkohtute pädevusse. 

Vaidemenetluse korra administratiivasjades sätestab ASVG § 412, mille 1. lõike kohaselt võib 
vaide esitada 1 kuu jooksul alates vaidlustatava akti kättetoimetamisest ning vaideorgan on 
maavanem (Landeshauptmann). Vaides tuleb viidata vaidlustatavale otsusele ning vaiet tuleb 
põhjendada. Vaie tuleb esitada vaidlustatava otsuse teinud kindlustusandjale, kuid ka otse 
maavanemale üleantud vaie loetakse esitatuks kindlustusandjale ning edastatakse talle. Lg 2 alusel 
võib kindlustusandja vaide või muu teabe alusel 2 kuu jooksul vaide esitamisest oma otsust muuta, 
täiendada või tühistada (seda nimetatakse vaide eelotsuseks – Einspruchsvorentscheidung). 3. lõike 
kohaselt võib huvitatud isik kahe nädala jooksul alates vaide eelotsusest esitada taotluse, et vaide 
vaataks läbi maavanem; eelotsuses tuleb sellele võimalusele viidata. Tähtaegselt esitatud taotlus 
muudab vaide eelotsuse kehtetuks. 4. lõige sätestab, et kui kindlustusandja ei tee vaide eelotsust, 
peab ta vaide viivitamatult, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul vaide esitamisest, koos asja materjalide 
ja oma seisukohaga maavanemale edastama. Juhul kui vaide eelotsuse järel esitatakse tähtaegselt 
taotlus vaide maavanemale edastamiseks, peab kindlustusandja paragrahvi lg 5 järgi viivitamatult, 
kuid hiljemalt kahe nädala jooksul, vaide koos asja materjalide ja oma seisukohaga maavanemale 
edastama. Paragrahvi lg 6 kohaselt ei peata vaie akti täitmist, kuid maavanem võib täitmise 
peatada, kui vaie on tõenäoliselt edukas või kui vaide esitaja käitumine ei ole suunatud 
sotsiaalkindlustusmaksete sissenõutavuse ohustamisele (Gefährdung der Einbringlichkeit von 
Sozialversicherungsbeiträgen). ASVG § 415 sätestab, et maavanema vaideotsuse peale võib edasi 
kaevata töö-, tervise- ja sotsiaalministeeriumile.1517 

                                                 
1516 ASVG § 353. 
1517 Täpsemalt viitab sellele paragrahvi pealkiri. Paragrahvi tekstis on juttu veel erinevatest ministritest ja minis-

teeriumidest, peamiselt viidatakse sotsiaalse kindlustatuse, generatsioonide ja tarbijakaitse ministeeriumile. Nagu 
selgub veebilehelt http://www.austria.gv.at/site/3353/default.aspx, ei eksisteeri Austrias kummagi nimega minis-
teeriumi, küll on olemas sotsiaal- ja tarbijakaitseministeerium (Bundesministerium für Soziales und Konsumenten-
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Hüvitisasjade osas vaidemenetluse korda ASVG-s ei sisaldu. 

4.6. Luksemburgi õigus 

Luksemburgi sotsiaalkindlustuse koodeksi CSS art 293 lg 1 sätestab, et CSS-ist tekkinud või 
tekkida võivad hüvitisnõuded kuuluvad lahendamisele vahenõukogus (Conseil arbitral) ning 
apellatsiooni korras sotsiaalkindlustuse ülemnõukogus (conseil superieur des assusurances 
sociales). Regulatsioon muutus hiljaaegu ning vajab täiendavat ülevaatamist. 

4.7. Läti õigus 

Läti Likums par sociālo drošību (LpSD) § 34 lg 1 viitab otsuste vaidlustamise osas üldisele haldus-
menetluse seadusele. 

5. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

5.1. Vaideorgan1518 

Praegu on vaidluste lahendamine erinevate seaduste alusel erinev. Tegutsevad kaks eraldi moodus-
tatud vaideorganit: pensionikomisjon ja vaidluskomisjon (pensionikomisjonil on küll ka muid 
funktsioone), samas aga on vaideorgan mõnes valdkonnas määratletud vastavalt HMS-le või 
lihtsalt kirjas vastava valdkonna seaduses. Sotsiaalseadustiku puhul võiks kaaluda põhimõtteliselt 
kahte, pikemas perspektiivis kolme võimalust: 

Ettepanek: Sätestada üks ühtne vaideorgan kõigi Sotsiaalkindlustusameti pädevuses 
olevate küsimuste osas, arvestades, et piirkondlikud pensioniametid on Sotsiaalkindlustus-
ameti struktuuriüksused1519 ning pensionikomisjonid omakorda tegutsevad pensioniametite 
juures. Kõige lihtsam tee selleks oleks ilmselt laiendada vaidluskomisjoni pädevust. 
Pensionikomisjonidele võiks alles jääda muud funktsioonid peale vaiete lahendamise (st 
teatavad pensionidega seotud küsimused). Sellel vaideorganil peaks loomulikult olema mitu 
osakonda, mis võiksid tegutseda, nagu pensionikomisjonidki, piirkondlike pensioniametite 
juures. Vaidluste lahendamine üksnes Tallinnas on vaide esitajate jaoks äärmiselt koormav 
ning võib seega kaasa tuua loobumise vaide esitamisest ka olukorras, kus isik seda muidu 
teeks. See oleks aga vastuolus vaidemenetluse eesmärkidega – vaidemenetlus peaks olema 
isikutele kergemini ligipääsetav kui kohtumenetlus. 

Peamised erinevused praeguste pensionikomisjonide ja vaidluskomisjoni vahel on esiteks see, et 
vaidluskomisjon asub ainult Tallinnas, samas kui pensionikomisjonid paiknevad piirkondlike 
                                                                                                                                                                 

schutz), majandus- ja tööministeerium (Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit) ning  
tervise-, perekonna- ja noorteministeerium (Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend). 

1518 31. detsembriks 2008 peaks olema lõpule viidud uurimisprojekt, mille eesmärgiks oli analüüsida erinevate sotsiaal-
toetuste garanteerimisega seotud vaidlusi, süstematiseerida neid ning teha vastavate järelduste pinnalt ettepanekuid 
vastavasisuliste seaduste muutmiseks ja täiendamiseks ning teha ka ettepanekuid sotsiaalse kaitse vallas üksikisiku 
õiguste kaitse tõhustamiseks. Projekti täpsemaks eesmärgiks seati muuhulgas teaduslikult põhjendatud ettepanekute 
tegemine sotsiaaltoetuste garanteerimisel esinevate vaidluste lahendamise süsteemi ühtlustamiseks, eelkõige 
kohtueelse menetluse staadiumides. Uurimisprojekti tulemused kahjuks veel avalikustatud ei ole, kuid nendest 
oleks kindlasti kasu vastava regulatsiooni kujundamise üle otsustamisel sotsiaalseadustiku üldosas. Täpsemalt vt 

 http://www.ist-world.org/ProjectDetails.aspx?ProjectId=c72777f607404d14954d98bc52607dbd. 
1519 Sotsiaalkindlustusameti põhimääruse § 4 lg 2. 
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pensioniametite juures, ja teiseks erinevad koosseisud. Pensionikomisjonid koosnevad ainult 
pensioniametite ametnikest, kuid vaidluskomisjoni koosseisu kuulub lisaks Sotsiaalkindlustusameti 
ametnikule ka kaks Sotsiaalministeeriumi esindajat, ekspertarst ja puuetega inimeste esindaja. Juba 
praegu lahendab vaidluskomisjon ka asju, mille puhul puuetega inimeste esindaja osalemise 
vajalikkus on küsitav (OAS § 62 lg-s 5 sätestatud vaidlused, st psühholoogilise abi kulu 
hüvitamisega seonduv). Vaidluskomisjoni pädevuse laiendamisel võiks kaaluda komisjoni 
koosseisu muutmist selliselt, et lisaks Sotsiaalministeeriumi esindajatele ja Sotsiaalkindlustusameti 
ametnikele kuuluksid komisjoni (vajadusel) ka isikud, kes on asjatundjad selle hüvitise osas või 
selle hüvitise saajate esindajad, mille üle käib vaidlus (nt puuetega inimeste sotsiaaltoetuste puhul 
puuetega inimeste esindaja ja ekspertarst, vanaduspensioniga seonduva vaidluse puhul eakate 
esindaja jne). 

Selline variant oleks ühest küljest isikutele lihtne ja arusaadav, teisest küljest eeldaks organisat-
sioonilisi ümberkorraldusi. 

Arvestades maavanema vaiete lahendamise pädevuse kaheldavust (vt eespool), tuleks kaaluda ka 
võimalust tunnistada kehtetuks maavanema vaiete lahendamise pädevus ning jätta vaiete 
lahendamine SHS alusel kohalike omavalitsuste endi hooleks vastavalt HMS-le. VVS § 85 lg 1 
alusel säilib sellisel juhul ikkagi maavanema järelevalvepädevus kohalike omavalitsuste tegevuse 
üle. Alternatiivina võiks sätestada valdkonnad, mille puhul maavanem saab kontrollida ainult 
otsuse õiguspärasust (kohaliku elu küsimused), ja valdkonnad, mille puhul tuleb teostada ka ots-
tarbekuse kontrolli (kui kohalik omavalitsus täidab riiklikku ülesannet).1520 

Muudes valdkondades võiks vaideorganite osas säilitada senise olukorra, kuid õigusselguse mõttes 
tuleks juhul, kui otsustada muuta vaidemenetlus kohustuslikuks, teha see kohustuslikuks kõigis 
valdkondades. 

Alternatiiv 1 : Jätta kord selliseks nagu praegu. Selle puudus on, et vaideorganeid puudutav 
regulatsioon jääb endiselt fragmentaarseks ja ebaülevaatlikuks, samas ei nõuaks see 
täiendavat analüüsi ning rahalisi vahendeid. Võimalik oleks SÜS-s sätestada erinevate 
vaideorganite (eelkõige pensionikomisjon, vaidluskomisjon) pädevused. Sarnaste sätete 
osas võib näiteks tuua Saksa SGG § 85 lg 2, mis sätestab p-s 1, et üldjuhul teeb otsuse vaide 
rahuldamata jätmise kohta1521 akti andnud asutusest kõrgem asutus (või akti andnud asutus 
ise, kui vaideorgan oleks föderaaltasandi või liidumaa kõrgeim asutus), kuid p-d 2—4 sätes-
tavad erandid üldreeglist valdkondade kaupa. 

Samas paragrahvis võiks sätestada ka, et KOV tegevuse osas SHS reguleerimisalas on vaideorgan 
maavanem. Ülejäänud valdkondade osas võiks teha viite HMS-le või siis jätta küsimuse üldse 
reguleerimata (ka sellisel juhul kehtib HMS või võib HMS-s sätestatust kõrvalekaldumine toimuda 
läbi eriseaduse). 

 

                                                 
1520 Viide asjakohasele osale Juta analüüsist. 
1521 Vaide rahuldamisest räägitakse Saksa õiguses eraldi ning vaideotsus tehaksegi üksnes vaide rahuldamata jätmise 

korral – vt SGG § 85. 
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Alternatiiv 2 : Kaaluda tuleks ka eraldi sõltumatu kohtuvälise vaidluste lahendamise organi 
loomist sotsiaalõiguse valdkonnas. Sellise mõtte on välja käinud ka B. Aaviksoo ja 
T. Annus juba 2002. aastal.1522 

See organ võiks lahendada kõiki SÜS kehtealas tekkivaid vaidlusi, sealhulgas kohalike oma-
valitsuste ning ka haigekassa ja töötukassa tegevusega seoses. Võrreldes vaidemenetlusega võib 
positiivsena välja tuua sellise organi sõltumatuse vaidlustatud akti andnud või toimingu sooritanud 
haldusorganist ning muudest võimuorganitest. Kohtumenetlusega võrreldes aga säilib suur osa 
vaidemenetluse eelistest, kuigi väheneb halduse enesekontrolli võimalus. Viimast ei takistata siiski 
olulisel määral, sest haldusorganil säilib võimalus vaidlustatud akt vabatahtlikult kehtetuks 
tunnistada või seda muuta, kui talle saab teatavaks vaidlusorganile kaebuse esitamine. 

See alternatiiv nõuaks põhjalikke uuringuid rahalisest aspektist – uue sõltumatu kohtuvälise 
vaidluste lahendamise organi loomine tähendaks loomulikult suurenenud halduskulusid, leida 
tuleks kompetentne personal. Otstarbekuse kaalumiseks tuleks korraldada mõjude uuring, et 
selgitada välja, kas see võimaldaks pikemas perspektiivis riigi kulusid pigem kokku hoida või 
kulud suureneksid. Kvaliteetsete (õigete ja põhjendatud) otsuste korral võiks eeldada kohtute poole 
pöördumise vähenemist, seega kohtute töökoormus väheneks, mistõttu ei ole kulude vähenemine 
kokkuvõttes sugugi välistatud. Loomulikult tuleks otsustamisel arvesse võtta ka seda, kas isikute 
õigused oleksid nii paremini kaitstud. Eeltoodud küsimustele võiks aidata vastust leida ka näiteks 
teiste sarnaste vaidlusorganite loomise ja tegevusega seotud kogemuste vaatlemine, samuti teiste 
riikide kogemuse uurimine. 

Lisaks oleks oluline välja selgitada ka, kas üldse eksisteerib vajadus sellise vaideorgani järele. 
Näiteks aitaks siin statistika selle kohta, kui palju vaideid praeguse korra järgi rahuldatakse, kui 
palju pöördutakse vaidemenetluse läbimise järel kohtusse ja kui palju rahuldab kohus kaebusi 
asjades, kus vaie on jäetud rahuldamata. Arvestades, et põhimõtteliste küsimuste puhul jõuab 
vaidlus suure tõenäosusega nagunii kohtusse ning vaidemenetluse peamine kasutegur peaks olema 
väiksemate (ja selgemalt arusaadavate) vigade parandamises, on oluline välja selgitada, kui palju 
tegelikkuses pöördutakse kaebustega, mida võiks lahendada vaidemenetluses, kohtusse. Kui 
selgub, et kehtiv kord toimib tõhusalt, puudub vajadus muudatuste järele. 

5.2. Kohustuslik vs vabatahtlik kohtueelne menetlus 

Kaaluda võiks, kas jätta kohtueelne menetlus vabatahtlikuks või kehtestada kohustuslik kohtueelne 
menetlus. Kohustusliku kohtueelse menetluse eeliseks on kohtute töökoormuse vähenemine, 
isikute jaoks on vaidluste lahendamine kohtuväliselt aga lihtsam ja kiirem, vähem formaalne. 
Mitmetes riikides on kohtueelne menetlus sotsiaalasjades kohustuslik (nt Rootsi SOU eelnõu, 
Saksa SGB ja SGG, Šveitsi ATSG). Saksa konstitutsioonikohus (nagu ka Eesti oma) on kinnitanud 
kohustusliku kohtueelse menetluse põhiseaduspärasust, märkides, et see mitte ei raskenda 
õiguskaitset, vaid tugevdab seda, võimaldades ka haldusakti otstarbekuse kontrolli.1523 Ka Šveitsis 
nähakse kohustuslikku vaidemenetlust pigem positiivsena. Selle põhjendusena on välja toodud 
näiteks halduse enesekontrolli vajadust, menetluse läbipaistvust ja õigustatud subjekti osalemist 

                                                 
1522 B. Aaviksoo, T. Annus. Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike 

õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas, lk 14. 
1523 K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, § 62 Rn 7. 
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menetluses, õiguskaitse täiendamist ja kohtute koormuse vähendamist. Vaidemenetlus aitab 
väidetavalt kaasa kaebeõiguse tagamisele ning menetlusökonoomiale ja on eriti tervitatav, kuna 
sotsiaalkindlustusõiguslikud otsused on eriti vigadealtid. Negatiivsest küljest rõhutatakse seda, et 
kuivõrd sotsiaalkindlustuse valdkonnas on enamasti tegemist kahepoolse vaidlusega (ühel pool 
õigustatud subjekt, teisel kindlustusandja) ja kindlustusandja on samas ka vaide lahendaja, on raske 
rääkida poolte võrdsusest.1524 Viimase puuduse tähendus väheneb aga oluliselt, kui vaideid ei 
lahenda mitte otsuse teinud organ ise, vaid tema üle teenistuslikku järelevalvet teostav organ, nagu 
näeb ette HMS § 73 lg 1, või eraldiseisev vaideorgan (nagu näiteks vaidluskomisjon). 

Selleks, et kindlaks teha, kas kohustuslik kohtueelne menetlus pigem tõhustab isikute õiguste 
kaitset või takistab seda, tuleks uurida vaideotsuste kvaliteeti ning kohtus vaidlustatavate 
vaideotsuste hulka. Vajaduse vaidemenetluse kohustuslikkuse järele aitaks välja selgitada analüüs, 
kui palju pöördutakse praegu kohtusse vaidlustega, mida võiks tegelikult lahendada kohtueelses 
menetluses. 

Õigusselguse mõttes tuleks juhul, kui otsustada muuta vaidemenetlus kohustuslikuks, teha see 
kohustuslikuks kõigis valdkondades. Samuti on äärmiselt oluline sätestada vaidemenetluse 
kohustuslikkus seaduses selgesõnaliselt ning reguleerida menetlust piisava põhjalikkusega, 
pöörates muuhulgas tähelepanu õigusabikulude hüvitamise võimalusele (vt allpool). 

5.3. Vaidlustamistähtaeg 

Analüüsi käigus selgus, et sotsiaalvaldkonna seadused sisaldavad kohati põhjendamatuid erinevusi 
nii vaide esitamise kui ka kohtusse pöördumise tähtaegade osas. Olukorra lahendamiseks võib välja 
pakkuda järgmised alternatiivid: 

Ettepanek: Sätestada ühtseks vaide esitamise ning kohtusse pöördumise tähtajaks 
30 päeva. See oleks lihtne ja arusaadav ning kattuks HMS-s ja HKMS-s sätestatuga. Ka 
praegu on paljudes SÜS-ga hõlmatavates seadustes viidatud HMS-le või sätestatud lihtsalt 
30päevane vaidlustamistähtaeg. Võimalik oleks ka mitte sätestada üldosas ühtegi tähtaega, 
arvestades, et SÜS-s reguleerimata küsimustes kehtib nagunii HMS ja HKMS. Eriseadustes 
võib HMS-s ja HKMS-s sätestatust põhjendatud juhtudel kõrvale kalduda. 

Kuigi kolmekuine tähtaeg, mis praegu teatud valdkondades kehtib, on isikutele soodsam, on raske 
leida sellele objektiivset põhjendust. Ka ülejäänud valdkondades kuuluvad õigustatud subjektide 
hulka isikud, kellel võib vaide esitamine olla raskendatud (nt puuduva või raskendatud juurdepääsu 
tõttu arvutile). Uuritud välisriikides selliseid erisusi üldosa regulatsioonis ei ole (ei saa küll 
välistada, et mõningates eriseadustes on sätestatud teistsugune vaidlustamistähtaeg võrreldes 
üldosaga). 

Äärmiselt küsitav on RaKS § 19 lg 3 ja § 28 lg 3 regulatsioon, mis sätestab vastuväidete või vaide 
esitamise tähtajaks 10 päeva. Kuna ka siin ei ole sätestatud kohustuslikku vaidemenetlust, saab isik 
üldregulatsiooni alusel ikkagi pöörduda kohtusse 30 päeva jooksul. Seega puudub erisusel mõte. 
Nii lühike tähtaeg võib olla vajalik menetluse kiiruse, õiguskindluse kiirema saavutamise huvides, 
kuid neid eesmärke ta sellisena ei täida. Menetluse kiirus on reeglina soodus just õigustatud sub-
jektile, kuid viimasel ei keela keegi vaide esitamist ka enne 30päevase maksimumtähtaja 

                                                 
1524 U. Kieser. ATSG-Kommentar, Art 52 Rn 4. 
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möödumist. Vaidemenetluse eesmärgiga (anda isikule võimalus kaitsta oma õigusi võimalikult 
lihtsas, kiires ja odavas menetluses1525) on vastuolus, kui see on isikule raskemini ligipääsetav kui 
kohtumenetlus. 

Kuivõrd eriseadustes võib üldosa suhtes nagunii kehtestada erandeid, ei ole välistatud ka see, et 
sätestada üldise tähtajana 30 päeva reservatsiooniga "kui seadus ei sätesta teisiti" ja põhjendatud 
juhtudel eriseadustes sellest kõrvale kalduda. 

Alternatiiv : Sätestada ühtseks vaide esitamise ja kohtusse pöördumise tähtajaks 30 päeva, 
välja arvatud valdkonnad, mis kuuluvad vaidluskomisjoni pädevusse – siin säilitada kolme-
kuine tähtaeg. Selle variandi kasuks räägib asjaolu, et tegemist on puudutatud isikute jaoks 
soodsama regulatsiooni säilitamisega. 

Samas tuleks sel juhul kindlasti sätestada ka otse kohtusse pöördumise tähtajaks kolm kuud (seda 
eeldusel, et ei kehtestata kohustuslikku vaidemenetlust). Praegu on see nii üksnes RPKS § 40 lg 1 
järgselt, seega mitte kõigil vaidluskomisjoni poole pöördumise juhtudel – järelikult võiks jõuda 
absurdsele järeldusele, et kui vaide esitamiseks ja vaide järel kohtusse pöördumiseks on aega kolm 
kuud, siis otse kohtusse pöördumise tähtaeg on üldregulatsiooni kohaselt 30 päeva. Kui isik 
otsustab esialgu esitada vaide ja teeb kindlaks, et selleks on aega 3 kuud, kuid näiteks 2 kuu pärast 
mõtleb ümber ning sooviks pöörduda otse kohtusse, selgub, et see on võimatu. 

Alternatiivina eelmises lõigus märgitule võib veel kaaluda kohustuslikku vaidemenetlust. Vaide-
menetluse kohustuslikkus kui oluline piirang kohtusse pöördumise õiguse osas tuleb seaduses 
kindlasti otsesõnu sätestada.1526 See tekitaks aga kindlasti mitmeid järgmisi küsimusi menetluse 
korra kohta, eriti menetluskulude osas (vt allpool). 

Lisaks tuleks märkida veel, et nii vaide esitamise kui ka kohtusse pöördumise tähtajad tuleks 
kindlasti sätestada seaduses – praegu sisaldab näiteks Sotsiaalministri määrus "Püsiva töö-
võimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise kord" nii vaide esitamise kui ka 
vaide järel kohtusse pöördumise tähtaega. Tähtaegade seaduses reguleerimine oleks esiteks isiku 
jaoks ülevaatlikum ja selgem, kuid teiseks on kaheldav ka haldusotsuste vaidlustamise piirangu 
seadusest alamalseisvas aktis sätestamise põhiseaduspärasus.1527 

                                                 
1525 RKHKo kohtuasjas nr 3-3-1-93-04 p 14. 
1526 RKHKm kohtuasjas nr 3-3-1-63-02 p 10: „Selleks, et vaidluste lahendamise kohtueelne kord saaks endast kujutada 

kaebeõiguse piirangut, peab seaduses olema selgesõnaliselt sätestatud, et kaebusega halduskohtusse saab pöörduda 
alles peale kohustusliku kohtueelse menetluse läbimist.“ 

1527 Riigikohtu üldkogu on otsuses kohtuasjas nr 3-4-1-19-07 p-s 25 selgitanud: "Põhiseaduse § 3 lg 1 esimeses lauses 
ja §-s 11 sätestatud seadusereservatsiooni nõude kohaselt saab põhiõigusi /…/ piirata üksnes juhul, kui seaduses on 
olemas õiguslik alus, mis sellise piiramise võimaluse ette näeb. Üldkogu on varem märkinud, et 
seadusereservatsiooni nõue tuleneb õigusriigi ja demokraatia põhimõtetest ja tähendab, et põhiõigusi puudutavates 
küsimustes peab kõik põhiõiguste realiseerimise seisukohalt olulised otsused langetama seadusandja. Põhiseaduses 
ette nähtud pädevus- ja vorminõuete eesmärgiks on tagada põhiseaduse kandvate printsiipide (näiteks õigusselgus, 
õiguskindlus, võimude lahusus ja tasakaalustatus) järgimine ja tõhusam põhiõiguste kaitse. Seejuures saab teatud 
intensiivsusega põhiõiguste piiranguid kehtestada üksnes formaalses mõttes seadusega. (Vt Riigikohtu üldkogu 3. 
detsembri 2007. a otsus asjas nr 3-3-1-41-06 – RT III 2007, 44, 350, p-d 21-22.)" PS § 3 lg 1 esimene lause keelab 
jätta täitevvõimu otsustada seda, mis on PS seisukohalt oluline. (Põhiseaduse kommentaar (2008) § 3 p 2.3.1.1) 
Nagu põhiseaduslikke suuniseid kirjeldavas peatükis märgitud, on õigus pöörduda kohtusse põhiõigus ning selle 
õiguse riive on iga kohtusse pöördumise õiguse kitsendamine. Kahtlemata kuulub kohtusse pöördumise õiguse 
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5.4. Vaidemenetluse kord 

Nii pensionikomisjoni kui ka vaidluskomisjoni suhtes kehtivad sotsiaalministri määrused sisal-
davad mitmeid vaidemenetluse korda reguleerivaid sätteid (vt ülal). Selliseid küsimusi võiks regu-
leerida seaduse tasandil. Määrused sätestavad muuhulgas nt isiku õiguse istungil osaleda, 
vaideotsuse põhjendamise kohustuse jne – isiku jaoks oleks ülevaatlikum, tal oleks lihtsam oma 
õiguste osas selgust saada, kui kogu regulatsioon paikneks seaduses. Pensionikomisjoni ja 
vaidluskomisjoni menetluse korrad on suures osas sarnased. Seetõttu oleks võimalik reguleerida 
nende mõlema juures toimuva vaidemenetluse korda SÜS-s ühiselt. Arvestades, et 
vaidemenetlusele tuleb nagunii kohaldada HMS, kuivõrd regulatsioon vaidluskomisjoni ja 
pensionikomisjoni menetluse osas ei ole ammendav (ei ole reguleeritud kõiki olulisi küsimusi), 
oleks mõistlik SÜS-s sätestada üksnes erisused võrreldes HMS-ga.1528 

Ettepanek: Reguleerida sotsiaalseadustiku üldosas pensionikomisjoni ja vaidluskomisjoni 
menetluse korda ühtselt, sätestades üksnes erisused võrreldes HMS-ga. 

HMS § 82 p 1 ja 4 sätestavad vaiet läbivaatava haldusorgani õiguse ja kohustuse nõuda vajaduse 
korral asjaomaselt haldusorganilt haldusakti kohta käivaid dokumente ning kirjalikke 
selgitusi. Vaidluskomisjoni töökorra § 8 lg 2 sätestab vastava haldusorgani kohustuse esitada igal 
juhul dokumendid ning selgitus. HMS regulatsioonist on mindud veidi kaugemale. See on 
põhjendatud, sest vaidluskomisjoni näol on tegemist vaideorganiga, kes asub vaidlustatava otsuse 
või toimingu teinud haldusorganist väljaspool. HMS-s ei oleks nii kategooriline säte mõistlik 
kasvõi sellepärast, et HMS § 73 lg 2—3 kohaselt vaatab vaiet mõningatel juhtudel läbi sama 
haldusorgan, kes andis vaidlustatava haldusakti või sooritas toimingu. 

Ettepanek: Sätestada SÜS-s haldusorgani kohustus esitada vaidluskomisjonile või 
pensionikomisjonile vaidlustatud haldusaktiga seonduvad dokumendid ja selgitus. 

HMS § 82 p 3 sätestab lihtsalt vaiet läbivaatava haldusorgani õiguse ja kohustuse kasutada 
vajaduse korral eksperti; vaidluskomisjoni töökorra § 9 kordab sama arstliku ekspertiisi osas, 
§ 10 sätestab ekspertiisi teostamise täpsema korra – see on igati loomulik, sest just 
vaidluskomisjoni pädevuses olevates valdkondades on tihti vajalik arstliku ekspertiisi teostamine. 
Tegemist ei ole mitte erisusega võrreldes HMS-ga, vaid HMS regulatsiooni täpsustamisega. 

Järeldus: Vaidemenetluses toimuva ekspertiisi kord on detailne regulatsioon, mis 
võib jääda määrusesse. 

HMS § 82 p 5 kohaselt kuulab vaiet läbivaatav haldusorgan ära asjast huvitatud isikute seletused 
ning p 7 kohaselt teeb vaide esitanud isikule ja teistele asjast huvitatud isikutele teatavaks asja 
arutamise aja ja koha. Nii pensionikomisjoni kui ka vaidluskomisjoni töökord (vastavalt § 7 ja 
§ 11) sätestavad istungi korraldamise "vastavalt vajadusele". Pensionikomisjoni töökorra § 7 lg 3 
toob eraldi välja, et isik, kelle pensioniküsimust arutatakse pensionikomisjoni istungil, võib osaleda 

                                                                                                                                                                 
piirangute hulka ka kaebetähtaegade kehtestamine. (Antud juhtumil on siiski küsitav, kas tegemist on kaebeõiguse 
piiramisega, arvestades, et sätestatakse HKMS-iga võrreldes soodsam regulatsioon.) 

 Lisaks sätestab HKMS § 9 kaebuse esitamise tähtajad reservatsiooniga "kui seadus ei sätesta teisiti"; sama kehtib 
vaide esitamise tähtaja osas vastavalt HMS §-le 75. Seega ei saa määrusega tähtaega muuta ning pigem tekitab 
selline regulatsioon segadust. 

1528 Samast eesmärgist on lähtutud ka kontseptsiooni 6. osas (sotsiaalhaldusmenetlus). 
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istungil küsimuse arutamisel, kuid sama nähtub kaudselt ka vaidluskomisjoni töökorrast (vt § 11 
lg 6 ja § 12 lg 2, mis räägivad istungil tõendite esitamisest). Kumbki määrus ei sätesta istungil 
mitteosalemise tagajärgi. Kui juba istungiga seonduvat reguleeritakse, võiks kaaluda ka selles osas 
regulatsiooni kehtestamist. Arvestades, et vaidemenetluses ei ole väga oluline uute tõendite ja 
seisukohtade esitamine, sest haldusorganil peaksid juba haldusakti andmise või toimingu 
sooritamise ajal vajalikud materjalid kogutud olema, ei ole istungil osalemine niivõrd oluline, et 
isiku istungile mitteilmumisel võiks kohaldada sundtoomist või jätta vaide läbi vaatamata.1529 
Isikul on vaiet esitades nagunii võimalus esitada oma põhiseisukohad, seega ei tohiks üldjuhul olla 
vajalik tema täiendav ärakuulamine. 

Ettepanek: Sätestada SÜS-s vaidemenetluses istungi korraldamise võimalus ja 
kord. Lisada olemasolevale regulatsioonile säte, mille kohaselt menetlusosalise 
istungile mitteilmumise puhul teeb vaideorgan otsuse olemasoleva teabe pinnalt või 
vajadusel küsib menetlusosaliselt täiendavaid seisukohti või andmeid. 

HMS § 86 lg 1 kohaselt vormistatakse vaideotsus kirjalikult ja selles märgitakse resolutsioon 
vaide lahendamise kohta; sama paragrahvi 2. lõike järgi peab vaideotsus olema põhjendatud ja 
sisaldama vaidlustamisviidet, kui vaie jäetakse rahuldamata. Nii vaidluskomisjoni kui ka 
pensionikomisjoni otsus peab olema igal juhul põhjendatud e motiveeritud (vaidluskomisjoni 
töökorra § 12 lg 6 ja pensionikomisjoni töökorra § 9 lg 2). Ka siin läheb regulatsioon seega 
kaugemale HMS-s sätestatust, sest otsuse põhjendamise kohustus eksisteerib sõltumata lahendi 
sisust. 

Ettepanek: Sätestada SÜS-s vaideotsuse põhjendamise kohustus. 

HMS § 86 lg 1 2. lause alusel toimetatakse vaideotsus vaide esitajale ja kolmandale isikule 
kätte. Dokumendi kättetoimetamist reguleerib täpsemalt HMS 1. ptk 7. jagu, kus § 26 lg 1 kohaselt 
saadetakse dokumendi postiga kättetoimetamise korral dokument menetlusosalisele tähtkirjaga. 
Seaduses või määruses sätestatud juhtudel võib dokumendi kätte toimetada lihtkirjaga või 
väljastusteatega tähtkirjaga. Lisaks võimaldab HMS § 27 dokumendi elektroonilist 
kättetoimetamist, kui isik on sellega nõus, ning § 28 kättetoimetamist haldusorgani poolt allkirja 
vastu. Pensionikomisjoni töökorra § 13 kohaselt saadab pensioniamet taotluse mitterahuldamise 
või pensionisumma vähendamise korral avaldajale pensionikomisjoni otsuse viie tööpäeva jooksul 
arvates otsuse tegemisest. Saatmise mõistet ei ole määruses täpsustatud, kuid kui tõlgendada seda 
lähtuvalt HMS-st, tuleks järeldada, et tegemist on üldjuhul tähtkirjaga saatmisega. Vaidlus-
komisjoni töökorra § 14 kohaselt edastab Sotsiaalkindlustusamet pooltele vaidluskomisjoni otsuse 
tähitud kirja teel või allkirja vastu. Kumbki määrus ei sätesta sõnaselgelt erisust võrreldes HMS-ga, 
kuid kaudselt võib erisusi siiski välja lugeda. Nimelt tuleneb pensionikomisjoni töökorrast, et 
avaldajale toimetatakse kätte üksnes tema jaoks negatiivne otsus. Vaidluskomisjoni töökorda võiks 

                                                 
1529 Kohtumenetluses on menetlusosaliste mitteilmumine istungile reguleeritud nii: HKMS § 23 lg 3 p 2 kohaselt võib 

halduskohus jätta kaebuse või protesti läbi vaatamata, kui kaebuse või protesti esitaja ei ole mõjuva põhjuseta 
kohtuistungile ilmunud. TsMS § 346 lg 4 sätestab, et kui menetlusosaline kohtu korraldusest hoolimata 
kohtuistungile ei ilmu, võib kohus teda trahvida nagu istungile ülekuulamiseks ilmumata jätnud tunnistajat või 
kohaldada tema suhtes sundtoomist. 

 Riigihankeasjades reguleerib vaidlustuskomisjoni käitumist menetlusosaliste mitteilmumise korral istungile RHS 
§ 125 lg 4: Kui hankija või kolmas isik ei ilmu istungile, vaatab vaidlustuskomisjon vaidlustuse istungil läbi ilma 
hankija või kolmanda isiku osavõtuta. Vaidlustaja istungile ilmumata jäämise korral jätab vaidlustuskomisjon 
vaidlustuse läbi vaatamata, tagastab selle oma otsusega vaidlustajale ja teatab sellest viivitamata hankijale. 
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aga tõlgendada selliselt, et see välistab vaideotsuse kättetoimetamise elektrooniliselt. On raske 
leida põhjendust sellele, miks ei võiks võimaldada vaideotsuse kättetoimetamist elektrooniliselt, 
kui isik seda soovib – eriti oleks see põhjendatud haldusorgani puhul.1530 

Järeldus: Praegune regulatsioon vaideotsuste kättetoimetamise kohta erineb 
töögrupi hinnangul põhjendamatult HMS-s sätestatust. Juhul kui otsustatakse 
sätestada SÜS-s üldise haldusmenetluse osas erisusi võrreldes HMS-ga, peaks sama 
regulatsioon kehtima ka vaidemenetluse osas. Vastasel korral võiks piirduda HMS 
regulatsiooniga. 

5.4.1. Menetluskulud 

Juhul kui otsustada kohustusliku kohtueelse menetluse kasuks, tuleks kaaluda ka menetluskulude 
hüvitamise võimalust vaidemenetluses. Kuigi Šveitsis ei peeta kulude hüvitamise võimaluse 
puudumist kohustusliku vaidemenetluse puhul põhiseadusevastaseks, leidub ka selles kahtlejaid (vt 
ülal); Saksa õiguse kohaselt aga hüvitatakse vaidemenetluse kohustuslikkuse tõttu vaide esitaja 
kulud. 

Hetkel on Riigikohtu üldkogus arutamisel vaidlus õigusabikulude hüvitamise võimaluse puudu-
mise põhiseaduspärasuse üle riigihankemenetlusele järgnevas kohustuslikus kohtueelses 
menetluses. Menetlus toimub Tallinna Ringkonnakohtu taotluse alusel, kes leidis, et "RHS § 126 
lõikes 6 sätestatud piirang (vaidlustuskomisjoni menetluses kantud õigusabikulude hüvitamise 
välistamine) riivab esiteks PS §-st 14 tulenevat õigust menetlusele enda õiguste kaitseks, kuna toob 
kaasa olukorra, kus vaidlustajal ei ole võimalik ilma kulutusteta õigusabile tõhusalt kaitsta end ka 
juhul, kui tema õigusi rikutakse hankemenetluses õigusvastase otsuse või toiminguga. 

Teiseks riivab RHS § 126 lõikes 6 sätestatud piirang PS §-st 25 tulenevat põhiõigust õigusvastaselt 
tekitatud kahju hüvitamisele. Kui isik kasutab enda õiguste kaitsmiseks vaidlustusmenetluses 
kõrvalist õigusabi ja kannab seetõttu kulutusi, peab tal tulenevalt PS §-st 25 olema õigus 
vaidlustuse rahuldamise korral selliste menetluskulude hüvitamisele, kuna ta pidi neid kandma 
õigusvastase otsuse või toimingu tõttu. 

Kolmandaks riivab RHS § 126 lõikes 6 sätestatud piirang ka PS §-s 15 sätestatud õigust pöörduda 
kohtusse. Vaidlustuskomisjoni otsuse peale kaebuse esitamisel kohaldatakse menetlusele 
ringkonnakohtus halduskohtumenetluse seadustikus apellatsioonkaebuse kohta sätestatut. Sellest 
tulenevalt peab vaidlustuse esitaja juba vaidlustuskomisjonis esitama õiged nõudes ja väited 
(HKMS § 34 lg 3 teine lause). Samas kohaldatakse vaidlustuskomisjonis toimuvas menetluses 
võistlevuse põhimõtet ning selle menetluse eesmärk on tagada asja kiire läbivaatamine ja vajalike 
õiguslike eriteadmistega menetlejate olemasolu, mistõttu ei pruugi selles menetluses olla võimalik 
õigete nõuete ja kõigi asjakohaste õiguslike väidete esitamine ilma kõrvalise õigusabita. 
Õigusabikulude väljamõistmise keeld muudab kohtusse pöördumise õiguse kasutamise niisuguses 
olukorras faktiliselt raskemaks."1531 

Samas asjas esitatud seisukohas leidis õiguskantsler, et õigusabikulude hüvitamine on hoolimata 
RHS § 126 lg-st 6 võimalik RVastS alusel, kuid RHS § 126 lg 6 esimene lause riivab PS §-s 14 

                                                 
1530 Kättetoimetamise kohta vt ka sotsiaalhaldusmenetluse osa (ptk 6.12). 
1531 Vt RKPSJKm kohtuasjas nr 3-4-1-7-08 (p 11). 
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sätestatud õigust korraldusele ja menetlusele, kuivõrd "pakkuja peab õigusabikulude näol tekitatud 
kahju hüvitamiseks algatama uue menetluse, mis aga toob kaasa täiendavad ebamugavused ja 
ressursikulu. Niisugune "topeltmenetlus" võib ajendada ka õigusabi kasutamisest loobuma 
vaidlustes, kus selle kasutamine oleks põhjendatud, mis omakorda põhjustaks isiku õiguste kaitseta 
jäämise. Kirjeldatud menetlus ei taga lihtsat ja tõhusat õigusvastase tegevusega kaasnenud 
tagajärgede heastamist ega isiku õiguste tõhusat kaitset."1532 

Riigikohus ei ole võtnud seisukohta õigusabikulude hüvitamise vajalikkuse kohta kohustusliku 
kohtueelse menetluse puhul. Kohtuasjas nr 3-3-1-93-04 esitas isik kohtule kahju hüvitamise nõude, 
millega taotles vaidemenetluses, kus ta vaie rahuldati, kantud õigusabikulude hüvitamist. 
Riigikohtu halduskolleegium leidis järgmist (p 13): "RVS § 3 lg 4 sätestab, et haldusakti kehtetuks 
tunnistamist võib nõuda kaebusega halduskohtumenetluses või vaidega haldusmenetluses. Seega 
oli OÜ-l Alaver Kinnisvara võimalik valida vaidemenetluse ja kohtumenetluse vahel, kusjuures 
kohtumenetluses on kohtukulude jagamise võimalus üldteada. Järelikult oli OÜ-l Alaver 
Kinnisvara võimalik vältida kulutusi, mis seisnesid vaidemenetluse õigusabikuludes. Seetõttu 
polnud haldusaktiga tekitatud kahju vältimatu ning haldusakti ja kahju vahel puudub põhjuslik 
seos." Punktis 14 märkis kohus täiendavalt: "vaidemenetluse õigusabikulusid ei saa põhimõtteliselt 
hüvitada, sest see oleks vastuolus vaidemenetluse olemusega. Vaidemenetluse üks eesmärke on 
anda isikule võimalus kaitsta oma õigusi võimalikult lihtsas, kiires ja odavas menetluses. Ka 
vaidemenetlusele laieneb haldusmenetluse uurimispõhimõte ja haldusorgani selgitamiskohustus. 
Seega saab igaüks ka õigusabi kasutamata esitada vaide sellest sõltumata, kas tal on vastavaid 
eriteadmisi ja kogemusi. /…/ Pealegi tooks kannatanu õigusabikulude hüvitamise võimalus kaasa 
ka võimaluse hüvitada haldusorgani sellised kulutused." 

Võib arutada, kas seda seisukohta tuleks laiendada ka kohustuslikule vaidemenetlusele. Samas 
jättis kohus siin kaebuse rahuldamata eelkõige motiivil, et haldusakti ja kahju vahel puudus 
põhjuslik seos. Kui tegemist oleks kohustusliku kohtueelse menetlusega, oleks põhjuslik seos 
olemas. Kohtu hilisem argumentatsioon on küsitav, kuivõrd ka halduskohtumenetluses kehtib 
uurimispõhimõte ning kohus peab aitama isikul valida kõige tõhusama kaebuse liigi.1533 Samas 
peetakse halduskohtumenetluses isiku õigusabikulude hüvitamist vältimatult vajalikuks.1534 

Küsitav on ka kohtu järeldus, et kannatanu õigusabikulude hüvitamise võimalus tooks vältimatult 
kaasa ka võimaluse hüvitada haldusorgani kulutused. Näiteks sakslased on pidanud just SGB 
valdkonda kuuluvates küsimustes põhjendatuks sätestada küll vaide rahuldamise korral vaide 
esitaja õigusabikulude hüvitamise, kuid samas välistada haldusorgani kulude hüvitamise (vt SGB X 
§ 61). Selle erisuse võrreldes Saksa üldise haldusmenetluse seadusega (VwVfG) põhjenduseks 
toodi eelnõu seletuskirjas põhimõte, et sotsiaalhaldusmenetlus peab olema isiku jaoks tasuta 
(Gebührenfreiheit im Sozialrecht).1535 Arvestades ka Riigikohtu seisukohta, et haldusorgani 
igapäevase põhitegevuse raamides toimuva vaidluse korral ei ole põhjendatud tema õigusabikulude 
väljamõistmine kohtumenetluses,1536 on selline seisukoht vaidemenetluse osas ebaloogiline.

                                                 
1532 RKPSJKm kohtuasjas nr 3-4-1-7-08 (p 19—20). 
1533 Selle kohta vt nt RKHKo kohtuasjas nr 3-3-1-14-02 p 24—25, RKHKm kohtuasjas nr 3-3-1-27-05 p 12—13. 
1534 Riigikohtu halduskolleegium leidis kohtuasjas nr 3-3-1-1-99 tehtud määruses (p 2), et PS § 15 lg-le 1 vastava 

reaalse kaebeõiguse tagatiseks on ka kaebaja õigus kantud kohtukulude hüvitamisele kaebuse rahuldamise korral. 
1535 K. Hauck, W. Noftz. Sozialgesetzbuch. Gesamtkommentar. SGB X: Verwaltungsverfahren, Schutz der Sozialdaten, 

Zusammenarbeit der Leistungsträger und ihre Beziehungen zu Dritten, M 010 § 61 (S 15). 
1536 Vt nt RKHKo 3-3-1-24-07, p 16. 
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8. TEEMA. SOTSIAALSE KAITSE KORRALDUS 

Sissejuhatus 

Ühiskonnas toimuvad arengud (nt tööealise elanikkonna vähenemine, eluea pikenemine, 
immigratsiooni kasv, välisriikides töötamise sagenemine jne) ja kodanike teadlikkuse kasv esitavad 
avalikule haldusele suurenevaid väljakutseid. Ootus ja vajadus on, et avalik haldus tagaks õiguste 
efektiivse kaitse, olles samas mõistlikult ja ühiskonna poolt heakskiidetud viisil korraldatud.  

Erinevalt sõjajärgsetest aastatest on tänapäevaks mõistetud, et hüvede osutamine avaliku sektori 
poolt ei too alati kaasa parimat soovitud tulemust. Olukorda iseloomustab hästi Bill Clintoni ühes 
1996.a kõnes öeldu: „Suure riigivõimu aeg on läbi”.1537 Kaasaegses avaliku halduse korralduses 
osalevad riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning palju on avaliku sektori asutuste vahelist 
koostööd, kuid kaasatud on ka erasektor (s.h mittetulundusühingud).  

Eraõiguslikule juriidilisele isikule ülesannete üleandmist nimetatakse kirjanduses eraõiguslikule 
juriidilisele isikule ülesannete täitmise delegeerimiseks ning seejuures avaliku ja erasektori vahel 
tekkivat suhet avaliku ja erasektori partnerluseks.1538 Selline partnerlussuhe võib olla erinevates 
vormides, alates sellistest, kus avalikule sektorile jääb kogu vastutus, lõpetades vormidega, kus 
vastutus on erasektoril.1539 Üheks vormiks on delegeerimine riigi või kohaliku omavalitsuse 
osalusega eraõiguslikule juriidilisele isikule. Sellisel juhul nimetatakse tekkinud suhet avaliku ja 
erasektori institutsionaalseks partnerluseks.1540  

Välisriikide praktika näitab, et kui kuni 2000.a kaasati erasektorit peamiselt infrastruktuuri 
arendamisega seotud eesmärkide saavutamisesse, siis aastatel 2000-2005 kaasati erasektorit juba ka 
teenuste arendamise, muutuste juhtimise ja klienditööga seotud ülesannete täitmisesse ning alates 
2005.a selliste ülesannete täitmisesse nagu uute töökohtade loomine, rahvusvaheline koostöö ja 
innovaatiline tegevus. Niisugust tihenenud koostööd ülesannete täitmisel saab pidada juba avaliku 
ja erasektori strateegiliseks partnerluseks.1541  

Seega võib avaliku halduse poolt tagatavaid teenuseid osutada mõni valitsusasutus või riigiettevõte, 
teenuseid võib osutada avaliku sektori asutuste koostöös, kuid teenuseid võib osutada ka erasektor, 
kusjuures erasektor võib olla kaasatud erinevas vormis – nt võib erasektorilt teenuseid lepinguga 
osta, teenuste osutamist võib ühise institutsiooniga hallata, teenuse võib ka täielikult erastada. 
Millist võimalust kasutada, selle määravad nii avaliku kui erasektori huvid ja majanduslik 
konkurents, kuid ülesannete delegeerimisel tuleb arvestada ka selliste teguritega nagu riskide 
maandamise vajadus negatiivse tulemuse korral (nt ettevõtte pankroti korral) ning riigi järelevalve 
teostamiseks vajaliku infrastruktuuri ja kompetentsi säilimine.  

                                                 
1537 The era of big government is over, CNN transcript of President Clinton’s radio address. 27 January, 1996. 

Arvutivõrgus: http:/www.cnn.com/US/9601/budger/01-27/clinton_radio, 22.september 2008.  
1538 Inglise keeles kasutatakse lühendit „PPP“, mis tuleneb väljendist „Public Private Partnership“. 
1539 Guidelines for successful public-private partnerships. European Commission. Direktorate general. Regional policy. 

2003. Arvutivõrgus: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/guides/ppp_en.pdf, 10.jaanuar 
2009. 

1540 Inglise keeles kasitatakse lühendit „IPPP“, mis tuleneb väljendist „Institutional Public Private Partnership“.  
1541 M. Walther. Service outsourcing. – Presentation at Conference "Making Public Services Fit for Purpose in the 21st 

Century. Choices, challenges and opportunities“ organised by European Institute of Public Administation Helsingi, 
16.-17.October 2008.  
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Kirjanduse põhjal1542 võib öelda, et erasektori kaudu ülesannete täitmist tuleks eelistada olukorras, 
kus (1) erasektor on valmis ülesannet täitma - on olemas sobiv ettevalmistus ja kogemused, mis 
võimaldavad ülesannet täita, ja (2) erasektoris on selle ülesande täitmiseks konkurents. Konkurents 
aitab kulusid kokku hoida, vähendab poliitilist patronaaži ja korruptsiooniohtu, soodustab 
innovaatilisi lahendusi, tagab teenuse kvaliteedi ning soodustatud isikule valikuvõimaluse teenuse 
osutaja suhtes.  

Praktika on näidanud, et kui on juba otsustatud erasektori kaasamise kasuks, siis teenuste osutamist 
koostöös tuleks eelistada, kui (1) ülesande täitmise kvaliteet on olulisem, kui kokkuhoid, (2) 
innovatsioon ei ole oluline ja (3) riigihankeid võib kahjustada korruptsioon. Niisuguse 
koostööeelistuse näiteks tuuakse välispoliitikat, politseitööd, kaitseväge ja vanglate tööd. 
Privatiseerimist tuleks eelistada olukordades, kus (1) kvaliteedilangust kaasa tuua võivad 
kokkuhoiumeetmed on kontrollitavad kas lepingu või konkurentsiga, (2) innovatsioon on oluline 
ning (3) probleemiks on valitsuse patronaaž ja tugevad liidud. Privatiseerimis-eelistuse näiteks 
tuuakse muuhulgas koole.1543 

Avalikes huvides teostatavaid ülesandeid ei saa siiski täielikult erasektorile panna – avalik sektor 
peab igal juhul tagama süsteemi toimimiseks vajaliku õigusruumi ning järelevalve süsteemi 
toimimise üle. Lisaks on avaliku võimu ülesannete efektiivseks täitmiseks vajalik, et avalik sektor 
ise looks (ja hoiaks) turgu.1544 Näitena võib tuua erasektori poolt infotehnoloogiliste arengute 
teostamise avaliku sektori asutuste tarbeks - kui tegelikult konkurents konkreetsete arengute 
teostamiseks puudub ning ülesannet suudab täita vaid üks erasektori partner, siis puudub kontroll 
vahendite otstarbeka kasutamise üle ning võimalus protsessi mõjutada on piiratud. Sellise olukorra 
tulemuseks võib olla avalikule võimule pandud ülesannete mittetäitmine.1545  

Käesoleva töö eesmärk on selgitada, kas ja mil määral oleks sotsiaalseadustiku üldosas võimalik ja 
vajalik reguleerida sotsiaalse kaitse korraldust riigivalitsuse erinevate tasandite vahel või avalik-
õiguslike institutsioonide poolt, millistel juhtudel saab ülesandeid teostada erasektorile 
delegeerides või koostöös. Töös käsitletakse ka hüvitiste finantseerimist. Maksuõigust käsitletakse 
niivõrd, kuivõrd see on vajalik hüvitiste finantseerimise allika kujunemise selgitamiseks.  

                                                 
1542 Vt nt J. Prager. Contracting-out: Theory and Policy. – New York University Journal of international law and 

politics, Vol 26, 1992, No 1.; A. Shleifer. State versus ownership. – NBER working paper series. Working paper 
6665. National Bureau of Economic Research, 1998.  

1543 O. Hart, A. Shleiffer, R. W. Vishny. The proper scope of government: theory and an application to prisons. – The 
Quartely Journal of Economics, November 1997.  

1544 G. Sturgess. Building a new public service economy. – Presentation at Services Forum, Infrastructure Partnership 
Australia, March 2006. Arvutivõrgus: http://www.serco.com/institute/institute/speeches/index.asp, 27.detsember 
2008.  

1545 Väga kriitilise ettekandega teenuste üleandmise kohta erasktorile esines Helsingis 16.-17.oktoobril 2008.a peetud 
konverentsil „Making Public Services Fit for Purpose in the 21st Century. Choices, challenges and opportunities” 
D. Hall Greenwichi ülikoolist. Tema väitel pole tegelikult tõestatud, et privatiseerimine tooks kaasa majandusliku 
efektiivsuse ning on juhtumeid, kus tuleb taasriigistada. Kaasnev probleem on see, et tekivad piiriülesed 
oligarhettevõtted ja riik ei saa enam teatud poliitikaid mõjutada (toimib antud ettevõtte poliitika). 
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1. Kohustatud isikute vaheline ülesannete jaotus ja koostöö. Ülesannete 
delegeerimine eraõiguslikele juriidilistele isikutele 

1.1. Põhiseaduse suunised  

Eesti Vabariigi põhiseadus tagab isikutele sotsiaalsed põhiõigused, nt õiguse tervise kaitsele (§ 28 
lg 1), õiguse riigi abile vanaduse, töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral (§ 28 lg 2). Mõned 
juhul on õigused tuletatavad riigile pandud kohustustest, nt riik peab abistama tööotsijaid töö 
leidmisel (§ 29 lg 3). Põhiseadus üldjuhul ei sätesta, kuidas peaks sotsiaalne kaitse olema 
korraldatud, siiski peab mõnel juhul sotsiaalne kaitse olema korraldatud nii riigi kui kohaliku 
omavalitsuse poolt ning kaasata tuleb ka vabatahtlikke (nt § 28 lg 3 kohaselt peab riik soodustama 
vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet ning § 28 lg 4 kohaselt on lasterikkad pered ja puuetega 
inimesed riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all).  

Reeglina kehtib sotsiaalse kaitse korralduse suhtes PS § 14, mille kohaselt õiguste ja vabaduste 
tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. 
Korralduse aspektist on oluline ka PS § 87, mis kehtestab muuhulgas, et Vabariigi Valitsus viib 
ellu riigi sise- ja välispoliitikat; suunab ja koordineerib valitsusasutuste tegevust; korraldab 
seaduste, Riigikogu otsuste ja Vabariigi Presidendi aktide täitmist; koostab riigieelarve eelnõu; 
täidab ülesandeid, mis põhiseaduse ja seadustega on antud Vabariigi Valitsuse otsustada. 
Põhiseadus ei välista, et sotsiaalse kaitse korralduses osalevad avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 
juriidilised isikud.  

Õiguskantsler on märkinud, et „[a]valike ülesannete üleandmise peamine eesmärk on saada 
väiksema raha eest suurem väärtus – odavam ja kvaliteetsem avalik teenus. Samas ollakse 
üksmeelel, et seeläbi ei tohi kannatada isikute, kelle huvides neid ülesandeid täidetakse, õiguste ega 
avalike huvide kaitstus. … Peamiste põhjustena, miks otsustatakse praktikas avaliku ülesande 
erasektorile üleandmise kasuks, on esile toodud majanduslikke kaalutlusi, erasektori teadmiste ja 
kogemuste (know-how) kaasamise vajadust ning avalike ressursside nappust.”.1546 Eesmärgiks võib 
olla ka võimu detsentraliseerimine.1547 T. Randma ja T. Annus hoiatavad, et „[e]rastamisel ja 
funktsioonide lepingulisel üleandmisel tuleb arvestada, et era- ning mittetulundussektori suurem 
efektiivsus avaliku sektoriga võrreldes tuleneb vabaturul valitsevast konkurentsist, seega ei pruugi 
konkurentsi puudumise korral eramonopol olla efektiivsem avalikust monopolist.”.1548  

Õiguskantsler on arvamusel, et kuna demokraatia ja õigusriigi põhimõte eeldavad riiklikku 
õigusemõistmise ja õigusloome monopoli, saab avalike ülesannete üleandmine kõne alla tulla 
eeskätt täidesaatva (haldus)võimu harus.1549 Need eeldused kehtivad ka sotsiaalse kaitse korralduse 
kohta.   

                                                 
1546 Õiguskantsleri 2006.aasta tegevuse ülevaade. Arvutivõrgus:  http://www.oiguskantsler.ee/index.php?menuID=17, 

10.november 2008. 
1547 Vt nt K. Merusk. Avalik-õiguslik juriidiline isik avaliku halduse organisatsioonis. – Juridica 1996, nr 4.  
1548 T. Randma, T. Annus. Haldusreformi müüdid. - Riigikogu Toimetised, nr 2, lk 135-145. 
1549 Vt Õiguskantsleri 2006.aasta tegevuse ülevaade. Osundatud. 
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1.1.1. Avalike ülesannete täitmise võimalikkus muude juriidiliste isikute kui 
täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste poolt 

Riigivõimu ja kohalike omavalitsuste üleandeid võivad täita muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud ning teatud tingimustel eraõiguslikud juriidilised isikud.  

Tsiviilseadustiku üldosa seaduse (edaspidi TsÜS) kohaselt on avalik-õiguslik juriidiline isik riik, 
kohaliku omavalitsuse üksus ja muu juriidiline isik, mis on loodud avalikes huvides ja selle 
juriidilise isiku kohta käiva seaduse alusel. Avalik-õiguslik juriidiline isik ei või omada 
tsiviilõigusi ja kohustusi, mis on vastuolus tema eesmärgiga. Eraõiguslik juriidiline isik on 
erahuvides ja selle juriidilise isiku liigi kohta käiva seaduse alusel loodud juriidiline isik. 
Eraõiguslik juriidiline isik on täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts, tulundusühistu, 
sihtasutus ja mittetulundusühing (TsÜS § 25 lg 1, 2 ja 4). Juriidilise isiku õigusvõime on võime 
omada tsiviilõigusi ja kanda tsiviilkohustusi. Juriidiline isik võib omada kõiki tsiviilõigusi ja -
kohustusi, välja arvatud neid, mis on omased üksnes inimesele (TSÜS § 26). Seega, TsÜS-st 
tulenevalt tuleb küsimuse lahendamisel, kas ülesande täitmist on võimalik delegeerida, silmas 
pidada, kas ülesannete täitmine sobib kokku ülesande võimaliku täitja huvidega ja milline peaks 
olema tema õigusvõime.    

Õiguskantsler märgib, et „[a]valike ülesannete erasektorile üleandmise põhiseaduslike piirangute 
lubatavuse üle otsustamisel on määravaks kolm kriteeriumi: ülesande olemus, ülesannet vahetult 
täitvate isikute staatus ning isiku põhiõigustesse sekkumise intensiivsus. Hinnates konkreetsel juhul 
nimetatud kriteeriume koosmõjus, saab teha otsuse, kas avalik ülesanne on erasektorile 
põhimõtteliselt üleantav ning milline võiks olla ülesande üleandmise lubatav vorm.”. 1550 

Järelikult, lisaks ülesande võimaliku täitja huvile mingi tegevuse ülevõtmise vastu tuleb kaaluda, 
(1) kas riigi või kohaliku omavalitsuse ülesanne on olemuslikult üleantav, (2) kas on võimalik, et 
ülesandeid täidavad isikud, kes ei ole avalikud teenistujad, (3) kas ülesande täitmine võib kaasa 
tuua põhiõigustesse sekkumise ja kui, siis kui suur on sekkumise intensiivsus ning kuidas 
võimalikke riske maandada. 

Ülesande olemusest tulenevad kriteeriumid 

Õiguskantsler märgib, et „[i]gal riigil on teatud hulk avalikke ülesandeid, mida riik peab igal juhul 
jääma täitma vahetus organisatsioonilises vormis ja mille üleandmine erasektorile pole lubatav. 
Need on eeskätt nn tuumikfunktsioonid, milleta ei saa rääkida enam toimivast riigist.”.1551 
Riigikohus kinnitab: „Neid ülesandeid, mida on põhiseaduse mõtte kohaselt kohustatud täitma 
riigivõim ja mis seetõttu moodustavad riigivõimu tuumikfunktsiooni, ei saa riigivõim delegeerida 
eraõiguslikule juriidilisele isikule.”.1552  

Tuumikfunktsioonide loetelu põhiseadusest ei leia. Abi võib olla õiguskantsleri arvamusest, et 
„[k]uigi põhiõigusi ei liigitata tähtsateks ja vähem tähtsateks, loetakse teatud põhiõigusi, nt 
inimväärikus (PS § 10), õigus elule (PS § 16), keeld piinata ja julmalt või väärikust alandavalt 
kohelda või karistada (PS § 18) ning õigust vabadusele ja isikupuutumatusele (PS § 20) 

                                                 
1550 Õiguskantsleri 2006.aasta tegevuse ülevaade. Osundatud. 
1551 Õiguskantsleri 2006.aasta tegevuse ülevaade. Osundatud. 
1552 RK Üldkogu otsus 16.05.2008.a. nr 3-1-1-86-07, p. 21. 
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kaalukamateks.”.1553 Eeltoodust võib teha järelduse, riigi tuumikfunktsioonid peavad tagama 
nimetatud põhiõigused. 

Praktikas kerkinud vaidluste lahendamisel on nii õiguskantsler kui Riigikohus asunud seisukohale, 
et karistusvõimu üleandmist eraõiguslikule juriidilisele isikule ei saa lugeda aktsepteeritavaks. 1554 
Antud näites oli otseselt tegemist PS §-st 18 ja § 20 tulenevate põhiõiguste tagamisega.  

Õiguskantsler on andnud õigusliku hinnangu ka kohaliku omavalitsuse kohustusele pidada ülal 
vajalikul arvul õppeasutusi tasuta hariduse andmiseks (PS § 37) ning leidnud, et olulise 
riigifunktsiooni delegeerimisel eraõiguslikule isikule puuduvad võimalused tagada tähtajatult ning 
tõhusalt õpilastele kvaliteetse ja tasuta hariduse andmine. 1555  

OÜ Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid on oma avalduses õiguskantslerile ühistranspordiseaduse 
§-ga 27 pandud mittehüvitatava veokohustuse põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks olnud 
järgmisel seisukohal: „[s]otsiaalabi tagamine igapäevaelus toimetulekuks abi vajavatele inimestele 
on põhiseaduse §-st 10 tulenevalt riigi tuumikülesanne. … Avaldaja on seisukohal, et põhiseadus 
iseenesest ei keela panna põhiseaduse järgi riigi kohustuseks oleva ülesande täitmist, sh sotsiaalabi 
andmist, eraõiguslikele isikutele. Samas saab ... [see] hõlmata üksnes sellise kohustuse tehnilist 
täitmist.” 1556. Edasi väidab avaldaja, et riigi ülesandeks oleva kohustuse täitmisega seotud kulud 
peavad jääma riigi kanda, sest kui riik kohustab eraõiguslikke isikuid ülesannet nii täitma kui 
rahastama, siis puudub riigil vastava ülesande täitmisega igasugune side ning riigi kohustus 
muutub vastaval juhul eraõigusliku isiku kohustuseks, mis aga oleks vastuolus põhiseadusega. 
Antud juhul on oluline pöörata tähelepanu, et OÜ Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid on 
arvamusel, et sotsiaalabi, mis on üks sotsiaalse kaitse komponent, on riigi tuumikülesanne, kuid 
selle ülesande täitmise võib mingis osas (nt tehnilise täitmise osas) panna eraõiguslikele isikutele.  

Eeltoodust tulenevalt ja arvestades, et oluliste põhiõiguste hulka loetakse inimväärikus, mille 
tagamine on otseselt seotud sotsiaalsete põhiõigustega (PS § 10)1557 ning et Eesti Vabariigi 
põhiseaduses on expressis verbis väljendatud sotsiaalriigi põhimõte (PS § 10), samuti seda, et 
õiguskantsler on seostanud tuumikfunktsioonidega vähemalt ühe sotsiaalse põhiõiguse tagamise - 
õiguse tasuta haridusele põhiseaduses ettenähtud ulatuses -, tuleks võtta üldisem seisukoht, et 
sotsiaalsete põhiõiguste tagamine kuulub riigi tuumikfunktsioonide hulka vähemalt niivõrd, 
kuivõrd need õigused on otseselt loetletud põhiõiguste kataloogis ja selles ulatuses, mis on otseselt 
põhiseadusega ette nähtud („riik peab hoolitsema nende kodanike eest, kes ei suuda endale ise 
elatist teenida, ja tagama nende äraelamise“1558). See tähendab, et põhimõtteliselt ei saa riik neid 
ülesandeid erasektorile täielikult üle anda. Siiski peaks olema võimalik anda nende ülesannete 
korraldamine avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, vastasel juhul oleks PS § 28 sätestatud õiguse 
tervise kaitsele ja riigi abile töövõimetuse korral tagamine avalik-õigusliku Eesti Haigekassa kaudu 
põhiseadusega vastuolus.  

                                                 
1553 Õiguskantsleri 2006.aasta tegevuse ülevaade. Osundatud. 
1554 Õiguskantsleri arvamus põhiseaduslikkuse kohtumenetluses. – Õiguskantsleri kantselei; RK Üldkogu otsus 

16.05.2008.a. nr 3-1-1-86-07, p. 26. 
1555 Õiguskantsleri soovitus õiguspärasuse jälgimiseks. – Õiguskantsleri kantselei.  
1556 OÜ Advokaadibüroo Raidla ja Partnerid avaldus õiguskantslerile ühistranspordiseaduse §-ga 27 pandud 

mittehüvitatava veokohustuse põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks 31.märtsist 2008. – Õiguskantsleri kantselei. 
1557 Vt nt Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. - Juura, Õigusteabe AS, Tln., 2002. 
1558 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Osundatud, § 10, komm. 3.2. 
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Ülesannet vahetult täitvate isikute staatusest tulenevad kriteeriumid 

Riigivõimu üleandmine avalik-õiguslikele isikutele ei ole piiranguteta, nt tuleb kaaluda, kuivõrd on 
vajalik, et avalikku võimu teostaksid avalikud teenistujad. PS § 30 rõhutab avaliku teenistuse 
olulisust. Seega, eelduslikult teostab täidesaatvat võimu avalik teenistuja.  

Ülesannete täitmisel avalike teenistujate poolt tuleb arvestada, et nende suhtes kehtivad erilised 
nõudmised. Näiteks kehtib nende suhtes reeglina Eesti kodakondsuse nõue, nende suhtes võib 
rakendada ettevõtlusega tegelemise, tulundusühendustesse koondumise, erakondadesse ja mõnda 
liiku mittetulundusühingutesse kuulumise nõuet (PS §§ 31 ja 48). Ametikohale, kus ametnikul on 
õigus avaliku korra ja julgeoleku tagamisel piirata isiku põhiõigusi ja vabadusi, võibki avaliku 
teenistuse seaduse (edaspidi ATS) § 16 lg 3 tulenevalt nimetada ainult Eesti kodaniku. ATS paneb 
teenistujatele võrreldes lepingu alusel töötavate inimestega veel mitmeid lisakohustusi ja 
piiranguid, pannes riigile samal ajal kohustuse garanteerida teenistujatele täiendavad sotsiaalsed 
tagatised.   

Arvestada tuleb Justiitsministeeriumi poolt ettevalmistatud uue avaliku teenistuse seaduse eelnõuga 
planeeritud muudatusi. Eelnõu seletuskirja kohaselt on üheks eesmärgiks oluliselt vähendada 
avalike teenistujate arvu, laiendades riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutustes võimalusi 
töötamiseks töölepingu alusel. Põhjenduseks on märgitud, et põhjuseta piirangute seadmine ja 
sellele vastukaaluks hüvede andmine ei ole enam aktsepteeritav, mistõttu tuleks ametnikke, kelle 
suhtes on erilised õigused ja kohustused põhjendatud, eristada teistest praegustest avalikest 
teenistujatest.1559 

Justiitsministeerium on eelnõu tegemisel toetunud ka Euroopa Komisjoni arvamusele ning Euroopa 
Liidu liikmesriikide praktikale. Eelnõu seletuskirja kohaselt on Euroopa Komisjon leidnud, et 
avalikku teenistust tuleb mõista kitsalt ja ametnikena käsitada järgmistes ametites töötamist: 
kaitsevägi, politsei ja teised õiguskaitseorganid, kohtud, maksuasutused, diplomaatiline teenistus, 
ministeeriumid (piiratud), regionaalne ja kohaliku võimutasand (väga piiratud), keskpank (väga 
piiratud) ning teised avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kus teostatakse riigivõimu.1560 Eelnõu 
kohaselt on avaliku võimu teostamine seotud ainult järgmiste ülesannete täitmisega:  

1. ametiasutuse juhtimine;  
2. järelevalve teostamine;  
3. riigikaitse teostamine;  
4. õigusemõistmise  sisuline ettevalmistamine;  
5. sunnivahendi rakendamine;  
6. riikliku süüdistuse esindamine ja selle sisuline ettevalmistamine;  
7. riigi diplomaatiline esindamine;  
8. haldusaktide andmine ja halduslepingute sõlmimine;  
9. ministeeriumi põhifunktsioonide täitmine.  

Eeltoodut arvestades võib öelda, et sotsiaalse kaitse valdkonnas jääksid avaliku võimu 
teostamisega seotud ülesanneteks  ministeeriumi põhifunktsioonide täitmine, ametiasutuse 
juhtimine, haldusaktide andmine, halduslepingute sõlmimine, järelevalve teostamine ja 
                                                 
1559 Avaliku teenistuse seaduse eelnõu seletuskiri, 13.10.2008. Arvutivõrgus: http://eoigus.just.ee/, 15.detsember 2008. 
1560 C. Demmke. European civil services between tradition and reform. - European Institute of Public Administration, 

Maastricht, Netherlands, 2004. 
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sunnivahendi rakendamine. Mõnel juhul jääb sotsiaalkaitse valdkonda ka riigi diplomaatiline 
esindamine (nt atašeede töö).  

Avalike ülesannete üleandmisel avalik-õiguslikule juriidilisele isikule jääb viimasele õigus anda 
haldusakte ja sõlmida halduslepinguid. Tõenäoliselt peaks avalik-õiguslikule juriidilisele isikule 
jääma ka teatud piires järelevalve teostamise ja sunnivahendi rakendamise võimalus (nt kontroll 
isikule väljamakstavate summade õigsuse üle, enammakstud summade sissenõudmise õigus ja 
ettekirjutuse mittetäitmisel sunnivahendi kohaldamise õigus). 

Kui ülesanne on täitmiseks üle antud eraõiguslikule juriidilisele isikule, siis olukorras, kus ta täidab 
seaduse alusel avaliku halduse ülesandeid, peaks on tal olema õigus anda haldusakte ja sõlmida 
halduslepinguid.1561  

Haldustoimingute teostamise võimalikkus muude isikute kui avalike teenistujate poolt on võimalik 
ka juba kehtiva seaduse alusel. Volitus selleks tuleneb haldusmenetluse seaduse1562 (edaspidi 
HMS) paragrahvidest 8, 51 ja 96. HMS § 8 kohaselt on haldusorgan seadusega, selle alusel antud 
määrusega või halduslepinguga avaliku halduse ülesandeid täitma volitatud asutus, kogu või isik 
ning haldusorganisiseselt määratakse isikud, kes tegutsevad haldusmenetluses haldusorgani nimel, 
kui seaduses või määruses ei ole sätestatud teisiti. HMS § 51 lg 1 kohaselt on haldusakt 
haldusorgani poolt haldusülesannete täitmisel avalikõigulikus suhtes antud õigusakt ning HMS § 
96 lg 1 kohaselt on halduslepingu pooleks riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse kõrval muu avalik-
õiguslik juriidiline isik, eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kes seaduse alusel täidab 
avaliku halduse ülesandeid. 

Eeltoodust tulenevalt ei ole alati vältimatult vajalik, et haldustoiminguid teostaks avalik teenistuja. 
Pädevuse piires võib haldustoiminguid teostada ka avaliku halduse ülesandeid täitma volitatud muu 
isik.  

Isikute põhiõigustesse sekkumise intensiivsus 

Põhiseaduse § 11 kohaselt tohib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Need 
piirangud peavad olema demokraatlikus ühiskonnas vajalikud ega tohi moonutada piiratavate 
õiguste ja vabaduste olemust. Põhiseaduse § 10 kohaselt ei välista PS II peatükis (põhiõigused, 
vabadused ja kohustused) loetletud õigused, vabadused ja kohustused muid õigusi, vabadusi ega 
kohustusi, mis tulenevad põhiseaduse mõttest või on sellega kooskõlas ja vastavad inimväärikuse 
ning sotsiaalse ja demokraatliku õigusriigi põhimõtetele. 

Avalike ülesannete delegeerimise üle otsustamisel tuleks eelkõige lähtuda sellest, kas tegemist on 
põhiõigusega või mitte. Kui on tegemist õigusega, mis ei ole põhiõigus, siis delegeerimisel 
konflikti põhiseadusega ei ole ning otsuse tegemisel tuleks lähtuda muudest argumentidest (nt 
majanduslik efektiivsus).  

Kui tegemist on põhiõigusega, tuleks delegeerimist kaaluda eriti hoolikalt. Kuna põhiseadus ei 
kehtesta otseselt sotsiaalsete õiguste ulatust (nt PS § 28 lg 2 2. lause kohaselt sätestab abi liigid, 

                                                 
1561 Vt nt M. Burgi. Privatisierung öffentlicher Aufgaben – Gestaltungsmöglichkeiten, Grenzen, Regelungsbedarf. 

Gutachtend für den 67. Deutschen Juristentag – Verhandlungen des siebenundsechzigsten Deutschen Juristentages, 
Band I, Teil D. München: Beck, 2008, D 39 ja 43. 

1562 Haldusmenetluse seadus. – RT I 2001, 58, 354. 
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ulatuse ning saamise tingimused ja korra seadus), siis on võimalik, et õigus on seadusega tagatud 
ulatuslikumalt, kui õiguse tuum. Sellisel juhul võib kaaluda õiguse tagamise korraldamisse 
erasektori kaasamist osas, mis tagab õiguse tuumast enamat. Erasektor võib olla kaasatud ka 
põhiõiguse tagamisega seotud oluliste, kuid siiski mitte põhiliste funktsioonide teostamisse. 
Vastutus põhiõiguse tuuma tagamise eest peab jääma avalikule sektorile.  

Sotsiaalsetesse põhiõigustesse sekkumise intensiivsuse seisukohalt on oluline märkida ka 
vaidemenetluse efektiivsuse olulisust. Igale isikule, kes arvab, et tema sotsiaalseid põhiõigusi on 
rikutud, peab olema tagatud kaebuse kiire ja asjatundlik läbivaatamine.  

Partnerite kaasamise vajadus 

Riigivõimu teostamisel tuleb kaaluda, kuivõrd on võimalik kaasata avalike huvide teostamisse 
sotsiaalpartnereid või muid poliitika teostamisel asjasse puutuvad huvigruppe. Partnerite kaasamise 
nõude saab tuletada PS §-st 1, mis rõhutab, et rahvas on kõrgeima riigivõimu kandja. PS § 56 
kohaselt teostab rahvas end hääleõiguslike kodanike kaudu Riigikogu valimisega ja 
rahvahääletusega. Samas sätestab PS § 29 lg 5, et töötajate ja tööandjate ühingutesse ja liitudesse 
kuulumine on vaba ning töötajate ja tööandjate ühingud ja liidud võivad oma õiguste ja seaduslike 
huvide eest seista vahenditega, mida seadus ei keela. Oma õiguste ja seaduslike huvide eest 
seismine tähendab võimalust ühiskonnas olulistel teemadel kaasa rääkida, otsustamises osaleda ja 
vastutust kanda.  

Heaks näiteks on Eesti töötuskindlustuse süsteem. 2001.a vastuvõetud töötuskindlustuse seaduse 
(edaspidi TKindlS) menetlemise ajal Riigikogus esitasid Eesti Ametiühingute Keskliit ning Eesti 
Tööandjate ja Tööstuse Keskliit ühise seisukoha, et „need, kes valdavalt teevad sissemakseid, … 
need ka vastutavad või võtavad enda kanda vastutuse, kuidas neid vahendeid hoida, kuidas neid 
kasutada, et kindlustatud oma raha kätte saaksid. … Kui sissemakseid teevad töötajad, tööandjad ja 
tööandjana teatud osas ka Vabariigi Valitsus, kusjuures riigile ja valitsusele jäävad teatud 
kohustused (kui me seda seaduseelnõu täpselt loeme, siis näeme teatud kohustusi ka maksude 
kokkukorjamise näol), siis leidsid sotsiaalpartnerid ühiselt, et avalik-õiguslikku institutsiooni … 
Oleks olnud võimalik luua seda kindlustust näiteks ainult tööandjate ja töötajate juhitavana. Siis ei 
oleks ta olnud avalik-õiguslik, vaid eraõiguslik sihtasutus. See variant jäi nendes aruteludes, mida 
Eesti ametiühingute ja tööandjatega peeti, kõrvale, sest sel ei leitud tulevikku olevat, vaid leiti, et 
meile on jõukohane alustada just avalik-õigusliku Töötukassaga …”.1563 Seega leiti, et 
sotsiaalpartneritel on töötuskindlustuses oluline roll ning nad kaasati selle korraldamisse.  

Partnerid tuleb kindlasti kaasata sotsiaalhoolekande korraldamisse, sest PS § 28 lg 3 kohaselt 
soodustab riik vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. 

1.1.2. Avalik-õiguslik juriidiline isik kui põhiõiguste ka ndja 

Avalik-õiguslikud isikud on oma tegevuses suhteliselt iseseisvad, kuid nende pädevus avalik-
õiguslikes suhetes ei ole universaalne, vaid sõltub igal konkreetsel juhul avalik-õigusliku juriidilise 
isiku pädevusest.1564  

                                                 
1563 IX Riigikogu stenogramm, 13.juuni 2001. Arvutivõrgus: 

http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2001/06/t01061318-19.html#P2132_500755, 10.november 2008. 
1564 Vt nt K. Merusk. Osundatud. 
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Avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtimine sätestatakse seaduses. Valitsusasutustega on avalik-
õiguslikud juriidilised isikud koordinatsioonisuhetes.1565 Avalik-õigusliku juriidilise isiku suhtes 
teostatakse riiklikku järelevalvet.  

Üheks avalik-õigusliku juriidilise isiku tunnuseks on see, et tal on õigus varale. Siinkohal kehtib 
asjaõigusseaduses1566 sätestatu, et juriidilise isiku vara ega juriidiline isik ei saa kuuluda teistele 
isikutele ning kõigil omanikel on võrdsed õigused, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti (AÕS § 6 lg 
2). PS § 32 lg 1 kohaselt on igaühe omand puutumatu ja võrdselt kaitstud. Omandit võib omaniku 
nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras üldistes huvides õiglase ja 
kohese hüvituse eest. 

Avalike huvide tagamisel avalik-õigusliku isiku poolt tuleb märkida, et Eesti juhtivad 
õigusteadlased (K. Merusk,  R. Narits, R. Maruste ja Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud 
väljaande autorid) on pööranud tähelepanu sellele, et põhiõiguste kandjaks olemine on avalik-
õiguslike juriidiliste isikute puhul problemaatiline.  

Probleem ei ole ainult teoreetiline, vaid praktiline ja muutub eriti aktuaalseks nt olukorras, kus 
avalik-õigusliku isiku loomise üheks eesmärgiks on tagada põhiõiguste realiseerimiseks vajalikud 
vahendid.   

K. Merusk ja R. Narits on märkinud, et „[p]õhiline argument, mis räägib vastu avalik-õiguslike 
juriidiliste isikute võimele olla põhiõiguste kandjaks, on see, et Eesti põhiseaduse põhiõiguste 
kataloogi iseloomustab individualism, kus põhiõigused on olemuselt üksikisiku põhiõigused. Seda 
ei saa küll käsitleda absoluutsena, sest kui avalik-õigusliku juriidilise isiku eesmärk seisnebki 
individuaalsete põhiõiguste realiseerimises, siis võib ta olla põhiõiguste kandja. Eesti õiguskorras 
on sellisteks avalik-õiguslikeks juriidilisteks isikuteks näiteks ülikoolid (PS § 38 lg 2). … Protsessi 
põhiõigused laienevad eranditeta nii era- kui avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele. Tuginedes 
PS §-le 24 kuuluvad protsessi põhiõigused kõigile.”.1567 

R. Maruste on arvamusel, et „[a]valik-õiguslike isikute olukord õiguste ja vabaduste kandmise ning 
konstitutsioonilise kaitse osas erineb eraõiguslikest isikutest, kuigi § 9 lõike 2 sõnastus võib viidata 
nende sarnasele ja ehk võrdselegi olukorrale. Lähtuvalt õiguste ja vabaduste olemusest ning 
suhetest avalikku võimu ei saa avalik-õiguslikud isikud, kes ise teostavad avalikku (riigi)võimu, 
olla samaaegselt õiguste kandjad, vaid adressaadid, kellel õiguste ja vabaduste kontekstis puudub 
locus standi.1568 Nad on esmalt avalike huvide (avaliku võimu) teenistuses ning neil lasub § 14 
kohaselt õiguste ja vabaduste tagamise kohustus. Seega ei saa õiguste ja vabaduste kandjaks olla 
seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu asutused ning kohalikud omavalitsused. See laieneb 
üldjuhul ka olukorrale, kus riik tegutseb eraõiguslikus vormis ning täidab avalikku ülesannet või 
osutab avalik-õiguslikku teenust. Samuti vastupidisele olukorrale, kus eraõiguslik isik täidab 
avalik-õiguslikku ülesannet või osutab avalikku teenust. Seega määrav ei ole mitte formaalne 
staatus, vaid funktsiooni sisu, mida täidetakse1569. Hinnata tuleb, kas juriidiline isik toimib avalikes 

                                                 
1565 K. Merusk. Osundatud. 
1566 Asjaõigusseadus. - RT I 1993, 39, 590.  
1567 K. Merusk, R. Narits. Eesti konstitutsiooniõigusest. - Riigi ja kohaliku omavalitsuse ametnike pädevuskoolituse 

õppematerjal. Tallinn, 2000, lk. 66. Arvutivõrgus: http://www.avalikteenistus.ee/?id=10783#õigus_ah 10.november 
2008. 

1568 Locus Standi (ladina keeles „koht, kus seista”), õiguses – kaebeõigus.  
1569 Euroopa Inimõiguste Kohtu otsus 28541/95, Pellegrin v Prantsusmaa. 
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või erahuvides. Tähtis on ka riigi kontrolli ulatus ja ühingu sõltumatus. … Juriidilised isikud 
võivad tugineda põhiõigustele ja vabadustele ainult niivõrd, kuivõrd see on kooskõlas nende 
eesmärkide ning õiguste ja vabaduste olemusega. … Küll aga laienevad juriidilistele isikutele 
näiteks võrdse kohtlemise põhimõte, õigusomandile ja kahju hüvitamisele ning menetlusõigused. 
… Kui avalik-õigusliku juriidilise isik eesmärgiks on individuaalsete õiguste ja vabaduste kaitse ja 
teostamine ning isiku riigist iseseisvuse määr on niivõrd suur, et ei mõjusta õiguste ja vabaduste 
olemust ega too kaasa huvide konflikti, siis on põhimõtteliselt võimalik avalik-õigusliku isiku 
käsitamine põhiõiguste kandjana. Kuid igat juhtu tuleb kindlasti käsitleda eraldi.”.1570 Samas 
märgib R. Maruste, et Euroopa õiguses tuntakse siin ka erandlikke subjekte. „Euroopa, eriti Saksa 
konstitutsioonilises praktikas käsitletakse erandlike põhiõiguste subjektidena ülikoole ja 
teadusasutusi. Ka Eesti põhiseaduse § 38 viitab sellisele võimalusele…. See aga on üksikjuhtude ja 
kohtupraktika hinnata.”.1571  

Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaande kohaselt PS § lg 2 „ … sõnastus ei tee 
vahet era- ja avalik-õigusliku juriidiliste isikute vahel. Ka avaliku õiguse juriidiline isik on 
juriidiline isik § 9 lg 2 tähenduses. See ei tähenda siiski, et põhiõiguste kaitse avalik-õiguslikele 
juriidilistele isikutele laieneb. Põhiõigusvõime kaitse laienemine eeldab ka ülejäänud § 9 lg 2 
tunnuste täitmist ning peab seega olema veel kooskõlas juriidilise isiku üldiste eesmärkide ning 
põhiõiguse olemusega.” (p 8.1.3.).1572 PS § 9 lg 2 tõlgendamisel on lähtutud personaalse substraadi 
teooriast, mille kohaselt „ … reeglina puudub põhiõigusvõime avalik-õiguslikel juriidilistel 
isikutel. Eraõiguslikke juriidilisi isikuid tuleb eristada. Kõigepealt on välistatud nende eraõiguslike 
juriidiliste isikute põhiõigusvõime, mille kõik osakud on riigi või riigist alamal seisva avalik-
õigusliku juriidilise isiku käes ja mis teostavad teatud avalikke funktsioone. Peale selle on 
välistatud ka nende eraõiguslike juriidiliste isikute põhiõigusvõime, mis ei täida avalikke 
funktsioone, kuid mille kõik osakud kuuluvad riigile või riigist alamal seisvale juriidilisele isikule. 
Kõigil nendel juhtudel on juriidilise isiku taga avalik ja mitte erahuvi. … Põhiõigusvõime on 
seevastu reeglina olemas kõigil eraõiguslikel juriidilistel isikutel ja osalise õigusvõimega 
ühendustel, mille osakud kuuluvad füüsilistele või eraõiguslikele juriidilistele isikutele. Erandina 
võib nende põhiõigusvõime olla välistatud selles osas, milles nad teostavad avalikku funktsiooni. 
Kui eraõigusliku juriidilise isiku osakud kuuluvad osalt riigile ja osalt eraisikutele, siis on see 
juriidiline isik põhiõigusvõimeline osas, milles ta sõlmib eraõiguslikke tehinguid. Osas, milles ta 
täidab avalikku funktsiooni, ta põhiõigusvõimeline ei ole.” (p 8.2.1.).1573  

Põhiseaduse kommenteeritud väljaande autorid nõustuvad väitega, et „… ka avalik-õiguslike 
juriidiliste isikute suhtes tuleb kohaldada protsessipõhiõigusi. … Õigusriik ei ole mõeldav, kui osa 
õigussubjektide suhtes oleks lubatud kalduda kõrvale kõigi protsessipõhiõiguste aluseks oleva ausa 
kohtumõistmise (fair trial) põhimõttest.” (p 8.2.2.).1574  

Kokkuvõttes nendivad põhiseaduse kommenteeritud väljaande autorid, et „[k]ui peaks esile 
kerkima vajadus kaitsta avalik-õiguslikku juriidilist isikut sarnaselt eraõiguslikuga, tuleks PS-t 
vastavalt muuta ja lisada isevalitsusõiguse või autonoomia garantii.” (p 8.2.3).1575 

                                                 
1570 R. Maruste. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja –vabaduste kaitse. Tallinn, 2004, lk 263, 264. 
1571 Samas, lk  264.  
1572 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Osundatud.  
1573 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Osundatud.  
1574 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Osundatud.  
1575 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Osundatud.  
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Eesti Vabariigi Põhiseaduse kommenteeritud väljaande autorite seisukohtadega saab nõustuda 
osaliselt. Selle asemel, et võtta jäik seisukoht, et avalik-õiguslikul juriidilisel isikul saavad olla vaid 
protsessi põhiõigused, tuleks olukorda hinnata kaasuste põhiselt.  

Mis mõte oleks olnud luua nt avalik-õiguslik Eesti Haigekassa või Eesti Töötukassa, mille üheks 
peamiseks eesmärgiks oli nende korraldatavates valdkondades finantsautonoomia saavutamine, kui 
need avalik-õiguslikud isikud ei omaks õigust varale, mille kaitseks on nõudeõigus riigi vastu, kui 
riik peaks seda õigust rikkuma. Antud arvamust toetavad K. Meruski, R. Naritsa ja R. Maruste 
poolt esitatud seisukohad ning Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus 28.maist 
2008.a: „PS § 15 lg 1 sätestab isiku õiguse kohtulikule kaitsele - igaühel on õigus pöörduda oma 
õiguste ja vabaduste rikkumise korral kohtusse ning igaüks võib oma kohtuasja läbivaatamisel 
nõuda mis tahes asjassepuutuva seaduse, muu õigusakti või toimingu põhiseaduse vastaseks 
tunnistamist. Seega piiritleb sätte teine lause, et tegemist peab olema "oma kohtuasjaga" ning 
seadus, muu õigusakt või toiming peab olema "asjassepuutuv". Konkreetne normikontroll saab 
alguse konkreetsest kohtuasjast - üldjuhul isiku õiguste ja vabaduste kaitseks toimuvast haldus-, 
tsiviil- ja kriminaal- või väärteoasjast - ning selle kohtuasja menetlemisel peab olema tekkinud 
kahtlus asjassepuutuva ehk kohaldamisele kuuluva õigusakti põhiseaduspärasuses.”.1576 

Eeltoodust tulenevalt võib asuda seisukohale, et iga kohtuvaidlust avalik-õigusliku juriidilise isiku 
õiguste kaitseks riigi vastu ei peaks välistama alusel, et avalik-õiguslikul juriidilisel isikul puudub 
igasugune nõudeõigus riigi vastu. 

1.2. Sotsiaalse kaitse korraldus riigivõimu korraldust reguleerivate Eesti 
õigusaktide alusel  

Vabariigi Valitsuse seadus (edaspidi VVS) näeb ette, et Vabariigi Valitsus teostab täidesaatvat 
riigivõimu vahetult või valitsusasutuste kaudu (VVS § 1 lg 2).  

Täidesaatva riigivõimu asutused on valitsusasutused; valitsusasutuste hallatavad riigiasutused ja 
Eesti kaitsevägi (VVS § 38).  

Valitsusasutused on riigi eelarvest finantseeritavad asutused, millele seadusega või seaduse alusel 
antud põhiülesandeks on täidesaatva riigivõimu teostamine. Valitsusasutused on ametiasutusteks 
ATS § 2 tähenduses1577. Antud töö kontekstis omab tähtsust, et valitsusasutused on ministeeriumid, 
maavalitsused, samuti ametid ja inspektsioonid ning nende kohalikud täidesaatva riigivõimu 
volitusi omavad asutused. Seadusega võib ette näha ka teisi valitsusasutusi (VVS § 39). 
Valitsusasutused on aruandekohustuslikud Vabariigi Valitsuse või vastava ministri ees, kes suunab 
ja koordineerib nende tegevust ning teostab nende üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku 
järelevalvet. Valitsusasutused kasutavad riigieelarvelisi vahendeid ning annavad sellest aru seaduse 
ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras. Valitsusasutused põhinevad ainujuhtimisel, kui seaduses 
ei ole sätestatud teisiti. Valitsusasutuse juht nimetatakse ametisse ja vabastatakse ametist seaduses 
ettenähtud korras ja alustel. Valitsusasutuste pädevus kehtestatakse seadusega või seaduse alusel 
nende asutaja poolt. Valitsusasutused ei või delegeerida nende pädevusse antud õigusi ja kohustusi 
teistele riigi- või omavalitsuse asutustele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti või kui seda ei näe 

                                                 
1576 RK otsus 28.05.2008.a nr 3-4-1-4-08, p 13. 
1577 ATS § 2 lg 1: Ametiasutus on riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest finantseeritav asutus, kelle ülesandeks on 

avaliku võimu teostamine. Järgneb loetelu asutustest, milles töötamist loetakse avalikuks teenistuseks. 
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ette seaduse alusel sõlmitud haldusleping (VVS § 41). Seega on valitsusasutusi iseloomustavad 
märksõnad: juhi ametisse nimetamine seaduse alusel, ainujuhtimine, aruande-kohustuslikkus 
Vabariigi Valitsuse või vastutava ministri ees, teenistuslik järelevalve, finantseerimine riigieelarve 
vahenditest, tegutsemine seaduse alusel ning õiguste ja kohustuste delegeerimine ainult seaduse 
alusel või halduslepinguga.  

Valitsusasutuste haldamisel võivad olla riigi eelarvest finantseeritavad riigiasutused, kelle 
põhiülesandeks ei ole täidesaatva riigivõimu teostamine, kuid nad võivad seaduse alusel teostada 
täidesaatvat riigivõimu. Nimetatud riigiasutused teenindavad valitsusasutusi või täidavad teisi 
riiklikke ülesandeid (näiteks sotsiaalvaldkonnas). Valitsusasutuste hallatavaid riigiasutusi 
moodustavad, korraldavad ümber ja nende tegevuse lõpetavad valitsusasutused, kui seaduses ei 
sätestata teisiti. Valitsusasutuste hallatavad riigiasutused kuuluvad Vabariigi Valitsuse määratud 
ministeeriumi valitsemisalasse või näiteks maavalitsuse haldamisele (VVS § 43). Seega, 
valitsusasutuse haldamisel olevad riigiasutused pigem teenindavad valitsusasutusi ja täidavad teisi 
riiklikke ülesandeid, kui et teostavad täidesaatvat riigivõimu. Neil võib siiski ka viimatinimetatud 
funktsioon olla.  

Valitsemisalade korraldamiseks on moodustatud ministeeriumid. Ministeerium on valitsusasutus, 
mis täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse poolt seaduse alusel antud ülesandeid. 
Ministeerium on tema valitsemisalas olevate ametite ja inspektsioonide ning muude riigiasutuste 
kõrgemalseisev organ (VVS § 46). Ministeeriumit juhib minister, kes ka korraldab ministeeriumi 
valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi; vastutab põhiseaduse, ministeeriumi valitsemisala 
korraldavate teiste seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse 
määruste ja korralduste täitmise eest; otsustab ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad küsimused, 
kui nende otsustamine ei ole seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega pandud alluvatele 
ametiasutustele või ametnikele jne. Ministeeriumi struktuuriüksused, samuti tema valitsemisalas 
olevad asutused pöörduvad Vabariigi Valitsuse poole ministri kaudu (VVS § 49).  

Ministeeriumide valitsemisalad kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seadusega. Valitsusasutuste ja 
muude riigiasutuste kuuluvuse ministeeriumi valitsemisalasse määrab Vabariigi Valitsus, kui 
seadusest ei tulene teisiti (VVS § 57).  

Vastavalt VVS paragrahvidele 70-72 on amet seaduses sätestatud ning ministeeriumi valitsemisalas 
tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning 
kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. VVS ei kajasta, et amet täidab 
õigusaktidest tulenevaid ülesandeid oma valdkonnas (ameti funktsioon on eelkõige täitmine), kuid 
täitevfunktsioon tuleneb valitsusasutuse mõistest. Inspektsioon on seaduses sätestatud ning 
ministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. 
Inspektsiooni põhiülesanne on teostada riiklikku järelevalvet ning kohaldada riiklikku sundi 
seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Ametite ja inspektsioonide pädevus riikliku järelevalve 
teostamisel ning riikliku sunni kohaldamisel sätestatakse seadusega. Ametitel ja inspektsioonidel 
võivad olla kohalikud asutused. Seega, võrreldes ametiga puudub inspektsioonil 
juhtimisfunktsioon; VVS ei sätesta, et juhtimisfunktsioon peab tulenema seadusest. 

1.2.1. Sotsiaalse kaitse korraldus keskse riigivõimu kaudu  

Keskse riigivõimuna käsitletakse järgnevalt sotsiaalse kaitse korraldust Sotsiaalministeeriumi ja 
talle alluvate valitsusasutuste ning Rahandusministeeriumi kaudu.  
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1.2.1.1. Sotsiaalministeerium 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskavade koostamine ja 
elluviimine, rahva tervise kaitse ja arstiabi, tööhõive, tööturu ja töökeskkonna, sotsiaalse 
turvalisuse, sotsiaalkindlustuse ja -hoolekande korraldamine, naiste ja meeste võrdõiguslikkuse 
edendamine ja sellealase tegevuse koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude 
koostamine. Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on: Ravimiamet; Sotsiaalkindlustusamet; 
Tööturuamet; Tervishoiuamet; Tervisekaitseinspektsioon; Tööinspektsioon (VVS § 67). Avalik-
õiguslikud ja eraõiguslikud juriidilised isikud ministeeriumi valitsemisalasse ei kuulu. Nende 
suhteid valitsusasutusega reguleerib konkreetse juriidilise isiku kohta käiv seadus. 

Järgnevalt käsitletakse Sotsiaalkindlustusameti, Tööturuameti ja Tööinspektsiooni tegevust. 
Ravimiameti, Tervishoiuameti ja Tervisekaitseinspektsiooni tegevust on käsitletud käesoleva töö 
tervishoiukorralduse peatükis (ptk 2). 

1.2.1.2. Sotsiaalkindlustusamet 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olev Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA) on valitsusasutus, 
kes täidab õigusaktidest tulenevaid ülesandeid oma tegevusvaldkonnas ning teostab riiklikku 
järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses. Oma ülesannete 
täitmisel esindab amet riiki. SKA on riigieelarvest finantseeritav asutus, millel on oma eelarve ja 
arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus. SKA on aruandekohustuslik sotsiaalministri 
ees, kes suunab ja koordineerib selle tegevust ning teostab ameti üle teenistuslikku järelevalvet 
õigusaktidega sätestatud korras1578 (SKA põhimääruse § 1).  

SKA teostab oma põhimääruse kohaselt riigivõimu järgmises ulatuses (SKA põhimääruse § 2):  

Ameti tegevusvaldkond on riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine, 
elatisabi määramine ja maksmine ning riigile üleläinud elatisnõuete sissenõudmine, riigi tagatud 
õppelaenu summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine, puude raskusastme ja puudest 
tulenevate lisakulude ning püsiva töövõimetuse tuvastamine, rehabilitatsiooniteenuse osutamise 
tagamine ja rahastamine, psüühiliste erivajadustega inimestele hoolekandeteenuse osutamise 
korraldamine ja rahastamine ning ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine.  

SKA ülesanded on: 

1. riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine, maksmine, vastava praktika 
ühtlustamine ning pensionide, toetuste ja hüvitiste saajate ning neile määratud ja makstud 
pensionide, toetuste ja hüvitiste üle arvestuse pidamine; 

2. kinnipidamiste tegemine pensionidest, toetustest ja hüvitistest ning enammakstud summade 
sissenõudmine seaduses ettenähtud juhtudel ja korras; 

3. elatisabi määramine ja maksmine ning riigile üleläinud elatisnõuete sissenõudmine; 

4. riigi tagatud õppelaenu summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine ja selle üle 
arvestuse pidamine; 

                                                 
1578 Sotsiaalkindlustusameti põhimäärus. - RTL 2008, 72, 1014. 
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5. puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude ning püsiva töövõimetuse, selle 
tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamine ning töövõime kaotuse protsendi määramine, 
vastava praktika ühtlustamine ning ekspertiiside üle arvestuse pidamine; 

6. erihoolekandeteenuste osutamise korraldamine ja rahastamine ning järelevalve teostamine 
erihoolekandeteenuste üle; 

7. riigi osutatava rehabilitatsiooniteenuse osutamise tagamine ja rahastamine, järelevalve 
teostamine teenuse osutamise üle ning rehabilitatsiooniteenuse saajate üle arvestuse 
pidamine; 

8. ekspertarstidega tsiviilõiguslike lepingute sõlmimine ekspertiiside tegemiseks ning nende 
töö koordineerimine ja korraldamine; 

9. ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine ning selle korraldamine; 

10. riikliku pensionikindlustuse registri, arstliku ekspertiisi andmekogu, ohvriabi juhtumite 
andmebaasi ja muude ameti tööks vajalike andmekogude pidamine; 

11. riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingute ja muude rahvusvaheliste õigusaktide täitmine 
oma pädevuse piires; 

12. osalemine õigusaktide, sealhulgas riikidevaheliste sotsiaalkindlustuslepingute eelnõude 
väljatöötamises; 

13. ameti juures asuva vaidluskomisjoni töö korraldamine; 

14. ameti põhiülesannete täitmiseks vajaliku eelarve projekti koostamine, eelarve täitmise 
analüüs ja aruandlus; 

15. sotsiaalmaksu maksmine erijuhtudel; 

16. ameti valduses oleva riigivara valdamine ja kasutamine ning muu kui infotehnoloogilise 
vara käsutamine õigusaktidega ettenähtud tingimustel ja korras; 

17. riigi esindamine kohtuvaidlustes oma pädevuse piires; 

18. selgituste andmine ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide kohta;ameti 
teenistujate täienduskoolituse1579 korraldamine; 

19. vaidemenetluse läbiviimine seaduses sätestatud korras; 

20. muude õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.  

Esitatud loetelust selgub, et enamus SKA ülesandeid on seotud otseselt täidesaatva riigivõimu 
teostamisega - seadusega ettenähtud hüvitiste määramise, maksmise, vastava järelevalve ja praktika 

                                                 
1579 Korrektsem oleks kasutada mõistet „tööalane koolitus”, sest täiskasvanute koolituse seaduse (RT I 1993, 74, 1054) 

§ 3 lg 1 näeb ette tasemekoolituse, tööalase koolitus ja vabaharidusliku koolituse. Täienduskoolituse mõistet 
seaduses ei kasutata.  
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ühtlustamisega. SKA annab haldusakte ja teostab järelevalvet, mille efektiivseks tagamiseks võib 
SKA kohaldada riiklikku sundi (nt õigus teha isikule enammakstud summa tagasinõudmiseks 
ettekirjutus koos hoiatusega). Siiski, ülesannete puhul, mis on seotud mitterahaliste hüvitiste 
tagamisega, võib SKA-le pandud riigivõimu teostamine piirduda hüvitise osutamise korraldamise 
ja rahastamisega (nt psüühiliste erivajadusega inimestele hoolekandeteenuste, riigi osutatava 
rehabilitatsiooniteenuse, ohvri- ja lepitusteenuse osutamisel; põhimääruse punktid 6, 7, 9). 
Viimasel juhul on mitterahaliste hüvitiste osutamine delegeeritud vastavat pädevust omavatele 
isikutele, selle teostamiseks võib SKA sõlmida halduslepinguid. Nimetatud ülesannete puhul on 
tähelepanuväärne ka see, et tegemist on pigem sotsiaalteenuste kui sotsiaalkindlustuse 
korraldusega.  

SKA ülesanded tulenevad enamasti seadustest, kuid SKA pädevust analüüsides selgub, et nt 
sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) 2. peatükk („Sotsiaalhoolekande korraldus”, SHS §§ 5-
9) SKA osalust sotsiaalhoolekandes ei kajasta; siin on ülesanded ainult Sotsiaalministeeriumile, 
maavanemale ja kohaliku omavalitsuse üksusele. SKA-le pandud ülesanded võib leida SHS §dest 
113-1110, 1114, 381 ja 382,  kust selgub, et SKA-le on pandud rida kohustusi seoses 
rehabilitatsiooniteenuse osutamisega. SKA kohustused, mis on seotud psüühiliste erivajadustega 
inimestele hoolekandeteenuste osutamisega tulenevad aga ainult SHS § 17 lg 7 alusel kehtestatud 
sotsiaalministri 9.jaanuari 2008.a määrusest nr 5 „Psüühiliste erivajadustega inimeste 
hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded ning teenuste osutamise kord”.1580 Selline 
olukord ei vasta õigusselguse põhimõttele. Sotsiaalseadustiku tegemisel tuleks SKA ülesanded 
seadustikus (kas üldosas või vastava osa korralduse juures) kindlasti nimetada.  

1.2.1.3. Tööturuamet 

Tööturuamet (edaspidi TTA) teostab riigivõimu järgmises ulatuses1581 (TTA põhimääruse §§ 5, 6):   

TTA tegevusvaldkonnaks on riigi tööturupoliitika elluviimine, tööturuteenuste osutamise ja 
tööturutoetuste maksmise korraldamine, arvestuse pidamine töötute ja tööotsijate üle, 
tööturuteenuste osutamise riikliku registri pidamine, Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu 
struktuurifondide kasutuselevõtuks meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” ja Euroopa 
Ühenduse algatuse Equal rakendusüksuse ülesannete täitmine ning EURES võrgustikuga 
seonduvate tegevuste ja teenuste osutamine ning korraldamine.  

TTA: 

1. korraldab oma osakondade kaudu tööturuteenuste osutamist, maksab tööturutoetusi ning 
peab arvestust töötute, tööotsijate ja tööturuteenuste osutamise üle, töötades välja vastavad 
eeskirjad, korrad, standardid, juhendid ja dokumentatsiooni vormid; 

2. osaleb oma tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamises ning 
nende harmoniseerimises Euroopa Liidu õigusega, teeb õigusaktide parandamiseks 
ettepanekuid ja korraldab nende rakendamise ning teostab järelevalvet oma pädevuse piires; 

                                                 
1580 Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenustele esitatavad kohustuslikud nõuded ning teenuse osutamise 

kord. - RTL 2008, 4, 49.  
1581 Tööturuameti põhimäärus. - RTL 2005, 121, 1894. 
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3. koostöös Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonnaga osaleb riigi tööturupoliitika eesmärkide, 
strateegiadokumentide, programmide väljatöötamises, teeb nende parandamiseks 
ettepanekuid ning korraldab nende elluviimise; 

4. osaleb töötuskindlustussüsteemi rakendamisel ja edastab vastavalt „Töötuskindlustuse 
seadusele” informatsiooni Töötukassale; 

5. lähtub projektide koostamisel ja elluviimisel tööturupoliitika eesmärkidest ja 
strateegiadokumentidest; 

6. rakendab ja haldab töötute, tööotsijate ja osutatud tööturuteenuste andmekogusid, tagab 
ameti tegevuse kohta andmete kogumise ja nende andmete kvaliteedi, töötleb ja analüüsib 
kogutud andmeid ning teeb andmetest regulaarseid kokkuvõtteid; 

7. osaleb tööturumeetmete mõju ja tulemuslikkuse analüüsimisel, uurib töötute, tööotsijate ja 
tööandjate rahulolu tööturuteenuste ja -toetuste osutamisega ning esitab ettepanekuid 
Sotsiaalministeeriumi tööturu osakonnale tööturumeetmete täiustamiseks; 

8. suhtleb ning teeb koostööd välisriikide asutustega ja rahvusvaheliste organisatsioonidega 
tööturgu puudutavates küsimustes, sealhulgas korraldab riikidevahelist töövahendust 
rahvusvaheliste lepingute alusel ja rakendab EURES võrgustikku; 

9. täidab Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks meetme 
1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” rakendusüksuse ülesandeid; 

10. täidab Euroopa Ühenduse algatuse Equal rakendusüksuse ülesandeid; 

11. osaleb Euroopa Liidu ametkondadevaheliste töörühmade töös ning korraldab 
välislepingutest ja teistest rahvusvahelistest õigusaktidest tulenevate tööturuteenuste 
osutamise ja töötu sotsiaalse kaitse alaste kohustuste täitmist; 

12. valmistab ette ameti eelarve projekti, kontrollib eelarve täitmist ning koostab eelarve 
täitmise aruande; 

13. korraldab ja koordineerib koostööd riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, töövõtjate ja 
tööandjate ühenduste ja liitudega tööhõiveprobleemide lahendamiseks ning töötu sotsiaalse 
kaitse korraldamiseks; 

14. maksab sotsiaalmaksu erijuhtudel; 

15. valdab, kasutab ja käsutab ameti valduses olevat riigivara õigusaktidega ettenähtud 
tingimustel ja korras; 

16. esindab riiki kohtuvaidlustes oma pädevuse piires; 

17. vastab märgukirjadele ja selgitustaotlustele, korraldab teabe avalikustamist ning 
teabenõuete täitmist; 

18. korraldab tööandjale loa andmist töökoha täitmiseks välismaalasega; 
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19. korraldab tööraamatute ja nende vahelehtede müüki; 

20. viib läbi vaidemenetlust seaduses sätestatud korras; 

21. kohaldab riiklikku sundi seadus sätestatud korras ja juhtudel; 

22. täidab muid talle seaduste ja teiste õigusaktidega pandud ülesandeid.  

23. Ka TTA teostab otseselt täidesaatvat riigivõimu ning võib anda haldusakte ning kohaldada 
riiklikku sundi. Mõnel juhul piirdub talle pandud riigivõimu teostamine hüvitise osutamise 
korraldamisega (nt tööturuteenuste korraldamine, TTA põhimääruse § 6 p 1). TTA võib 
nende hüvitiste osutamise delegeerida halduslepinguga vastavat pädevust omavatele 
isikutele. TTA-le pandud ülesanne lähtuda projektide koostamisel ja elluviimisel 
tööturupoliitika eesmärkidest ja strateegiadokumentidest (p 5) on pigem tegevuse aluseks 
olev põhimõte, kui eraldi ülesanne.  

Võrreldes SKA-ga ei ole TTA-le pandud ülesannet praktika ühtlustamiseks ja meetmete 
rahastamiseks, samal ajal on ülesanne osaleda poliitikameetmete ja õigusaktide väljatöötamises. 
Sotsiaalseadustiku väljatöötamisel tuleks kriitilise pilguga hinnata, kas erisused on põhjendatud, 
ütlasi tuleks otsustada, milles seisneb (või peaks seisnema) sotsiaalse kaitse korraldamisel 
valitsusasutuse juhtimisfunktsioon (arvestada ka, et PS § 87 ei näe otseselt ette Vabariigi Valitsuse 
juhtimisfunktsiooni, vaid, et Vabariigi Valitsus „viib ellu” poliitikat,  „suunab”, „koordineerib”, 
„korraldab” jne, seega on PS sõnastus suunatud otseselt täitmisele).  

1.2.1.4. Tööinspektsioon 

Tööinspektsioon (edaspidi TI) on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis 
teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses 
(TI põhimääruse § 1 lg 1).1582 

TI põhiülesanneteks on töökeskkonnapoliitika elluviimine1583, riiklik järelevalve töötervishoidu, 
tööohutust ja töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, 
töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete töövaidluste 
lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis (TI põhimääruse § 8).  

TI: 

1. kavandab, koordineerib ja teeb riiklikku järelevalvet töötervishoidu, tööohutust ja 
töösuhteid reguleerivate õigusaktide töökeskkonnas täitmise üle ning kohaldab riiklikku 
sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses; 

2. teeb ennetustööd töökeskkonna ohutuks muutmiseks ja tööelu kvaliteedi tõstmiseks, 
kaasates asjaomaseid asutusi ja organisatsioone; 

                                                 
1582 Tööinspektsiooni põhimäärus. – RTL 2007, 80, 1382.  
1583 Tekib küsimus, kas töökeskkonna poliitika elluviimist võib pidada riikliku järelevalve või riikliku sunni 

funktsiooniks, eriti kui järgneb loetelu nii nagu see TI põhimääruses põhiülesandena kirjas on. Kui see on iseseisev 
funktsioon, siis tekib VVS § 70-72 sätestatu põhjal küsimus, kas TI tegevus väljub inspektsioonina kvalifitseeritava 
valitsusasutuse funktsioonide raamidest ja kattub ametina kvalifitseeritava valitsusasutuse funktsioonidega.  
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3. teeb Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid töökeskkonnapoliitika väljatöötamiseks ja töötab 
välja strateegia oma ülesannete täitmiseks töökeskkonnapoliitika elluviimisel; 

4. teeb Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid tööohutust, töötervishoidu ja töösuhteid 
reguleerivate õigusaktide väljatöötamiseks ja nende muutmiseks ning annab arvamusi 
õigusaktide eelnõude kohta; 

5. uurib surmaga lõppenud tööõnnetusi ning vajadusel kutsehaigestumisjuhtumeid ja muid 
tööõnnetusi, teeb järelevalvet tööõnnetuste uurimise ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste 
ennetamise abinõude rakendamise üle; 

6. peab tööõnnetuste, kutsehaigestumis- ja tööst põhjustatud haigestumisjuhtumite andmeid 
ning muid järelevalvetööks vajalikke andmeid sisaldavat andmekogu ning vahetab andmeid 
asjaomaste asutustega; analüüsib töökeskkonna olukorda; 

7. teeb turujärelevalvet töökeskkonnas kasutatavate isikukaitsevahendite ohutuse ja 
kaitseomaduste tagamise üle nende valmistamisel ja müümisel; 

8. kontrollib vajaduse korral uues või rekonstrueeritud ehitises töötingimuste vastavust 
kehtestatud nõuetele; 

9. teeb otsuseid seaduses ettenähtud juhtudel nõusoleku või kooskõlastuse andmise või sellest 
keeldumise kohta; 

10. lahendab individuaalseid töövaidlusi seaduses ettenähtud korras; 

11. annab oma pädevuse piires välja haldusakte ja lahendab vaideid; 

12. viib läbi väärteoasja kohtuvälise menetluse seaduses ettenähtud juhtudel ja korras; 

13. alustab kriminaalmenetlust ja teeb edasilükkamatuid uurimistoiminguid; 

14. esindab riiki kohtuvaidlustes oma pädevuse piires; 

15. teeb koostööd täidesaatva riigivõimu asutuste, kohalike omavalitsusasutuste, tööandjate ja 
töötajate esindusorganisatsioonide ning rahvusvaheliste organisatsioonidega; 

16. koordineerib ja korraldab üldsuse, töötajate ja tööandjate teavitamise tööohutust, 
töötervishoidu ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide rakendamisest ning järelevalve 
tulemustest; 

17. vastab märgukirjadele, selgitustaotlustele ja teabenõuetele, korraldab teabe avalikustamise; 
haldab veebilehte; 

18. töötab välja personalipoliitika ja -strateegia selle elluviimiseks; töötab välja personali 
koolitusstrateegia, koordineerib väliskoostöö raames läbiviidavat koolitust, korraldab 
ametnike tööalase väljaõppe ja täiendõppe; 
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19. valmistab ette eelarve projekti, kontrollib eelarve täitmist ning koostab eelarve täitmise 
aruande; 

20. valdab, kasutab ja käsutab enda valduses olevat riigivara õigusaktidega ettenähtud 
tingimustel ja korras; 

21. täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid (TI põhimääruse § 9). 

TI ülesannete loetelu näitab, et TI tegevus on seotud tööõnnetuste ja kutsehaigustega (nt TI 
põhimääruse § 9 p 1-8). TI otsustab ka seaduses ettenähtud juhtudel nõusoleku või kooskõlastuse 
andmise (TI põhimääruse § 9 p 9), muuhulgas nt Eesti Vabariigi töölepingu seaduse1584 § 893 lg 1 
kohaselt töölepingute kollektiivse lõpetamise korral, mis on eelduseks TKindlS-s ettenähtud 
hüvitise saamiseks töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral (TKindlS 3. peatükk). Nii 
tööõnnetuse ja kutsehaiguskindlustus kui ka töötuskindlustus on sotsiaalkindlustuse valdkonnad, 
mis põhimõtteliselt kuuluvad (võiksid kuuluda) sotsiaalseadustiku reguleerimisalasse (vt käesoleva 
töö osa 3.5.1. „Sotsiaalõiguse tuumikregulatsioonid”). Siiski on TI tegevus pigem seotud tööõiguse 
rakendamise üle järelevalve teostamisega, kui sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalhoolekande 
korraldamisega, seetõttu TI tegevust järgnevalt ei käsitleta. Töögrupp teeb ettepaneku TI tegevust 
sotsiaalseadustikuga mitte hõlmata.  

Tähelepanu võiks aga pöörata sellele, et eraldi ülesandena on välja toodud personalipoliitika ja -
strateegia väljatöötamine ja elluviimine (p 18), sellist ülesannet SKA-l ja TTA-le ei ole. TTA-l 
puudub ka ülesanne korraldada töötajate täiendkoolitust. 

1.2.1.5. Rahandusministeeriumi valitsemisala 

Kuna antud töö hõlmab kogumispensionide seadust1585 (edaspidi KoPS), mille rakendamine on 
Rahandusministeeriumi valitsemisalas, tuleb analüüsida ka Rahandusministeeriumi valitsemisala. 
Vastavalt VVS §-le 65 on Rahandusministeeriumi valitsemisalas valitsuse finants- ja 
ressursihalduspoliitika ning riigi eelarvepoliitika kavandamise koordineerimine ja elluviimine, 
maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, riigiabi 
andmise lubade menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse ja kasutamise üle järelevalve teostamine, 
riigihangete alane tegevus, riiklik statistika, valitsuse sisekontrolli süsteemi rakendamise ja 
siseauditi korraldamise koordineerimine, riigiraamatupidamine, riigi finantsvarade ja -kohustuste 
haldamine, riigile antav välisabi ja laenud ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. 
Rahandusministeeriumi valitsemisalas on Maksu- ja Tolliamet (edaspidi MaTA); Riigihangete 
amet ja Statistikaamet. Kuna VVS-st ei selgu otseselt, miks on kogumispensionide seaduse 
rakendamine rahandusministeeriumi pädevuses, tuleb hinnata Rahandusministeeriumi 
põhimääruses ja KoPS-s sätestatut.  

Rahandusministeeriumi põhimääruse1586 üldsätted ei too asjasse selgust, need sisuliselt kordavad 
VVS-s sätestatut.1587 Põhimääruse punktist 25 aga selgub, et finants- ja maksupoliitika 

                                                 
1584 Eesti Vabariigi töölepingu seadus. - RT 1992, 15/16, 241. 
1585 Kogumispensionide seadus. - RT I 2004, 37, 252. 
1586 Rahandusministeeriumi põhimäärus. - RT I 1999, 102, 914. 
1587 Rahandusministeeriumi põhimääruse p 7: Ministeeriumi tegevusvaldkonnas on riigi eelarvepoliitika kavandamise 

koordineerimine ja elluviimine, riigi maksu- ja tollipoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -
prognoos, riigi kinnisvarapoliitika korraldamine, riigiabi andmise lubade menetlemine ning riigiabi seaduslikkuse 
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asekantslerile allub kindlustuspoliitika osakond, mis töötab välja poliitikat, valmistab ette 
õigusaktide eelnõusid ja koordineerib nende rakendamist kindlustuse, kogumispensionide ja teiste 
finantsteenustega seotud sotsiaalkindlustuse liikide valdkonnas. Seega käsitletakse töökorralduses 
kogumispensione eelkõige finants- ja maksupoliitika osana, mitte riigi kohustusena tagada isikule 
kaitse sotsiaalsete riskide saabumisel. KoPS § 1 kohaselt on kogumispensionide eesmärgiks luua 
kogumispensioni sissemakseid teinud isikule võimalused pensionieas täiendavaks sissetulekuks 
lisaks riiklikule pensionikindlustusele. Eesmärk on sama, sõltumata sellest, kas kogumispensionide 
sissemaksete tegemine on kohustuslik või vabatahtlik (KoPS § 2). Järelikult, olemuslikku eesmärki 
arvestades peaks isiku sotsiaalne kaitse (põhiõiguse tuum – riigi abi vanaduse korral) olema 
piisavalt tagatud riikliku pensionikindlustuse kaudu. Eeltoodust tulenevalt võiks kogumispensionid 
jätta sotsiaalseadustiku regulatsioonist välja. Kui otsustatakse, et kogumispensionid tuleb siiski 
sotsiaalseadustikiga hõlmata, tuleb kaaluda ka kindlustuspoliitika allutamist sotsiaalpoliitikale ning 
vastavate ümberkorralduste tegemist ministeeriumide valitsemisalades. 

1.2.2.  Sotsiaalse kaitse korraldus regionaalse riigivõimu kaudu 

Maakonnas esindab riigi huve maavanem, kes annab oma tegevusest aru regionaalministrile.  
Maavanem hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest; juhib maavalitsuse tööd; 
koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning 
kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas; suunab ja koordineerib maavalitsuse haldamisel 
olevate riigiasutuste tegevust; kinnitab ja muudab maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste 
eelarved ja kontrollib nende täitmist; annab arvamuse ministeeriumide ja teiste täidesaatva 
riigivõimu asutuste maakonnas asuvate kohalike asutuste juhtide ametisse nimetamise ja 
vabastamise kohta; täidab teenistusliku järelevalve ülesandeid; teostab järelevalvet kohalike 
omavalitsuste tegevuse üle; informeerib regionaalministrit ja kohalikke omavalitsusi 
regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete 
küsimustes; teeb regionaalministri kaudu Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ettepanekuid 
valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö 
korraldamiseks jne (VVS § 84).  

Nagu öeldud, võib maavalitsus hallata riigiasutusi. Maavalitsus ei saa hallata valitsusasutusi. 
Maavalitsusele riigiasutuse haldamise otsuse teeb Vabariigi Valitsus. Vastavalt VVS § 90 lõikele 1 
võib Vabariigi Valitsus anda maavalitsuse haldamisele haridus-, kultuuri-, sotsiaalhoolekande- ja 
muid valitsusasutuste haldamisel olevate riigiasutusi. Sellisel juhul on maavanem nende asutuste 
suhtes kõrgemalseisvaks ametnikuks ning omab seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse 
määrusega antud õigusi (VVS §90 lg 2). Maavanem teostab maavalitsuse hallatavate riigiasutuste 
ja nende juhtide aktide ning toimingute üle teenistuslikku järelevalvet. Tal on õigus tunnistada 
kehtetuks maavalitsuse hallatavate riigiasutuste juhtide ebaseaduslikud aktid ning toimingud, välja 
arvatud aktid ja toimingud, mis on nimetatud isikute poolt antud riikliku järelevalve teostamisel, 
kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti. Maavanem võib tunnistada kehtetuks nimetatud isikute akte 
ja toiminguid ka nende ebaotstarbekuse tõttu (VVS § 98). 

Maavanemal on õigus teostada järelevalvet ka kohalike omavalitsuste tegevuse üle: ta teostab 
järelevalvet antud maakonna kohalike omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste üksikaktide 

                                                                                                                                                                 
ja kasutamise üle järelevalve teostamine, riigihangete alane tegevus, riiklik statistika, valitsuse 
sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseauditi korraldamise koordineerimine, riigiraamatupidamine, riigi 
finantsvarade ja -kohustuste haldamine, riigile antav välisabi ja laenud. 
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seaduslikkuse üle ning seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses ka kohalike omavalitsusüksuste 
kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle (VVS § 85). 
Maavanem ei teosta teenistuslikku järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle. 

Eeltoodust tulenevalt tuleb küsimuse otsustamisel, kas korraldada sotsiaalset kaitset läbi keskse 
riigivõimu või regionaalse riigivõimu kaudu, lähtuda sellest, kas on tegemist riigivõimu 
teostamisega või hoopis riigiasutuse teenindamisega või muu riikliku ülesande täitmisega. Seega 
tuleb otsuse tegemiseks alati eelnevalt tuvastada, mis on riigiasutuse põhiülesanne. Küsitav on, 
kuivõrd saab maavalitsus Vabariigi Valitsuse otsuse alusel hallata riigiasutust, mis teostab 
täidesaatvat riigivõimu. Samuti on küsitav, kuivõrd haldab maavalitsus sotsiaalhoolekande 
teostamisel riigiasutusi teenindavaid valitsusasutusi. Kuna sotsiaalhoolekandeasutused ei ole 
riigiasutusi teenindavad valitsusasutused või öelda, et maavalitsus haldab riigiasutuste võimalikest 
funktsioonidest lähtuvalt kõige tõenäolisemalt riigiasutusi, mis täidavad teisi riiklikke ülesandeid 
(eelpool käsitletud ja viidatud VVS § 43). Samas tuleks sotsiaalse kaitse korraldamisel  alati 
hinnata, kas üldse on tegemist riikliku ülesande täitmisega või hoopis millegi muuga (nt 
olemuslikult kohaliku omavalitsuse ülesande täitmisega).  

Regionaalse riigivõimu kaudu teostatakse sotsiaalset kaitset sotsiaalhoolekandes. Vastavalt SHS §-
le 5 korraldavad sotsiaalhoolekannet sotsiaalminister, maavanemad ja kohalik omavalitsus. 
Maavanem korraldab riiklikku sotsiaalhoolekannet maakonnas maavalitsuse vastava osakonna 
kaudu.  

Vastavalt SHS §-le 7 on maavanema ülesandeks sotsiaalhoolekande korraldamisel koostöös 
kohalike omavalitsusorganite ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega oma pädevuse piires: 

1. maakonna sotsiaalhoolekandepoliitika väljatöötamine; 

2. sotsiaalhoolekande programmide ja projektide väljatöötamine, nende koordineerimine ja 
korraldamine maakonnas; 

3. maakonna hoolekandetöötajate koolituse korraldamine; 

4. maakonnas asuvate riigi sotsiaalhoolekandeasutuste haldamine; 

5. proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamise korraldamine maakonnas; 

6. maakonna sotsiaalhoolekandealase informatsiooni kogumine ja analüüsimine ning teabe 
edastamine valla- ja linnavalitsustele ning elanikkonnale; 

7. maakonnast sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete kogumine, koondaruannete 
koostamine ja nende esitamine kehtestatud korras; 

8. kohalikest sotsiaalregistritest laekuva informatsiooni analüüsimine ning edastamine 
Sotsiaalministeeriumile; 

9. asenduskoduteenuse ja riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamise korraldamine; 

10. maakonna eestkosteasutuste töö korraldamine; 
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11. lapsendamise korraldamine ning vastava registri pidamine; 

12. muude seaduste ja õigusaktidega temale pandud sotsiaalhoolekandealaste ülesannete 
täitmine.  

Maavanem või tema volitatud isik teostab järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja 
muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste 
vahendite kasutamise üle. Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord 
aastas. See säte tegelikult ei toimi, sest nt 2008.a Vabariigi Valitsuse istungite päevakordades antud 
teema ei kajastunud.  

SHS-s sätestatut aluseks võttes võib öelda, et maavanem kujundab regionaalset sotsiaalhoolekande 
poliitikat, töötab välja selle rakendamiseks vajalikud dokumendid (programmid ja projektid) ning 
koordineerib nende elluviimist, samuti kogub, analüüsib ja edastab teavet vastavate meetmete 
kohta. Seega maavanem juhib ja korraldab regionaalset sotsiaalhoolekandepoliitikat ning teostab 
oma pädevuse piires meetmete üle ka järelevalvet. 

Maavanemal on õigus anda temale pandud proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega 
varustamise korraldamine maakonnas täitmine halduslepinguga üle kohalikule omavalitsusele 
(SHS § 7 lg 3). Järelikult on maavanemale antud SHS sotsiaalhoolekande korraldust reguleerivate 
sätetega õigus delegeerida vaid üks talle pandud ülesanne. Piiratud on isikute ring, kellele võib 
selle ülesande delegeerida – lubatud on ülesande delegeerimine ainult kohalikele omavalitsustele.  

Siiski, maavanemale SHS §-ga 7 pandud sotsiaalhoolekandealased ülesanded ei hõlma kõiki 
ülesandeid, mida sama seadus veel maavanemale paneb. Nii tuleneb SHS §-st 123, et 
lapsehoiuteenuse osutajal peab olema tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba. 
Sama olukord puudutab asenduskodu teenuse osutamist – ka § 153  näeb ette, et 
asenduskoduteenuse osutajal peab olema tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba. 
SHS § 154 lg 2 näeb ette, et asenduskoduteenusele suunatava lapse elukohajärgne maavanem, 
lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus ja asenduskoduteenuse osutaja sõlmivad 
asenduskoduteenuse osutamiseks halduslepingu. Tekib küsimus, kas halduslepingu sõlmimisega on 
maavanemale antud suuremad õigused, kui vaid lapsehoiuteenuse rahastamisse puutuv; tundub, et 
SHS §-s 7 maavanemale pandud ülesanded ei ole ka siin korrelatsioonis sellega, missugused 
õigused on talle järgnevate sätetega antud, eriti arvestades, et asenduskoduteenuse rahastamise 
kohta on eraldi sätted SHS §-s 155. Ka nt tegevusloa andmisele eelneva andmete ja dokumentide 
õigsuse kontrolli teostamise (SHS § 213), ettekirjutuste tegemise ja sunniraha kohaldamise õiguse 
(§§ 38, 383  ja 384 ) ning vaiete lahendamise (SHS § 33) puhul tekib küsimus, kas need õigused ja 
kohustused ei peaks olema SHS §-s 7 selgemalt väljendatud.  

Juba eeltoodud põgus analüüs näitab, et maavanema ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel 
vajavad läbimõtlemist ja vastavalt ka sotsiaalseadustikus kajastamist.  

1.2.3. Sotsiaalse kaitse korraldus avalik-õiguslike juriidiliste isikute kaudu 

Avalik-õigusliku juriidilise isiku kaudu on sotsiaalne kaitse korraldatud riiklikus ravikindlustuses 
ja töötuskindlustuses. Ravikindlustuse korraldust analüüsitakse osas …. Järgnev piirdub 
töötuskindlustuse korralduse analüüsiga. 
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Töötukassa 

Töötuskindlustuse kindlustusandja on Eesti Töötukassa (TKindlS § 3 lg 3).  

Riigivõimu korraldust reguleerivad õigusaktid otseselt töötuskindlustuse korraldust ega Töötukassa 
tegevust ei reguleeri. Töötuskindlustuse korraldust ja Töötukassa suhteid valitsusasutustega 
sätestab TKindlS.  

TKindlS kohaselt on Eesti Töötukassa (edaspidi Töötukassa) avalik-õiguslik juriidiline isik, mille 
eesmärk on töötuskindlustushüvitiste, töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise ja tööandja 
maksejõuetuse hüvitise maksmine (TKindlS § 24 lg 1 ja § 23 lg 1). Töötukassa eesmärgist 
tulenevalt on tegemist töötuskindlustuse poliitikat rakendava asutusega. Tööturu ja 
sotsiaalkindlustuse korraldamine ning vastava poliitika kujundamine on Sotsiaalministeeriumi 
pädevuses. Töötuskindlustuse rakendamiseks vajaliku finants- ja maksupoliitika kujundamine on 
Rahandusministeeriumi pädevuses. 

Kuna legislatiivvõimu põhiseadus delegeerida ei luba, kehtestavad töötuskindlustuse 
rakendamiseks vajalikud õigusaktid sotsiaalminister, rahandusminister ja Vabariigi Valitsus.  

Vabariigi Valitsus kehtestab Töötukassa põhikirja ja teeb selles muudatusi (TKindlS § 24 lg 2), 
kehtestab töötuskindlustushüvitise suuruse arvutamiseks vajaliku Eesti keskmise ühe kalendripäeva 
töötasu arvutamise korra  (TKindlS § 9 lg 6), kehtestab kindlustatu ja tööandja 
töötuskindlustusmakse määrad järgmiseks kalendriaastaks ( § 41 lg 4), nimetab kaks nõukogu liiget 
ja kehtestab neile makstava tasu suuruse ja maksmise korra (§ 29 lg 1, 4),  kehtestab 
töötuskindlustuse andmekogu põhimääruse (§ 35 lg 3). Põhikirja kehtestamise ja selles muudatuste 
tegemise ettepanekud, samuti maksemäärade ettepanekud esitab Töötukassa Vabariigi Valitsusele 
sotsiaalministri kaudu (TKindlS § 28 lg 2 p 2, 3 ja § 41 lg 3). 

Töötukassa tegevuseks vajalike dokumentide loetelud ja nende vormid ning Töötukassale 
esitatavate andmete loetelu kehtestab sotsiaalminister (TKindlS § 10 lg 1, § 17 lg 1, § 21 lg 1, § 42 
lg  21, § 52 lg 3).  

Töötuskindlustusmaksete kinnipidamise kohta MaTA-le esitava deklaratsiooni ja isiku nõudmisel 
talle antava tõendi vormi kehtestab rahandusminister (TKindlS § 42 lg 2).  

Seadus ei sätesta, kelle kaudu esitab Töötukassa Vabariigi Valitsusele töötuskindlustushüvitise 
suuruse arvutamiseks vajaliku Eesti keskmise ühe kalendripäeva töötasu arvutamise korra,  
töötuskindlustuse andmekogu põhimääruse muutmise ettepanekud ja ettepanekud nõukogu liikmete 
nimetamiseks.  Praktikas on need määrused Vabariigi Valitsusele esitatud sotsiaalministri kaudu.  

Erinevalt valitsusasutusest on Töötukassa juhtimine kollegiaalne – seda juhivad Töötukassa 
Nõukogu ja Töötukassa juhatus (TKindlS § 27 lg 1). Töötukassat kontrollib Riigikontroll (TKindlS 
§ 24 lg 5), teenistuslikku järelevalvet ei teostata. Töötukassa eelarve tuludeks on sihtotstarbelised 
laekumised töötuskindlustusmaksetest ja tulud vahendite paigutamisest (TKindlS § 33 lg 2 ja § 36 
lg 2), riigieelarvest töötuskindlustust ei rahastata. 

Töötukassa teostab talle pandud ülesandeid üldjuhul ise. TKindlS näeb ette ühe erandi – 
Töötukassa reservkapitali (vähemalt 10% Töötukassa varade mahust) haldamist korraldab ja selle 
eest vastutab Rahandusministeerium vastavalt Töötukassa ja Rahandusministeeriumi vahel 
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sõlmitud lepingule. Töötukassa maksab Rahandusministeeriumile reservkapitali haldamise eest 
teenustasu, mille suurus ja tasumise tingimused määratakse kindlaks lepinguga. 
Rahandusministeeriumil on õigus korraldada reservkapitali vahendite paigutamist vahetult või 
esindaja (välise portfellihalduri) kaudu. Esindaja leidmiseks ei korraldata riigihanget (TKindlS § 34 
lg 2 ja 3). 

Seadus rohkem erandeid ei nimeta, nii näiteks tuleneb TKindlS § 36 lõikest 3, et 
töötuskindlustusmaksetest moodustatud sihtfonde valitseb Töötukassa. Samas, TKindlS § 32 p 10 
kohaselt sätestatakse Töötukassa põhikirjas Töötukassa vahendite haldamise täpsem kord ning 
investeerimispiirangud. TK põhikirja § 29 lg 2 kohaselt haldab Töötukassa oma vahendeid ise või 
sõlmib selleks lepingu, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 

Seega, kui valitsusasutus võib põhimõtteliselt oma õigusi ja kohustusi delegeerida seadusega või 
seaduse alusel sõlmitud halduslepinguga (VVS § 41 lg 5, HKTS § 3), siis Töötukassa võib oma 
varade haldamist delegeerida põhikirja alusel. Teadaolevalt on Töötukassa seda õigust ka 
kasutanud ja sõlminud oma vara haldamiseks lepingu Taani kindlustusandjaga „Fortis“ (vt nt 
Töötukassa investeeringute aruandeid).1588 Küsitav on, kuivõrd legitiimne on sisuliselt selline 
varade haldamise delegeerimine.1589 

Töötuskindlustuse korraldust ja finantseerimist käsitletakse täpsemalt osades 1.3.3. ja 1.4.3.  

1.2.4. Sotsiaalse kaitse korraldus eraõiguslike juriidiliste isikute kaasamisega 

Eestis on eraõiguslikele juriidilistele isikutele avaliku võimu delegeerimine reguleeritud 
halduskoostöö seaduses1590 (edaspidi HKTS). Seadus reguleerib olukordi, kus haldusülesannete 
delegeerimisega füüsilisele ja juriidilisele isikule nende iseseisvaks täitmiseks kaasneb nende 
füüsiliste ja juriidiliste isikute muutumine riigi kõrval avaliku halduse ülesandeid oma vastutusel 
täitvaks avaliku halduse kandjaks. Nimetatud isik esineb üleantud ülesannetes riigi asemel 
haldusõigussuhte poolena eraisiku vastas, võttes oma tegevusega endale õigusi ja kohustusi ning 
vastutades haldusülesande täitmisel toimepandud õigusrikkumistega tekitatud kahjude eest.1591  

Haldusülesanne on HKTS-s defineeritud kui riigi ja kohaliku omavalitsuse avaliku halduse 
ülesanne (HKTS § 1 lg 1). Haldusülesande sisuks on avalik-õigusliku kohustuse täitmine, mis 
eeldab avalik-õigusliku suhte olemasolu. Avalik-õiguslik suhe on võimusuhe.1592 

HKTS määrab kindlaks füüsilistele ja juriidilistele isikutele riigi ja kohaliku omavalitsuse avaliku 
halduse ülesannete (edaspidi haldusülesannete) iseseisvaks täitmiseks volitamise tingimused ja 

                                                 
1588 Töötukassa kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www.tootukassa.ee/est/tootukassa/avalikteave/investeeringud, 14. 

detsember 2008.  
1589 01.maist 2009.a jõustuvate muudatustega täiendatakse TKindlS § 36 lg 3 teise ja kolmanda lausega järgmises 

sõnastuses: ”Töötukassal on õigus korraldada oma vahendite paigutamist vahetult või töötukassa nõukogu otsusega 
määratud esindaja (välise portfellihalduri) kaudu. Esindaja leidmisel ei kohaldata riigihangete seaduses sätestatut.”. 
– Riigikogu menetluses 399 SE, Tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise 
seadus, menetlus lõpetatud. Arvutivõrgus: 
http://www.riigikogu.ee/?page=en_vaade&op=ems&eid=469282&u=20090204160904, 2.veebruar 2009. 

1590 Halduskoostöö seadus. - RT I 2003, 20, 117. 
1591 Halduskorralduse seaduse eelnõu seletuskiri. Arvutivõrgus: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-

bin/mgetdoc?itemid=003672895&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11, 2.veebruar 2009. 
1592 Vt RK Põhiseaduslikkuse järelevalve Kolleegiumi otsus 8.10.2007.a nr 3-4-1-15-07, p 17. 
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korra. Seadust ei kohaldata, kui haldusakti alusel haldusülesande täitmiseks volitamise otsustamisel 
puudub haldusorganil kaalutlusõigus ega siis, kui haldusülesande täitmiseks volitamisel sõlmitakse 
tsiviilõiguslik leping (HKTS § 1 lg 1-3).   

Niisiis tuleb haldusülesannete täitmiseks volitamisel kohaldada HKTS-st, kui (1) haldusorganil on 
selleks kaalutlusõigus, ja (2) haldusülesannet ei täideta tsiviilõigusliku lepingu alusel.  

1.2.4.1. Haldusülesannete täitmiseks volitamine 

HKTS-st tulenevalt võib kohaliku omavalitsuse üksuse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku, 
eraõigusliku juriidilise isiku või füüsilise isiku volitada riigi haldusülesannet täitma seadusega, 
seaduse alusel antud haldusaktiga või seaduse alusel sõlmitud halduslepinguga. Kuna kohalik 
omavalitsus seadusi ei kehtesta, võib ta talle seadusega või selle alusel pandud haldusülesannet 
volitada juriidilist või füüsilist isikut täitma seaduse alusel antud haldusaktiga või seaduse alusel 
seaduses sätestatud tingimustel ja korras sõlmitud halduslepinguga (HKTS § 3 lg 1, 2). 

HKTS tähenduses seisneb haldusülesande täitmine haldusülesannete täitmises väljaspool töö-, 
teenistus- või muud alluvussuhet riigi või kohaliku omavalitsusega ning valitsusasutuse või valla 
või linna ametiasutuse või organi teostatavat teenistuslikku järelevalvet (HKTS § 3 lg 3).  

Järelikult, lisaks eelnimetatud kahele kriteeriumile tuleb haldusülesannete täitmiseks volitamisel 
jälgida veel kahte täiendavat tingimust: tegemist ei saa olla alluvussuhtega ega teenistusliku 
järelevalvega. 

Ehkki põhimõtteliselt HKTS-st ei kohaldata, kui haldusülesande täitmiseks volitamisel sõlmitakse 
tsiviilõiguslik leping, võib siiski HKTS § 3 lg 4 kohaselt haldusülesande täitmiseks volitamisel 
tsiviilõigusliku lepingu sõlmida, kui seadus ei näe ette üksnes halduslepingu sõlmimist ning  

− lepinguga ei reguleerita avaliku teenuse kasutaja või muu kolmanda isiku õigusi ega 
kohustusi,  

− riiki või kohalikku omavalitsust ei vabastata tal lasuvatest kohustustest ja  

− ülesande täitmisel ei kasutata täidesaatva riigivõimu volitusi.  

Eeltoodu põhjal saab teha veel ühe järelduse – tsiviilõigusliku lepingu sõlmimisel jääb avalikule 
võimule vastutus isikute õiguste ja kohustuste tagamise eest, ta ei vabane endal lasuvatest 
kohustustest (vastutab endiselt ülesande täitmise eest) ning igal juhul ei saa tsiviilõigusliku 
lepinguga delegeerida ülesandeid, kus on vaja teha otsuseid riigi nimel. Samal ajal tekib küsimus, 
kas sellisel juhul on üldse tegemist haldusülesande iseseisvaks täitmiseks volitamisega või ainult 
juriidilise või füüsilise isiku poolt teenuse osutamisega.  

Kui lepingust selgelt ei nähtu poolte tahe sõlmida tsiviilõiguslik leping, eeldatakse, et tegemist on 
halduslepinguga (HKTS § 3 lg 4). Selline lahendus on mõistlik, sest võimusuhteid tulekski 
delegeerida halduslepinguga. Samas ei ole ka iga haldusleping võimusuhete delegeerimise leping, 
halduslepingu sisuks võib näiteks olla vaid avaliku teenuse osutamine.1593 

                                                 
1593 A.Aedmaa, E. Lopman, N. Parrest, I. Pilving, E. Vene. Haldusmenetluse käsiraamat. Tartu, 2004, lk. 438. 



538 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
8.TEEMA. SOTSIAALSE KAITSE KORRALDUS   

HKTS sätestab haldusülesande täitmiseks volitamise kaalutlused (HKTS § 5 lg 1). Juriidilise või 
füüsilise isiku võib volitada haldusülesannet täitma, kui: 

− haldusülesande täitmine juriidilise või füüsilise isiku poolt on majanduslikult põhjendatud, 
arvestades muu hulgas ülesande riigi või kohaliku omavalitsuse poolt täitmiseks 
volitamiseks, võimalikuks rahastamiseks ning järelevalveks tehtavaid kulutusi; 

− haldusülesande täitmiseks volitamine ei halvenda selle täitmise kvaliteeti; 

− haldusülesande täitmiseks volitamine ei kahjusta avalikke huve ega nende isikute õigusi, 
kelle suhtes haldusülesannet täidetakse.  

Oluline on, et ülesande täitmisel peab eesmärgiks olema ka see, et avalikud huvid oleksid tagatud 
ehk ei piisa, kui on tagatud ainult isikute õigused, kuid laiemas plaanis on avalikud huvid 
kahjustatud. Laiemaid avalikke huvisid tuleb silmas pidada nt poliitikamuudatustest tulenevate 
reformide läbiviimisel, mil võivad tekkida komplitseeritud olukorrad, kus üksikisikute huvi ja 
avalik huvi ei lange täielikult kokku. Seega tuleb haldusülesannete täitmiseks volitamisel silmas 
pidada näiteks tulevikus poliitikamuudatuste elluviimisel tekkida võivaid olukordi.  

HKTS-ga kehtestatud tingimuste täitmise tagamiseks tuleb enne haldusülesande täitmiseks 
volitamise otsustamist teha kirjalik analüüs, mis sisaldab (HKTS § 5 lg 2):  

− täitmiseks volitamise tingimuste majanduslikke arvestusi ja  

− riigile või kohalikule omavalitsusele kaasnevate kulutuste suurust,  

− haldusülesande täitmise järjepidevuse ja kvaliteedi tagamise abinõusid ning  

- haldusülesande täitmiseks volitamisest tingitud õiguslikku ja faktilist mõju isikutele, kelle 
suhtes täitmiseks volitatavat haldusülesannet täidetakse.  

Analüüsi järeldused lisatakse haldusülesande täitmiseks volitamise otsusele ning see 
avalikustatakse avaliku teabe seaduses1594 sätestatud korras.  

HKTS-st tulenevalt ei pea kirjalik analüüs sisaldama täitmiseks volitamise mõju avalikele huvidele. 
Järelikult jääb avalike huvide arvesse võtmine eelkõige otsustaja kogemuste ja hinnangute põhjal 
tehtavaks valikuks.  

Riigi haldusülesande täitmiseks volitamise otsustab haldusülesannet seni täitnud riigiasutuse 
põhimäärust kinnitama õigustatud ametiisik. Ministeeriumi, Riigikantselei või maavalitsuse 
pädevuses oleva haldusülesande täitmiseks volitamise otsustab Vabariigi Valitsus. Kui täitmiseks 
volitatava haldusülesande täitmine ei kuulu ühegi riigiasutuse seaduse või põhimäärusega 
ettenähtud ülesannete hulka, otsustab haldusülesande täitmiseks volitamise minister, kelle juhitava 
ministeeriumi valitsemisalasse haldusülesanne kuulub (HKTS § 6). 

Kohaliku omavalitsuse haldusülesande täitmiseks volitamise otsustab volikogu, kes volitab 
halduslepingut sõlmima valla- või linnavalitsuse (HKTS § 9). 

                                                 
1594 Avaliku teabe seadus. - RT I 2000, 92, 597. 
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HKTS § 10 kehtestab halduslepingu kohustuslikud elemendid, mille eesmärgiks on tagada soovitud 
eesmärkide saavutamine ja maandada veelgi haldusülesande täitmiseks volitamisest tulenevaid 
riske, lisaks tuleb enne lepingu sõlmimist kontrollida haldusülesannet täita soovida juriidilise isiku 
usaldusväärsust (HKTS §§ 10, 12).  

Juriidilise isikuga lepingu sõlmimisel juhindutakse reeglina riigihangete seaduses1595 teenuste 
hankelepingu sõlmimise tingimustest ja hankemenetluse läbiviimise korrast ning pakkujate 
kvalifitseerimisel on hankemenetluse korraldaja kohustatud kontrollima pakkujate vastavust 
käesolevas seaduses sätestatud nõuetele (HKTS § 13 lg 1 ja 3).  

Erandina ei kohaldata riigihanke menetlust HKTS § 13 lg 11 nimetatud halduslepingute suhtes, nt: 

− kohaliku omavalitsuse üksuste liidule riigi või kohaliku omavalitsuse haldusülesande 
täitmiseks volitamise haldusleping; 

− mittetulundusühingule, mille liikmeteks saavad vastavalt põhikirjale olla ainult kohaliku 
omavalitsuse üksused, riigi või kohaliku omavalitsuse haldusülesande täitmiseks volitamise 
haldusleping; 

− tervishoiuteenuste korraldamise seaduse1596 ning selle alusel kehtestatud õigusaktide 
tähenduses tervishoiuteenuste ja kiirabiteenuste tellimiseks sõlmitav haldusleping; 

− perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse1597 rakendamise erandjuhtudel;  

− sotsiaalhoolekande seaduse rakendamise erandjuhtudel;  

− tööturuteenuste ja -toetuste seaduse1598 rakendamise erandjuhtudel; 

− tervise infosüsteemi volitatud töötlejaga sõlmitav halduslepingu suhtes. 

Eeltoodust tulenevalt võib öelda, et kuigi haldusülesannete täitmiseks volitamisel tuleb reeglina 
juhinduda riigihangete seadusest, siis teatud sotsiaalse kaitse ülesannete delegeerimisel riigihanke 
menetlust ei kohaldata. 

Halduslepingu üle järelevalvet teostav valitsusasutus või kohaliku omavalitsuse ametiasutus või 
organ määratakse kindlaks halduslepingus. Samas lepingus määratakse kindlaks ka 
järelevalveasutuse või –organi õigused ning juriidilise isiku ja füüsilise isiku kohustused 
halduslepingu lõpetamise korral haldusülesande täitmise järjepidevuse tagamiseks (HKTS § 10 p 5 
ja 9). HKTS ei reguleeri, milles järelevalve seisneb. Järelevalve eesmärk ja sisu peaksid olema 
reguleeritud seaduses, mis on aluseks haldusülesande täitmiseks volitamisel.  

                                                 
1595 Riigihangete seadus. - RT I 2007, 15, 76. 
1596 Tervishoiuteenuste korraldamise seadus. - RT I 2001, 50, 284. 
1597 Perioodi 2007-2013 struktuuriteotuste seadus. - RT I 2006, 59, 440. 
1598 Tööturuteenuste ja –toetuste seadus. - RT I 2005, 54, 430. 
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1.2.4.2. Haldusülesannete täitmine riigi või kohaliku omavalitsuse osalusega 
eraõigusliku juriidilise isiku kaudu 

Antud juhul on isikute ring, kellele haldusülesannete täitmine volitatakse, piiratud riigi või 
kohaliku omavalitsuse osalusega eraõiguslike juriidiliste isikutega.  

HKTS kohaselt kehtivad teatud erisused juhtumitel, kui volitamisel on tegemist riigi äriühinguga, 
riigi sihtasutusega või äriühinguga, milles riigil on enamusotsustusõigus. Samuti kehtivad erisused 
juhul, kui volitamisel on tegemist äriühinguga, mille ainus osanik või aktsionär on vastav kohalik 
omavalitsus või milles vastaval kohalikul omavalitsusel on enamusotsustusõigus, või sihtasutusele, 
mille ainuasutaja on vastav kohalik omavalitsus.  

Ka antud juhtudel kohaldatakse HKTS §-s 13 sätestatut, kuid halduslepingu sõlmimisel 
rakendatakse riigihangete seaduses sätestatud väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse 
korda (HKTS § 14). 

HKTS analüüsi põhjal võib öelda, et see hõlmab sotsiaalse kaitse korralduses eraõiguslikele 
juriidiliste isikutele avaliku võimu ülesannete delegeerimist ja sotsiaalseadustiku üldosas midagi 
täiendavalt reguleerida vaja ei ole. Samas oleks õigusselguse huvides vaja HKTS-s täpsustada, 
milles seisneb haldusülesande iseseisvaks täitmiseks volitamine tsiviilõigusliku lepingu alusel. 
Kaaluda tuleks lepingu sõlmimisele eelneva analüüsi täiendamist lepingu mõjuga avalikele 
huvidele (nt tulevaste poliitikamuudatuste elluviimisele) ja ülesande täitmise üle järelevalve 
täiendava reguleerimise vajadust.  

1.2.5. Sotsiaalse kaitse korraldus koostöö kaudu 

Ametiabi 

HKTS määrab kindlaks ka haldusorganite vahelise ametiabi osutamise alused ja korra. HKTS 
kohaselt on ametiabi sisuks olukord, kus haldusorgan annab HKTS sätestatud alustel ja korras akti 
või sooritab toimingu oma pädevuse piires teise haldusorgani taotlusel selle haldusorgani ülesande 
täitmise toetamiseks. Ametiabi sätteid ei kohaldata kahel juhul (HKTS § 17): 

- tegemist on alluvussuhtega;  

- abi andmise kohustus on haldusorganile ette nähtud seadusega.  

Ametiabi taotlus peab olema kirjalik (HKTS 19 lg 2). 

HKTS sätestab, missugusel juhul võib ametiabi taotleda ning millal tuleb ja millal võib ametiabi 
andmisest keelduda (HKTS § 18).  

Haldusorgan võib taotleda teiselt haldusorganilt ametiabi, kui: 

1. haldusülesande täitmiseks vajaliku akti andmine või toimingu sooritamine ei ole tema 
pädevuses; 

2. haldusülesande täitmiseks on vaja andmeid, mis haldusorganil puuduvad või mida 
haldusorgan ei ole võimeline välja selgitama; 
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3. haldusülesande täitmiseks on vaja teise haldusorgani valduses olevaid dokumente või muid 
tõendeid; 

4. haldusorgan ei saa akti anda või toimingut sooritada muul põhjusel; 

5. ametiabi kasutamine oleks majanduslikult oluliselt soodsam kui mittekasutamine.  

Haldusorgan keeldub ametiabi andmisest, kui: 

1. tal puudub ametiabi andmiseks vajaliku akti vastuvõtmise või toimingu sooritamise õigus; 

2. ametiabi taotlemise eesmärk on õigusvastane; 

3. ametiabi andmise tõttu võib teave sattuda isikute kätte, kellele on seadusest tulenevalt 
keelatud vastavat teavet edastada.  

Haldusorgan võib ametiabi andmisest keelduda, kui: 

1. teise haldusorgani tegevusega kaasneksid oluliselt väiksemad kulutused; 

2. ametiabi andmine võib ülemäära takistada haldusorgani enda eesmärkide saavutamist.  

HKTS sätestab ka, milline on ametiabi taotlenud haldusorgani edasine võimalus ametiabi saada, 
kui ametiabist on keeldutud.  

Ametiabi andmisel tehtud kulutused hüvitatakse mõistlikkuse piirides, kui ametiabi andja ja saaja 
on erinevad isikud (riik, kohalik omavalitsus või muu avalik-õiguslik juriidiline isik) (HKTS § 20).  

Siinkohal tekib küsimus, kas HKTS käsitleb mingil põhjusel haldusorganina vaid riiki, kohalikku 
omavalitsust ja muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut, sest vaid need isikud on nimetatud HKTS 
§ 20 sulgudes esitatud loetelus. HMS kohaselt on haldusorganiks seadusega, selle alusel antud 
määrusega või halduslepinguga avaliku halduse ülesandeid täitma volitatud asutus, kogu või isik 
(HMS § 8 lg 1). Vähemalt üks halduslepingu pool on riik, kohaliku omavalitsuse üksus, muu 
avalik-õiguslik juriidiline isik, eraõiguslik juriidiline isik või füüsiline isik, kes seaduse alusel 
täidab avaliku halduse ülesandeid (HMS § 96 lg 1). Seega, HMS ei välista, et haldusorganiks on 
eraõiguslik juriidiline isik, sama kinnitab kohtupraktika.1599 Arvestades, et HKTS otseselt, antud 
seaduse mõttes, haldusorgani mõistet ei defineeri, samuti, et seaduse reguleerimisala hõlmab 
haldusülesannete iseseisvaks täitmiseks volitamisel eraõiguslikke juriidilisi isikuid, tuleb asuda 
seisukohale, et esitatud loetelu on näitlik ning ei piira eraõigusliku juriidilise isiku õigust teatud 
juhul ametiabi saada. Sama võimalus on eraõiguslikel juriidilistel isikutel nt saksa õiguses.1600 
Samuti ei ole põhjendatud, et ametiabi osutava eraõigusliku isiku kulusid ametiabi andmisel ei 
hüvitata või ametiabi saamisel sisse ei nõuta. Seega on ettepanek HKTS § 20 sõnastust muuta ning 
näitlik loetelu välja jätta.  

                                                 
1599 Vt RK Põhiseaduslikkuse järelevalve Kolleegiumi otsus nr 3-4-1-15-07, osundatud. 
1600 SGB X § 1 lg 2 kohaselt on asutus antud seadustiku mõttes on iga organ (Stelle), kes täidab (wahrnehmen) avaliku 

halduse ülesandeid. 
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Eeltoodu põhjal võib järeldada, et kui haldusülesanne on täitmiseks volitatud eraõiguslikule 
juriidilisele isikule, siis on ka eraõiguslikul juriidilisel isikul õigus ametiabile. Kui halduslepinguga 
antakse üle ülesanne, mis ei eelda võimuvolitusi (nt avaliku teenuse osutamine), siis eraõiguslik 
juriidiline isik ametiabi taotleda ei saa.  

HKTS analüüsi põhjal võib öelda, et HKTS hõlmab sotsiaalse kaitse korralduses ametiabi andmist 
ja vajadust sotsiaalseadustikuga midagi täiendavalt reguleerida ei ole. Siiski, õigusselguse huvides, 
tuleks HKTS mõneti täiendada.  

Seadusjärgne koostöö 

Sotsiaalse kaitse alane seadusjärgne koostöö on reguleeritud valdkonna regulatsioonidega. Näiteid 
seadusjärgsest koostööst on toodud järgnevalt iga valdkonna korraldust käsitlevas ülevaates. 

1.3. Sotsiaalse kaitse korraldus valdkonna õiguslikes regulatsioonides  

1.3.1. Riikliku pensionikindlustuse korraldus 

Riikliku pensionikindlustuse korraldust reguleerib riikliku pensionikindlustuse seadus1601 (edaspidi 
RPKS), mis sätestab riikliku pensioni mõiste, liigid, ulatuse, saamise tingimused ja korra, riikliku 
pensionikindlustuse korralduse, registri pidamise ning vahendite arvestamise alused.  

Riiklikku pensionikindlustust korraldab SKA (RPKS § 49). SKA struktuur ja struktuuriüksused on 
kehtestatud SKA põhimäärusega. Põhimääruse § 4 lg 2 kohaselt on ameti struktuuriüksusteks 
osakonnad ja piirkondlikud pensioniametid. Piirkondliku pensioniameti põhiülesanded on riiklike 
pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmise ettevalmistamine ning puude raskusastme 
ja puudest tulenevate lisakulude ning püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse 
tuvastamine ning töövõime kaotuse protsendi määramine ning riigi osutatava 
rehabilitatsiooniteenuse saamiseks õigustatud isikute taotluste menetlemine. SKA koosseisus 
olevad pensioniametid on (SKA põhimääruse § 4 lg 5): 

1. Tallinna Pensioniamet, mille tööpiirkond on Harju maakond, Rapla maakond ja Järva 
maakond; 

2. Tartu Pensioniamet, mille tööpiirkond on Tartu maakond, Jõgeva maakond, Põlva 
maakond, Valga maakond, Viljandi maakond ja Võru maakond; 

3. Pärnu Pensioniamet, mille tööpiirkond on Pärnu maakond, Lääne maakond, Saare maakond 
ja Hiiu maakond; 

4. Virumaa Pensioniamet, mille tööpiirkond on Ida-Viru maakond ja Lääne-Viru maakond.  

Sotsiaalkindlustusameti struktuur ja teenistujate koosseis1602 on kinnitatud Sotsiaalministri 
15. detsembri 2008.a määrusega nr 77. Kokku on SKA-s 535 ametikohta, neist Tallinna 
pensionametis 136,  Tartu pensioniametis 123, Pärnu pensioniametis 50 ja Virumaa pensioniametis 
74 ametikohta.  

                                                 
1601 Riikliku pensionikindlustuse seadus. - RT I 2001, 100, 648. 
1602 Sotsiaalkindlustusameti struktuur ja teenistujate koosseis. - RTL 2008, 99, 1406.  
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Riikliku pensioni taotleja esitab pensioniavalduse elukohajärgsele pensioniametile (RPKS § 31 lg 
1). Pensioni määramise või mittemääramise otsustab pensioniameti volitatud isik (RPKS § 34). 
Riiklikku pensioni makstakse elukohajärgse pensioniameti kaudu (RPKS § 36 lg 1). 

Pensionikomisjon 

Pensioni taotleja nõudmisel, samuti kollegiaalset lahendust nõudva pensionitaotluse puhul otsustab 
pensioni määramise pensionikomisjon, mille moodustamise korra ja töökorra kehtestab 
sotsiaalminister. Pensionikomisjonid lahendavad ka riiklike peretoetuste, ja teiste seaduste, mida 
rakendatakse riiklike peretoetuste seaduses ettenähtud korras (nt vanemahüvitise seadus) tekkinud 
vaidlusi (RPKS § 33, RPTS § 22 lg 2). Pensionikomisjoni pädevusse kuulub: 

a) vaidluste lahendamine pensioni taotlemise, määramise, ühelt pensioniliigilt teisele üleviimise, 
pensioni ümberarvutamise ja pensioni maksmise küsimustes; 

b) pensioniõigusliku staaži tõendamiseks esitatud dokumentidele õigusliku hinnangu andmine; 

c) seadusliku aluseta määratud pensioni maksmise lõpetamise otsustamine; 

d) pensioni maksmise peatamise otsustamine; 

e) liigselt makstud pensionisummade pensionist kinnipidamise otsustamine; 

f) seadusega talle pandud muude vaidluste lahendamine.  

Sotsiaalministri määruse ”Pensionikomisjoni moodustamine ja töökord”1603 (edaspidi PK töökord) 
kohaselt moodustatakse pensionikomisjon pensioniameti juures. Pensioniametis, kus on mitu 
osakonda, võib olla mitu pensionikomisjoni (PK töökord, § 1 lg 1, 2). Välislepingute alusel 
pensioniküsimuste lahendamiseks moodustatakse SKA välissuhete osakonna pensionikomisjon 
(PK töökord, § 1 lg 3).  

PK töökorra §-ga 2 on kehtestatud pensionikomisjoni pädevus, mis kordab RPKS-s ja RPTS-s 
pensionikomisjonile pandud ülesandeid, kuid komisjoni pädevuses tervikliku ülevaate saamiseks 
on kordamine põhjendatud.  

PK töökorra kohaselt on pensionikomisjoni pädevuses: 

− pensioni taotlemisel, määramisel, ühelt pensioniliigilt teisele üleviimisel, pensioni 
ümberarvutamisel ja pensioni maksmisel tekkinud vaidluste lahendamine; 

− pensioniõigusliku staaži tõendamiseks esitatud dokumentidele õigusliku hinnangu andmine; 

− seadusliku aluseta määratud pensioni maksmise lõpetamine, peatamine ning liigselt 
makstud pensionisummade kinnipidamise otsustamine; 

− riiklike peretoetuste määramisel tekkinud vaidluste lahendamine; 

                                                 
1603 Pensionikomisjoni moodustamine ja töökord. - RTL 2002, 8, 82.  
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− liigselt makstud peretoetuste summade kinnipidamise otsustamine.  

Pensionikomisjoni koosseisu kuuluvad pensionikomisjoni esimees (kohaliku pensioniameti 
direktor, tema asetäitja või pensioniameti direktori volitatud struktuuriüksuse juht) ja vähemalt 
kaks pensioniameti ametnikku, kelle määrab pensioniameti direktor. Sotsiaalkindlustusameti 
välissuhete osakonna pensionikomisjoni esimees on selle osakonna juhataja ning komisjoni liikmed 
on selle osakonna ametnikud, kelle määrab SKA peadirektor (PK töökorra § 3-5).  

Pensionikomisjoni kutsub kokku komisjoni esimees vastavalt vajadusele ning komisjon on 
otsustusvõimeline, kui istungil osalevad kõik pensionikomisjoni liikmed (PK töökorra § 7 lg 1 ja 
2). Vajadusel pensionikomisjoni liikmed asendatakse (PK töökorra § 6). Isik, kelle 
pensioniküsimust arutatakse pensionikomisjoni istungil, võib osaleda istungil küsimuse arutamisel 
(PK töökorra § 7 lg 3).  

PK töökorras on kehtestatud ka pensionikomisjoni otsuse tegemise, selle registreerimise, otsusest 
teavitamise ja otsuse hoidmisega seonduv (PK töökorra § 8-14), kuid kuna need küsimused on 
pigem seotud menetluse, kui korraldusega, siis antud küsimusi siinkohal ei käsitleta.  

Pensionikomisjoni koosseisu ja tegevust analüüsides võib teha järelduse, et hoolimata sellest, et 
valitsusasutuste töö põhineb ainujuhtimisel, on teatud ülesannete täitmisel otstarbekas kasutada 
kollegiaalset töökorraldust.  

Sotsiaalseadustiku sotsiaalkindlustuse üldosa eelnõu võiks reguleerida pensionikomisjoniga 
seonduvat; erinevates seadustes olevad sätted on mõistlik ühendada ja esitada ühes kohas. Samuti 
tuleks kaaluda komisjoni nime muutmist, sest praegune nimi ei kajasta piisavalt komisjoni 
pädevust.  

Vaidluskomisjon 

Vaidluskomisjoni moodustamine ja töökord1604 (edaspidi VK töökord) on reguleeritud 
sotsiaalministri vastava määrusega. Vaidluskomisjon töötab SKA juures ja seal lahendatakse 
RPKS, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse1605 (edaspidi PISTS), SHS ja ohvriabi 
seaduse1606 (edaspidi OAS) rakendamisel tekkinud vaidlusi (VK töökord § 2):  

1. püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsuse peale esitatud vaideid; 

2. PISTS alusel antud haldusakti peale esitatud vaideid lahendamine; 

3. rehabilitatsiooniteenuse osutaja teostatud haldusmenetluse või haldusakti peale esitatud 
vaideid;  

4. psühholoogilise abi kulude hüvitamisega seotud vaideid.  

Vaidluskomisjoni koosseisu kuuluvad liikmed määrab sotsiaalminister käskkirjaga, sinna kuuluvad 
vaidluskomisjoni esimees ja viis liiget. Vaidluskomisjoni esimees on SKA peadirektor, liikmeteks 

                                                 
1604 Vaidluskomisjoni moodustamine ja töökord. - RTL 2005, 69, 966. 
1605 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus. - RT I 1999, 16, 273. 
1606 Ohvriabi seadus. - RT I 2004, 2, 3. 
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on kaks Sotsiaalministeeriumi esindajat, ekspertarst, puuetega inimeste esindaja ja SKA ametnik 
(VK töökord § 4, § 5, § 6 lg 1). Vaidluskomisjoni liikmete tööd tasustatakse (VK töökord § 151). 
Vaidluskomisjonil on õigus kaasata vaide lahendamisele vastava ala eksperte ning saada 
ministeeriumidelt, riiklikelt ametitelt, kohalikelt omavalitsusorganitelt ning teistelt asutustelt ja 
organisatsioonidelt, samuti pere- ja raviarstidelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku 
informatsiooni (VK töökord § 3). 

Vaide saamisel edastab vaidluskomisjon vaide koopia kolme tööpäeva jooksul haldusorganile, 
kelle tegevus või tegevusetus või haldusakt vaidlustatakse. Vastav haldusorgan, esitab vaide koopia 
saamisest tegevuse, tegevusetuse või haldusakti aluseks olnud dokumendid ning annab vaide kohta 
omapoolse kirjaliku selgituse. Vajadusel teostatakse vaidluste lahendamiseks ekspertarsti(de) poolt 
täiendav arstlik ekspertiis. Täiendava arstliku ekspertiisi tegemiseks on ekspertarsti(de)l õigus isik 
välja kutsuda (VK töökord §§ 8- 10).  

Vaidluskomisjon on otsustusvõimeline, kui istungil osalevad vaidluskomisjoni esimees või 
aseesimees ja vähemalt kolm liiget, sealhulgas ekspertarst ja üks Sotsiaalministeeriumi esindaja 
(VK töökord § 11 lg 3). Vaidluskomisjoni istungid protokollitakse (VK töökord § 11 lg 8). 

Vaidluskomisjoni otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega, kusjuures komisjoni esimees hääletab 
viimasena. Vaidluskomisjoni esimees ja liikmed ei tohi vaidluskomisjoni otsuse tegemisel jääda 
erapooletuks. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks vaidluskomisjoni esimehe hääl. 
Vaidluskomisjoni otsus peab olema motiveeritud ja tuginema ainult vaide läbivaatamisel kindlaks 
tehtud asjaoludele (VK töökord § 12). Vaidluskomisjoni otsuse edastab pooltele SKA tähitud kirja 
teel või allkirja vastu (VK töökord, § 14).  

Nii nagu pensionikomisjoni puhul võib vaidluskomisjoni koosseisu ja tegevust analüüsides teha 
järelduse, et hoolimata sellest, et valitsusasutuste töö põhineb ainujuhtimisel, on teatud ülesannete 
täitmisel otstarbekas kasutada kollegiaalset töökorraldust. Lisaks on vajalik kaasata teisi pädevaid 
isikuid (nt ekspertarste, puuetega inimeste esindajaid).  

Sotsiaalseadustiku sotsiaalkindlustuse üldosa eelnõu võiks reguleerida vaidluskomisjoniga 
seonduvat.  

Seadusjärgne koostöö  

Kuna riiklikku pensioni on õigus saada Eesti alalisel elanikul ja tähtajalise elamisloa või 
elamisõiguse alusel Eestis elaval välismaalasel (RPKS § 4 lg 1), tuleb SKA-l pensionit taotlevate 
isikute ja ka pensionit saavate isikute Eestis elamise õigusliku staatuse väljaselgitamiseks teha 
koostööd Kodakondsus- ja Migratsiooniametiga (edaspidi KMA). Kuna isikud võivad elada 
mitmes riigis, kuid RPKS § 4 lg 11 kohaselt on neil õigus Eesti riiklikule pensionile, kui ta on 
resident tulumaksuseaduse § 6 lõike 1 tähenduses või kui ta elab Eestis püsivalt välismaalaste 
seaduse § 42 tähenduses, tuleb nende isikute pensioniõiguse väljaselgitamiseks koostööd teha 
MaTA-ga. Juhul, kui isiku õigus pensionile tuleneb Eestile siduvast välislepingust (RPKS § 4 lg 3), 
tuleb SKA-l teha koostööd oma välisriikide partneritega või Euroopa ühenduste institutsioonidega 
(nt RPKS § 421 sätestatud juhtudel). 

Pensioniõiguslikku staaži tõendatakse üldjuhul dokumentidega, kuid juhul kui dokumendid 
pensioniõigusliku staaži või selle eri perioodide kohta ei ole säilinud, on pensionitaotlejal õigus 
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pöörduda pensioniõigusliku staaži tõendamiseks kohtusse1607 (RSPK § 27). Kohtuga tuleb 
koostööd teha juhul, kui kohus mõistab pensionäri süüdi ja karistab teda vabadusekaotusega 
(RPKS § 46).  

Riiklikust pensionist kinnipidamiseks ja pensionisummade tagasinõudmisel teeb SKA koostööd 
kohtutäiturite, maksuhalduritega ja kindlustusandjatega (RPKS §§ 47, 48). 

Delegeerimine 

Töövõimetuspensioni maksmise kohta otsuse tegemisele eelneb isikul püsiva töövõimetuse 
tuvastamine. Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastab SKA püsiva 
töövõimetuse ekspertiisiga kaasates ekspertarste (RPKS § 16 lg 9 ja 10). Ekspertarst on arst, 
kellega SKA sõlmib ekspertiisi tegemiseks tsiviilõigusliku lepingu (RPKS § 101). Ekspertarstil on 
õigus tutvuda oma ülesannete täitmiseks vajalike materjalidega ja teha ettepanekuid nende 
täiendamiseks. Ekspertarst ei tohi avaldada talle oma ülesannete täitmisel teatavaks saanud 
andmeid (RPKS § 102). Vastutus ülesande täitmise eest õigustatud isiku ees jääb SKA-le.  

Püsiva töövõimetuse tuvastamise menetlus on reguleeritud sotsiaalministri 23. septembri 2008.a 
määrusega nr 57 „Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise 
kord“1608 (edaspidi töövõimetuse tuvastamise kord). Menetluse kohaselt esitab isik 
ekspertiisitaotluse SKA-le, kus nõustatakse isikut ekspertiisitaotluse vormi täitmisel või vajadusel 
täidetakse taotluse vorm isiku eest. Isik nimetab ekspertiisitaotluses püsiva töövõimetuse 
tuvastamiseks perearsti või teda põhiliselt raviva eriarsti (edaspidi arst), kellel on tema 
terviseseisundi kirjeldamiseks asjakohased andmed ning kelle vastuvõtul ta on käinud viimase 
kolme kuu jooksul enne ekspertiisitaotluse esitamist (töövõimetuse tuvastamise korra § 3). SKA 
esitab ekspertiisitaotluses nimetatud arstile elektrooniliselt või paberkandjal  taotluse isiku 
terviseseisundi kirjelduse saamiseks. Arst täidab tema käsutuses olevate andmete põhjal isiku kohta 
terviseseisundi kirjelduse ning esitab selle koos vajalike terviseseisundit kirjeldavate 
dokumentidega SKA-le (töövõimetuse tuvastamise korra § 4).  

SKA edastab ekspertarstile ekspertiisitaotluse ning terviseseisundi kirjelduse koos kõigi 
ekspertiisiks vajalike muude dokumentidega. Ekspertarst annab talle edastatud andmete põhjal 
SKA-le arvamuse isiku püsiva töövõimetuse tekkimise aja, põhjuse, kestuse ja töövõime kaotuse 
protsendi kohta (töövõimetuse tuvastamise korra § 6). SKA vormistab püsiva töövõimetuse 
ekspertiisi tulemuste kohta kirjaliku otsuse, mille ta teeb isikule ja terviseseisundi kirjelduse 
saatnud arstile teatavaks (töövõimetuse tuvastamise korra §§ 13 ja 14). 

Ekspertarstide ja arstide kaasamine püsiva töövõimetuse tuvastamisse tähendab sisuliselt 
eraõiguslike juriidiliste isikute avaliku võimu ülesannete täitmisele kaasamist. Kuna õigus saada 
riigilt töövõimetuse korral abi on isiku põhiõigus, vastutab selle õiguse tagamise eest avalik võim. 
Kaasates arste peab avalik võim tagama ülesande täitmiseks vajalikud rahalised vahendid. Arstide 
kaasamist võib rahastada kas Haigekassa eelarvest, SKA eelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarvest 
või muul viisil, kuid tasuta avaliku võimu ülesande teostamist arstidelt nõuda ei saa.  

                                                 
1607 Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord. - RT I 2002, 5, 14.  
1608 Püsiva töövõimetuse, selle tekkimise aja, põhjuse ja kestuse tuvastamise kord. - RTL 2008, 81, 1122. 
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Sotsiaalseadustiku ettevalmistamisel vajaks arstlik ekspertiis eraldi tähelepanu. Analüüsida tuleks 
arstliku ekspertiisi eesmärki (kas on vaja tuvastada töövõimetus või allesjäänud töövõime); kas on 
mõistlik teha seda SKA juures või hoopis nt Haigekassa juures; kas lisaks arstlikule ekspertiisile 
tuleks hinnata inimese võimalusi tööturul ja vajadusel toetada tema integreerimist tööturu- ja 
sotsiaalteenustega enne kui määrata töövõimetuspension. Samuti tuleks läbi mõelda 
ekspertiisiprotsessi rahastamine. Etteruttavalt võib öelda, et samad küsimused on seoses puude 
tuvastamisega.  

1.3.2.  Kohustusliku kogumispensioni korraldus 

Kogumispensionide maksmist reguleerib edaspidi KoPS, mis sätestab kogumispensioni sisse- ja 
väljamaksete tegemise tingimused ja korra (KoPS § 1).  

Kogumispensionil on kaks liiki  

a) kohustuslik kogumispension - seaduse kohaselt tagatud perioodiline hüvitis, mille 
saamiseks omandatakse kohustusliku pensionifondi osakuid ning mille väljamaksmine 
toimub pensionifondist või kindlustusandja poolt; 

b) täiendav kogumispension - hüvitis, mille saamiseks omandatakse vabatahtliku 
pensionifondi osakuid või sõlmitakse täiendava kogumispensioni kindlustusleping ning 
mille suhtes kohaldatakse tulumaksuseaduses sätestatud soodustusi (KoPS § 2).  

Täiendava kogumispensioniga seonduvat käesolevas töös ei käsitleta. 

Kohustusliku kogumispensioni varade investeerimisega tegelevad pensionifondid, mille varasid 
valitsevad riski hajutamise põhimõttest lähtudes fondivalitsejad. Pensionifondide tegevus on lisaks 
kogumispensionide seadusele korraldatud finantsteenuseid reguleerivate muude õigusaktidega 
nagu investeerimisfondide seadus1609, väärtpaberituru seadus1610, Tagatisfondi seadus1611, 
Finantsinspektsiooni seadus1612 jne.  

Eestis tegutsevad kohustusliku kogumispensioni fonde haldavad fondivalitsejad on:1613    

1. ERGO Varahalduse AS;   

2. AS Hansa Investeerimisfondid;  

3. AS LHV Varahaldus;  

4. AS SEB Varahaldus;  

5. Danske Capital AS;  

6. Nordea Pensions Estonia AS.  

Eestis tegutsevad kohustusliku kogumispensioni fondid on:1614  

                                                 
1609 Investeerimisfonde seadus. - RT I 2004, 36, 251. 
1610 Väärtpaberituru seadus. - RT I 2001, 89, 532. 
1611 Tagatisfondi seadus. - RT I 2002, 23, 131. 
1612 Finantsinspektsiooni seadus. - RT I 2001, 48, 267. 
1613 Pensionikeskuse kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www.pensionikeskus.ee/. 5.jaanuar 2009. 
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1. ERGO Pensionifond 2P1;  

2. ERGO Pensionifond 2P2;  

3. Hansa Pensionifond K1 (konservatiivne strateegia);  

4. Hansa Pensionifond K2 (tasakaalustatud strateegia);  

5. Hansa Pensionifond K3 (kasvustrateegia);  

6. Pensionifond LHV Maailma Aktsiad;  

7. Pensionifond LHV Dünaamilised Võlakirjad;  

8. Pensionifond LHV Uued Turud;  

9. Pensionifond LHV Tasakaalustatud Strateegia;  

10. Pensionifond LHV Kvaliteetsed Võlakirjad;  

11. SEB Konservatiivne Pensionifond;  

12. SEB Optimaalne Pensionifond;  

13. SEB Progressiivne Pensionifond; 

14. Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 25;  

15. Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50;  

16. Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension Intress;  

17. Nordea Pensionifond A;  

18. Nordea Pensionifond B;  

19. Nordea Pensionifond C.  

Õigus kohustuslikule kogumispensionile tekib vanaduspensioniikka jõudmisest arvates. 
Kogumispensioni saamiseks on pensionifondi investeerinud osakuomanikul õigus sõlmida 
kindlustusandjaga pensionileping, leppida pensionifondivalitsejaga kokku fondipension või 
taotleda ühekordset väljamakset pensionifondist (KoPS § 40). 

Põhilised väljamaksed tehakse pensionifondist (fondipension) või pensionilepingu alusel.  

− Fondipension on osakuomaniku ja pensionifondivalitseja vahel kokku lepitud kava, mille 
alusel tehakse osakuomanikule perioodilisi väljamakseid pensionifondist kuni 
fondipensioni lõppemiseni (KoPS § 42 lg 1). 

− Pensionileping on osakuomaniku ja kindlustusandja vahel sõlmitud kohustusliku 
kogumispensioni kindlustusleping, mille alusel kindlustusandja kohustub tegema lepingus 
kokkulepitud tingimustel ja korras lepingu sõlminud osakuomanikule pensionimakseid kuni 
tema surmani ning kindlustusvõtja kohustub tasuma kindlustusandjale kindlustusmakse 
(KoPS § 41 lg 1). 

                                                                                                                                                                 
1614 Pensionikeskuse kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www.pensionikeskus.ee/. 5.jaanuar 2009. 
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Kindlustusandjate tegevust reguleerib eelkõige kindlustustegevuse seadus1615, mille § 3 kohaselt on 
kindlustusandjaks äriühing, kelle peamiseks ja püsivaks tegevuseks on kindlustusjuhtumi 
toimumisel kindlustusjuhtumi tõttu tekkinud kahju hüvitamine või kokkulepitud rahasumma 
maksmine. Kindlustusandja võib asutada ainult aktsiaseltsina või Euroopa äriühinguna, kui 
seadusega ei ole ette nähtud teisiti. Kindlustusandja suhtes rakendatakse ka äriseadustikus1616 
sätestatut.  

Eeltoodu näitab selgelt, et kohustusliku kogumispensioni korraldus erineb oluliselt riikliku 
pensioni korraldusest. See erineb oluliselt ka muude riiklike hüvitiste korraldusest, olles täielikult 
seotud eraõiguslike finantsteenuste korraldusega. Arvestades eeltoodut, ehkki kohustuslik 
kogumispension täiendab riiklikku vanaduspensioni, tuleb korrata ettepanekut kohustuslikku 
kogumispensionit sotsiaalseadustikuga mitte hõlmata. 

1.3.3. Töötuskindlustuse korraldus 

Töötuskindlustuse korraldust reguleerib TKindlS. TKindlS-ga ettenähtud hüvitisi maksab 
Töötukassa. Töötukassa eesmärk on TKindlS-ses ja teistes õigusaktides sätestatud korras 
töötuskindlustushüvitiste, töölepingute kollektiivse ülesütlemise hüvitise ja tööandja maksejõuetuse 
hüvitise maksmine (TKindlS § 23 lg 1).  

Töötukassa ei saa olla pankrotivõlgnik ning tal on õigus võtta laenu üksnes reservkapitali vahendite 
ebapiisavuse korral. Töötukassal on keelatud anda laenu ja tagada teiste isikute kohustuste täitmist 
(TKindlS § 24 lg 3, 4). 

Töötukassat juhivad Töötukassa nõukogu ja Töötukassa juhatus. Töötukassa põhikirja1617 kohaselt 
on Töötukassa struktuuriüksusteks osakonnad, mille pädevus, õigused, ülesanded ja vastutus 
sätestatakse vastava osakonna põhimääruses, mille kinnitab Töötukassa juhatus. Töötukassa 
juhatus võib Töötukassa ülesannete täitmiseks moodustada ajutisi või alalisi komisjone. Komisjoni 
staatus, tegevuse eesmärk, liikmed, õigused ja kohustused määratakse kindlaks komisjoni 
moodustamise otsuses. Isikut, kes ei ole juhatuse liige, võib nimetada komisjoni liikmeks tema 
vastavasisulise kirjaliku nõusoleku alusel (Töötukassa põhikirja § 24). 

Töötukassa arengukavas aastateks 2008-20121618 on märgitud, et Töötukassal puuduvad 
regionaalsed üksused, mistõttu tugineb ca 22 töötajaga organisatsiooni töö tugeval 
koostöövõrgustikul (eelkõige tööturuameti, maksu- ja tolliameti, tööinspektsiooni ja 
pankrotihalduritega). 

Nõukogu 

Töötukassa kõrgeim organ on nõukogu. Nõukogul on kuus liiget. Nõukogu pädevuses on (TKindlS 
§ 28 lg 1, 2): 

                                                 
1615 Kindlustustegevuse seadus. - RT I 2004, 90, 616. 
1616 Äriseadustik. - RT I 1995, 26-28, 355. 
1617 Eesti Töötukassa põhikiri. - RT I 2001, 99, 641. 
1618 Eesti Töötukassa arengukava 2008-2012. Arvutivõrgus: 

http://www.tootukassa.ee/est/tootukassa/avalikteave/arengukava, 28.detsember 2008. 
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a) nõukogu esimehe valimine; 

b) töötuskindlustusmakse määra kehtestamise ettepaneku tegemine sotsiaalministri kaudu 
Vabariigi Valitsusele; 

c) Töötukassa põhikirja kehtestamise ettepaneku tegemine sotsiaalministri kaudu Vabariigi 
Valitsusele; 

d) Töötukassa rahaliste vahendite otstarbeka kasutamise kontrollimine; 

e) Töötukassa arengukava ja aastaplaani kehtestamine; 

f) Töötukassa eelarve kinnitamine ning vahendite laekumise ja kasutamise aruande kinnitamine; 

g) Töötukassa töösisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja ja asjaajamise korra 
kehtestamine; 

h) juhatuse ettepanekul kinnisasjade ja registrisse kantud või kantavate vallasasjade omandamise, 
võõrandamise ja koormamise ning laenude võtmise otsustamine; 

i) juhatuse esimehe ametisse nimetamine ja tagasikutsumine; 

j) juhatuse liikmete ametisse nimetamine ja tagasikutsumine; 

k) juhatuse esimehe ja juhatuse liikmega ametilepingu sõlmimine ning nende vastu varalise nõude 
esitamise otsustamine; 

l) juhatuselt aruannete ja muu informatsiooni nõudmine ning aruannetele esitatavate nõuete 
kehtestamine; 

m) Töötukassa audiitori ja audiitorile makstava tasu suuruse määramine.  

Töötukassa nõukogu kaks liiget nimetab Vabariigi Valitsus. Eesti Ametiühingute Keskliit ja 
Teenistujate Ametiliitude Organisatsioon nimetavad kumbki ühe nõukogu liikme. Eesti Tööandjate 
ja Tööstuse Keskliit nimetab kaks nõukogu liiget (TKindlS § 29 lg 1). Töötukassa nõukogu esindab 
nõukogu esimees (TKindlS § 27 lg 2). 

Nõukogu liikme volituste tähtaeg on viis aastat. Mõjuval põhjusel võib nõukogu liikme 
ennetähtaegselt tagasi kutsuda liikme nimetanu või kohus huvitatud isiku nõudel. Nõukogu liikme 
kohustuste täitmise eest makstakse tasu Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud suuruses ja korras 
(TKindlS § 29 lg 3, 4). 

Nõukogu töö vorm on koosolek. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole 
nõukogu liikmetest (TKindlS § 28 lg 3). 

Juhatus 

Töötukassat juhib Töötukassa juhatus, kus on kolm liiget (TKindlS § 30 lg 1, 2). Töötukassat 
esindab juhatuse esimees (TKindlS § 27 lg 3). Juhatus annab aru nõukogule (TKindlS § 30 lg 5). 

Juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastat. Juhatuse liikme volituste lõppemise tähtpäev 
määratakse kindlaks juhatuse liikme nimetamisel. Juhatus täidab talle seaduse, Töötukassa 
põhikirja ja nõukogu otsustega pandud ülesandeid. Juhatus seisab hea Töötukassa ülesannete ja 
kohustuste täitmise ning õiguste teostumise eest niivõrd, kuivõrd see ei ole nõukogu kohustus. 
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Juhatuse otsus võetakse vastu häälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on määravaks 
juhatuse esimehe hääl (TKindlS § 30 lg 3, 4, 6). 

Nõukogu ja juhatuse liikmete vastutus 

Töötukassa nõukogu ja juhatuse liikmed vastutavad seaduse ja Töötukassa põhikirja nõuete 
rikkumise ja oma kohustuste täitmata jätmisega Töötukassale tekitatud kahju eest solidaarselt. 
Töötukassa nõukogu ja juhatuse liikmed, kes oma kohustuste täitmata jätmise või 
mittenõuetekohase täitmisega on kahju tekitanud Töötukassa võlausaldajale, vastutavad 
võlausaldaja ees solidaarselt Töötukassaga. Töötukassa nõukogu ja juhatuse liige vabaneb 
vastutusest Töötukassa või võlausaldaja ees, kui ta on otsuse vastuvõtmisel hääletanud vastu või 
kui ta ei osalenud otsustamises, kui mitteosalemine oli lubatud, või kui ta ei osalenud Töötukassa 
organi koosolekul. Töötukassa nõukogu ja juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on 
viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest. Töötukassa võib sõlmida 
vastutuskindlustuse lepingu Töötukassa nõukogu ja juhatuse liikmete varalise vastutuse 
kindlustamiseks (TKindlS § 31). 

Põhikiri 

Vastavalt TKindlS §-le 32 sätestatakse Töötukassa põhikirjas: 

− Töötukassa struktuuriüksused ja komisjonid ning nende moodustamise kord, samuti 
struktuuriüksuse pädevus; 

− nõuded Töötukassa sümboolikale; 

− nõukogu esimehe ja juhatuse esimehe pädevus Töötukassa nõukogu ning juhatuse juhina; 

− toimingud, mille tegemiseks on juhatusel vajalik nõukogu eelnev kirjalik nõusolek; 

− vastutuskindlustuslepingu põhitingimused, sealhulgas Töötukassa nõukogu ja juhatuse 
liikmete omavastutuse määr; 

− nõukogu ja juhatuse koosoleku kokkukutsumise ja läbiviimise ning otsuste vastuvõtmise, 
samuti protokollimise ja otsuste vormistamise kord; 

− Töötukassa dokumendihalduse põhinõuded; 

− juhatuse liikme leidmiseks vajadusel korraldatava konkursi kord; 

− Töötukassa eelarve projekti ettevalmistamise ja kinnitamise kord ning nõuded Töötukassa 
eelarvele; 

− Töötukassa vahendite haldamise täpsem kord ning investeerimispiirangud; 

− muud eeskirjad, mis on vajalikud Töötukassa tegevuse reguleerimiseks, kui selliseid 
eeskirju ei ole kehtestatud seaduse või teiste õigusaktidega.  

Töötukassa põhikirja kinnitas Vabariigi Valitsus 19.detsembril 2001.a määrusega nr 417. Põhikiri 
kordab osaliselt seaduses sätestatut, nt korratakse uuesti üle, et kõrgeim organ on nõukogu, kellel 
on kuus liiget (Töötukassa põhikirja § 6 lg 1). Samuti korratakse, et juhatus on Töötukassa organ, 
kes juhib Töötukassat ning allub nõukogule ja annab talle aru; juhatusel on kolm liiget; juhatuse 
liikmete volituste tähtaeg on kuni viis aastat (Töötukassa põhikirja § 15 lg 1 ja 2). Antud juhul ei 
ole seaduse teksti kordamine Töötukassa põhikirjas vajalik. 
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Põhikiri sätestab nõukogu esimehe valimise korra, tema asendamise ja pädevuse (Töötukassa 
põhikiri §§ 7-9). Samuti on sätted nõukogu koosoleku toimumise sageduse (kord kolme kuu 
jooksul), toimumise asukoha ning kokkukutsumise kohta (Töötukassa põhikiri §§ 10, 11). 
Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku tema 
liikmetest. Kui nõukogu koosoleku läbiviimiseks puudub vajalik kvoorum, toimub uus koosolek 
sama päevakorraga hiljemalt seitsme päeva jooksul, arvates koosoleku ärajäämisest. Uue 
koosoleku toimumise ajast ja kohast teavitab nõukogu esimees nõukogu liikmeid viivitamata 
(Töötukassa põhikirja § 12 lg 1, 3). 

Nõukogu koosolekud protokollitakse ja otsused võetakse vastu koosolekul. Nõukogu otsus on 
vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole nõukogu liikmetest (Töötukassa põhikirja §§ 13, 
14). 

Põhikirja kohaselt nimetab juhatuse liikmed ametisse nõukogu (Töötukassa põhikirja § 15 lg 
3). Juhatuse pädevuses on (Töötukassa põhikirja § 16 lg 1): 

a) valmistada ette ja esitada nõukogule dokumendid ja otsuste projektid nõukogu pädevuses 
olevate küsimuste otsustamiseks; 

b) seista hea Töötukassa koostatud dokumentide vormilise ja sisulise korrektsuse ning 
õigusaktidele vastavuse eest; 

c) esitada nõukogule vähemalt üks kord kolme kuu jooksul ülevaate Töötukassa tegevusest ja 
majanduslikust olukorrast, samuti teatada Töötukassa majandusliku seisundi olulise 
halvenemise korral sellest ning muudest Töötukassa tegevusega seotud olulistest asjaoludest 
kohe nõukogule; 

d) koostada Töötukassa raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne ning esitada need 
audiitorile kontrollimiseks ja nõukogule kinnitamiseks nelja kuu jooksul majandusaasta 
lõppemisest; 

e) kinnitada Töötukassa struktuuriüksuse põhimäärus; 

f) vajaduse korral esitada nõukogu esimehele nõue nõukogu koosoleku kokkukutsumiseks; 

g) kinnitada Töötukassa sümboolika statuut; 

h) korraldada Töötukassa vahendite haldamist; 

i) täita muid ülesandeid, mis on vajalikud Töötukassale seadusega pandud kohustuste täitmiseks.  

Töötukassa põhikiri sätestab ka juhatuse esimehe pädevuse, liikmete esindusõiguse, juhatuse 
liikme leidmise konkursi (Töötukassa põhikirja §§ 17-19). 

Juhatuse koosolek toimub vähemalt üks kord kuus (Töötukassa põhikirja § 20 lg 1). Põhimäärus 
kehtestab ka koosoleku kokkukutsumise korra, koosoleku toimumuse asukoha, kvooruminõude ja 
põhimõtte, et juhatuse liige peab võtma juhatuse koosolekust osa isiklikult. Kehtestatud on ka, et 
koosolekud protokollitakse ning otsused võetakse vastu häälteenamusega. Samuti on kehtestatud 
muud otsuse vastuvõtmisega seotud nõuded (Töötukassa põhikirja § 20 lg 2-8, § 21 ja § 22). 

Juhatusel on ilma nõukogu eelneva kirjaliku nõusolekuta keelatud kinnisasja ja registrisse kantud 
või kantava vallasasja omandamine, võõrandamine ja koormamine ning nimetatud varaga muude 
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asja- ja võlaõiguslike tehingute tegemine, samuti laenu võtmine ja võlakohustuse tagamine 
(Töötukassa põhikirja § 16 lg 2).  

Põhikiri täpsustab Töötukassa nõukogu ja juhatuse liikmete vastutuskindlustuse, mille kohaselt 
Töötukassa sõlmib nende isikute poolt seaduste ja põhikirja nõuete rikkumisest ja oma kohustuste 
täitmata jätmisest tuleneva varalise vastutuse kindlustamiseks vastutuskindlustuslepingu tähtajaga 
üks aasta 50 000 000 krooni ulatuses aastas. Nõukogu ja juhatuse liikmete omavastutus seaduste ja 
põhikirja nõuete rikkumisest ja oma kohustuste täitmata jätmisest tuleneva varalise vastutuse korral 
on 50 000 krooni. Nõukogu ja juhatuse liikmetel on õigus isiklike vahendite arvel sõlmida 
kindlustusandjaga omavastutuse kindlustamise leping (Töötukassa põhikirja § 23). 

Töötukassa eelarvega, vahendite haldamise ja investeerimisega seonduvat käsitletakse 
töötuskindlustuse finantseerimise osa juures.  

Seadusjärgne koostöö  

Töötukassa teeb oma eesmärgi saavutamiseks koostööd paljude institutsioonidega. Seadusjärgset 
koostööd tehakse näiteks: 

1) hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike andmete saamiseks MaTA-ga (TKindlS § 35 lg 5, 
§ 51); 

2) töötuskindlustushüvitise taotlemise avalduse vastuvõtmiseks ja otsuse teatavakstegemisel ning 
hüvitiste määramiseks ja maksmiseks vajalike andmete saamisel TTA-ga (TTTS §§ 10, 11, 13, 
14, 35 lg 6);  

3) tööotsingute ajaks teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis või Šveitsi 
Konföderatsioonis oma välisriigi partneritega (TTTS § 121, § 13 lg 1 p 4,); 

4) töölepingute kollektiivse ülesütlemise korral hüvitiste maksmiseks tööandjatega (TKindlS § 17 
lg 1); 

5) hüvitiste maksmiseks tööandja maksejõuetuse korral pankrotihalduri või ajutine pankrotihalduri 
või teises Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis määratud vastava pädevusega isikuga 
(TKindlS § 21 lg 1); 

6) töövaldkonna probleemide analüüsimiseks, teadmistepõhiste tööpoliitika otsuste tegemiseks, 
poliitikameetmete seireks ning tööpoliitika tulemuslikkuse hindamiseks 
Sotsiaalministeeriumiga (TKindlS § 35 lg 8); 

7) oma eesmärgi saavutamiseks vajalikke andmete saamiseks muude riigiasutuste ja kohaliku 
omavalitsuse organitega (TKindlS § 23 lg 2).  

Töötukassa ise on määratlenud oma klientidena kõik töövõtjad ja tööandjad, kes maksavad 
töötuskindlustusmakset.1619 Partnerite osas on märgitud, et need jagunevad strateegilisteks, seotud 
ja finantspartneriteks. Strateegilised partnerid määravad ära Töötukassa põhilised arengusuunad ja 
eesmärgid. Siia kuuluvad: 

− Vabariigi Valitsus (Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium); 

                                                 
1619 Vt töötukassa arengukava 2008-2012. Osundatud. 
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− Eesti Tööandjate Keskliit (ETTK); 

− Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL); 

− Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsioon (TALO). 

Seotud partnerite abil toimub hüvitiste menetlemine. Need on: 

− Maksu- ja Tolliamet (MaTA) ja Eesti tööandjad; 

− Tööturuamet (TTA); 

− välisriigi pädevad asutused ja tööandjad; 

− Tööinspektsioon (TI); 

− registrite haldajad. 

Finantspartnerite abil toimub finantsvarade haldamine ja hüvitiste väljamaksmine. 
Finantspartnerite hulka kuuluvad: 

1. pangad; 

2. varahaldurid; 

3. finantsvarade haldamisega seotud piirangutest kinnipidamise üle järelvalvet teostav 

4. Eesti Pank. 

Võrreldes riikliku pensionikindlustuse korraldusega on töötuskindlustuse juhtimine kollegiaalne, 
samas puuduvad spetsiaalsed organid vaidluste lahendamiseks. Töötukassa täidab küll ülesandeid, 
mis on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas, kuid Töötukassa ei ole aruandekohustuslik ei 
Vabariigi Valitsuse ega ministrite ees. Töötukassa nõukogu ja juhatuse liikmete varaline vastutus 
on tagatud vastutuskindlustuse lepinguga. Struktuuri kuuluvate inimeste arvu on mõttetu võrrelda, 
sest ühel juhul (SKA) on tegemist üleriigilise võrgustikuga, teisel (Töötukassa) aga väikese, muude 
asutuste võrgustikule toetuva töökorraldusega. Seadusjärgsed koostööpartnerid mõnevõrra 
kattuvad, kuid sotsiaalkindlustusliigi eripärast tulenevalt on partnerid ka erinevad. Kui 
sotsiaalseadustiku üldosas või seadustiku sotsiaalkindlustuse üldosas seadusjärgseid partnereid 
nimetada, siis vaid kattuvate partnerite osas.  

1.3.4. Tööturuteenuste ja –toetuste korraldus 

Tööturuteenuste ja –toetuste korraldust reguleerib tööturuteenuste ja toetuste seadus1620 (edaspidi 
TTTS), mille eesmärk on tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive saavutamine ning 
pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine tööturuteenuste osutamise ja tööturutoetuste 
maksmise kaudu. Seadus reguleerib arvestuse pidamist töötute ja tööotsijate üle, tööturuteenuste 
osutamist, tööturutoetuste maksmist, seaduse kohaldamisel tekkinud vaidluste lahendamist ja 
vastutust seaduse rikkumise eest (TTTS § 1 lg 1, 2). 

TTTS-ga kehtestatud tööturuteenuste osutamist korraldab ja tööturutoetusi määrab TTA 
piirkondlike struktuuriüksuste kaudu.  

                                                 
1620 Tööturuteenuste ja –toetuste seadus. - RT I 2005, 54, 430.  
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TTA põhitegevuste hulka kuulub isiku arvelevõtmine tööotsijana või töötuna ning arveloleku 
lõpetamine (TTTS § 6 ja 7), arvelolevate isikute ja tööturuteenuste registri pidamine ja sellest 
andmete edastamine (TTTS § 8).  

TTA piirkondlik struktuuriüksus koostab isiku töötuna arvelevõtmisel, koostöös selle isikuga, talle 
individuaalse tööotsimiskava, mida vastavalt vajadusele täiendatakse ja muudetakse (TTTS § 10 lg 
4). 

Reeglina osutab tööturuteenuseid ning määrab tööturutoetusi TTA see piirkondlik struktuuriüksus, 
kus isik on töötuna või tööotsijana arvele võetud. Töötu ja tööotsija võivad TTA piirkondlikku 
struktuuriüksust vahetada, esitades sellekohase avalduse sellele TTA piirkondlikule 
struktuuriüksusele, kus ta on töötu või tööotsijana arvele võetud. Avalduses märgitud TTA 
piirkondlik struktuuriüksus, kus töötu või tööotsija soovib tööturuteenuseid ja -toetusi saada, 
osutab tööturuteenuseid ja arvutab tööturutoetusi alates kolmandast avalduse esitamisele järgnevast 
tööpäevast (TTTS § 4). 

Tööturuteenused 

Kuna seaduse kohaselt korraldab tööturuteenuste osutamist TTA (TTTS § 4), siis tundub kohatu, et 
töövahendusteenust käsitlevas sättes on märgitud, et eraõiguslik juriidiline isik ja füüsilisest isikust 
ettevõtja ei tohi nõuda tema poole tööleidmise sooviga pöördunud isikult tasu töövahendusteenuse 
eest ning töövahendusteenuse eest võib tasu nõuda üksnes tööandjalt või teiselt eraõiguslikult 
juriidiliselt isikult või füüsilisest isikust ettevõtjalt (TTTS § 12 lg 2). Antud juhul on tegemist 
normiga, mille täitmine on suunatud väljapoole kohustatud isiku tegevusulatust. Korrektne oleks 
teha kohustatud isikut hõlmava sätte juures (TTTS § 4) viide seaduse 5.peatükile, mille kohaselt 
võib tööturuteenust osutada peale TTA ja selle piirkondlike struktuuriüksuste eraõiguslik juriidiline 
isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on registreeritud tööturuteenuse osutajana 
majandustegevuse registris (TTTS § 38 lg 1).  

TTA osutab ise karjäärinõustamist, siin seadus koostööd või delegeerimist ette ei näe (TTTS § 14), 
kuid ka eraõiguslikud juriidilised isikud võivad karjäärinõustamist teha. Seega on 
karjäärinõustamine osaliselt täielikult erastatud teenus.  

TTA piirkondlik struktuuriüksus korraldab tööalast koolitust tellimuste kaudu (TTTS § 13 lg 1 ja 
2). TTA piirkondlik struktuuriüksus sõlmib tööturukoolituse läbiviimiseks vastava asutuse või 
isikuga halduslepingu. Seadus sätestab halduslepingule esitatavad tingimused, tööturukoolituse 
läbiviija kohustused ning TTA piirkondliku struktuuriüksuse õiguse tutvuda koolituse 
korraldusega, kaasates eksperte ja korraldades küsitlusi (TTTS § 13 lg 2-5). 

TTA piirkondlik struktuuriüksus korraldab avalikku tööd. Avaliku töö korraldamiseks sõlmitakse 
haldusleping. Lepingupartnerite ringis saavad olla kohaliku omavalitsuse üksused, 
mittetulundusühingud ja sihtasutused. Seadus sätestab halduslepingule esitatavad tingimused ja 
avaliku töö korraldaja kohustused, muuhulgas ka kohustuse maksta avalikus töös osalevale töötule 
tasu. Seadus näeb ette ka TTA piirkondliku struktuuriüksuse kohustuse tutvustada töötule enne 
tema poolt tehtavale tööle kohaldatavat halduslepingut ning tema õigusi ja kohustusi avalikus töös 
osalemisel. Seadus ei anna TTA-le õigust kontrollida avaliku töö korraldamist (TTTS § 16). 
Tõenäoliselt eeldatakse, et töötu on piisavalt suutlik hindama avaliku töö korraldamist ise.  
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Kui lähtuda otseselt teenuse kirjeldusest, siis tööpraktikat TTA ei korralda. Seadus sätestab vaid, et 
TTA piirkondlik struktuuriüksus sõlmib tööpraktika korraldamiseks tööandjaga halduslepingu või 
vastavasisuline kokkulepe, kui tööandjaks on täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu 
ametiasutus (TTTS § 15 lg 2 ja 21). Seadus sätestab halduslepingule (ja kokkuleppele) esitatavad 
tingimused, tööandja ja tööpraktikal osaleva töötu kohustused, näeb ette TTA poolt tööandjale 
makstava juhendamistasu ning TTA piirkondliku struktuuriüksuse õiguse nõuda töötult tema poolt 
täidetava praktikapäeviku esitamist ja õiguse tutvuda tööpraktika korraldusega, kaasates eksperte ja 
korraldades küsitlusi (TTTS § 14 lg 2-8).1621 Kuna tööpraktika mõiste kohaselt on tööpraktika 
töötule praktilise töökogemuse saamiseks tööandja juures osutatav tööturuteenus, siis võib eeldada, 
et tööpraktikat korraldab tööandja (TTTS § 14 lg 1). Tekib küsimus, kas TTA-l on siin korralduses 
lihtsalt vahendav roll ja kas see roll ei peaks olema aktiivsem. Sama küsimus tekib järgnevalt 
nimetatud teenuste korralduse puhul. 

Ka tööharjutuse kirjeldus TTA-l korraldamises erilist rolli ei näe. Seadus sätestab vaid, et TTA 
piirkondlik struktuuriüksus sõlmib tööharjutuse teenuse osutamiseks halduslepingu või 
vastavasisulise kokkuleppe, kui tööandjaks on täidesaatva riigivõimu asutus (siin riigi muud 
ametiasutust nimetatud ei ole, vrd TTTS § 15 lg 21) (TTTS § 17 lg 1-31). Seadus sätestab 
halduslepingule (ja kokkuleppele) esitatavad tingimused, tööharjutuse teenust osutava isiku 
kohustused ning TTA piirkondliku struktuuriüksuse õiguse tutvuda tööharjutuse korraldusega, 
kaasates eksperte ja korraldades küsitlusi (TTTS § 17 lg 3-5). 

Puudega isikute abistamiseks on ettenähtud neli tööturuteenust: abistamine tööintervjuul (TTTS § 
22), töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmine (TTTS § 21), tugiisikuga 
töötamine (TTTS § 23) ja tööruumide ja vahendite kohandamine (TTTS § 20). Mitte ühelgi juhul ei 
ole ette nähtud, et TTA-l on kohustus neid teenuseid aktiivselt korraldada; TTA kohustused on 
täidetud, kui mingigi tegevus toimub.  

Tööintervjuul abistab puudega töötut kas TTA piirkondlik struktuuriüksus ise või, kui puuduvad 
vajalikud oskused, sõlmib TTA teenuse osutamiseks halduslepingu isikuga, kellel on vajalikud 
oskused olemas. Seadus sätestab halduslepingule osutatavad tingimused ja teenust osutava isiku 
kulude hüvitamise. Isikule võib halduslepingu alusel maksta tasu.  

Töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmiseks sõlmib TTA piirkondlik 
struktuuriüksus kas puudega isiku või tema tööandjaga halduslepingu või vastavasisulise 
kokkuleppe (kui tegemist on täidesaatva riigivõimu asutuse või riigi muu ametiasutusega). Seadus 
sätestab halduslepingule ja kokkuleppele esitatavad tingimused ja teenuse osutamise kestvuse.  

Tugiisikuga töötamise võimaldamiseks sõlmib TTA piirkondlik struktuuriüksus kas tugiisikuga või 
tööandjaga, kes tagab puudega töötule tugiisikuga töötamise teenuse osutamise, halduslepingu või 
vastavasisulise kokkuleppe (kui tegemist on täidesaatva riigivõimu asutuse või riigi muu 
ametiasutusega). Seadus sätestab halduslepingule ja kokkuleppele esitatavad tingimused ning 
tugiisikult kirjaliku nõusoleku võtmise kohustuse, kui leping sõlmitakse tugiisikuga. Samuti on 
sätestatud teenuse osutamise võimalik ulatus ning tasu maksmine. 

                                                 
1621 Kõrvalmärkusena võib nimetada, et TTTS § 15 lg 9 kohaselt ei kohaldata tööpraktikale tööõigusakte, v.a 

töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning töö- ja puhkeaja seaduse §-d 1–5 ja 12–35. Järelikult ei kohaldata 
tööpraktikal osalejale palgaseadust (RT I 1994, 11, 154). Samas näeb TTTS § 34 tööpraktikal osalejale võimaluse 
saada stipendiumi. Sama kehtib tööharjutuse teenuse kohta. 
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Tööruumide või töövahendite kohandamiseks sõlmib TTA piirkondlik struktuuriüksus 
halduslepingu või vastavasisulise kokkuleppe (kui tegemist on täidesaatva riigivõimu asutuse või 
riigi muu ametiasutusega) tööandjaga, kelle tööruume ja -vahendeid kohandatakse. Seadus sätestab 
halduslepingule ja kokkuleppele esitatavad tingimused, teenuse maksumuse ulatuse, teenuse 
osutamise sageduse ja saadud hüvitise summa tagastamise, kui ilmnevad seaduses ettenähtud 
asjaolud.  

Palgatoetust ja ettevõtluse alustamise toetust käsitletakse tööturuteenustena (TTTS §§ 18 ja 19). 
Põhimõtteliselt on tegemist rahalise toetusega, kuid kuna neid meetmeid peetakse aktiivseteks 
tööturumeetmeteks, klassifitseeritakse need teenusteks.  

Palgatoetust makstakse tööandjale piiratud tingimustele vastava töötu töölerakendamiseks (TTTS § 
18 lg 1). Palgatoetust makstakse tööandja taotluse alusel ning selle maksmiseks sõlmib TTA 
piirkondlik struktuuriüksus tööandjaga halduslepingu. Seadus sätestab halduslepingule esitatavad 
tingimused ning palgatoetuse ulatuse, maksmise kestvuse, peatamise ja tagasimaksmise (TTTS § 
18 lg 2-7). Seadus kontrolli teostamist palgatoetuse maksmise üle otseselt ette ei näe, kuid 
kontrollifunktsiooni saab tuletada palgatoetuse tagasimaksmise kohustusest (mis eeldab 
palgatoetuse maksmise õigsuse kontrollimise võimalust).  

Ettevõtluse alustamise toetust makstakse isikule, kes seda ise TTA-st taotleb, kui ta vastab TTTS 
sätestatud nõuetele (TTTS § 19 lg 1 ja 2). Ettevõtluse alustamise toetuse andmise otsustab TTA 
piirkondlik struktuuriüksus kooskõlastatult töötu elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksuse ning 
MaTA piirkondliku maksukeskuse esindajaga (TTTS § 19 lg 3). Seadus sätestab palgatoetuse 
ulatuse, selle sihtotstarbelise kasutamise kohustuse, TTA piirkondliku struktuuriüksuse poolt 
palgatoetuse kasutamise kontrolli ning tagasimaksmise kohustuse, kui kontrollimisel ilmnevad 
seaduses ettenähtud asjaolud (TTTS § 19 lg 6-9). 

Tööturutoetused 

TTTS näeb ette kolm tööturutoetust – töötutoetuse, stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetuse. 
Neist olulisim tööturumeede on töötutoetus.  

Töötutoetuse taotlemiseks esitab töötu nõuetekohase avalduse ja vajalikud dokumendid 
Tööturuameti piirkondlikule struktuuriüksusele (TTTS § 28 lg 1). TTA struktuuriüksus vaatab 
esitatud avalduse läbi ning kui avalduses on puudusi või sellele ei ole lisatud vajalikke dokumente, 
juhib isiku tähelepanu puudustele ning palub need kõrvaldada (TTTS § 28 lg 3). TTA piirkondlik 
struktuuriüksus arvutab töötutoetuse suuruse tagasiulatuvalt töötu TTA vastuvõtul käimise 
vaheliste päevade eest (TTTS § 31 lg 2), seega peab TTA pidama arvestust isiku poolt TTA 
vastuvõtul käimiste kohta. Lisaks on töötutoetuse saamise tingimuseks individuaalses 
tööotsimiskavas kokkulepitu täitmine (TTTS § 27 lg 1); ka seda peab TTA töötutoetuse 
määramisel jälgima. TTA-l on õigus töötutoetuse maksmine peatada ja ennetähtaegselt lõpetada 
(TTTS §§ 32, 33).  

Töötul võib olla ka õigus saada stipendiumi, mida makstakse tööturu koolituses, tööpraktikas või 
tööharjutuses osalemise korral (TTTS § 34). TTTS ei sätesta, kuidas toimub stipendiumi taotlemine 
ja kas üldse on vaja taotlus esitada, seega ei ole stipendiumide maksmise korraldust reguleeritud. 
Stipendiumi maksmise aluseks on teenuse otsese osutaja poolt TTA-le esitatud andmed isiku poolt 
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teenusel osalemise kohta ja kehtestatud tunnimäärad. Stipendiumi suuruse arvutab TTA piirkondlik 
struktuuriüksus ning seda makstakse töötule kord kuus (TTTS § 35).  

Sõidu- ja majutustoetuse saamiseks esitab töötu TTA piirkondlikule struktuuriüksusele sõidu- ja 
majutustoetuse saamiseks avalduse. Sõidu- ja majutustoetus arvutatakse tööturukoolituse või 
tööpraktika toimumise koha ja töötu elukoha vahelise vahemaa ja kuludokumentide alusel. Töötule 
hüvitatakse ühe päeva kohta kas sõidu- või majutuskulud. Sõidu- ja majutustoetust makstakse kord 
kuus (TTTS § 37 lg 1-3).  

Järgnevas tabelis on ülevaade TTA poolt 2007.a osutatud tööturumeetmetest.1622

                                                 
1622 Statistika allikaks on dokument „Tööturuameti 2007.aasta kokkuvõte: teenused.” Arvutivõrgus: 

http://www2.sm.ee/tta/failid/aasta%20kokku%202007.xls, 10.jaanuar 2009. 
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Tabel 1. TTA poolt 2007.a osutatud tööturumeetmed 

Meede Teostaja 

Isikute arv, 
kelle suhtes 
meedet on 

rakendatud 
või meetmele 
suunamiste 

arv 

Said töötutoetust TTA 17 769 

Said 
karjäärinõustamist 

TTA; erasektoril on õigus osutada teenust. 8 272 

Suunatud 
tööturukoolitusele 

TTA-ga halduslepingu sõlminud haridusasutus, 
juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja, 
kellele on väljastatud koolitusluba.  

 

− isikute arv  5 503 

− suunamiste 
arv 

 6 530 

Tööharjutusele 
suunatud 

TTA-ga halduslepingu sõlminud isik või 
vastavasisulise kokkuleppe sõlminud 
riigivõimu asutus.  

1 208 

Tööpraktikale 
suunatud 

TTA-ga halduslepingu sõlminud tööandja või 
vastavasisulise kokkuleppe sõlminud 
täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu 
ametiasutus. 

792 

Suunatud avalikule 
tööle 

TTA-ga halduslepingu sõlminud kohaliku 
omavalitsuse üksus, mittetulundusühing ja 
sihtasutus. 

 

− isikute arv  231 

− suunamiste 
arv 

 254 

Ettevõtlustoetust 
saanute arv 

TTA  141 

Palgatoetusega 
rakendunud töötud 

TTA-ga halduslepingu sõlminud füüsiline isik, 
eraõiguslik juriidiline isik ja kohaliku 
omavalitsuse üksuse asutus.  

127 

Tugiisikuga tööle 
rakendunud 

TTA-ga halduslepingu sõlminud tugiisik või 
tööandja, kes tagab puudega töötule 
tugiisikuga töötamise teenuse osutamise, või 
vastavasisulise kokkuleppe sõlminud 

30 
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täidesaatev riigivõimu asutus või riigi muu 
ametiasutus. 

Tööintervjuul 
abistamise teenust 
saanud 

TTA või TTA-ga halduslepingu sõlminud isik.  

 

25 

Tehnilise 
abivahendiga 
rakendunud 

TTA-ga halduslepingu sõlminud puudega isik 
või tema tööandja või vastavasisulise 
kokkuleppe sõlminud täidesaatva riigivõimu 
asutus või riigi muu ametiasutus.  

3 

Töökoha 
kohandamisega 
rakendunud 

TTA-ga halduslepingu sõlminud tööandja või 
vastavasisulise kokkuleppe sõlminud 
täidesaatev riigivõimu asutus või riigi muu 
ametiasutus, kelle tööruume ja -vahendeid 
kohandatakse. 

2 

Tabelist on näha, et kõige ulatuslikumalt kasutatud tööturumeede on töötutoetuse maksmine. See 
on ka mõistetav, sest inimesed vajavad tööotsimise perioodil sissetulekut. Kahjuks ei selgu, kui 
paljudel juhtudel muid meetmeid ei kohaldatagi.  

Statistikaameti andmetel võeti 2007.a tööle 185 256 inimest. TTA-s arvel olijatest leidsid töö 
13 505 inimest (kokku oli 2007.a jooksul TTA-s registreeritud töötuid arvel 40 247), mis on 7,3% 
kõigist tööle asunud inimestest 2007.a. Otseselt TTA abiga tööle saanuid oli 4913, mis on 2,6% 
kõigist tööle asunud inimestest.1623 Eesti tööjõu uuringu andmetel leidsid 2007.a (küsitlusperioodist 
arvestatuna 12 viimase kuu jooksul) tööd 77 300 inimest1624, millest TTA kaudu said tööle 1000 
inimest. Kõikidest tööle asunud inimestest leiavad tööd TTA kaudu 1,2%.1625 Esitatud andmed 
annavad põhjust küsida, kuidas TTA tööd efektiivsemalt korraldada.  

Tabelist on näha ka, et tööturuteenuse teostajad on erinevad. Küsimus on, kas need on (ja peaksid 
olema) ka sisuliselt erinevad teostajad või on mõnel juhul tegemist normitehnilise 
ebajärjepidevusega.  

Praktikas on TTA poolt osutatavate teenuste ring laiem kui seadusest otseselt tuleneb. TTA 
koduleheküljel oleva informatsiooni kohaselt1626 osutab TTA veel selliseid teenuseid nagu  

a) grupinõustamine;  

b) koondamistele reageerimine;  

c) „Eures“ nõustamine;  

                                                 
1623 Metoodikat arvutamaks kui palju inimesi leiab tööd tööbüroode kaudu, väljendatuna suhtarvuna kõikide tööle 

asunud inimeste koguarvust ei ole väljatöötatud. Statistikaamet kasutab vanusejaotusena vanusrühma 15-74-aastat, 
aga Tööturuamet kasutab jaotust 16-pensioniiga, seega ei ole nad täielikult võrreldavad, aga saab kasutada, sest 
TTA vanusjaotus 16-pensioniiga jääb Statistikaameti jaotuse 15-74-aastat sisse.  

1624 Ei väljenda kogu 2007.a tööd leidnud inimeste arvu, kuna arvestatud küsitlusperioodi järgi viimast 12 kuud. 
1625 Eesti Statistikaamet, aastakeskmine, 15-74-aastased hõivatud, Eesti tööjõu uuring. Arvutivõrgus: 

https://www.stat.ee/tooturg, 12.jaanuar 2009. 
1626 TTA kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www.tta.ee/index.php?id=882, 12.jaanuar 2009. 
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d) psühholoogiline nõustamine;  

e) tööklubi;  

f) rakendunute nõustamine;  

g) pikk tööpraktika;  

h) pikk tööharjutus;  

i) erialakoolitus ettevõtlustoetust saanutele;  

j) mentorlus;  

k) hooldusteenus tööturuteenusel osalemise ajal või tööle asumisel;  

l) tööruumide ja –vahendite kohandamine vanemaealistele;  

m) sotsiaalne rehabilitatsioon;  

n) erandlikud lahendused, nt: abivahendi soetamine koolitusel, praktikal osalemiseks, mis 
toetab hilisemat tööleasumist; erinevad teenused tööturukoolitusel osalemiseks sh 
viipekeele tõlk, isiklik abistaja, invatransport; invatransport tööl käimiseks tööleasumise 
esimesel kahel kuul.  

Kuidas nende teenuste osutamine on täpsemalt korraldatud, see tuleb välja selgitada igal 
üksikjuhul, sest TTTS nende teenuste osutamist ei reguleeri. Üldiseks aluseks on perioodi 2004–
2006 struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud sotsiaalministri määrus 16.maist 2008 nr 26 
„Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse 
programmdokumendi aastateks 2004–2006” meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” osa 
„Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste investeeringute kava” raames antava toetuse 
kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja toetuse kasutamise seire 
läbiviimise eeskiri”.1627 Määrusest tuleneb, et otsused teenuste rahastamiseks on tehtud TTA-le 
esitatud taotluste alusel.  

Tööturuameti põhimäärus  

TTA põhimäärus on kehtestatud sotsiaalministri 14.detsembri 2005.a määrusega nr 120.  

TTA põhimäärusega kehtestatud ameti tegevusvaldkonda on käsitletud käesoleva töö osas 1.2.1. 
Töökorralduse osas on oluline märkida, et TTA struktuuriüksusteks on osakonnad ning osakondade 
koosseisu võivad kuuluda bürood (TTA põhimääruse § 8 lg 1 ja 2). TTA koosseisu võivad kuuluda 
väljaspool struktuuriüksusi asuvad nõunikud ja abid. Nõunike ja abide ülesanded, pädevus ja 
alluvus sätestatakse ametijuhendis, mille kinnitab ameti peadirektor (TTA põhimääruse § 8 lg 5). 

                                                 
1627 Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi 

aastateks 2004–2006 meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” osa „Sotsiaalministeeriumi ja tööharjutuskeskuste 
investeeringute kava” raames antava toetuse kasutamise kava koostamise kord, toetuse andmise tingimused ja 
toetuse kasutamise seire läbiviimise eeskiri. - RTL 2008, 41, 574. 
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Ametil on 15 piirkondlikku osakonda (seadus kasutab mõistet „piirkondlik struktuuriüksus”), mis 
asuvad igas maakonnas (TTA põhimääruse § 10). Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse 
ja vabastab ametist sotsiaalminister kantsleri ettepanekul (TTA põhimääruse § 11).  

Tööturuameti struktuur ja teenistujate kooseis1628 on kehtestatud sotsiaalministri määrusega 
17.novembrist 2006.a nr 60. Sellest dokumendist nähtub, et TTA 15. piirkondlikust osakonnast on 
bürood Ida-Virumaa osakonnal (Kiviõli, Jõhvi, Narva ja Sillamäe büroo), Tallinna ja Harjumaa 
osakonnal (Tallinna, Keila ja Maardu büroo). Tööturuametis on kokku 286,5 ametikohta, neist 
annab ülevaate järgmine tabel:  

Tabel 2. TTA piirkondlikud osakonnad ja ametikohtade arv seisuga 1.jaanuar 2008. 

TTA piirkondlik osakond Ametikohtade arv  

Hiiumaa osakond 4 

Ida-Virumaa osakond  63 

Jõgevamaa osakond  9,5 

Järvamaa osakond  7,5 

Läänemaa osakond  7 

Lääne-Virumaa osakond  11 

Põlvamaa osakond 8 

Pärnumaa osakond  10 

Raplamaa osakond  7 

Saaremaa osakond 7 

Tallinna ja Harjumaa osakond  58 

Tarumaa osakond 15,5 

Valgamaa osakond  10,5 

Viljandimaa osakond  10,5 

Võrumaa osakond 9 

Põhimõtteliselt oleks võimalik võrrelda TTA ja SKA töökorraldust struktuuriüksuste ja nende 
tööülesannete kaupa, kuid tööks ettenähtud aega ja töömahtu arvestades ei ole sellise analüüsi 
koostamine võimalik; arvestades TTA ja Töötukassa liitmisprotsessi,1629 ei ole see arvatavasti 
hetkel ka vajalik.  

Esiletoomist vääriks siiski üks asjaolu - asutuste struktuuriüksuste arv. Kui SKA on oma tegevuse 
optimeerimiseks osa tööd tsentraliseerinud ning suudab 535 ametnikuga töö korraldada 4 
                                                 
1628 Tööturuameti struktuur ja teenistujate koosseis. - RTL 2006, 84, 1539. 
1629 Vt Tööturuameti lõpetamisega seonduvate seaduste muutmise seadus. Arvutivõrgus: 

http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=235082, 4.jaanuar 2009.  
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pensioniameti kaudu, siis TTA 286,5 ametikohaga töö on korraldatud 15 piirkondliku osakonna 
kaudu. Tõenäoliselt oleks tööturuteenuseid ja –toetusi võimalik korraldada ka väiksema arvu 
osakondade kaudu. Osakondade töö optimeerimine ei tähenda, et ühtlasi tuleb vähendada 
piirkondlike kliendikeskuste arvu.  

Seadusjärgne koostöö 

TTTS § 9 lg 6 on üldnorm, mille kohaselt TTA piirkondlik struktuuriüksus osutab töötule 
tööturuteenuseid ja muud töölesaamiseks vajalikku abi koostöös kohaliku omavalitsuse üksuste ja 
nende asutustega ning teiste teenuste pakkujatega. 

Muudest sätetest tuleneb, et TTA teeb seadusjärgset koostööd paljude institutsioonidega, nt:  

− õigustatud subjektide kindlakstegemiseks KMA-ga (TTTS § 3); 

− isikule sobiva töö kindlakstegemiseks pädevate isikutega, kes suudavad anda hinnangu, 
milline töö ei ole isikule tervislikel põhjustel vastunäidustatud ja anda teavet selle kohta, 
kui kaua kulub isikul sõiduks elukohast töökohta ja tagasi (TTTS § 12 lg 3 ja 4);  

− töötutoetuse suuruse kindlakstegemiseks valla- ja linnavalitsustega (TTTS § 26 lg 2 p 3, § 
26 lg 4 p 3) ja SKA-ga (TTTS § 26 lg 2 p 5, 61, 7, § 26 lg 4 p 3).  

Tööturuteenuste osutamine eraõiguslike juriidiliste isikute ja füüsilisest isikust ettevõtjate poolt 
(osaliselt erastatud teenused) 

TTTS 5.peatükk näeb ette, et tööturuteenuseid võivad osutada eraõiguslikud juriidilised isikud või 
füüsilisest isikust ettevõtjad. Tingimuseks on, et nad oleksid registreeritud tööturuteenuse osutajana 
majandustegevuse registris (TTTS § 38 lg 1). 15.jaanuari 2009.a seisuga oli majandustegevuse 
registris 138 tööturuteenuse osutajat.1630  

Eratööbürood võivad osutada kolme teenust:1631  

a) teavitada tööturu olukorrast (teabe andmine tööturu seisu ja muudatuste, tööturuteenuste sisu ja 
nende saamise tingimuste kohta);    

b) osutada karjäärinõustamist (töötule ja töö- või teenistussuhte lõpetamise kohta teate saanud 
tööotsijale tema isikuomadustele, haridusele ja oskustele vastava haridustee, tööalase valiku, 
koolituse või töö soovitamine; karjäärinõustamise eesmärk on nõustada isikut töö- ja 
kutsevaliku, töö saamise ja karjääri kujundamise küsimustes); 

c) osutada töövahendust (töötule ja tööotsijale sobiva töö ning tööandjale sobiva töötaja leidmine). 

Eraõiguslikud juriidilised isikud korraldavad oma tööd ise, kuid nad ei või võtta tööotsijalt tasu 
töövahendusteenuse eest (TTTS § 12 lg 2).  

                                                 
1630 Majandustegevuse register. Arvutivõrgus: http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja&taasta=1, 15.jaanuar 

2009. 
1631 Sotsiaalministeeriumi kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www.sm.ee/index.php?id=156, 15.jaanuar 2009. 
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Konkurentsipiirangud 

Palgatoetusele, tugiisikuga töötamisele ning tööruumide ja -vahendite kohandamisele kohaldatakse 
riigiabi kohta kehtestatut ja ettevõtluse alustamise toetust käsitletakse vähese tähtsusega abina 
(TTTS § 24).1632 HKTS § 13 lg 11 p 8 lubab halduslepingu sõlmimisel tööpraktika osutamiseks, 
avaliku töö tegemiseks, tööintervjuul abistamiseks ning tugiisikuga töötamiseks mitte kohaldada 
riigihangete seaduses teenuste hankelepingu sõlmimise tingimusi ja hankemenetluse läbiviimise 
korda. Eeltoodust tuleneb, et TTTS-ga kehtestatud 13-st tööturuteenuse liigist seitsme teenuse 
puhul kohaldatakse sätteid, mis võimaldavad mingis ulatuses konkurentsipiiranguid.  

Kuue teenuse puhul, milleks on teavitamine tööturu olukorrast ning tööturuteenustest, 
töövahendus, karjäärinõustamine, tööturukoolitus, tööharjutus ning töötamiseks vajaliku tehnilise 
abivahendi tasuta kasutada andmine, tuleb lähtuda vaba konkurentsi reeglitest (kuna piiranguid 

                                                 
1632 EÜ asutamislepingu Artikkel 87: 
 1. Kui käesolevas lepingus ei ole sätestatud teisiti, on igasugune liikmesriigi poolt või riigi ressurssidest ükskõik 

missugusel kujul antav abi, mis kahjustab või ähvardab kahjustada konkurentsi, soodustades teatud ettevõtjaid või 
teatud kaupade tootmist, ühisturuga kokkusobimatu niivõrd, kuivõrd see kahjustab liikmesriikidevahelist 
kaubandust. 

 2. Ühisturuga sobib kokku: 
 a) üksiktarbijatele antav sotsiaalabi, kui sellist abi antakse ilma asjassepuutuvate toodete päritolul põhineva 

diskrimineerimiseta; 
 b) loodusõnnetuste ja erakorraliste sündmuste tekitatud kahju korvamiseks antav abi; 
 c) Saksamaa jagamisest kahjustatud Saksamaa Liitvabariigi teatud piirkondade majandusele antav abi määral, mis 

on vajalik nimetatud jagamisest põhjustatud majandusliku halvemuse korvamiseks. 
 3. Ühisturuga kokkusobivaks võib pidada: 
 a) abi majandusarengu edendamiseks niisugustes piirkondades, kus elatustase on erakordselt madal või kus valitseb 

tõsine tööpuudus; 
 b) abi üleeuroopalist huvi pakkuva tähtsa projekti elluviimiseks või mõne liikmesriigi majanduses tõsise häire 

kõrvaldamiseks; 
 c) abi teatud majandustegevuse või teatud majanduspiirkondade arengu soodustamiseks, kui niisugune abi ei 

mõjuta ebasoovitavalt kaubandustingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega; 
 d) abi kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks, kui niisugune abi ei kahjusta kaubandustingimusi ja 

konkurentsi ühenduses määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega; 
 e) muud liiki abi, mida komisjoni ettepaneku põhjal kvalifitseeritud häälteenamusega võib kindlaks määrata 

nõukogu. 
 EÜ asutamislepingu Artikkel 88: 
 1. Koostöös liikmesriikidega kontrollib komisjon pidevalt kõiki neis riikides olemasolevaid abisüsteeme. Ta paneb 

liikmesriikidele ette sobivaid meetmeid, mis on vajalikud ühisturu järkjärguliseks arenguks või toimimiseks. 
 2. Kui komisjon leiab pärast asjassepuutuvatelt isikutelt selgituste küsimist, et riigi poolt või riigi ressurssidest 

antav abi ei sobi ühisturuga kokku artikli 87 järgi või et sellist abi kasutatakse valel eesmärgil, siis otsustab 
komisjon, et asjassepuutuv riik peab säärase abi lõpetama või muutma seda komisjoni määratud tähtaja jooksul. 

 Kui asjassepuutuv riik ei täida ettenähtud tähtaja jooksul komisjoni otsust, võib komisjon või mõni teine huvitatud 
riik erandina artiklite 226 ja 227 sätetest anda asja otse Euroopa Kohtusse. 

 Liikmesriigi avalduse põhjal võib nõukogu ühehäälselt otsustada, et abi, mida see riik annab või kavatseb anda, 
tuleb erandina artikli 87 sätetest või artiklis 89 sätestatud eeskirjadest pidada ühisturuga kokkusobivaks, kui sellist 
otsust õigustavad erandlikud asjaolud. Kui komisjon on kõnesoleva abi küsimuses juba algatanud käesoleva lõike 
esimeses lõigus ettenähtud menetluse, siis tõsiasi, et asjassepuutuv riik on esitanud nõukogule avalduse, peatab 
nimetatud menetluse selle ajani, kuni nõukogu on oma seisukoha teatavaks teinud. 

 Kui nõukogu ei ole kolme kuu jooksul alates nimetatud avalduse esitamisest oma seisukohta teatanud, teeb asja 
kohta oma otsuse komisjon. 

 3. Komisjoni informeeritakse kõikidest plaanidest abi määramise või muutmise kohta piisavalt aegsasti, et ta võiks 
avaldada oma arvamuse. Kui komisjon arvab, et mingi selline plaan ei sobi ühisturuga kokku artikli 87 järgi, 
algatab ta viivitamata lõikes 2 ettenähtud menetluse. Asjassepuutuv liikmesriik ei tohi rakendada kavatsetud 
meetmeid enne, kui nimetatud menetluse järgi on tehtud lõplik otsus. 
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tehtud ei ole). Selles loetelus on tööharjutus – teenus, mille kohaldamisel võiks kõrvaltvaataja pilgu 
läbi olla sarnaseid jooni tööpraktika ja avaliku tööga ning mille korraldamisele võiks seetõttu 
loogiliselt kohaldada tööpraktika ja avaliku töö korraldamise reegleid. Siin oleks vaja asjas 
suuremat selgust, kuid kuna antud juhul on eesmärgiks kogu sotsiaalse kaitse korralduse kohta 
ülevaate saamine, siis ei ole tekkinud küsimus põhimõttelise tähtsusega. Täiendavat selgitamist 
vajaks edaspidi ka see, kas töötamiseks vajaliku tehnilise abivahendi tasuta kasutada andmisel (nt 
nende abivahendite soetamisel) kohaldatakse piiramatut konkurentsi.  

1.3.5. Riiklike peretoetuste korraldus 

Riiklike peretoetuste korraldust reguleerib riiklike peretoetuste seadus1633 (edaspidi RPTS), mille 
eesmärk on tagada lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja õppimisega seotud kulutuste 
osaline hüvitamine (RPTS § 1 lg 1).  

Peretoetuste taotlemiseks esitab peretoetuste taotleja taotluse oma elukohajärgsele pensioniametile 
(RPTS § 17 lg 1). Pensioniamet vaatab peretoetuste taotlemiseks esitatud dokumendid läbi ning 
otsustab peretoetuste määramise või sellest keeldumise (RPTS § 18 lg 1, § 22 lg 1). Toetuse 
taotleja nõudmisel või kollegiaalset lahendust nõudva taotluse puhul otsustab toetuse määramise 
või sellest keeldumise pensioniametis riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel moodustatud 
pensionikomisjon (RPTS § 22 lg 2).  

Peretoetusi makstakse elukohajärgse pensioniameti kaudu (RPTS § 24 lg 1).  

RPTS ei sätesta otsesõnu, et toetuste maksmist korraldab SKA, see võib isikul, kes ei tea, et 
pensioniamet on SKA struktuuriüksus, tekitada segadust. Samas seadus nimetab siiski ka SKA-d, 
nt RPTS § 21 lg 11 kohaselt § 24, kui peretoetuste saajale makstakse SKA kaudu teisi 
sotsiaalkindlustushüvitisi posti teel kojukandega, rakendatakse peretoetuste väljamaksmisele sama 
väljamakseviisi; § 25 lg 3 kohaselt teavitavad hoolekandeasutused ja erivajadustega õpilaste koolid 
igakuiselt Sotsiaalkindlustus-ametit vanemliku hoolitsuseta lastest, kes on jooksval kuul asunud 
püsivalt elama hoolekandeasutusse või erivajadustega õpilaste kooli, ning puudega lastest, kes on 
puudest tingitud erivajaduse tõttu jooksval kuul asunud ajutiselt elama hoolekandeasutusse või 
erivajadustega õpilaste kooli ning § 332 lg 4 kohaselt, kui toetuse saaja ei ole SKA-le teatanud oma 
arveldusarve numbrit ega teinud või edastanud ettenähtud avaldust ja seetõttu ei ole talle võimalik 
toetust maksta, peatatakse alates 2009. aasta 1. veebruarist toetuse maksmine. Pärast vastava 
avalduse ja isikut tõendava dokumendi esitamist makstakse toetus välja tagantjärele. 
Sotsiaalseadustikus võiks sätestada riiklike peretoetuste korralduse selgesõnalisemalt ning kaaluda 
tuleks ka SKA kohalike struktuuriüksuste nimetuste muutmist. Näiteks võiks kaaluda 
pensioniametite ümbernimetamist sotsiaalkindlustusosakondadeks. Üheks võimaluseks oleks ka 
kasutada läbivalt igal pool sõna „Sotsiaalkindlustusamet”, vajadusel võiks täpsustada, et isikul 
tuleb suhelda SKA piirkondliku struktuuriüksusega (analoogiliselt TTA piirkondliku 
struktuuriüksusega). 

Samuti, arvestades, et pensionikomisjon ei korralda ainult pensionide maksmist ja lahenda ainult 
pensioniga seotud vaidlusi, võiks kaaluda pensioniameti ja komisjoni nime asendamist nimedega, 
mis ei viitaks ainult pensioniga seonduvale. 

                                                 
1633 Riiklike peretoetuste seadus. - RT I 2001, 95, 587. 
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Seadusjärgne koostöö  

RPTS rakendamisel tuleb SKA-l teha seadusjärgset koostööd mitmete asutustega nagu näiteks 
KMA-ga (RPTS § 2 lg 1) ja Haridus- ja Teadusministeeriumiga (RPTS § 2 lg 2, § 24 lg 2 ja 3), 
hoolekandeasutustega (RPTS § 25 lg 1 ja 3), erivajadustega õpilaste koolidega (§ 25 lg 1 ja 3), 
vanglatega (RPTS § 25 lg 11) aga ka valla- ja linnavalitsustega (RPTS § 28) ja välisriigi 
partneritega (RPTS § 2 lg 3). 

Kuna riiklike peretoetuste korraldajaks on SKA, siis vt lisaks ka käesoleva töö osa 1.3.1. 

1.3.6. Vanemahüvitise korraldus 

Vanemahüvitise korraldust reguleerib vanemahüvitise seadus1634 (edaspidi VHS), mille eesmärk on 
säilitada riigi toetuse andmisega varasem sissetulek isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise 
tõttu, ning toetada töö- ja pereelu ühitamist. Isikule, kes tulu ei ole saanud, tagatakse sissetulek 
hüvitise määra ulatuses (VHS § 1 lg 1). 

Kuna vanemahüvitise taotlemisel, määramisel ja maksmisel rakendatakse RPTS sätestatud korda 
(VHS § 4 lg 1), siis kattub vanemahüvitise korraldus riiklike peretoetuste korraldusega. 

Seadusjärgne koostöö  

VHS rakendamisel tuleb SKA-l teha seadusjärgset koostööd mitmete asutustega nagu näiteks 
KMA-ga (VHS § 2 lg 1) ja MaTA-ga (VHS § 2 lg 1), hoolekandeasutustega (RPTS § 25 lg 1 ja 3), 
erivajadustega õpilaste koolidega (§ 25 lg 1 ja 3), vanglatega (RPTS § 25 lg 11) aga ka valla- ja 
linnavalitsustega (RPTS § 28) ja välisriigi partneritega (VHS § 1 lg 4). 

1.3.7. Elatisabi korraldus 

Elatisabi korraldust reguleerib elatisabi seadus1635 (edaspidi EAS). Seadus sätestab lapsele, kelle 
vanem ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi saamise tingimused ja korra kohtumenetluse 
alustamise korral ning reguleerib riigi makstud elatisabi sissenõudmist lapse ülalpidamiseks elatist 
maksma kohustatud vanemalt ja alusetult makstud elatisabi tagasinõudmist (EAS § 1 lg 1). 

Elatisabi taotlemiseks esitab isik taotluse SKA-le (EAS § 5 lg 1). Elatisabi taotluse esitamisel ja 
läbivaatamisel, samuti elatisabi määramisel kohaldatakse RPTS sätestatut (EAS § 5 lg 1, § 6 lg 1). 
Järelikult kattub elatisabi korraldus selles osas riiklike peretoetuste korraldusega. 

Täiendavalt sätestab EAS, et kui lapsel oli riigilt elatisabi saamise ajal õigus nõuda ülalpidamist 
võlgnikult, läheb elatisabi saaja nõue elatisabi määramise otsuse tegemisel üle riigile. SKA teatab 
võlgnikule nõude riigile üleminekust. Ühtlasi tehakse võlgnikule ettepanek riigi nõue rahuldada ja 
antakse nõude rahuldamiseks vajalikke juhiseid (EAS § 10). 

Kui võlgnik ei rahulda riigile üleläinud elatisnõuet, teeb SKA riigi nimel avalduse lapsevanema 
poolt elatisasjas algatatud täitemenetlusega ühinemiseks. Kui elatise sissenõudmiseks ei ole 
täitemenetlust algatatud, teeb seda SKA (EAS § 11 lg 2). 

                                                 
1634 Vanemahüvitise seadus. - RT I 2003, 82, 549. 
1635 Elatisabi seadus. - RT I 2007, 25, 13. 
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Seadusjärgne koostöö  

Elatisabi seaduse rakendamisel tuleb SKA-l teha seadusjärgset koostööd mitmete asutustega nagu 
näiteks KMA (EAS § 2 lg 2), kohtutäiturid (EAS § 11 lg 2), ja välisriigi partneritega (EAS § 2 lg 
3).  

Kuna elatisabi korraldajaks on SKA, siis vt lisaks käesoleva töö osa 1.3.1. 

1.3.8. Riikliku matusetoetuse korraldus 

Riikliku matusetoetuse korraldust reguleerib riikliku matusetoetuse seadus1636 (edaspidi RMTS), 
mis sätestab riikliku matusetoetuse saamise tingimused ning määramise ja maksmise korra (RMTS 
§ 1 lg 1). 

Matusetoetuse taotlemiseks esitab matusekorraldaja oma elukoha või asukoha järgsele 
pensioniametile või surmaakti koostanud perekonnaseisuasutuse asukoha järgsele pensioniametile 
avalduse. Matusetoetuse määramise otsuse teeb matusekorraldaja elukoha või asukoha järgne 
pensioniamet või surmaakti koostanud perekonnaseisuasutuse asukoha järgne pensioniamet 
(RMTS § 7 lg 1, § 8 lg 1). 

Väljamakse korralduses on võrreldes teiste sotsiaalkindlustushüvitiste maksmise korraldusega 
erisuseks see, et seaduse kohaselt võib isikule hüvitist maksta sularahas (RMTS § 11 lg 1). 
Praktikas pensioniametid sularahas toetust siiski ei maksa – SKA väljastab inimesele pangatšeki, 
mille alusel inimene saab sularaha pangast. 

Seadusjärgne koostöö  

Riikliku matusetoetuse korraldamisel tuleb SKA-l teha seadusjärgset koostööd mitmete asutustega 
nagu näiteks KMA-ga (RMTS § 2 lg 1), Kaitseministeeriumi jt ministeeriumidega, kelle eelarvest 
makstakse teatud juhul matusetoetust (RMTS § 2 lg 2 p 1), samuti välisriigi partneritega (RMTS § 
2 lg 3). 

Kuna riikliku matusetoetuse korraldajaks on SKA, siis vt lisaks käesoleva töö osa 1.3.1.  

1.3.9. Ohvriabi korraldus 

Ohvriabi korraldust reguleerib edaspidi OAS, mis sätestab riikliku ohvriabi korralduse alused, 
lepitusteenuse korralduse, ohvriabiteenuse osutamise raames makstava psühholoogilise abi kulu 
hüvitise ning kuriteoohvritele riikliku hüvitise maksmise korra (OAS § 1 lg 1).1637 

Ohvriabiteenus on avalik teenus, mille eesmärgiks on hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, 
vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks langenud isikute toimetulekuvõime säilitamine või 
parandamine. Ohvriabi teenust osutatakse igas Eesti maakonnas. Teave ohvriabiteenuse kasutamise 
võimaluste kohta on kättesaadav kohaliku omavalitsuse, politsei-, pääste-, tervishoiu- ja 

                                                 
1636 Riikliku matusetoetuse seadus. - RT I 2000, 86, 549.  
1637 Piiriülestel juhtudel tuleb arvestada ka EL Nõukogu direktiiviga 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise 

maksmist (ELT L 261, 6.08.2004, lk 15–18) ning vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa 
konventsiooniga, mille Eesti ratifitseeris 16.novembril 2005.a (RTII 2005, 32, 109).   
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hoolekande- ning muudes asjaomastes asutustes. Ohvriabiteenuse osutamise tagab SKA, lähtudes 
piirkondlikkuse põhimõttest (OAS § 3 ja § 4 lg 1).  

Ohvriabitöötajad töötavad SKA alluvuses. Kokku on üle Eesti 16 ohvriabi keskust, mis on jaotatud 
nelja piirkonda (Põhja, Lõuna, Ida ja Lääne piirkond) arvestades politseiprefektuuride jaotust.1638 
SKA ja Politseiameti vahel  sõlmitud kooskokkuleppe alusel asuvad  ohvriabikeskused kohalikes 
politseijaoskondades ja konstaablipunktides, ajutiselt ka pensioniametite osakondades 
(piirkondades, kus ei ole hetkel võimalik politseijaoskonnas sobivaid ruume leida).1639  

Ohvriabiteenuse raames on ettenähtud psühholoogilise abi kulude hüvitamine. Psühholoogilise abi 
kulu hüvitatakse, kui nimetatud abi osutajaks on Tervishoiuametis tervishoiutöötajana või 
kutseregistris kliinilise psühholoogina või koolipsühholoogina registreeritud isik, kes tegutseb 
füüsilisest isikust ettevõtjana või kes on töö- või võlaõiguslikus suhtes füüsilisest isikust ettevõtja 
või juriidilise isikuga, kellel on psühhiaatrilise eriarstiabi osutamise tegevusluba või kellele 
psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia või tugigrupi teenuse osutamine on põhikirjaliseks 
tegevuseks (OAS § 61 lg 4). Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja hüvitise taotluse vorm 
ning nõutavate dokumentide loetelu1640 on kehtestatud Sotsiaalministri 26.jaanuari 2007.a 
määrusega nr 10. SKA maksab hüvitist, kui kulude hüvitamiseks on enne psühholoogilise abi 
osutamist saadud SKA nõusolek (psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja 
hüvitise taotluse vorm ning nõutavate dokumentide loetelu, § 2).  

OAS raames osutatakse ka lepitusteenust, mis on avalik teenus ja seisneb kriminaalmenetluse 
seadustikus1641 sätestatud lepitusmenetluse korraldamises ja selle tulemusena sõlmitud kirjaliku 
kokkuleppe tingimuste täitmise kontrollimises. Lepitusteenusena käsitatakse ka alaealise 
mõjutusvahendite seaduse1642 alusel alaealise suhtes kohaldatavat lepitamist. Lepitusteenuse 
osutamise tagab SKA, lähtudes piirkondlikkuse põhimõttest (OAS § 63 ja 64). Lepitusmenetluse 
läbiviimise kord on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 13.juuli 2007.a määrusega nr 188.1643  

Kolmas OAS raames osutatav meede on hüvitise maksmine vägivallakuriteo ohvritele ja ohvri 
ülalpeetavatele (OAS 3.peatükk). Hüvitise maksmise otsustab SKA (OAS § 18, § 20 lg 1). 
Hüvitistaotlus esitatakse taotleja elukohajärgsele SKA piirkondlikule pensioniametile, SKA-l on 
õigus hüvitise taotleja esitatud andmeid kontrollida ja saata ohver täiendavale arstlikule 
läbivaatusele (OAS § 19 lg 1, 6 ja 7). SKA võib hüvitise määramise otsuse edasi lükata (OAS § 
21), kuid sel juhul on tal siiski õigus maksta seaduses sätestatud juhul hüvitist avansina (OAS § 
22). Pärast hüvitise maksmist läheb hüvitise saaja õigus nõuda kahju hüvitamist kuriteoga tekitatud 
kahju eest vastutavalt isikult hüvitisena makstud summa ulatuses üle riigile. Regressinõudeasjades 
esindab riiki sotsiaalminister, kellel on edasivolitamisõigus (OAS § 31). Regressinõude esitamise 
õigus võiks olla, sarnaselt riigile ülemineva elatisnõude teostamisega, antud SKA-le.  

                                                 
1638 Sotsiaalkindlustusameti kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www.ensib.ee/frame_ohvriabi.html, 10.jaanuar 2009. 
1639 Sotsiaalministeeriumi kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www.sm.ee/index.php?id=535, 10.jaanuar 2009. 
1640 Psühholoogilise abi kulude hüvitamise kord ja hüvitise taotluse vorm ning nõutavate dokumentide loetelu. - RTL 

2007, 11, 176.  
1641 Kriminaalmenetluse seadustik. - RT I 2003, 27, 166. 
1642 Alaealise mõjutusvahendite seadus. - RT I 1998, 17, 264. 
1643 Lepitusmenetluse läbiviimise kord. - RT I 2007, 46, 327.  
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Seadusjärgne koostöö 

OAS § 4 lg 2 on selgelt sõnastatud otseselt koostööle suunatud säte: „Ohvriabiteenuse osutamisel 
teeb Sotsiaalkindlustusamet koostööd riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning juriidiliste 
isikutega, kaasab ja juhendab ohvriabi vabatahtlikke ning korraldab vabatahtlike koolitust.”. 
Selline otseselt koostööle suunatud norm on sotsiaalse kaitse korralduses suhteliselt ebatavaline. 

Lepitusteenuse läbiviimisel teeb SKA koostööd prokuratuuriga (lepitusmenetluse läbiviimise korra 
§ 3 lg 1, § 5 lg 2).  

Eeluurimisasutus on kohustatud teavitama OAS sisust ohvreid ja ülalpeetavaid, kes võiksid saada 
ohvriabiteenust või hüvitist (OAS § 33). 

Piiriülestel juhtumitel teeb SKA koostööd välisriigi pädevate asutustega (OAS § 7 lg 2, § 9 lg 2 ja 
3, OAS 4. ja 5. jagu). 

Vabatahtlike kaasamine 

OAS § 6 näeb ette ohvriabi vabatahtlike kaasamise ohvriabiteenuse osutamisse. Ohvriabi 
vabatahtlikuna ei saa aga siiski tegutseda iga isik, kes seda soovib, vaid tal peab selleks tegevuseks 
olema SKA nõusolek. Enne nõusoleku andmist kontrollib SKA isiku sobivust ülesannete 
täitmiseks. Seaduses sätestatud tingimustel võib SKA oma otsuse kehtetuks tunnistada.  

Delegeerimine 

OAS näeb ette ohvriabiteenuse osutamise üleandmise võimaluse: SKA võib ohvriabiteenuse 
osutamise halduslepinguga osaliselt või tervikuna täitmiseks üle anda juriidilisele isikule või 
kohaliku omavalitsuse üksusele (OAS § 5 lg 1).  Riiklikku järelevalvet ohvriabiteenuse osutaja üle 
teostab SKA (OAS § 5 lg 5); sellest järeldub, et vastutus ohvriabiteenuse osutamise üle jääb siiski 
SKA-le.  

Kuna ohvriabi korraldajaks on SKA, siis vt lisaks käesoleva töö osa 1.3.1. 

1.3.10. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste korraldus 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise korraldust reguleerib PISTS, mille eesmärk on 
puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamine 
ning õppimise ja töötamise soodustamine puudest tingitud lisakulude osalise hüvitamise kaudu 
(PISTS § 1 lg 2). Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et toetust ei maksta puuetega inimeste üldise 
sissetuleku suurendamise eesmärgil (tegemist ei ole sissetulekuasendusega nagu 
töövõimetuspensionide puhul), vaid eesmärgiks on puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine. 
PISTS sätestab puuetega inimeste sotsiaaltoetuste liigid, nende saamise tingimused, suurused ning 
määramise ja maksmise korra (PISTS § 1 lg 1). 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise eelduseks on puude raskusastme tuvastamine. Puude 
raskusastme tuvastab SKA. Kuni 16-aastasel lapsel ja vanaduspensioniealisel inimesel tuvastatakse 
puue kõrvalabi ja juhendamise vajadusest lähtuvalt (PISTS § 2 lg 11). Tööealisel inimesel (16-
aastasel kuni vanaduspensioniealisel inimesel) hinnatakse igapäevast tegutsemist ja ühiskonnaelus 
osalemist ning võetakse arvesse vähemalt kord kuus tehtavad kulutused ravimitele, transpordile, 
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abivahendite korrashoiule, majapidamisele, kommunikatsiooni-vahendite kasutamisele, riietusele 
ja jalatsitele, mida ei finantseerita ravikindlustuse ja riigieelarve muudest vahenditest (PISTS § 21 
ja 22). Kui tööealise inimese puude raskusastme tuvastamisega on raskusi, tuleb talle eelnevalt 
koostada rehabilitatsiooniplaan (PISTS § 21 lg 2 p 2). Rehabilitatsiooniplaan koostatakse ka igale 
puude raskusastet taotlevale lapsele (PISTS § 21 lg 2 p 1). 

Vähemalt keskmise raskusastmega puudega inimesel on puudest tingitud lisakulude olemasolul 
õigus puudega inimeste sotsiaaltoetustele. Sotsiaaltoetuse määramise taotluse esitab isik SKA-le 
(PISTS § 16 lg 1). Taotluse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramiseks võib esitada koos 
puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise taotlusega (PISTS § 16 lg 31). Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetused määrab ja nende suuruse otsustab SKA (PISTS § 17 lg 1). 

Seadusjärgne koostöö 

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmiseks teeb SKA koostööd:  

- isikule isikliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks sotsiaalhoolekande seaduse §-s 117 
nimetatud rehabilitatsiooniteenuse osutajatega (PISTS § 21);  

- puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks ekspertarstidega, pere- ja eriarstidega 
(PISTS § 22); 

- õigustatud subjektide kindlaksmääramiseks KMA-ga, ja välisriikide pädevate asutustega 
(PISTS § 3), haiglatega, hoolekandeasutustega, vanglatega ja arestimajadega (PISTS § 20);  

- vanemliku hoolitsuseta puudega lapsele ettenähtud toetuste maksmisel valla- ja 
linnavalitsustega (PISTS § 19). 

Kuna puuetega inimeste sotsiaaltoetuste korraldajaks on SKA, siis vt lisaks käesoleva töö osa 
1.3.1. 

Delegeerimine 

Puude raskusastme ja lisakulud tuvastab SKA, kaasates ekspertarste. Ekspertarste kaasatakse 
RPKS § 16 kohaselt (PISTS § 22 lg 1) (teemat on käsitletud osas 1.3.1). Lisaks võetakse puude 
raskusastme tuvastamisel arvesse taotluse esitanud isiku pere- või eriarsti poolt SKA taotlusel 
esitatud isiku terviseseisundi kirjelduses esitatud andmed (PISTS § 22 lg 11). Puude raskusastme ja 
lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad1644 on reguleeritud sotsiaalministri 23. septembri 2008.a 
määrusega nr 61.  

Menetluse kohaselt esitab isik puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise taotluse SKA-le, kus 
vajadusel SKA töötaja nõustab isikut ekspertiisitaotluse vormi täitmisel või täidab taotluse vormi 
isiku eest. Kuni 16-aastane laps ja vanaduspensioniealine inimene annab ekspertiisitaotluses 
hinnangu oma tegevusvõimele ja sellega kaasnevale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve 
vajadusele ning teavet oma elukeskkonna ja puudest tingitud lisakulude kohta. Tööealine inimene 
annab ekspertiisitaotluses hinnangu oma võimetele, toimetulekule ja vajadustele ning hindab oma 
valu, ebamugavustunde ja tasakaaluhäirete esinemist lähtudes asjaolust, kui palju need segavad 

                                                 
1644 Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad. - RTL 2008, 81, 1126.  
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igapäevaste tegevuste juures (Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad § 2). 
Isik nimetab taotluses puude raskusastme ja puudes tingitud lisakulude tuvastamiseks arsti, kellel 
on isiku terviseseisundi kirjeldamiseks asjakohased andmed.  

SKA edastab ekspertiisitaotluses nimetatud arstile taotluse isiku terviseseisundi kirjelduse 
saamiseks. Arst täidab tema käsutuses olevate andmete põhjal terviseseisundi kirjelduse ning esitab 
selle SKA-le koos teiste oluliste tervist kirjeldavate dokumentide koopiatega. Terviseseisundi 
kirjelduses hindab arst isiku vajadust ravimite järele, nende mõju isiku toimetulekule, annab teavet 
isiku enesetunnet mõjutava valu, ebamugavustunde või tasakaaluhäirete sageduse kohta ning annab 
hinnangu isiku anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotuse või 
kõrvalekalde ulatusele (Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad § 3).  

Vajadusel suunab SKA isiku rehabilitatsiooniasutusse, kus talle koostatakse rehabilitatsiooniplaan 
(Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord ja tähtajad § 4).  

SKA edastab ekspertarstile kõik puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalikud 
dokumendid. Ekspertarst annab talle edastatud andmete põhjal SKA-le arvamuse isiku puude 
raskusastme ja lisakulude kohta. Ekspertarstil on õigus talle edastatud dokumentide ning oma 
kogemuste ja teadmiste põhjal korrigeerida oma arvamuses tööealise inimese terviseseisundi 
kirjelduses funktsioonide kõrvalekallete ulatusele antud arvväärtusi ühe või kahe ühiku võrra. 
Ekspertarst põhjendab korrigeerimist kirjalikult (Puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kord 
ja tähtajad § 5).  

SKA tuvastab isiku puude raskusastme ja lisakulud ning määrab isikule toetuse.  

Nagu osas 1.3.1. nimetatud, vajaks arstlik ekspertiis sotsiaalseadustiku tegemisel eraldi 
analüüsimist. 

1.3.11. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitiste korraldus  

Tööõnnetuse või kutsehaiguse tagajärjel tekkinud kahju hüvitamine toimub RaKS, RPKS, 
võlaõigusseaduse1645 (edaspidi VÕS), Eesti NSV tsiviilkoodeksi1646, põllumajandusreformi 
seaduse1647 ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse1648 (edaspidi TTOS) alusel.  

Üldiste valdkonnanormide kohaldamine 

Nagu igal töövõimetuse juhtumil makstakse tööõnnetuste ja kutsehaiguste puhul ajutise 
töövõimetuse hüvitist ning kompenseeritakse ravikulud ja osaliselt ravimid ravikindlustuse 
süsteemi kaudu, kuid Haigekassal on õigus nõuda tööandjalt 20% ajutise töövõimetuse hüvitisest 
tagasi (tööõnnetuse ja kutsehaiguse puhul makstava haigushüvitise määra 100% ja üldhaigestumise 
puhul makstava 80% vahe) (RaKS § 54 lg 1 p 6, § 62 lg 5). Ravikindlustus on hõlmatud 
sotsiaalseadustiku ettevalmistuse raames Kristiina Rebase poolt koostatava tööga ja siinkohal 
ravikindlustuse korraldust ei käsitleta.  

                                                 
1645 Võlaõigusseadus. - RT I 2001, 81, 487. 
1646 Eesti NSV tsiviilkoodeks. - ENSV ÜT 1964, 25, 115. 
1647 Põllumajandusreformi seadus. - RT 1992, 10, 143. 
1648 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. - RT I 1999, 60, 616. 
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Nagu igal püsiva töövõimetuse või toitjakaotuse juhtumil, kui tööõnnetuse või kutshaiguse 
tagajärjeks on isiku püsiv töövõimetus või surm, makstakse õigustatud isikule riikliku pensioni 
riikliku pensionikindlustuse raames. Riikliku pensionikindlustuse korraldust käsitletakse käesoleva 
töö osas 1.3.1. 

Mõningaid toetuseid ja teenuseid on kannatanul võimalik saada üldistel alustel SHS ja PISTS 
alusel.  

Spetsiifiliste normide kohaldamine 

Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine ning arvelevõtmine on reguleeritud TTOS ja Vabariigi 
Valitsuse 3. aprilli 2008.a määrusega nr „Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, 
teatamise ja uurimise kord“.1649 Tööandja on kohustatud arvele võtma ja uurima kõiki tööga seotud 
kutsehaigusi ning tööõnnetusi. Tööinspektor uurib kõiki surmaga lõppenud tööõnnetusi ning 
vajadusel raskeid tööõnnetusi ning kutsehaigestumisi. TTOS § 14 lg 5 p 6 kohaselt on töötajal 
saada tööst põhjustatud tervisekahjustuse eest hüvitist VÕS sätestatud ulatuses.  

VÕS § 130 järgi tuleb tervise kahjustamise või kehavigastuse tekitamise korral isikule hüvitada 
kahjustamisest tekkinud kulud, sealhulgas vajaduste suurenemisest tekkinud kulud ning täielikust 
või osalisest töövõimetusest tekkinud kahju, sealhulgas sissetulekute vähenemisest ja edasiste 
majanduslike võimaluste halvenemisest tekkinud kahju. VÕS § 127 lg 3 kohaselt hüvitab kahju 
lepingulist kohustust rikkunud lepingupool ulatuses mida ta nägi rikkumise võimaliku tagajärjena 
ette või pidi ette nägema lepingu sõlmimise ajal, välja arvatud juhul, kui kahju tekitati tahtlikult või 
raske hooletuse tõttu. VÕS § 127 lg 4 kohaselt peab isik kahju hüvitama üksnes juhul, kui asjaolu, 
millel tema vastutus põhineb, on kahju tekkimisega sellises seoses, et tekkinud kahju on selle 
asjaolu tagajärg (põhjuslik seos). VÕS näeb ette ka õigusvastaselt tekitatud kahju hüvitamise, mille 
puhul isikul tekib vastutus vastavalt seadusele (VÕS § 1043). Kahju tekitamine on õigusvastane nt 
juhul, kui põhjustati kannatanu surm või kannatanule tekitati kehavigastusi või tervisekahjustusi 
(VÕS § 1045 lg 1 p 1 ja 2). Seega, VÕS-st tulenevalt on tööõnnetusest ja kutsehaigusest tuleneva 
kahju hüvitamine eeskätt kannatanule kahju põhjustanud tööandja kohustus. Antud juhul riik 
mingit erilist, avaliku võimu poolt tagatavat ja solidaarselt finantseeritavat kahju hüvitamist ette ei 
näe.  

Riigi poolt spetsiifilist hüvitise maksmist tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral reguleerivad Eesti 
NSV tsiviilkoodeksi §§ 470-4731650 ja põllumajandusreformi seaduse § 14 lg 3. Eesti NSV 
tsiviilkoodeksi § 473 lõikest 2 tulenevalt maksab juriidilise isiku likvideerimisel ja õigusjärglase 
puudumisel kahju hüvise välja kannatanu elukohajärgne sotsiaalkindlustusorgan, kui 
väljamaksmine ei ole toimunud muu organisatsiooni poolt. Paragrahv 473 lõikest 3 tulenevalt 
esitatakse koodeksis sätestatud juhtudel nõue väljamõistetud hüvitise suurendamise või 
vähendamise kohta kannatanu elukohajärgse sotsiaalkindlustusorganile või selle poolt. 
Põllumajandusreformi seaduse § 14 lg 3 kohaselt lähevad ühismajandi kohustused 
tervisekahjustuste hüvitamisel ja toitjakaotuspensionide maksmisel üle riikliku sotsiaalkindlustuse 
organitele. Täiendavalt kohaldatakse enne VÕS jõustumist toimunud tööõnnetuste ja kutsehaiguste 
suhtes kehtivuse kaotanud Vabariigi Valitsuse 10. juuni 1992.a määrust nr 172 „Ettevõtete, 

                                                 
1649 Tööõnnetuse ja kutsehaigestumise registreerimise, teatamise ja uurimise kord. - RT I 2008, 17, 120.  
1650 Eesti NSV tsiviilkoodeksist kehtivad veel ainult neli nimetatud paragrahvi. 
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asutuste ja organisatsioonide töötajatele tööõnnetuste täitmisel saadud vigastuse või muu 
tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamise ajutise korra kohta“.1651, 1652. 

Riigi poolt makstava hüvitise indekseerimisele (iga-aastasele tõusule) kohaldatakse TTOS § 312, 
millest tulenevalt tööst põhjustatud tervisekahjustusega või surma põhjustamisega tekitatud kahju 
hüvitist, mida SKA maksab perioodiliste maksetena Eesti NSV tsiviilkoodeksi § 473 lõike 1 alusel, 
indekseeritakse iga aasta 1. aprillil RPKS § 26 lõike 6 alusel kinnitatud indeksiga (seega 
kohaldatakse riiklike pensionide indekseerimisel kasutatavat indeksit, mille suurus sõltub 
sotsiaalmaksu laekumisest ja tarbijahinna indeksi muutumisest). Hüvitist ei indekseerita, kui 
indeksi väärtus on väiksem kui 1,000.  

Seega põhimõtteliselt küll eksisteerib mõningane sotsiaalne kaitse tööõnnetuste ja kutsehaiguste 
riski suhtes, kuid kehtival süsteemil, k.a selle korraldusel, on olulised puudused, millest enamus 
säilib ka siis, kui hüvitamine toimub ainult VÕS alusel.  

Vabariigi Valitsus arutas tööõnnetuste ja kutsehaigustega seonduvat 4.detsembril 2008.a 
valitsuskabineti nõupidamisel1653 ning otsustas toetada rahandusministri ettepanekut luua 
erakindlustusel põhinev ja kõigile tööandjatele kohustuslik tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus. 
Valitsus andis Rahandusministeeriumile loa alustada vajalikke läbirääkimisi sotsiaalpartneritega. 
Asjakohane eelnõu tuleb esitada Vabariigi Valitsusele arutamiseks 1. novembriks 2009.a. Otsus 
tähendab, et tööõnnetuste ja kutshaigustega kaasnevate riskide maandamiseks luuakse spetsiifiline 
ja kohustuslik skeem, mille korraldamine toimub erasektorit kaasates. Kas tegemist on täielikult 
erastatud skeemiga, kus finantsteenustele orienteeritus on olulisem kui sotsiaalse kaitse pakkumine 
(nagu nt kogumispensioni korralduse puhul) või on tegemist erasektori kaasamise vormiga, kus 
avaliku sektori osalus on suurem, selle üle saab otsustada, kui seaduseelnõu on menetletud ja vastu 
võetud. Eeltoodut arvestades on käesoleval ajal raske teha ettepanekut, kas tööõnnetuste ja 
kutsehaiguste hüvitiste maksmine peaks olema sotsiaalseadustikuga hõlmatud või mitte. 

1.3.12. Kokkuvõte 

Lihtsustatud ülevaate sotsiaalse kaitse korraldusest vastava valdkonna õigusliku regulatsiooni 
alusel annab järgnev tabel.  

Tabel 3. Sotsiaalse kaitse korraldus 

Meede Osutaja 
Seadusjärgne koostöö 
(loetelu ei ole lõplik) Delegeerimine  

Riikliku 
pensionikindlustus
e korraldus 

SKA KMA, MaTA, kohus, 
kohtutäiturid, 
maksuhaldurid, 
kindlustusandjad, 
välisriikide partnerid ja 

Seaduse alusel 
tsiviilõigusliku 
lepinguga 
ekspertarstid, 
määruse alusel pere- 

                                                 
1651 Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide töötajatele tööõnnetuste täitmisel saadud vigastuse või muu 

tervisekahjustusega tekitatud kahju hüvitamise ajutise korra kohta. - RT 1992, 33, 431.  
1652 Vt Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus 26.09.2006.a nr 3-2-1-53-06, p 17. - RT III 2006, 33, 283. 
1653 Valitsuskabineti nõupidamise päevakord 4.detsembril 2008.a. Arvutivõrgus: 

http://www.valitsus.ee/brf/index.php?id=294919&tpl=1006, 12.jaanuar 2009.  
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EÜ institutsioonid ja eriarstid 

Kohustusliku 
kogumispensioni 
korraldus 

Eraõiguslikud 
fondivalitsejad 

- - 

Töötuskindlustuse 
korraldus 

Töötukassa MaTA, TTA, 
pankurorihaldurid, 
kohalikud omavalitsused, 
välisriikide partnerid ja 
EÜ institutsioonid 

Seaduse alusel 
Rahandusministeeriu
m, põhikirja alusel 
Taani 
kindlustusandja 
„Fortis“ 

Tööturuteenuste ja 
toetuste korraldus 

TTA, osa 
teenuseid 
erastatud 

Kohalikud 
omavalitsused, KMA, 
isikud, kes suudavad 
anda hinnangu, milline 
töö ei ole isikule 
tervislikel põhjustel 
vastunäidustatud ja anda 
teavet, kui kaua kulub 
isikul sõiduks elukohast 
töökohta ja tagasi 

Halduslepingu alusel 
teenuste kaupa 
erinevad partnerid  

Riiklike 
peretoetuste 
korraldus 

SKA KMA, HTM, 
hoolekandeasutused, 
erivajadustega õpilaste 
koolid, vanglad, 
kohalikud omavalitsused, 
välisriikide partnerid ja 
EÜ institutsioonid 

Ei ole 

Vanemahüvitise 
korraldus 

SKA KMA, MaTA, 
hoolekandeasutused, 
erivajadustega õpilaste 
koolid, vanglad, 
kohalikud omavalitsused, 
välisriikide partnerid ja 
EÜ institutsioonid 

Ei ole 

Elatisabi korraldus SKA KMA, kohtutäiturid, 
välisriikide pädevad 
institutsioonid 

Ei ole 

Riikliku 
matusetoetuse 
korraldus 

SKA KMA, 
kaitseministeerium jt 
ministeeriumid, kelle 
eelarvest makstakse 
matusetoetust, 
välisriikide partnerid ja 

Ei ole 



575 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
8.TEEMA. SOTSIAALSE KAITSE KORRALDUS   

EÜ institutsioonid 

Ohvriabi korraldus SKA Erinorm koostöö kohta. 
Vabatahtlike kaasamine. 
Prokuratuur, 
eeluurimisasutused, 
välisriikide partnerid ja 
EÜ institutsioonid  

Halduslepinguga 
juriidilisele isikule 
või kohaliku 
omavalitsuse 
üksusele 

Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste 
korraldus 

SKA KMA, 
rehabilitatsiooniteenuse 
osutajad, haiglad, 
hoolekandeasutused, 
vanglad ja arestimajad, 
kohalikud omavalitsused 
välisriikide partnerid ja 
EÜ institutsioonid 

Tsiviilõigusliku 
lepinguga 
ekspertarstid, 
määruse alusel pere- 
ja eriarstid 

Tööõnnetuste ja 
kutsehaiguste 
hüvitise korraldus 

(Haigekassa), 
SKA, 
tööandjad 

TI  Tsiviilõigusliku 
lepinguga 
ekspertarstid, 
määruse alusel pere- 
ja eriarstid 

Tabelist on näha, et enamasti vastutab sotsiaalse kaitse korraldamise eest riigiasutus. Avalik- 
õigusliku juriidilise isikuna korraldab töötuskindlustust Eesti Töötukassa. Erasektor korraldab 
kohustuslikku kogumispensionit ja osa tööturuteenuseid ning tsiviilõiguslik vastutus on hüvitiste 
maksmisel tööõnnetuste ja kutsehaiguste korral.  

Peamised koostööpartnerid on KMA, MaTA, kohalikud omavalitsused, välisriikide partnerid ja EÜ 
institutsioonid, kuid kõigi sotsiaalse kaitse skeemide puhul partnerid siiski ei kattu. Palju on 
kaasatud valdkonnaspetsiifilisi partnereid. Ohvriabi korralduses osalevad vabatahtlikud.  

Delegeeritud, kuid avaliku võimu vastutada, on püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme 
tuvastamiseks vajalik arstlik ekspertiis, töötuskindlustuse vahendite haldamine, enamuse 
tööturuteenuste osutamine, delegeerida võib ka ohvriabiteenuse osutamise. 

1.4. Sotsiaalse kaitse finantseerimine 

1.4.1. Riikliku pensionikindlustuse finantseerimine 

Riiklik pension on solidaarsuspõhimõttele tuginev igakuine rahaline sotsiaalkindlustushüvitis 
vanaduse, töövõimetuse või toitja kaotuse korral, mida makstakse riigieelarves riikliku 
pensionikindlustuse kuludeks määratud vahenditest (RPKS § 2). Täpsemalt reguleerib riikliku 
pensionikindlustuse vahendeid RPKS 12. peatükk, mille § 55 kohaselt nähakse riikliku 
pensionikindlustuse finantseerimise vahendid ette iga-aastases riigieelarves. 

Riikliku pensionikindlustuse kulude katteallikateks riigieelarves on: 
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1. sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa vastavalt sotsiaalmaksuseadusele1654 (edaspidi SMS) 
ja nimetatud vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk; 

2. rahatrahv vastavalt töötajate distsiplinaarvastutuse seadusele1655 ja nimetatud vahendite 
eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk; 

3. pensionisummade tagasinõudmisest riigieelarvesse laekuvad summad ja nimetatud 
vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk; 

4. riigieelarves ettenähtud sihtotstarbelised eraldised pensionikindlustuse reservi ja 
erakorralisse reservi ning nimetatud vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk; 

5. riigieelarves ettenähtud muud vahendid, k.a summad, mis on laekunud pensionikindlustatu 
kohta riikliku pensionikindlustuse vahenditesse vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ, 
Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike 
personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused ning 
komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed 1656 (RPKS § 56). 

Kui pärast riigieelarve vastuvõtmist kehtestatud seaduste alusel riikliku pensionikindlustuse kulude 
katteallikad vähenevad või kulud suurenevad, tuleb seaduses sätestada kulude täiendavad 
katteallikad (§ 57 lg 4).  

Riikliku pensionikindlustuse kulude peamine katteallikas on sotsiaalmaks. Sotsiaalmaks on 
pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale 
(tööandjale) pandud rahaline kohustis, mis kuulub täitmisele SMS-is ettenähtud korras, suuruses ja 
tähtaegadel (SMS § 1). Sotsiaalmaksu määr on 33% maksustatavalt summalt (SMS § 7 lg 1). 
MaTA kannab laekunud sotsiaalmaksu üle riigieelarve riikliku pensionikindlustuse ja 
ravikindlustuse vahenditesse. Riikliku pensionikindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu 
osa määr on 20%, riikliku ravikindlustuse vahenditesse ülekantava sotsiaalmaksu osa määr on 13% 
(SMS § 10 lg 1 ja 2).  

Kui kindlustatav on KoPS kohaselt kohustatud tasuma kohustusliku kogumispensioni makset, 
kannab MaTA riikliku pensionikindlustuse vahenditesse 16%, riikliku ravikindlustuse vahenditesse 
13% ja Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja pangakontole 4% (SMS § 10 lg 3 ja 4). Järelikult on 
kohustusliku kogumispensioniga ühinenud isiku kohta riikliku pensionikindlustuse kuludeks 
laekuv sotsiaalmaks väiksem, kui isikul, kes ei ole kohustusliku kogumispensioniga ühinenud, ning 
vastavalt on ka tema riiklik pension tulevikus väiksem.  

2009.aasta riigieelarve seaduses1657 on riiklike pensionide maksmiseks ette nähtud:  

- sotsiaalmaksutuludest makstavateks pensionideks 20 259 292 452;  

- mittesotsiaalmaksutuludest makstavateks pensionideks, pensionilisadeks ja –suurendusteks 
393 900 000. 

                                                 
1654 Sotsiaalmaksuseadus. - RT I 2000, 102, 675. 
1655 Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus. - RT 1993, 26, 441. 
1656 EÜT L 56, 4.03.1968, lk 1–7. 
1657 2009.aasta riigieelarve seadus. - RT I 2008, 60, 332.  
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1.4.2. Kohustusliku kogumispensioni finantseerimine 

Kohustuslik kogumispension on seaduse kohaselt tagatud perioodiline hüvitis, mille saamiseks 
omandatakse KoPS ja SMS kohaselt kohustusliku pensionifondi osakuid (vt eelmist punkti) ning 
mille väljamaksmine toimub pensionifondist või kindlustusandja poolt (KoPS § 2 lg 2).  

Kohustuslik kogumispension ei ole solidaarsuspõhimõttel makstav sotsiaalkindlustus-hüvitis, vaid 
kohustuslik individuaalne säästuskeem.  

Lisaks sotsiaalmaksust laekuvale 4 %-le on kohustusliku kogumispensioniga liitunud isik 
kohustatud maksma kohustusliku kogumispensioni makset, mille määr on 2 % isiku kohta 
sotsiaalmaksuga maksustatavatelt tuludelt (KoPS § 6-8).  

Kohustatud isikule, kes saab vanemahüvitist vastavalt vanemahüvitise seadusele, eraldatakse 
riigieelarvest kohustuslikku pensionifondi sissemaksete tegemiseks täiendavalt 1% hüvitise 
summast iga sündinud lapse kohta (KoPS § 10 lg 1).  

Kohustusliku kogumispensioni makse ja täiendava sissemakse peab isiku tasudelt kinni 
sotsiaalmaksu maksja ning kannab selle MaTA pangakontole (KoPS § 10). MaTA kannab 
kohustuslikuks kogumispensioniks ettenähtud vahendid üle Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja 
pangakontole (KoPS § 12). Eesti väärtpaberite keskregister kannab vahendid isiku valikuavalduse 
alusel avatud pensionikontole (KoPS § 17 lg 1, § 18 p 1). Samaaegselt võib isik teha sissemakseid 
üksnes ühte pensionifondi (KoPS § 19 lg 2). 

Kohustatud isikul, kes vastab EL nõukogu määruses (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68, millega 
kehtestatakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude 
teenistujate teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed 
sätestatud tingimustele, on õigus kanda Euroopa ühenduste institutsioonis töötatud perioodi jooksul 
kogutud pensionivahendite summast 6/22 kohustuslikku pensionifondi vastavalt RPKS § 12 lg 21 
alusel kehtestatud korrale. Nimetatud sissemakse eest omandab kohustatud isik KoPS § 19 lg 3 
sätestatud pensionifondi osakuid (KoPS § 101). 

Kohustatud isik võib üks kord aastas alustada sissemaksete tegemist uude pensionifondi, esitades 
selleks kontohaldurile või registripidajale avalduse sissemaksete tegemiseks uude pensionifondi 
(KoPS § 21 lg 1). Pensionifondi osakud on päritavad, kuid neid saab pärandada üksnes füüsilisele 
isikule (KoPS § 28 lg 1 ja 2).  

Pensionifondist väljamaksete tegemist on käsitletud käesoleva töö osas 1.2.2. 

2009.aasta riigieelarves on ettenähtud eraldisteks kohustusliku kogumispensioni fondi 18 251 057. 
Eraldisi kohustusliku kogumispensioni fondi tehakse vanemahüvitist saavate isikute eest, kes on 
liitunud kohustusliku kogumispensioniga.1658 

                                                 
1658 2009. aasta riigieelarve seaduse eelnõu seletuskiri, lk 344. Arvutivõrgus: http://www.fin.ee/?id=80384, 14.jaanuar 

2009. 
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1.4.3. Töötuskindlustuse finantseerimine 

TKindlS alusel makstakse hüvitisi töötuks jäämise, töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja 
tööandja maksejõuetuse korral (TKindlS § 1 lg 1). 

Töötukassa eelarve tuludeks on laekumised töötuskindlustusmaksetest ja tulud vahendite 
paigutamisest (TKindlS § 33 lg 2). 

Töötuskindlustusmakse on sundkindlustuse makse liik töötuskindlustuse sihtotstarbeliseks 
rahastamiseks, mida maksavad kindlustatud ja tööandjad (TKindlS § 4 lg 1).  

Töötuskindlustusmakset makstakse kindlustatule makstud palgalt ja muudelt tasudelt kindlustatule 
ja tööandjale kehtestatud töötuskindlustusmakse määras.  

Töötuskindlustusmakset ei maksta kindlustatule töölepingu lõpetamisel või teenistusest 
vabastamisel seadusega ettenähtud hüvituselt või hüvitiselt, kindlustatule töö- või teenistussuhte 
ebaseaduslikul lõpetamisel seadusega ettenähtud hüvituselt või viiviselt, kindlustatule tööraamatu 
või lõpparve kinnipidamisel seadusega ettenähtud palgalt ja sotsiaalmaksuga mittemaksustatavatelt 
summadelt (TKindlS § 40 lg 2).  

Kindlustatu töötuskindlustusmakse määr on 0,5 kuni 2 protsenti maksustavalt summadelt. 
Tööandja töötuskindlustusmakse määr on 0,25 kuni 1 protsent maksustatavatelt summadelt.  

Kindlustatu ja tööandja töötuskindlustusmakse määrad järgmiseks kalendriaastaks kehtestab 
Vabariigi Valitsus Töötukassa nõukogu ettepaneku alusel, mis esitatakse Vabariigi Valitsusele 
sotsiaalministri kaudu. Ettepanekule lisatakse arvestus, millest nähtub töötuskindlustusmakse 
määrade piisavus Töötukassa eesmärkide täitmiseks, arvestades makromajanduslikku ja tööturu 
arengu prognoosi. Töötuskindlustusmakse määra ei saa tähtaja kulgemise ajal vähendada. Vabariigi 
Valitsus peab järgmiseks kalendriaastaks maksemäärad kehtestama hiljemalt jooksva kalendriaasta 
1. detsembriks (TKindlS § 41 lg 3 ja 4). 

TKindlS ei välista, et Vabariigi Valitsus suurendab töötuskindlustusmakse määra kalendriaasta 
jooksul. Näiteks, töötuskindlustusmakse määrad 2009.aastal on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
27.novembri 2008.a määrusega nr 1601659. Määruse kohaselt on kindlustatu töötuskindlustusmakse 
määr 1.jaanuarist kuni 30.juunini on 0,6% ning 1.juulist kuni 31.detsembrini 2009.a on 1% 
TKindlS nimetatud summadelt. Tööandja töötuskindlustusmakse määr 1.jaanuarist kuni 30.juunini 
on 0,3% ning 1.juulist kuni 31.detsembrini 2009.a on 0,5% TKindlS nimetatud summadelt. 

Töötuskindlustusmakse määra on erandjuhul võimalik suurendada tähtaja kulgemise ajal, ka 
selleks peab Töötukassa nõukogu tegema Vabariigi Valitsusele ettepaneku. Niisuguse ettepaneku 
saab Töötukassa teha juhul, kui kasutusele tuleb võtta reservkapital. Sellisel juhul kehtestab 
Vabariigi Valitsus uue töötuskindlustusmakse määra hiljemalt Töötukassa nõukogu ettepaneku 
tegemise kalendrikuule ülejärgneva kalendrikuu esimesest kuupäevast (TKindlS § 34 lg 3 ja § 41 lg 
3 ja 5).  

Tööandja on kohustatud arvestama ja kinni pidama töötuskindlustusmakseid iga kindlustatu kohta. 
Kindlustatu töötuskindlustusmaksete arvestamise ja kinnipidamise kohustus lõpeb kindlustatu 

                                                 
1659 Töötuskindlustusmakse määrad 2009.aastal. - RTI 2008, 50, 278.  
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vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel 
kuupäeval. Tööandja on kohustatud ka maksma talle endale ettenähtud töötuskindlustusmaksed. 
Tööandja maksab talle kehtestatud määras töötuskindlustusmakset ka vanaduspensionikka jõudnud 
isikutele või isikutele, kellele on määratud ennetähtaegne vanaduspension, makstud palgalt ja 
muudelt tasudelt. Tööandja kannab nimetatud summad MaTA pangakontole (TKindlS § 40 lg 1, § 
42).  

MaTA kannab laekunud töötuskindlustusmaksed üle Töötukassa arvele (TKindlS 43). 

Töötuskindlustusmaksetest laekunud vahendeid on lubatud kasutatakse üksnes TKindlS sätestatud 
juhtudel ja korras. Selles mõttes erineb töötuskindlustusmakest finantseeritav töötuskindlustus ravi- 
ja pensionikindlustuse finantseerimisest, kus finantseerimise allikaks on sotsiaalmaks, mitte makse. 
Vastavalt maksukorralduse seadusele on maks seadusega või seaduse alusel valla- või 
linnavolikogu määrusega riigi või kohaliku omavalitsuse avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks või 
selleks vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud ühekordne või perioodiline rahaline 
kohustus, mis kuulub täitmisele seadusega või määrusega ettenähtud korras, suuruses ja 
tähtaegadel ning millel puudub otsene vastutasu maksumaksja jaoks (maksukorralduse seaduse1660 
§ 2). 

Töötuskindlustusmaksetest moodustatakse kaks eraldiseisvat sihtotstarbelist fondi (edaspidi 
sihtfond): 

a) töötuskindlustushüvitiste sihtfond; 

b) töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste 
sihtfond. 

Nimetatud sihtfonde valitseb Töötukassa. Sihtfondide kohta peetakse eraldi arvestust (TKindlS 36). 

Töötuskindlustushüvitiste sihtfondi moodustavad kindlustatute töötuskindlustusmaksed ning selle 
paigutamisest saadav investeeringutulu. Töötuskindlustushüvitiste sihtfondi vahendeid kasutatakse: 

− töötuskindlustushüvitiste maksmiseks; 

− töötuskindlustushüvitiste maksmisega seotud panga- ja postikulude katmiseks; 

− sihtfondi vahendite paigutamisega otseselt seotud tehingukulude ja -tasude katmiseks; 

− Töötukassa tegevuskulude katmiseks; 

− eraldisteks reservkapitali (TKindlS § 37). 

Töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste 
sihtfondi moodustavad tööandja töötuskindlustusmaksed ning selle paigutamisest saadav 
investeeringutulu. Töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse puhul 
makstavate hüvitiste sihtfondi vahendeid kasutatakse: 

                                                 
1660 Maksukorralduse seadus. - RT I 2002, 26, 150.  



580 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
8.TEEMA. SOTSIAALSE KAITSE KORRALDUS   

1. töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste ja 
nendelt arvestatud sotsiaalmaksu maksmiseks; 

2. töötuskindlustushüvitistelt arvestatud sotsiaalmaksu maksmiseks; 

3. hüvitiste maksmisega seotud pangakulude katmiseks; 

4. sihtfondi vahendite paigutamisega otseselt seotud tehingukulude ja -tasude katmiseks; 

5. Töötukassa tegevuskulude katmiseks; 

6. eraldisteks reservkapitali (TKindlS § 38). 

Töötukassa eelarve koosneb järgmistest osadest: 

- töötuskindlustushüvitise sihtfondi eelarve; 

- töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja maksejõuetuse puhul makstavate 
hüvitiste sihtfondi eelarve; 

- Töötukassa tegevuskulude eelarve; 

- eraldised reservkapitali (TKindlS § 33 lg 3). 

Sihtfondi vahendite ebapiisavuse korral kasutatakse hüvitiste väljamaksmiseks Töötukassa 
reservkapitali vahendeid. Töötukassa reservkapitali vahendite ebapiisavuse korral on Töötukassal 
nõukogu otsusega õigus võtta laenu enda omandis olevate asjade või riigi tagatisel. Juhul kui 
töötuskindlustushüvitiste maksmiseks on vahendeid ebapiisavalt, võib Töötukassa nõukogu 
otsusega kasutada nende maksmiseks kasutada töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja 
maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste vahendeid (TKindlS § 39). 

Töötukassa reservkapital on eelarve vahenditest moodustatav reserv töötuskindlustus-süsteemile 
makromajanduslikest muutustest tulenevate riskide vähendamiseks. Reservkapitali suuruseks on 
vähemalt 10 % Töötukassa varade mahust (TKindlS 34 lg 1 ja 2). 

Reservkapitali haldamist korraldab ja selle eest vastutab Rahandusministeerium vastavalt 
Töötukassa ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmitud lepingule. Reservkapitali haldamisel 
lähtutakse säilivuse, likviidsuse ja tootlikkuse tagamise eesmärkidest (TKindlS § 34 lg 4 ja 5). 

Reservkapitali võib kasutusele võtta ainult erandkorras Töötukassa sihtfondi vahendite 
ebapiisavuse korral Töötukassa nõukogu otsusega. Enne vastava otsuse tegemist esitab nõukogu 
sotsiaalministri kaudu ettepaneku Vabariigi Valitsusele töötuskindlustusmakse määra 
suurendamiseks tasemeni, mis tagab Töötukassa eesmärkide täitmiseks piisavate rahaliste 
vahendite laekumise (TKindlS § 34 lg 3). 

Töötukassa tegevuskulud ja eraldised reservkapitali jagatakse proportsionaalselt 
töötuskindlustushüvitise sihtfondi ning töölepingute kollektiivse ülesütlemise ja tööandja 
maksejõuetuse puhul makstavate hüvitiste sihtfondi vahel. Töötukassa eelarve valmistatakse ette, 
kinnitatakse ja selle täitmist kontrollitakse kooskõlas TKindlS ja Töötukassa põhikirjaga (TKindlS 
§ 33 lg 3 ja 4). 
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Töötukassa põhikirja kohaselt valmistab Töötukassa eelarve projekti ette Töötukassa juhatus. 
Juhatus esitab Töötukassa eelarve projekti koos seletuskirjaga nõukogule hiljemalt eelarveaastale 
eelneva aasta 15.oktoobriks. Nõukogu arutab Töötukassa eelarve projekti kahel lugemisel ja 
kinnitab eelarve hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 31.detsembril. Kulutuste tegemine ilma 
kinnitatud eelarveta on keelatud (Töötukassa põhikirja §§ 26 ja 27). 

Töötukassa eelarve majandusaastaks määratud kulude otstarbe muutmiseks, muutmata kulude 
kogumahtu, esitab juhatus eelarve muutmise projekti nõukogule kinnitamiseks. Nõukogu arutab 
eelarve muutmise projekti ühel, vajaduse korral kahel lugemisel ja otsustab selle kinnitamise 
hiljemalt 60 päeva jooksul eelarve muutmise projekti esitamise päevast arvates (Töötukassa 
põhikirja § 28 lg 1). 

Töötukassa eelarve tulude ja kulude tasakaalustatud suurendamiseks või vähendamiseks esitab 
juhatus nõukogule Töötukassa lisaeelarve projekti koos seletuskirjaga. Nõukogu arutab lisaeelarve 
projekti ühel, vajaduse korral kahel lugemisel ja otsustab lisaeelarve kinnitamise või selle 
kinnitamisest keeldumise hiljemalt 60 päeva jooksul eelarve projekti nõukogule esitamise päevast 
arvates (Töötukassa põhikirja § 28 lg 2). 

Töötukassa haldab oma vahendeid ise või sõlmib selleks lepingu, kui seaduses ei ole sätestatud 
teisiti. Töötukassa vahendite haldamisel lähtub Töötukassa või lepingu alusel vahendite haldaja 
vahendite säilimise, likviidsuse ja tootlikkuse tagamise eesmärkidest. Töötukassa vahendeid 
kasutatakse nõukogu või juhatuse otsuste alusel vastavalt seaduses ja Töötukassa põhikirjas 
sätestatud pädevusele. Töötukassal on keelatud võlaõiguslike tehingute tegemine Töötukassa 
juhatuse ja nõukogu liikmetega, Töötukassa töötajatega ning nimetatud isikute lähisugulastega. 
Töötukassa vahendite haldamist korraldab juhatus. Töötukassa vahendite otstarbekat kasutamist 
kontrollib nõukogu (Töötukassa põhikirja § 29). 

Töötukassa vahendite investeerimisel on eesmärgiks paigutatavate vahendite likviidsus ja 
säilimine. Töötukassa vahendeid kasutatakse: 

1. Töötukassa vara paigutamiseks hoiustesse, väärtpaberitesse ja investeerimisfondide 
osakutesse; 

2. Töötukassa tegevuseks vajalike tehingute tegemiseks registrisse kantavate vallasasjadega; 

3. Töötukassa võetud laenude tagasimaksmiseks, laenuintresside tasumiseks ning Töötukassa 
muude kohustuste täitmiseks; 

4. vastavalt eelarvele tegevuskuludeks; 

5. muudel TKindlS sätestatud eesmärkidel (Töötukassa põhikirja § 30). 

Töötukassa 2009.a eelarve ei ole veel1661 internetis kättesaadav. 14.jaanuaril 2009.a antud 
pressiteate kohaselt1662 maksis Töötukassa 2008.a hüvitisi kokku 371,5 miljonit krooni (koos 
sotsiaalmaksuga 448,4 miljonit), mis on 2,6 korda rohkem kui 2007.a. Suurima osa väljamakstud 

                                                 
1661 15.jaanuaril 2009.a. 
1662 Töötukassa kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www.tootukassa.ee/est/uudised/?newsID=1070, 15.jaanuar 2009. 
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hüvitistest moodustas töötuskindlustushüvitis (228,4 miljonit krooni). Järgnes kollektiivse 
koondamise hüvitis (75,4 miljonit krooni) ning tööandja maksejõuetuse hüvitis (67,7 miljonit). 

Töötukassa vahendite kasutamise kohta vt täiendavalt osa 1.2.3. 

1.4.4. Tööturuteenuste ja –toetuste finantseerimine 

Tööturuteenused on teenused, mida osutatakse töötule ja tööotsijale töö leidmiseks ja tööalase 
arengu soodustamiseks ning tööandjale sobiva tööjõu saamiseks (TTTS § 2 p 1, § 9). 
Tööturutoetused on töötule või isikule, kes osaleb tööturukoolitusel või  
tööpraktikas, makstavad toetused (TTTS § 25, § 26 lg 1, § 34 ja § 36).  

Tööturuteenuste ja toetuste finantseerimist reguleerib TTTS 6. peatükk. TTTS § 40 kohaselt 
rahastatakse seaduses sätestatud tööturuteenuseid ja -toetusi riigieelarvest Tööturuameti eelarve 
kaudu, välja arvatud seaduse § 9 lõike 1 punktis 6 nimetatud avaliku töö eest makstav tasu, mida 
rahastab avaliku töö korraldaja. Tööruumide ja -vahendite kohandamise teenuse (TTS § 9 lg 1 p 
10) osutamist rahastatakse riigieelarvest Tööturuameti eelarve kaudu 50 protsendi ulatuses.  

Tööturuteenuste ja toetuste finantseerimise aspektist on oluline ka teada, et  

a) ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. 
Ettevõtluse alustamise toetuse uus ülemmäär ei või olla kehtivast ülemmäärast väiksem (TTTS 
§ 19 lg 9); 

b) tööruumide ja –vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär kehtestatakse igaks eelarveaastaks 
riigieelarvega. Uus ülemmäär ei või olla kehtivast hüvitise ülemmäärast väiksem (TTTS 20 lg 
4); 

c) tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr kehtestatakse igaks 
eelarveaastaks riigieelarvega. Tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav uus 
tunnitasu määr ei või olla kehtivast tunnitasu määrast väiksem (TTTS § 23 lg 6);  

d) töötutoetuse arvutamise aluseks on töötutoetuse päevamäär, mis kehtestatakse igaks 
eelarveaastaks riigieelarvega. Töötutoetuse uus päevamäär ei või olla kehtivast päevamäärast 
väiksem (TTTS § 31 lg 1); 

e) stipendiumi tunnimäär kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Stipendiumi uus 
tunnimäär ei või olla kehtivast määrast väiksem (TTTS § 35 lg 6); 

f) sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär kuus kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. 
Sõidu- ja majutustoetuse uus määr ei või olla kehtivast toetuse määrast väiksem (TTTS § 37 lg 
5).  

2009.aasta riigieelarve seaduse § 3 lg 6 tulenevalt on TTTS alusel 

− ettevõtluse alustamise toetuse ülemmäär 20 000 krooni; 

− tööruumide ja -vahendite kohandamise hüvitise ülemmäär 30 000 krooni; 

− tugiisikuga töötamise teenuse osutamise eest makstav tunnitasu määr 40 krooni; 
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− töötutoetuse päevamäär 32,90 krooni; 

− stipendiumi tunnimäär 3,75 krooni; 

− sõidu- ja majutustoetuse ülemmäär 1200 krooni kuus.  

2009.aasta riigieelarves on TTA-le ettenähtud 430 358 306 EEK, sealhulgas aktiivseteks 
tööturumeetmeteks 118 382 001 ning töötutoetuseks 79 651 000. 

Tööturumeetmete rahastamiseks kasutatakse ka EL struktuurifonde. Euroopa Sotsiaalfond (ESF) 
on Euroopa Liidu struktuurifond, mille eesmärgiks on tööhõive tõstmine läbi inimressursi 
arendamise. Sellest tulenevalt on seatud ka Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu 
struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtse programmdokumendi aastateks 2004-2006 (edaspidi 
RAK) meetme 1.3. „Võrdsed võimalused tööturul“ eesmärgid.  

RAK meetme 1.3. üldine eesmärk on töötuse ning seeläbi ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
laiaulatuslikum ja tõhusam ennetamine ja leevendamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine. 
Meetme 1.3. projektide kaasrahastamiseks Euroopa Liidu poolt on ajavahemikus 2004-2008 
eraldatud 413 miljonit krooni. ESFist toetatakse kuni 80% projekti abikõlblikest kuludest. 
Vähemalt 20% projekti abikõlblikest kuludest peab olema finantseeritud riigi, kohaliku 
omavalitsuse üksuse või mõne muu avalik-õigusliku juriidilise isiku poolt. Toetuste taotluste 
vastuvõtmise, menetlemise ja hindamise koordineerimisega tegeleb Tööturuamet.1663 

1.4.5. Riiklike peretoetuste finantseerimine 

Riiklikke peretoetusi makstakse RPTS alusel lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja 
õppimisega seotud kulutuste osaliseks hüvitamiseks (RPTS § 1 lg 1).  

Riiklikke peretoetusi finantseeritakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu. Ajateenija 
lapse toetust finantseeritakse riigieelarvest Kaitseministeeriumi eelarve kaudu. Riiklike 
peretoetuste arvutamise aluseks on enamasti lapsetoetuse määr, kuid kahe toetuse puhul 
(lapsehooldustasu ning seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetus) on arvutamise aluseks 
lapsehooldustasu määr (RPTS § 4). Mõlemad määrad kinnitatakse igaks eelarveaastaks 
riigieelarvega.  

2009.aasta riigieelarve seaduse § 3 lg 3 kohaselt on lapsetoetuse määr 150 krooni kuus ja 
lapsehooldustasu määr 1200 krooni kuus.  

2009.a riigieelarves on riiklikeks peretoetusteks ette nähtud 1 583 942 960. 

1.4.6. Vanemahüvitise finantseerimine 

Vanemahüvitist makstakse varasema sissetuleku tagamiseks isikutele, kelle tulu väheneb laste 
kasvatamise tõttu. Selle üheks eesmärgiks on ka toetada töö- ja pereelu ühitamist. Isikule, kes tulu 
ei ole saanud, tagatakse sissetulek hüvitise määra ulatuses (VHS § 1 lg 1). 

                                                 
1663 Tööturuameti kodulehekülg. Arvutivõrgus: http://www2.sm.ee/esftta/, 11.jaanuar 2009. 
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VHS kohaselt finantseeritakse vanemahüvitist riigieelarvest (VHS § 10). Ehkki tegemist on 
asendussissetulekuga, mille suurus reeglina sõltub inimese varasemast sissetulekust, ei pea 
õigustatud subjektid ise otseselt hüvitise finantseerimisse panustama, vaid tegemist on täielikult 
solidaarse finantseerimisega.  

Vanemahüvitise eelarve on riigieelarves tõenäoliselt kõige kiiremini kasvav kuluartikkel – kui 
2004.aasta riigieelarves oli selleks ette nähtud 444 507 100 EEK (kusjuures riiklikeks 
peretoetusteks oli ettenähtud 1 704 819 100 EEK), siis 2009.aasta riigieelarves ületas 
vanemahüvitiseks ettenähtud summa - 2 222 400 000 EEK - oluliselt riiklikeks peretoetusteks 
ettenähtut (1 583 942 960 EEK).  

1.4.7. Elatisabi finantseerimine 

Elatisabi maksmise eesmärgiks on tagada lapsele, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust, 
elatisabi kohtumenetluse alustamise korral (EAS § 1 lg 1). Elatisabi makstakse 90 päeva eest (EAS 
§ 3 lg 2).  

Elatisabi finantseeritakse riigieelarvest. Elatisabi arvutamise aluseks on igaks eelarveaastaks 
riigieelarvega kehtestatud lapsetoetuse määr. Elatisabi päevamäär on üks kolmandik lapsetoetuse 
määrast (EAS § 4).  

EAS reguleerib ka riigi poolt võlgnikult sissenõude ja tagasinõutud elatisabi summade laekumist – 
vastavalt EAS §-le 111 laekuvad need summad riigieelarvesse. 

2009.aasta riigieelarves on elatisabiks (2009. aasta riigieelarve seadus kasutab mõistet 
„elatistoetus“, mis ei ole korrektne) ettenähtud 3 507 500.  

1.4.8. Riikliku matusetoetuse finantseerimine 

Riiklikku matusetoetust makstakse ühekordse toetusena Eesti territooriumil matuse korraldamiseks 
(RMTS § 2 lg 1) .  

Riiklikku matusetoetust finantseeritakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu (RMTS 
§ 5). Matusetoetuse suuruse kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Järgmiseks 
eelarveaastaks kehtestatava matusetoetuse suurus ei või olla väiksem kehtivast matusetoetuse 
suurusest. Kui matusekorraldajaks on valla- või linnavalitsus, makstakse matusetoetust matuse 
korraldamise tegelike kulude suuruses, kuid mitte rohkem kui Riigikogu poolt kehtestatud suuruses 
(RMTS § 6). 

2009.aasta riigieelarvega kehtestatud matusetoetuse suurususeks on 3000 krooni (2009.aasta 
riigieelarve seaduse § 3 lg 8).  

2009.aasta riigieelarves on matusetoetuseks ette nähtud 54 900 000 krooni.  

1.4.9. Ohvriabi finantseerimine 

Ohvriabi raames saavad isikud ohvriabiteenust, mille hulka kuulub psühholoogilise abi kulude 
hüvitamine, lepitusteenuste ning kuriteoohvrite riiklikku hüvitist (OAS § 1 lg 1).  
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OAS § 32 lg 1 kohaselt finantseeritakse ohvriabiteenust (finantseerimise sättes kasutatakse mõistet 
„riiklik ohvriabiteenus“, ohvriabiteenuse peatükis on sätestatud „ohvriabiteenus“), lepitusteenust ja 
OAS alusel makstavaid hüvitisi riigieelarve eraldistest SKA eelarvesse ja need määratakse kindlaks 
vastava eelarveaasta riigieelarvega. 

OAS § 32 lg 2 kohaselt on riikliku ohvriabiteenuse osutamise ja hüvitiste maksmise (aga mitte 
lepitusteenistuse) katteallikad:  

a) süüdimõistva otsusega kaasnev sundraha; 

b) OAS alusel regressi korras tagasinõutud summad; 

c) eraldised eelmise aasta vabadest vahenditest; 

d) riigieelarves ettenähtud muud vahendid.  

Sundraha on kriminaalmenetluse seadustiku1664 (edaspidi KrMS) alusel määratav süüdimõistva 
kohtuotsusega kaasnev menetluskulu, mille suurus on esimese astme kuriteos süüdimõistmise 
korral 2,5 kuupalga alammäära ning teise astme kuriteos süüdimõistmise korral 1,5 kuupalga 
alammäära. Kui isiku suhtes tehakse süüdimõistev kohtuotsus karistusseadustiku mitme paragrahvi 
järgi, tuleb tal maksta sundraha, mis vastab raskeima kuriteo astmele. Süüdimõistvat kohtuotsust 
kiirmenetluses tehes vähendab kohus sundraha suurust, kuid mitte rohkem kui poole võrra (KrMS 
§ 175 lg 1 p 9 , § 179, § 2565 lg 2).  

2009. aasta riigieelarve seadusega on ohvriabiteenuseks (eelarves kasutatakse mõistet “ohvriabi“, 
mis ei ole korrektne) ette nähtud 1 196 000 krooni ning kuriteoohvritele makstavateks hüvitisteks 2 
161 600 krooni.  

1.4.10. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste finantseerimine  

Puuetega inimeste sotsiaaltoetus makstakse puuetega inimeste iseseisva toimetuleku, sotsiaalse 
integratsiooni ja võrdsete võimaluste toetamiseks ning õppimise ja töötamise soodustamiseks. 
Toetuste eesmärk on puudest tingitud lisakulude osaline hüvitamine (PISTS § 1 lg 2). 

Kulutused puuetega inimeste sotsiaaltoetusteks kaetakse riigieelarvest Sotsiaal-ministeeriumi 
eelarve kaudu. Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu kaetakse riigieelarvest ka puuetega inimeste 
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmisega, arstliku ja sotsiaalse rehabilitatsiooni ekspertiisi ning 
töövõimetuse ja sotsiaaltoetuste vaidluskomisjoni tegevusega seotud kulutused (PISTS § 21).  

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste arvutamise aluseks on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr, 
mis kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Sotsiaaltoetuste määr ei või 
olla väiksem eelmiseks eelarveaastaks kinnitatud määrast (PISTS § 5). 

2009.a riigieelarvega kehtestatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määr on 400 krooni kuus 
(2009.aasta riigieelarve seaduse § 3 lg 5).  

2009.a riigieelarves on puuetega inimeste sotsiaaltoetusteks ette nähtud 724 353 300 krooni.  

                                                 
1664 Kriminaalmenetluse seadustik. - RT I 2003, 27, 166. 
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1.4.11. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitiste finantseerimine 

Eestis puudub ühtne tööõnnetuste ja kutsehaiguste süsteem. Kulutused on jaotatud ravikindlustuse 
süsteemi, pensionikindlustuse süsteemi ja tööandjate vahel. Riigieelarves on eraldi ette nähtud vaid 
riigile (SKA-le) ületulevad kulutused juriidilise isiku likvideerimisel ja õigusjärglase puudumisel.  

2009.a riigieelarves on tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitisteks ette nähtud 41 730 736 krooni.  

1.4.12. Kokkuvõte 

Sotsiaalse kaitse kulude katteallikaks on tööandja poolt makstav sotsiaalmaks, tööandja ja töötaja 
poolt makstav töötuskindlustusmakse ja riigieelarve üldised tulud. Tinglikult võib sotsiaalse kaitse 
kuluallikaks lugeda ka kogumispensioniga hõlmatud isiku poolt makstavat kogumispensioni 
makset. 

Ülevaade sotsiaalse kaitse finantseerimisest on järgneva tabelis. Lisaks sellele, et tabel annab 
mõningase ülevaate hüvitiste finantseerimisega seotud kulutuste suurusest, annab see ka 
ettekujutuse inimestele väljamaksetena tehtavate ümberjaotamiste ulatusest. Sotsiaalseadustiku 
koostamisel tuleb otsustada, kui ulatuslikke kaasnevaid muudatusi teha soovitakse. Arvesse tuleb 
võtta, et iga väiksemgi muudatus võib puudutada paljusid inimesi. Küsimus on, kui suuri 
muudatusi ühiskond vastu võtta suudab. Oluline on ka muudatuste läbiviimisega seotud ajafaktor.  

Tabel 4. Hüvitiste finantseerimine 2009.aasta riigieelarve seaduse alusel (v.a töötuskindlustus, kus 
summa põhineb 2008.aasta kuludel) 

Meetmed 
Kulud üldistest 

riigieelarve 
tuludest (EEK) 

Muud kulude 
katteallikad (EEK) 

Kulude suurus 
kokku (EEK) 

Riiklikud pensionid  393 900 000 20 259 292 452 20 653 192 452 

Kohustusliku 
kogumispensioniga 
seotud maksed 

18 251 057  18 251 057 

TKindlS alusel 
makstavad hüvitised  

-  448 400 000  448 400 000 

Tööturuteenused ja 
toetused  

198 033 001  

 

Lisaks ESF vahendid 198 033 001 

Riiklikud 
peretoetused  

1 583 942 960 

 

 1 583 942 960 

Vanemahüvitis  2 222 400 000  2 222 400 000  

 

Elatisabi  3 507 500  3 507 500  
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Riiklik matusetoetus  54 900 000  54 900 000  

 

Ohvriabi  3 357 600 

 

 3 357 600 

Puuetega inimeste 
sotsiaaltoetused  

724 353 300  724 353 300 

Tööõnnetuste ja 
kutsehaiguste 
hüvitised  

41 730 736 Lisaks riikliku 
ravikindlustuse ja 
pensionikindlustuse 
vahendid ning 
tööandjate poolt 
makstavad hüvitised 

41 730 736 

KOKKU   25 952 068 606
1665 

Tabel ei kajasta kõiki hüvitiste väljamaksmisega seotud kulutusi, nii näiteks puuduvad hüvitiste 
administreerimisega seotud kulutused. Kui sotsiaalseadustiku raames plaanitakse administreerimise 
osas muudatusi või isegi suuremat reformi (nt asutuste funktsioonide ümberjaotamist), on vaja 
eelnevalt teha põhjalik administreerimisega seotud kulutuste analüüs.  

Tabel ei sisalda nt MaTA eelarves ettenähtud riigipoolseid kandeid kohustusliku kogumispensioni 
fondi (4%), nende kogusummaks on 2009.a riigieelarves planeeritud 2 864 840 000 EEK.1666 Tabel 
ei sisalda ka sotsiaalhoolekandega seotud kulutusi, vältimatu meditsiinilise abi kulutusi ning 
Haigekassa poolt tehtavaid kulutusi.1667 

2.  Tervishoiukorraldus 

Sissejuhatus 

Eesti tervishoiukorraldusest on Maailma Terviseorganisatsiooni (edaspidi: WHO) ja 
Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS poolt avaldatud mitmeid analüüse. Õiguslikku tervikanalüüsi 
ei ole aga käesoleva analüüsi koostamise käigus õnnestunud tuvastada. Mõningates 
tervishoiukorralduse alastes analüüsides on puudutatud üksikuid regulatsioone või sätteid.1668 
Õiguslikku analüüsi ei ole siiski laskutud. Seetõttu on tõenäoliselt tegemist esimese katsega 
süsteemselt läheneda kogu kehtivale tervishoiukorralduse alasele õigusele. Eesti 
tervishoiukorralduse alase õigusliku teoreetilise baaskirjanduse puudulikkuse tõttu on käesolevas 

                                                 
1665 2009.a riigieelarve kulud kokku - 98 474 096 013 EEK. – 2009. aasta riigieelarve seadus. Osundatud. 
1666 2009. aasta riigieelarve seadus. Osundatud. 
1667 Eesti Haigekassa riikliku ravikindlustuse kulud - 13 740 773 697 EEK. – Vt 2009.aasta riigieelarve seadus. 

Osundatud; Haigekassa koduleheküljel 16.jaanuaril 2009.a avaldatud teabe kohaselt kulub eelarvest üle 8 miljardi 
tervishoiuteenustele, enam kui 2,5 miljardit ajutise töövõimetuse hüvitiste maksmiseks ning ligikaudu 1,5. miljardit 
krooni soodusravimite kompenseerimiseks. Arvutivõrgus: 
http://www.haigekassa.ee/haigekassa/uudised?news=noukogu-kinnitas-haigekassa-e 

1668 Näiteks: M. Jesse, Governance of the health system, health insurance fund and hospitals in Estonia – opportunities 
to improve performance, WHO, 2008 või Sotsiaalministeeriumi Esmatasandi arengukava aastateks 2009 – 2015. 
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analüüsis tuginetud WHO, Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS, tervishoiukorralduse spetsialistide 
ning Sotsiaalministeeriumi poolt publitseeritud analüüsidele ja poliitikadokumentidele. Probleeme 
ja lahendusi on rohkem kui selle töö raames võimalik analüüsida. Eelkõige on oluline algatada 
laiapõhjaline ja argumenteeritud arutelu tervishoiukorraldust puudutava regulatsiooni üle, mistõttu 
ei saa käesolevat analüüsi pidada lõplikuks.  

Tervishoiu korralduses on tuumikregulatsioonideks tervishoiuteenuste korraldamise seadus, 
rahvatervise seadus, ravikindlustuse seadus ning Eesti Haigekassa seadus. Nimetatud seadused 
täpsustavad esmajoones põhiseaduse § 28 esimest lõiget: igaühe õigust tervise kaitsele. Ülejäänud 
tervise valdkonda reguleerivate seadustega: nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, 
vereseaduse, rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seaduse, raseduse katkestamise ja 
steriliseerimise seaduse, psühhiaatrilise abi seaduse ning meditsiiniseadme seadusega 
reguleeritakse konkreetse tervishoiuteenuse, meditsiinilise seisundi või meditsiinilise vahendiga 
seonduvat. Üldise regulatsiooni sätestavad aga TTKS, RTerS, RaKS ja HKS. Seetõttu keskendub 
analüüs nimetatud regulatsioonidele. Ülejäänud tervise valdkonna õigusaktide analüüs võiks 
toimuda peale tuumikregulatsioonide loogika ja süsteemi osas järeldusteni jõudmist, kuna need 
lähtuvad üldise iseloomuga regulatsioonidega paika pandud mõiste- ja väärtussüsteemist. 
Tervishoiu korralduse kriitilise pilguga ülevaatamist ja analüüsimist on käesolevas analüüsis 
alustatud TTKS-st ja RTerS-st. HKS ja RaKS on TTKS ja osaliselt RTerS-ga paika pandu 
inimestele kättesaadavaks tegemine läbi riikliku tervishoiu rahastamisskeemi loomise. Juhul kui 
soovitakse teha põhimõttelisi muudatusi kehtivas süsteemis või tuvastada muudatuste tegemise 
vajadust, tasub uurimist alustada tervishoiuteenuste korraldamise ja rahvatervise kaitse süsteemist, 
sest need on üldiseks aluseks tervishoiu, sh ravikindlustuse, rahastamisele.  

Riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevust ja kohustusi sotsiaalse kaitse korraldamisel on vaadeldud 
eraldi. Käesoleva teema raames ülalpool analüüsitud sotsiaalse kaitse korralduses riigivalitsemise 
tasandite koostöö ja kohustused kohalduvad ka käesolevale peatükile. Järgnevas analüüsis on 
erinevate asutuste ja isikute kohustusi ja pädevust analüüsitud täiendavalt tervishoiukorraldusest 
parema ülevaate saamiseks. Lähtudes PS § 28 esimesest lõikest ehk igaühe õigusest tervise kaitsele 
on tervishoiukorralduse analüüs üles ehitatud indiviidi keskselt. Analüüsitud on tervise kaitse 
erinevad osi: haiguste ennetust ja tervisedendust, ravi ning järel-, taastus- ja hooldusravi. 
Nimetatud osiste koostoimes peaks igaühe õigus tervise kaitsele saama konkreetse sisu ja 
moodustama ühtse süsteemse terviku. Institutsionaalne aspekt tervishoiukorraldusest on lisatud 
süsteemist parema ülevaate saamiseks ning ülejäänud sotsiaalse kaitse korraldusega võrdluseks.  

2.1. Põhiseaduslikud suunised   

Põhiseaduse § 28 nimetab üldisel tasandil ära igaühe õiguse sotsiaalsfääri hüvedele, tegemata vahet 
tervishoiu ja ülejäänud sotsiaalvaldkonna korralduse vahel. Põhiseaduse §-dest 10 ja 28 tuleneb 
inimväärikuse põhimõte, mis laieneb kogu sotsiaalvaldkonnale. Ometi ei anna põhiseadus 
konkreetseid suuniseid nimetatud põhimõtte rakendamiseks. Sotsiaalvaldkonna korraldus, hüvitiste 
liigid, ulatus ja nende määramise alused sätestab seadus(ed).  

Vaadeldes tervishoiukorralduse, sotsiaalhoolekande, ohvriabi ning tööturuteenuste ja -toetuste 
korraldust ilmneb tervishoiukorralduse puhul teistest erinev korraldamise aluseks olev ideoloogia. 
Riik on kehtestanud reeglid, mida tervishoiuteenuse osutajana tegutseda soovivad isikud peavad 
täitma juhul kui nad soovivad tervishoiuteenuseid osutada. Endale on riik võtnud kohustuse tasuda 
vältimatu abi eest ja läbi Eesti Haigekassa (edaspidi: haigekassa) ravikindlustatud isikutele 
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osutatavate teenuste eest. Lisaks korraldab riik meditsiinitöötajate väljaõpet. RTerS-ga on 
kehtestatud nõuded inimese tervist puudutavatele tegevustele, toodete tootmisele ja käitlemisele, nt 
nõuded joogivee või kosmeetikatoodete tootmisele. Riik loob läbi tervishoiutöötajate väljaõppe 
korraldamise, tervishoiuteenuste osutamise ja inimese tervist mõjutavate toodete tootmise 
reguleerimise ning tervishoiu rahastamise eeldused selleks, et igaühe õigus tervise kaitsele saaks 
realiseeruda. Lisaks teostab riik läbi haigekassa ja Tervishoiuameti järelevalvet ning kontrolli 
osutatavate tervishoiuteenuste kvaliteedi üle.  

Sotsiaalhoolekande, ohvriabi ja tööturuteenuste puhul on aga riik võtnud endale kohustuse osutada 
konkreetseid teenuseid. SHS, OAS ja TTTS ei reguleeri sotsiaalhoolekande, ohvriabi ja 
tööturuteenuste osutamist kolmandate isikute poolt, vaid määratlevad ära riigi ja kohalike 
omavalitsuste ülesanded hoolekande, ohvriabi ja tööturuteenuste ning hüvitiste määramisel ja 
osutamisel. Riik võtab nimetatud seadustega endale konkreetse kohustuse tagada teatud teenuste 
osutamine ja hüvitiste maksmine. Seda isegi juhul kui seadusega on lubatud ülesande või selle osa 
delegeerimine eraõiguslikule juriidilisele isikule.  

Kirjeldatud maailmavaateline erisus ei tulene aga põhiseadusest. Pigem vastupidi, PS käsitleb kogu 
sotsiaalvaldkonda tervikuna ning sätestab riigi kohustuse tagada isikutele PS-ga sätestatud 
põhiõigused ja vabadused ning struktuurid nende õiguste ja vabaduste tagamiseks.   

Põhiseaduses kehtestatud igaühe õiguse tervise kaitsele tagamisel on riigil täita aktiivne roll.1669 
Riigi põhiseadusest tuleneva kohustuse tagada tervise kaitse võib tinglikult jagada kolmeks:“ riigi 
kohustus astuda tervise kaitsel preventiivseid samme, luua tervisekindlustussüsteem ning tagada 
igaühe õigus meditsiinilisele abile“.1670 Preventiivsed sammud seisnevad näiteks vaktsineerimise 
korraldamises ja epideemiate ennetamises, aga ka väliskeskkonna tegurite mõju piiramises (nt 
nõuete kehtestamine joogivee tootmisele).1671 Kehtivat tervishoidu reguleerivat õigusruumi uurides 
ilmneb, et riik on astunud samme tervise edendamisel ja elukeskkonna parandamisel (nt RTerS, 
NETS jt). Samuti on riik loonud tervisekindlustussüsteemi (vt HKS ja RaKS). Igaühe õigus 
meditsiinilisele abile on leidnud konkreetse väljenduse TTKS-s, mis näeb ette, et kõigil Eesti 
Vabariigi territooriumil viibivatel isikutel on ravikindlustusest sõltumatult õigus vältimatule abile. 
Seega on riigi kulul ehk kõigile isikutele tasuta kättesaadav arstiabi hädaolukorras, kus abi andmise 
edasilükkamine või abita jätmine tooks kaasa isiku surma või püsiva tervisekahjustuse (TTKS § 5). 
Iseenesest on küsitav, kas igaühe õigus tervise kaitsele on tagatud vaid vältimatu abiga. Lisaks 
vältimatu abi võimaldamisele on riik loonud tervisekindlustussüsteemi ning kehtestanud nõuded 
tervishoiuteenuste osutamisele. Tervisekindlustus ehk ravikindlustus ei hõlma aga kõiki isikuid. 
Viimaste andmete kohaselt on ravikindlustusega hõlmatud 95,4% rahvastikust.1672  

Riigikohus on märkinud, et: „Põhiseaduses ei ole sätestatud, millistele konkreetsetele 
kriteeriumidele peab vastama tervisekindlustussüsteem. Tervisekindlustussüsteemi kujundamisel 
nagu üldse sotsiaalsete õiguste tagamisel on seadusandjal avar diskretsiooniõigus“/---/.1673 
Tervisekindlustussüsteem ehk ravikindlustus põhineb kindlustatud isikute solidaarsusel ja piiratud 
omaosalusel (RaKS § 2 lg 2). Ravikindlustuse toimimiseks on loodud organisatsioon (haigekassa) 

                                                 
1669 Eesti Vabariigi Põhiseadus, kommenteeritud väljaanne, 2008, paragrahv 28 kommentaar 1  
1670 Eesti Vabariigi Põhiseadus kommenteeritud väljaanne, 2008, paragrahv 28 kommentaar 9.2. 
1671 Eesti Vabariigi Põhiseadus kommenteeritud väljaanne, 2008, paragrahv 28 kommentaar 9.2.1 
1672 Eesti inimarengu aruanne 2008, lk 45 
1673 RK halduskolleegiumi lahend nr 3-3-1-65-03 punkt 14  
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ja tulubaas (sotsiaalmaks1674) ning seadusandja on kehtestanud reeglid ravikindlustuse sisuliseks (st 
tervishoiuteenuste võimaldamise ja kindlustatuse kord) toimimiseks.  

Riigikohtu halduskolleegiumi otsuse nr 3-3-1-65-03 baasil muudeti RaKS selliselt, et töötuna arvel 
olevad isikud on ravikindlustusega hõlmatud. Ometi jääb elanikkonnast 4,6% neid inimesi, kes ei 
ole ravikindlustusega hõlmatud ning juhul kui neil endal puuduvad piisavad vahendid ravi ja 
sellega seonduva eest tasumiseks, on neil ainsaks võimaluseks kasutada vältimatu abi teenuseid. 
Kuna PS § 28 sätestab lisaks õigusele tervise kaitsele ka kodaniku õiguse riigi abile puuduse korral, 
on küsitav taolise olukorra põhiseaduspärasus. Kuna tegemist on väga poliitilise küsimusega, mille 
lahendus sõltub paratamatult riigi ressurssidest ja oskusest tervishoiusüsteemi korraldada, on 
juristid (sh ka Riigikohus nt viidatud lahendis) jäänud pigem ettevaatlikuks hinnangute jagamisega 
tervishoiu korralduse, sh ravikindlustuse, põhiseaduspärasuse teemal.   

2.2. Tervishoiukorralduse regulatsioon  

„Viimaste uuringute kohaselt mõjutab tervishoiusüsteem inimeste tervist kuni 30% ulatuses. 
Ühiskonna arenguga kaasnevad uued ülesanded, mille lahendamine eeldab tasakaalu leidmist ja 
kompromissi ühiskonna erinevate huvigruppide vahel. Iga tervishoiupoliitiline otsus mõjutab 
rahvastiku heaolu ja tervist. Tervishoiusüsteemi juhtimine tähendab tasakaalu loomist vajaduste ja 
võimaluste vahel, tagades inimestele vajadustele vastava kvaliteetse tervishoiuteenuse 
kättesaadavuse ressursside optimaalse kasutamise kaudu.“1675 

Alljärgnevalt on analüüsitud tervishoiukorralduse regulatsiooni kolmeastmeliselt: esmalt tuleb 
vaatluse alla haiguste ennetus ja tervisedendus, seejärel ravi ning lõpuks järel-, taastus- ja 
hooldusravi. Sellise kolmikjaotuse eesmärgiks on läbi erinevate inimese tervist mõjutavate 
tasandite vaadata kuidas on kehtivas õiguses realiseerunud riigile põhiseaduse § 28 esimese lõikega 
pandud ülesanne tagada igaühe tervise kaitse. Tervise kaitse tagamine algab haiguste 
ennetamisega, juhul kui haiguseid ei õnnestu ennetada, tuleb neid ravida ning peale aktiivravi võib 
inimene vajada järel-, taastus- või hooldusravi.    

2.2.1. Haiguste ennetus ja tervisedendus 

„Tervislike eluviiside edendamise abil on tõenäoliselt võimalik Eesti rahvastiku terviseseisundit 
oluliselt parandada. Tervisekäitumises on üksikisiku roll olulisem kui mistahes teises 
tervisevaldkonnas ning kõigil kodanikel on võimalus anda oma panus rahvastiku tervise 
paranemisse.“1676  

Riigi kohustuse astuda tervise kaitsel preventiivseid samme saab jagada haiguste ennetamiseks ja 
tervisedenduseks. Tervisedenduse all mõistetakse protsessi või tegevust, mille tulemusena inimese 
või inimeste koosluse võime oma tervist parandada kasvab.1677 „See võib sündida tänu teadlikkuse 
ja motivatsiooni kasvule, aga ka võimaluste ja tingimuste paranemisele. Nii on tervisedenduse 

                                                 
1674 Vastavalt Sotsiaalmaksuseaduse § 1-le on sotsiaalmaks pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks 

vajaliku tulu saamiseks maksumaksjale pandud rahaline kohustis.  
1675 Rahvastiku tervise arengukava 2009 - 2020, Sotsiaalministeerium, lk 45, arvutivõrgus: 

http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/ASO/RTA/Rahvastiku_tervise_arengukava_2009-2020.pdf 
1676 Arvutivõrgus: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-eluviis-ja-haiguste-ennetamine.html 
1677 Arvutivõrgus: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervisedendus.html 
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tegevusväli väga lai, hõlmates näiteks nii teadmiste ja väärtushinnangute levitamist kui spordi- ja 
terviserajatiste ehitamist.“1678  

Haiguste ennetamise puhul on määrava tähtsusega inimese enda hoiakud, mis mõjutavad oluliselt 
inimese tervisekäitumist. Elukeskkond, see tähendab sotsiaal-majanduslikud ja psühhosotsiaalsed 
mõjud määravad suures osas ära, milliseid tervist puudutavaid valikuid inimene teeb ning kuidas ta 
enda ja teiste tervise suhtes käitub.1679  

Peamisteks käitumuslikeks tervisemõjuriteks on vähene kehaline aktiivsus, tasakaalustamata 
toitumine ja riskikäitumine: nt alkoholi, tubaka ja narkootikumide tarbimine, riskiv 
seksuaalkäitumine ning hooletu liiklemine.1680 

Sotsiaalministeeriumi koduleheküljel on tervisliku eluviisi ja haiguste ennetamise rubriigis 
publitseeritud järgmised poliitikadokumendid:  Riiklik vähistrateegia 2007 – 2015, Südame- ja 
veresoonkonnahaiguste ennetamise riiklik strateegia 2005 – 2020, Riikliku tuberkuloositõrje 
strateegia aastateks 2008 – 2012, Eesti riiklik HIV ja AIDSi strateegia aastateks 2006 – 2015, 
Narkomaania ennetamise riiklik strateegia aastani 2012 ning Liikumisharrastuse strateegiline 
arengukava 2006 – 2010. Vigastuste ennetamise osas on Sotsiaalministeeriumi kodulehel 
publitseeritud ministeeriumi poolt poliitikauuringute keskuselt PRAXIS tellitud töö: Eesti 
vigastuste ennetamise strateegia alusdokument. Lisaks on rubriigis tervisedendus publitseeritud 
programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed“.  

Õiguslikust aspektist reguleerivad riigi põhiseadusest tulenevat kohustust astuda tervise kaitsel 
preventiivseid samme mitmed erinevad seadused: rahvatervise seadus, nakkushaiguste ennetamise 
ja tõrje seadus, vereseadus, rakkude, kudede ja elundite käitlemise ja siirdamise seadus, 
meditsiiniseadme seadus, kemikaaliseadus, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende 
lähteainete seadus, toote ja teenuse ohutuse seadus ning tervishoiuteenuste korraldamise seadus. 
Nimetatud seadused on tervishoiukorralduse osas õigusaktid, mis reguleerivad nõudeid teatud 
tegevusele (tervishoiuteenuse osutamisele, verekomponentide säilitamisele vms), nõudeid isikutele 
(nt nõuded tervishoiutöötajana tegutsemisele) ning nõudeid asjadele (nt nõuded joogiveele). 
Kehtivat tervishoiukorraldust puudutavat õigusruumi uurides ilmneb, et riik täidab oma kohustust 
astuda tervise kaitsel preventiivseid samme läbi nõuete kehtestamise tegevustele, isikutele ja 
asjadele, mis on seotud inimese tervisega või võivad seda mõjutada. Riigi poolt kehtestatud nõuete 
täitmine on kohustuslik isikute gruppidele, kes tahavad inimese tervist otsesemalt või kaudsemalt 
puudutavas valdkonnas tegutseda, teenuseid pakkuda või kaupu müüa, nt toitlustusasutustele või 
lasteasutustele kehtestatud nõuded. Nõuete täitmise järele valvab riik läbi selleks spetsiaalselt 
loodud asutuste.1681 Ülal viidatud seadustest osades seatakse eesmärgiks inimese tervise kaitse, 
teistes sellist eesmärki expressis verbis ei nimetata, kuid see on regulatsiooni olemusest loogiliselt 
tuletatav.  

Preventiivsed meetmed tervise kaitsel ei seisne siiski vaid nõuete kehtestamises. Ühest küljest 
nähtub erinevate ennetuslike meetmete mitmekesisus vastavatest riiklikest strateegiatest. Teisest 
                                                 
1678 Arvutivõrgus: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervisedendus.html 
1679 Arvutivõrgus: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-eluviis-ja-haiguste-ennetamine.html 
1680 Arvutivõrgus: http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-eluviis-ja-haiguste-ennetamine.html 
1681 Kuni 2010. aastani teostavad järelevalvet Tervisekaitseinspektsioon, Tervishoiuamet ja Kemikaalide Teabekeskus, 

mis koondatakse alates 2010. aastast üheks asutuseks – Terviseametiks. Allikas: Sotsiaalministeeriumi interneti 
kodulehekülg http://www.sm.ee/aktuaalne/uudised/b/a/kolme-asutuse-baasil-luuakse-terviseamet.html  
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küljest leiame ka osadest tervishoiu korraldust puudutavatest seadustest sätteid, mis puudutavad 
ennetust muud moodi kui läbi nõuete kehtestamise. Vastavalt psühhiaatrilise abi seaduse (PsAS) § 
6 lg 7 korraldab Sotsiaalministeerium psüühikahäireid ennetavat tegevust. Säte räägib 
ennetustegevusest, mitte nõuete kehtestamisest. Kahjuks ei ole nimetatud sätte alusel välja antud 
sotsiaalministri määrust, ega koostatud riiklikku arengukava. Sotsiaalministeeriumi kodulehelt võib 
üksnes leida viite Euroopa komisjoni Rohelisele raamatule.1682 Seetõttu jääb PsAS § 6 lg 7 sätte 
regulatiivsus tagasihoidlikuks.  

RaKS § 34 kohaselt osaleb haigekassa haiguste ennetamise sihtotstarbelistes projektides haigekassa 
eelarves selleks ette nähtud rahalistest vahenditest kooskõlastatult Sotsiaalministeeriumiga. 
Haiguste ennetamist puudutavatest sätetest on see üks vähestest, mis sätestab ennetustegevuse 
rahastamise. Samas ei räägi säte ennetamise meetmetest, ega viita mõnele teisele sättele või 
dokumendile, millest tuleneksid ennetusmeetmed.  

Lisaks üksikutele sätetele reguleerivad haiguste ennetamist põhjalikumalt nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje seadus (NETS) ning rahvatervise seadus (RTerS).   

2.2.1.1. Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus 

NETS reguleerib nakkushaiguste tõrjet, nakatunud inimesele tervishoiuteenuse osutamist ning riigi, 
kohaliku omavalitsuse, füüsilise ja juriidilise isiku kohustusi nakkushaiguste ennetamisel ja tõrjel 
(NETS § 1 lg 1). NETS paneb nakkushaiguste ennetamisel ja tõrjel kohustusi perearstile, 
nakkushaigusi ravivale eriarstile, tervishoiuteenuse osutajale, verekeskusele, turismiteenuseid 
osutavale ettevõtjale, tööandjale ja riigiorganitele. Nakkushaiguste tõrjet korraldab ning 
nakkushaiguste tõrjeks tehtavat tööd juhib Sotsiaalministeerium. Nakkushaiguste ennetamise ja 
tõrje alase töö peamiseks teostajaks riigiorganitest on Tervisekaitseinspektsioon, mille ülesandeid 
on täpsemalt kirjeldatud käesoleva analüüsi peatükis 2.3. Samuti kehtestab NETS kohustatud 
subjektidevahelise koostöö nakkushaiguste ennetamisel ja tõrjel. Tervishoiuteenuse osutaja, arst, 
mikrobioloogia või viroloogia labor, Kaitseministeerium, Siseministeerium, Justiitsministeerium ja 
Keskkonnaministeerium kohustuvad teavitama Tervisekaitseinspektsiooni neile teatavaks saanud 
nakkushaiguskahtlusest või selle diagnoosimisest. Tervisekaitseinspektsioon teavitab vastavate 
rahvusvaheliste kokkulepete kohaselt nakkushaiguse diagnoosimisest Ülemaailmset 
Tervishoiuorganisatsiooni ja/või Euroopa Liidu nakkushaiguste epidemioloogilise järelevalve ja 
tõrje asutust.  

NETS § 7 sätestab nakkushaiguste leviku tõkestamise meetmetena immuniseerimise ja 
terviseuuringute teostamise. NETS § 8 lõike 1 kohaselt teostatakse immuniseerimist lastele ja töö 
laadi tõttu ohustatud isikutele ning vältimatu abi korras kõigile isikutele. Nakkushaiguste lootele 
või vastsündinule leviku tõkestamiseks uuritakse rasedat süüfilise, B-hepatiidi ja HIV-nakkuse 
suhtes (NETS § 12 lg 1). Riiklikult korraldatud immuniseerimist teostatakse immuniseerimiskava 
alusel. Immuniseerimiskavas määratakse nakkushaigused, mille vastu immuniseeritakse, 
immuniseeritavad vanuserühmad ja immuniseerimise tähtajad (NETS § 10 lg 2). 
Immuniseerimiskava on kehtestatud sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määrusega nr 34 (NETS § 
10 lg 3).  

                                                 
1682 http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervislik-eluviis-ja-haiguste-ennetamine/vaimne-tervis.html 
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NETS § 42 lõike 1 kohaselt rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu 
immuniseerimist immuniseerimiskava alusel ja vältimatu abi korras. Sama paragrahvi kolmanda 
lõike kohaselt rahastab töötaja tervisekontrolli tööandja.  

Immuniseerimise osas ei ole küll vastavat riiklikku strateegiadokumenti või arengukava, kuid 
Tervisekaitseinspektsiooni kodulehel on publitseeritud aastate 2005 kuni 2008 iga aasta kohta 
Sotsiaalministeeriumi kodulehel avaldatud immuniseerimiskava täitmine. Seega on 
immuniseerimine ja tervisekontroll konkreetsed ennetustegevused, mis on õiguslikult 
reguleeritud. NETS regulatsioon on detailne, sätestatud on konkreetsed ennetusmeetmed 
ning nende meetmete elluviimise kord ja selle eest vastutavad isikud, samuti kohustatud 
subjektide omavahelise koostöö kord.  

2.2.1.2. Rahvatervise seadus 

RTerS § 1 lg 1 kohaselt on seaduse eesmärgiks inimese tervise kaitsmine, haiguste ennetamine ja 
tervise edendamine, mis saavutatakse riigi, omavalitsuse, avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku 
ning füüsilise isiku kohustustega ning riiklike ja omavalitsuslike abinõude süsteemiga. Eesmärgi 
püstitusest lähtuvalt võib RTerS-i pidada peamiseks õigusaktiks haiguste ennetamise ja tervise 
edendamise vallas. RTerS ühest küljest kehtestab nõuded teatud tegevustele, nt isikute ülesanded 
loodusliku mineraalvee ja allikavee turustamisel ning allika kasutamisel. Teisest küljest sätestab 
RTerS isikute ülesanded seaduse eesmärkide täitmisel (nt Sotsiaalministeeriumi või maavanema 
ülesanded). 

RTerS esimeses peatükis on loetletud tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise 
põhiülesanded (§ 3);  elukeskkonna- ja tervisekaitse põhinõuded (§ 4) ning haiguste ennetamise (§ 
5) ja tervise edendamise (§ 6) vahendid. Tegemist on väga suure üldistusastmega normidega, mis ei 
anna volitust määruse kehtestamiseks. Näiteks sätestab RTerS § 3 punkt 5 tervise kaitse 
põhiülesandena erinevuste vähendamise riigi eri piirkondade ja inimeste eri rühmade 
terviseseisundis. Selline norm on väga madala regulatiivsuse astmega, pigem on tegemist sotsiaalse 
hüüdlausega kui õigusnormiga. Sama paragrahvi kuuenda punkti kohaselt on tervisekaitse 
põhiülesandeks samuti tervisekaitse õigusaktide väljatöötamine, kehtestamine ja riiklik järelevalve 
nende täitmise üle. Normis nimetatud ülesanne tuleneb juba niigi põhiseadusest, mistõttu puudub 
vajadus lihtseaduses selle ülekordamiseks. RTerS esimese peatüki sätted on eelkõige 
deklaratiivsed ning väga madala regulatiivsuse astmega, nendest ei saa tuletada konkreetseid 
üksikisiku õiguseid.  

RTerS 2. peatükk „Riigi, kohaliku omavalitsuse ning avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning 
füüsilise isiku ülesanded“ sätestab nimetatud isikute ülesanded RTerS-ga reguleeritud küsimustes. 
Haiguste ennetamine ja tervise edendamine on ülesannetena pandud keskse riigivõimu asutustele ja 
kohalikele omavalitsustele. Sotsiaalministeeriumil on muuhulgas kohustus töötada välja haiguste 
ennetamise ja tervise edendamise alaseid õigusakte. Sellistest õigusaktidest on loodud NETS, 
ülejäänud tervise valdkonna õigusaktidega kehtestatakse nõudeid tervishoiuteenuse osutamisele ja 
teistele inimese tervist otsesemalt või kaudsemalt puudutavatele tegevustele või asjadele.  

 Vabariigi Valitsuse ülesanded on: 

1. riigi tervisekaitse ja tervise edendamise poliitika üldine juhtimine; 
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2. tervisekaitse riikliku järelevalve tagamine; 

3. tervisele ohutu elukeskkonna loomisele, tervisehäirete ja haiguste ennetamisele ning tervise 
edendamisele suunatud riiklike programmide kinnitamine (RTerS § 7 lg 1). 

Sotsiaalministeeriumi ülesandeks on: 

1. tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise kavandamine ja kavandatu 
elluviimine; 

2. tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise alaste seaduste ja muude 
õigusaktide eelnõude väljatöötamine; 

3. teiste ministeeriumide poolt ettevalmistatud tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise 
edendamisega seonduvate õigusaktide eelnõude kooskõlastamine; 

4. Vabariigi Valitsusele ettepanekute tegemine eriolukorra kehtestamiseks riigis või selle osas 
nakkushaiguste, mürgistuste ning kiirguskahjustuste likvideerimiseks; 

5. teiste ministeeriumide, ametite ja inspektsioonide tegevuse koordineerimine ning 
tulemuslikkuse analüüsimine tervisekaitse ja tervise edendamise alal; 

6. tervisele ohutu elukeskkonna loomisele, tervisehäirete ja haiguste ennetamisele ning tervise 
edendamisele suunatud riiklike programmide ja projektide ning muude abinõude 
kavandamine ja elluviimise korraldamine. 

7. tervisekasvatuse ja tervisliku eluviisi kujundamisele ning tervise väärtustamisele suunatud 
tegevuse korraldamine, samuti koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga terviseõpetuse 
korraldamine õppeasutustes; 

8. tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise alaste teadusuuringute 
koordineerimine; 

9. tervisekaitse riikliku järelevalve koordineerimine Tervisekaitseinspektsiooni kaudu. 

10. keskkonnast tingitud terviseohtude seire korraldamine; 

11. joogiveeproove võtvate isikute atesteerimine;  

12. rahvastiku tervisega seonduvate andmete kogumine ja isikuandmete töötlemine riikliku 
tervise- ja tervishoiupoliitika väljatöötamiseks ning elluviimiseks kooskõlas isikuandmete 
kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega (RTerS § 8 lg 1). 

Maavanema ülesanded on: 

1. tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise abinõude elluviimise tagamine 
maakonna maa-alal; 

2. tervisele ohutu elukeskkonna loomisele, tervisehäirete ja haiguste ennetamisele suunatud 
programmide väljatöötamine ja elluviimise korraldamine maakonnas; 

3. tervisekaitse ja tervise edendamisega tegelevate asutuste ning valla- ja linnaarstide vahelise 
koostöö koordineerimine (RTerS § 9). 

Kohaliku omavalitsuse ülesanded: 
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1. tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise kontrollimine 
kohaliku omavalitsuse maa-alal; 

2. elanikkonna haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine 
kohaliku omavalitsuse maa-alal (RTerS § 10).  

Rahvatervise seaduse § 11 loob valla- või linnaarsti ameti. Valla- või linnaarst on sisuliselt 
kohaliku omavalitsuse järelevalveametnik, kes kontrollib oma teeninduspiirkonna riigi, 
munitsipaal- ja eraomandis olevate avalik- ja eraõiguslike juriidiliste ja füüsiliste isikute halduses 
või omandis olevatel territooriumidel, ehitistel ja rajatistel tervisekaitse õigusaktide täitmist ning 
õigusaktide rikkumise korral teeb ettevõtte, asutuse või organisatsiooni juhtkonnale või füüsilisele 
isikule ettepaneku rikkumiste kõrvaldamiseks (RTerS § 11 lg 1).  

Rahvatervise seaduse § 13 lg 1 kohaselt täidavad tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise 
edendamise põhiülesandeid tervishoiuasutused vastavalt oma põhitegevuse suunale. Sama 
paragrahvi teise lõike kohaselt korraldavad tervisekaitsenõuete elluviimist täidesaatva riigivõimu 
asutused, avalik- ja eraõiguslikud juriidilised isikud ning füüsilised isikud vastavalt oma 
pädevusele. RTerS § 13 lg 1 ja 2 mõte jäävad ebaselgeks. Nimelt ei määratle RTerS 
tervishoiuasutuse mõistet. Kui vaadata RTerS § 3 sätestatud tervisekaitse, haiguste ennetamise ja 
tervise edendamise põhiülesannete loetelu on ilmne, et tervishoiuasutus kui tervishoiuteenuse 
osutaja ei saaks kõiki neid ülesandeid oma olemusest lähtuvalt täita. Näiteks sätestab RTerS § 3 
punkt 2 tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise põhiülesandena abinõude süsteemi 
väljatöötamise, seadustamise ja rakendamise laste tervisliku arengu tagamiseks, nakkuslike ja 
mittenakkuslike, kutse- ja muude haiguste ärahoidmiseks ja vähendamiseks, varajase suremuse ja 
invaliidistumise vähendamiseks, elukvaliteedi paranemiseks ja töövõimelise ea pikenemiseks. 
Selliseid ülesandeid saavad täita vastava ülesande täitmiseks loodud riigi ja/või kohaliku 
omavalitsuse asutused või riiklikke ülesandeid täitvad avalik-õiguslikud juriidilised isikud. 
Seega tuleb tervishoiuasutuste all ilmselt mõista riigi ja kohalike omavalitsuste asutusi ning 
avalik-õiguslikku Eesti Haigekassat.  

RTerS § 13 lõikes 2 sätestatud riigivõimu asutuste ning avalik- ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja 
füüsiliste isikute kohustus korralda tervisekaitsenõuete elluviimist oma pädevuse piires on sisuliselt 
arusaamatu säte. Esmalt seetõttu, et RTerS § 13 pealkirjaks on: Tervisekaitse, haiguste ennetamise 
ja tervise edendamise ülesandeid täitvad asutused. Ometi on aga RTerS § 13 lõikes 2 lisaks 
riigivõimu asutustele ja avalik-õiguslikele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele nimetatud ka 
füüsilisi isikuid. Füüsilised isikud ei ole aga asutused. Seetõttu jääb arusaamatuks füüsiliste isikute 
lisamine RTerS § 13 lõikesse 2. Tervisekaitsenõuete täitmise korraldamine  on oma olemuselt 
riiklik ülesanne. RTerS § 13-le eelnevate sätetega on kehtestatud erasektori isikute kohustused 
teatud tegevuste tegemisel ja toodete tootmisel, mis on oma olemuselt kohustused täita 
tervisekaitse nõudeid. RTerS § 12 – 122 sätestavad avalik- ja eraõigusliku juriidilise isiku ning 
füüsilise isiku ülesanded (kohustused) teatud toodete tootmisel, nt lastekaubad, kosmeetikatooted, 
tervist kahjustada võivate kiirgus-, müra- vibratsiooniallikate valmistamine jm. Füüsilised isikud 
ja eraõiguslikud juriidilised isikud võivad olla kohustatud täitma õigusaktidega kehtestatud 
tervisekaitse nõudeid, kuid neile ei saa seadusega panna abstraktset kohustust korraldada 
tervisekaitsenõuete elluviimist. Riikliku ülesande delegeerimine erasektori isikutele peab 
olema piisavalt konkretiseeritud selliselt, et oleks võimalik aru saada milles seisneb täitmiseks 
antud ülesanne.     
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RTerS kehtestab hulga kohustusi erinevatele isikutele, mille eesmärgiks on tagada rahva tervise 
kaitse, ennetada haiguseid ning edendada tervist. Kahjuks jäävad aga RTerS eesmärgis (§ 1 lg 1) ja 
järgnevates sätetes sätestatud eesmärgid rahvatervise kaitse, haiguste ennetamise ja tervise 
edenduse osas deklaratiivseteks normideks. Esiteks seetõttu, et ülejäänud seadus on keskendunud 
vaid üksikutele tervist mõjutavate toodete tootmise ja keskkonna (kool, koolieelne lasteasutus jt) 
mõjude normeerimisele. Ülejäänud inimese tervist puudutavad tegevused on reguleeritud teiste 
seadustega, millel aga puudub otsene seos RTerS-ga. Samuti ei saa teiste seaduste regulatsiooni 
pidada piisavaks RTerS eesmärgi täitmisel. RTerS regulatsioon jääb valdavalt deklaratiivseks ka 
seetõttu, et Vabariigi Valitsusele, Sotsiaalministeeriumile, kohalikele omavalitsustele ning RTerS § 
13 nimetatud asutustele pandud kohustused on väga üldise laadiga. RTerS teise peatüki alusel ei 
ole antud välja määruseid, mis täpsustaksid riigi ja kohalike omavalitsuste kohustusi. Seetõttu ei 
ole võimalik adekvaatselt hinnata kui palju peaksid riigi ja kohaliku omavalitsuse organid 
tegema selleks, et täita RTerS sätestatud eesmärke.  

RTerS § 21 reguleerib tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamise finantseerimist. 
RTerS § 21 lg 1 ja 2 kohaselt rahastatakse Tervisekaitseinspektsiooni tegevust ning tervisekaitse, 
haiguste ennetamise ja tervise edendamisega seotud riiklikke programme riigieelarvest. RTerS § 21 
lg 3 lubab tervisekaitse, haiguste ennetamise ja tervise edendamisega seotud kohalikke programme 
osaliselt või täielikult riigieelarvest rahastada. RTerS § 21 lg 4 lubab tervisekaitse, haiguste 
ennetamise ja tervise edendamisega seotud programme ravikindlustuse eelarvest rahastada. 
Praktikas tegeleb haiguste ennetamise rahastamisega haigekassa ning Sotsiaalministeerium on välja 
töötanud mõned strateegiad. Õiguslik regulatsioon haiguste ennetamise ja tervisedenduse osas 
on eklektiline ning ebapiisav, kuna puudub süsteemne ja terviklik tervise edenduse ja 
haiguste ennetamise alane regulatsioon. Põhjalik regulatsioon on kehtestatud nakkushaiguste 
ennetamise ja tõrje osas. Ülejäänud haiguste ennetus ja tervisedendus valdkonnad on aga 
põhjaliku regulatsioonita. Olemasolev RTerS regulatsioon on liiga üldsõnaline ning ei suuda 
seetõttu täita haiguste ennetamise ja tervisedenduse üldregulatsiooni rolli. RTerS vajaks 
teiste riikide eeskujul kaasajastamist ja täiendamist.   

2.2.1.3. Haiguste ennetamine ja tervisedenduse regulatsioon välisriikides 

Haiguste ennetamise ja tervisedenduse õiguslikule reguleerimisele on teistes riikides lähenetud 
väga erinevalt. Preventsiooni tervise valdkonnas võib mõista kitsamalt ja laiemalt ning seetõttu 
leiame ka teiste riikide regulatsioone uurides väga omanäolisi lahendusi. Järgnevalt on esitatud 
mõned näited, mida võib pidada nn parimateks praktikateks või võimalikeks eeskujudeks. 
Näidetena on valitud selliste riikide regulatsioonid, milles haiguste ennetamisele ja 
tervisedendusele on lähenetud süsteemselt ja/või kus on reguleeritud konkreetseid 
ennetusmeetmeid ja/või vastutavaid isikuid. Seetõttu on näiteks jäänud välja Šveitsi regulatsioon, 
mis koosneb mitmetest õigusaktidest, mis otsesemalt ja kaudsemalt reguleerivad haiguste 
ennetamist. Vastu on võetud mitmeid määruseid ja üksikuid seaduseid, mis reguleerivad inimese 
tervist mõjutavaid faktoreid nagu näiteks müra, jäätmed, kiirgus. Inimese tervise kaitsega on 
samuti seotud elukeskkonna ja õhu kaitset reguleerivad õigusaktid. Lisaks on vastu võetud 
nakkushaiguste vastase võitluse seadus ning tuberkuloosi vastase võitluse seadus. Šveitsi õiguses 
puudub üks õigusakt, mis koondaks süsteemselt kokku tervise kaitse preventiivsete meetmete 
regulatsioonid, mistõttu on ülevaate saamine väga keeruline. Samuti on keeruline aru saada, 
millised on peamised haiguste ennetamise ja tervisedenduse suunad, meetmed ja vastutavad isikud. 
Järgnevate riikide õigusruumis on haiguste ennetamise regulatsioonide detailsusaste ja süsteemsus 
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selline, mis võimaldab neid Eesti vastavate õigusaktidega võrrelda ning osaliselt ka meile 
eeskujuks seada.  

Prantsuse rahvatervise koodeksi (Code de la Santé Publique) esimese osa kolmandas raamatus 
(Protection de la santé et environnement) on reguleeritud üldised tervisekaitsenõuded ning nõuded 
(elu)keskkonnale: nakkushaiguste ennetamine, nõuded joogiveele, müra vastane võitlus jm. 
Nimetatud teemad on osa mitteammendavast loetelust, mille täpsustamine inimese tervise 
kaitsmiseks üldiste hügieeni nõuete kehtestamise kaudu on Riiginõukogu (Conseil d´Etat) määruse 
ülesandeks. Rahvatervise koodeksi teises osas reguleeritakse perekonna, ema ja lapse tervisega 
seonduvat. Regulatsioon algab erinevat tüüpi ennetustegevuste sätestamisega (perekonna ja lapse 
tervise osas) ning seejärel järgneb ravi regulatsioon. Rahvatervise koodeksi kolmandas osas on 
reguleeritud haiguste ja sõltuvuste vastane võitlus. Kolmanda osa esimeses raamatus reguleeritakse 
nakkushaiguste ja epideemiate vastast võitlust. Nakkushaiguste vastase võitluse all on eraldi välja 
toodud HIV viirus, tuberkuloos ja katk. Kehtestatud on range nakkushaiguste alane kontroll, sh 
riigipiiril ning ette on nähtud karistused tervisekaitse nõuete täitmata jätmise puhul. Näiteks võivad 
lapsevanemad ja eeskostjad, kes ei lase oma lastele või alaealistele eestkostetavatele teha 
seadusega ette nähtud vaktsineerimisi, sattuda kuni kuueks kuuks vangi koos kohustusega tasuda 
üle 3000 eurone rahatrahv. Kolmanda osa teises raamatus sätestatakse vaimuhaiguste vastane 
võitlus, kolmandas raamatus alkoholismi ja neljandas raamatus narkomaania vastane võitlus, 
viiendas raamatus sätestatakse tubaka ja dopingu vastane võitlus ning kuuendas raamatus 
reguleeritakse seksuaalkuritegude ennetamist ja ohvrite rehabiliteerimist. Nagu loetelust näha on 
tegemist väga laiaulatusliku ennetustegevusega, millega kaasnevad vajadusel ravi ja 
sotsiaalhoolekande või ohvriabi teenused. Regulatsioon on iga nimetatud teema lõikes pikk ja 
põhjalik, välja on toodud vastutav(ad) isik(ud), konkreetsed ennetusmeetmed ning rahastamine. 
Prantsuse Rahva tervise koodeks reguleerib inimese tervise kaitset väga laias tähenduses, osade 
teemade puhul võiks isegi asuda seisukohale, et tegemist ei ole tervise valdkonna regulatsiooni, 
vaid sotsiaalhoolekande või ohvriabi teenustega. Ennetustegevuse üheks lahutamatuks osaks on 
riigi, kohalike omavalitsuste, tervishoiuteenuse osutajate ning tervisekindlustusasutuste 
omavaheline koostöö, mida koodeks iga teema lõikes samuti reguleerib. Selline regulatsiooni 
ülesehitus näitab mitmekülgse ja laiapõhjalise ennetustegevuse olulisust inimese tervise 
kaitsel ning tervishoiu ja sotsiaalhoolekande, ohvriabi tihedat seotust. Regulatsiooni 
tugevuseks on ühtse süsteemi loomine, kus on omavahel suhestatud tegevusvaldkonnad, 
meetmed ning kohustatud subjektide omavaheline koostöö ja vastutus. 

Soome rahvatervise seadus reguleerib haiguste ennetamise, tervisedenduse ja raviga seonduvat. 
Peamiseks kohustatud subjektiks on kohalik omavalitsus, vastutav ministeerium vastutab üldise 
rahvatervise alase planeerimise, juhtimise ja järelevalve eest. Kohalike omavalitsuste kohustuseks 
on seaduse kohaselt: tagada kohaliku omavalitsuse elanikele tervise alane nõustamine ja 
tervisekontroll, pidada arvestust elanike rühmade tervisenäitajate osas (statistika ja statistilised 
analüüsid), tagada ravi ja teha vaimse tervise alast ennetustööd, tagada töötervishoid ja 
koolitervishoid, korraldada elanike seas tervise sõeluuringuid (skriininguid). Soome rahvatervise 
seadus sisaldab erinevat tüüpi ennetusmeetmeid, aga ka inimestele ravi tagamise regulatsiooni ja 
sätteid, mis oma olemuselt Eesti õigusruumis paigutuksid pigem sotsiaalhoolekande seadusesse 
(mõningad nõustamisteenused vanuritele või peredele).    

Saksamaa SGB V raamatus on muuhulgas sätestatud haiguste ennetamise ja tervise edendamise 
meetmed. Vastutavaks isikuks on haigekassad, kes kohustuvad rahastama erinevaid 
ennetusmeetmeid. Haigekassad teevad koostööd kindlustatud isikute töökoha vastutavate isikutega 
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töötervise edenduse alal (SGB V § 20a) ning toetavad (rahaliselt) eneseabigruppe ja –
organisatsioone, kelle eesmärgiks on terviseennetamine või rehabilitatsioon (SGB V § 20c). Üheks 
ennetusmeetmeks on vaktsineerimine. Kuni 12-aastaste laste puhul töötavad haigekassad koostöös 
hambaarstidega hambahaiguste varajase avastamiseks ja ennetamiseks. SGB V raamatu § 23 
sätestab meditsiinilise ennetuse, mille eesmärgiks on isikule abi andmine haiguse väljakujunemise 
või hooldusvajaduse vältimiseks ning lapse tervisliku arengu soodustamiseks. SGB V raamatu § 25 
sätestab õiguse ennetavale tervisekontrollile ja vähiskriiningutele. Seega on kindlustatud isikutel 
õigus teatud konkreetsetele meetmetele haiguste ennetamiseks, mida rahastab haigekassa. 
Tegemist on subjektiivse (nõude) õigusega. Haiguste ennetamise ja tervisedenduse meetmeid on 
saksa õiguses üsna mitmekesised ulatudes vaktsineerimisest haigekassade koostööni kindlustatud 
isiku tööandjaga. Väliskeskkonna mõjuritest on ennetustegevuse reguleerimisel silmas peetud 
töökeskkonda, muid väliskeskkonna mõjureid ei ole reguleeritud. Saksa regulatsioonist tasub 
eeskujuks võtta selle konkreetsuse ja detailsuse osas: selgelt on välja toodud kohustatud 
subjekt, ennetustegevused ning nende rahastamine. Lisaks tasub tähelepanu pöörata 
kohustatud subjekti koostöö reguleerimisele teiste isikutega ennetustegevuse korraldamisel 
ning (kindlustatud) isikute õiguste selge välja toomine haiguste ennetamise osas.  

2.2.2. Ravi 

Inimese tervise seisukohast on peale haiguste ennetuse ja tervise edenduse väga oluline ravi, mida 
erinevatel eluetappidel rohkemal või vähemal määral vajavad kõik inimesed. Inimese ravimise 
korraldamine on riigi kohustus ning õigusliku väljenduse on ravi korraldus saanud läbi 
tervishoiuteenuste korraldamise seaduse, ravikindlustuse seaduse ja Eesti Haigekassa seaduse. 
Meditsiinilise abi inimestele kättesaadavaks tegemine tähendab meditsiinitöötajate koolitamist, 
tervishoiuteenuste määratlemist, reeglite kehtestamist tervishoiuteenuste osutamisele, 
meditsiiniliste abivahendite ja ravimite tootmisele ja turustamisele ning eelnevalt nimetatu 
rahastamise korraldamist. Välisriikide regulatsioonides on erineva detailsusastmega reguleeritud 
nõudeid tervishoiuteenuste osutamisele, meditsiinitöötajana tegutsemisele ja 
kutsekvalifikatsioonile ning loetletud tervishoiuteenuste liike. Tervishoiuteenuste osutamise ning 
ravimite ja meditsiinilise abivahendite elanikkonnale kättesaadavaks tegemise korraldamine on 
Eestis põhjaliku siseriikliku regulatsiooni objektiks, mida käsitletakse alljärgnevalt. Teiste riikide 
sotsiaalse kaitse süsteemidest ja toimimisest annab ülevaate alapeatükk 3.2. Järgneva süsteemi 
ülevaate ja probleemide analüüsi eesmärgiks on näidata kuidas põhiseaduse § 28 esimeses lõikes 
riigile pandud kohustus tagada igaühe tervise kaitse on realiseerunud õiguslikes regulatsioonides 
ning uurida, kas selles süsteemis on küsimusi, mida peaks reguleerima SÜS-i tasandil.   

2.2.2.1. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus 

TTKS sätestab tervishoiuteenuste osutamise korralduse ja nõuded ning tervishoiu juhtimise, 
rahastamise ja järelevalve korra (TTKS § 1 lg 1). TTKS-st tulenevate kohustuste subjektiks on 
samaaegselt nii riik, eraisikud (tervishoiutöötajad) kui ka eraõiguslikud juriidilised isikud ehk 
tervishoiuteenuse osutajad. Regulatsioon lähtub eeldusest, et on olemas isikud, kes soovivad 
tervishoiuteenuseid osutada. Kuna tegemist on sellise teenuse osutamisega, mis kõige otsesemalt 
puudutab inimese tervist, on riik, pidades silmas PS-st tulenevat kohustust tagada tervise kaitse, 
kehtestanud reeglid tervishoiuteenuse osutamiseks. Reeglid puudutavad nõudeid isikutele, 
asutustele ja vahenditele tervishoiuteenuste osutamisel. Lisaks nõuetele defineerib TTKS 
tervishoiuteenuste korralduses peamised mõisted isikute ja tervishoiuteenuste liikide osas ning 
reguleerib tervishoiuteenuste osutamise õiguslikku vormi.    
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TTKS defineerib tervishoiuteenuse (TTKS § 2), tervishoiutöötaja (TTKS § 3) ning 
tervishoiuteenuse osutaja (TTKS § 4). TTKS § 2 lõike 1 kohaselt on tervishoiuteenus 
tervishoiutöötaja tegevus haiguse, vigastuse või mürgituse ennetamiseks, diagnoosimiseks ja 
ravimiseks eesmärgiga leevendada inimese vaevusi, hoida ära tema tervise seisundi halvenemist 
või haiguse ägenemist ning taastada tervist. Sama paragrahvi teine ja kolmas lõige jagavad 
tervishoiuteenuse statsionaarseks ja ambulatoorseks. Statsionaarne on selline tervishoiuteenus, 
mille osutamiseks on vajalik inimese ööpäevaringne haiglas viibimine (TTKS § 2 lg 2) ning 
ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamiseks ei ole inimese ööpäevaringne haiglas viibimine 
vajalik.  

TTKS § 2 lõike 1 viimase lause kohaselt kehtestab sotsiaalminister tervishoiuteenuste loetelu. 
Nimetatud loetelu on kehtestatud sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13. Määrus 
viitab tervishoiuteenuste loetelu määratlemisel rahvusvahelistele klassifikatsioonidele1683 ning 
sätestab, et määruses viidatud klassifikatsioonid on aluseks riikliku tervishoiualase tegevuse 
rahastamise, kvaliteedikontrolli ja järelevalve korraldamisele. Tegemist on väga lühikese 
määrusega, mille kuuest paragrahvist kolm on rakendussätted ning üksnes ülejäänud kolm omavad 
sisulist regulatiivset tähendust. Kolme regulatiivse sätte lisamine seadusele ei koormaks selle 
teksti. Seetõttu on küsitav, kas tervishoiuteenuste loetelu viiteline reguleerimine määruses on 
põhjendatud ja otstarbekas. Määrus sätestab muuhulgas ka olulise põhimõtte kogu 
tervishoiukorralduse jaoks. Nimelt on määruse kohaselt tervishoiuteenuste loetelu aluseks riikliku 
tervishoiualase tegevuse rahastamise, kvaliteedikontrolli ja järelevalve korraldamisele. Kuna 
riikliku tervishoiualase tegevuse rahastamine, kvaliteedikontroll ja järelevalve korraldamine 
omavad otsest seost ja mõju riigi põhiseadusliku kohustusega tagada tervise kaitse, peaks taoline 
fundamentaalne põhimõte olema sätestatud seaduses1684. Määrus on lisaks kehvale normitehnikale 
ka sisuliselt vananenud, sest tänaseks on arusaam tervishoiuteenuste loetelust muutunud, kõige 
kaasaegsema ja paremini Eesti oludesse sobiva tervishoiuteenuste loetelu koostamisega tegeleb 
tervise infosüsteemi loomise raames Eesti E-tervise Sihtasutus. Kuna see töö on alles arengujärgus, 
on täna veel vara öelda, milline peaks olema korrektne tervishoiuteenuste loetelu. Seega on 
kahetsusväärsel kombel tänaseni TTKS alusel reguleerimata tervishoiuteenused.   

Lisaks TTKS § 2 lõike 1 alusel sotsiaalministri määrusega kehtestatud tervishoiuteenuste loetelule 
on RaKS § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Eesti Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu. Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu on haigekassa poolt rahastatavate 
tervishoiuteenuste nimekiri, millest on pikemalt kirjutatud RaKS-i puudutavas alajaotuses.  

TTKS § 3 lg 1 sätestab kinnise loetelu tervishoiutöötajatest, nendeks on: arst, hambaarst, õde ja 
ämmaemand, juhul kui nad on registreeritud Tervishoiuametis. Sama paragrahvi teine lõige 
sätestab tervishoiutöötaja õiguse osutada tervishoiuteenuseid omandatud eriala piires, mille kohta 
on Tervishoiuamet väljastanud tõendi tervishoiutöötajana registreerimise kohta. Seega on 

                                                 
1683 Eesti tervishoiuteenuste loetelu peaks nimetatud määruse kohaselt koosnema statistilistest klassifikatsioonidest 

RHK-10 (Rahvusvaheline haiguste ja tervisega seotud probleemide statistilise klassifikatsiooni kümnes väljaanne), 
mida publitseerib WHO ning mida kasutavad paljud WHO liikmesriigid, ning NOMESCO NCSP (Põhjamaade 
Meditsiinistatistika Komitee kirurgiliste protseduuride klassifikatsioon).  

1684 Riigikohus on korduvalt avaldanud seisukohta, et põhiõigusi ja vabadusi tohib piirata üksnes seadusjõulise 
õigusaktiga, vt vt nt RKÜKo nr 3-4-1-7-01 ja RKPJKo nr III-4/A-1/94 ja III-4/A-2/94 ning nr 3-4-1-10-02. 
Määruste eesmärgiks on vähendada seadusandja koormust ja anda normide tehniline detailiseerimine üle 
valitsusele, et vältida seaduste ülekoormamist tarbetute üksikregulatsioonidega, vt RKPJKo nr 3-4-1-3-96. Viidatud 
teemal on pikemalt kirjutatud analüüsi haldusmenetlust puudutavas peatükis.  
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tervishoiuteenuste osutamiseks lisaks meditsiinieriala omandamisele vajalik saavutada 
registreering Tervishoiuametis.  

TTKS 2. peatükis „Tervishoiuteenuste osutamise korraldus“ on reguleeritud riigi ning füüsiliste ja 
juriidiliste isikute tegevus tervishoiuteenuste osutamisel.  

Vältimatu abi  

TTKS § 5 määratleb vältimatu abi mõiste. Nimetatud sätte kohaselt on vältimatu abi 
tervishoiuteenus, mida tervishoiutöötaja osutab olukorras, kus abi edasilükkamine või selle 
andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. TTKS § 6 lg 1 
kohaselt on igal Eesti Vabariigi territooriumil viibival inimesel õigus saada vältimatut abi. Sama 
paragrahvi teise lõike kohaselt on tervishoiutöötaja kohustatud osutama vältimatut abi oma 
pädevuse ja tema kasutuses olevate võimaluste piires. TTKS ei ütle konkreetselt, kus ja kelle poolt 
vältimatut abi osutatakse. Regulatsiooni lähtekohaks on vältimatu abi vajaduse olemasolu. 
Vältimatu abi on tervishoiuteenuse liik, mida seadusandja ei ole seostanud konkreetselt ühegi 
tervishoiutöötajaga. Juhul kui on olemas TTKS § 5 definitsioonile vastav vältimatu abi juhtum, on 
abi osutamiseks kohustatud iga tervishoiutöötaja ehk arst, õde, ämmaemand või hambaarst.  

Kiirabi  

Kiirabiteenuse määratlus on antud TTKS § 16 jj. TTKS § 16 lg 1 kohaselt on kiirabi ambulatoorne 
tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgituse esmaseks diagnoosimiseks ja 
raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse. TTKS § 17 lg 1 sätestab kiirabiteenuse 
osutamiseks kohustatud isiku, selleks on kiirabibrigaad. Kiirabi puhul on sätestatud nii 
kiirabiteenuse olemus kui ka selle osutamiseks kohustatud subjekt.  

Kiirabiteenuse tellimist korraldab Tervishoiuamet, sõlmides selle teenuse osutamiseks 
kiirabibrigaadi pidajaga halduslepingu (TTKS § 17 lg 4). Tervishoiuametil on TTKS § 17 lõikest 4 
tulenevalt täiendavalt kohustus kinnitada riigieelarvest rahastatavate kiirabibrigaadide 
teeninduspiirkondade arv ja paiknemine ning kiirabibrigaadide jaotuse teeninduspiirkondade kaupa 
ning kohustus korraldada kiirabibrigaadide ajutist asendamist. Tervishoiuamet vastutab niisiis 
kiirabiteenuse korralduse ja kättesaadavuse eest. TTKS § 17 lõigetes 41 kuni 45 on reguleeritud 
kiirabiteenuse tellimise ja teenuse osutamiseks lepingu sõlmimisega seonduv analoogiliselt RaKS § 
36 ravi rahastamise lepingu sõlmimise regulatsiooniga. Näiteks on Tervishoiuametil analoogiliselt 
Haigekassaga õigus mitte sõlmida teenuse osutamiseks lepingut kõigi teenuse pakkujatega.1685   

Kiirabi osutamise õiguslik vorm ja tegevusala piirangud 

Kiirabi osutamise õiguslikuks vormiks võib olla nii äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja, sihtasutus 
kui riigi või kohaliku omavalitsuse päästeasutus (TTKS § 18 lg 1). Piirangud on seatud 
kiirabibrigaadi pidaja tegevusaladele. Nimelt võib juriidilisest isikust kiirabibrigaadi pidaja 
tegutseda üksnes  kiirabi osutamise ning tervishoiualase õppe- ja teadustöö alal (TTKS § 18 lg 2). 
Kiirabibrigaadi pidav füüsilisest isikust ettevõtja võib osutada ainult kiirabi (TTKS § 18 lg 2). 
Tegevusala piirang ei laiene kiirabibrigaadi pidavatele eriarstiabi osutajatele (TTKS § 18 lg 3). 

                                                 
1685 Nimetatud põhimõtted on reguleeritud RaKS § 36 lg 2 ning TTKS § 17 lg 43 
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Seega võib näiteks haigla pidaja olla ka kiirabibrigaadi pidaja. Suuremate haiglate puhul ongi 
praktikas välja kujunenud kiirabibrigaadi paiknemine haigla juures.  

Üldarstiabi  

Üldarstiabi puhul on lisaks selle mõiste defineerimisele määratletud ka konkreetne 
isikutekategooria, kes seda teenust osutavad – perearstid. Vastavalt TTKS § 7 lõikele 1 on 
üldarstiabi ambulatoorne tervishoiuteenus, mida osutavad perearst ja temaga koos töötavad 
tervishoiutöötajad. Sama paragrahvi teise lõike kohaselt on perearst sellekohase eriala omandanud 
eriarst, kes tegutseb kas perearsti nimistu alusel või nimistuta perearstina. Üldarstiabi on 
määratletud läbi perearsti. Erinevalt vältimatust abist, mida võivad ja peavad osutama kõik 
tervishoiutöötajad, on teiste arstiabi liikide puhul (üldarstiabi, eriarstiabi, õendusabi) oluline 
konkreetne tervishoiutöötaja liik, kes teenust osutab. Perearsti puhul on oluline perearsti nimistu. 
Nimistu on perearsti poolt teenindamisele kuuluvate isikute ring (TTKS § 8 lg 1). Õigus üldarstiabi 
teenusele realiseerub läbi perearsti nimistusse kuulumise. Nimistusse võivad kuuluda kõik 
ravikindlustusega hõlmatud Eesti kodanikud ja elamisloa alusel riigis viibivad välismaalased. 
Isikul on õigus kirjaliku avalduse alusel perearsti vahetada ehk siirduda ühest nimistust teise 
(TTKS § 8 lg 3). Perearsti nimistu moodustub niisiis sooviavalduse alusel perearsti nimistusse 
kantud isikutest ning maavanema poolt elukoha järgi nimistusse määratud isikutest (TTKS § 8 lg 
4). Isikud, kes ei avalda soovi mõne perearsti nimistusse kuuluda, määratakse elukohajärgse 
perearsti nimistusse. Perearstil on kohustus teavitada oma nimistusse kuuluvaid isikuid sellest, 
kuhu ja kelle poole saab pöörduda arstiabi saamiseks väljaspool perearsti vastuvõtu aega (TTKS § 
8 lg 7). Samuti kohustub perearst teavitama maavanemat ning oma nimistusse kuuluvaid isikuid 
end ajutisest asendamisest (TTKS § 8 lg 8).  

TTKS-st ei selgu, kas perearsti nimistusse võivad kuuluda ka kindlustamata isikud. TTKS § 11 
lõike 2 kohaselt tasuvad kindlustamata isikud üldarstiabi eest ise, samas kui kindlustatud isikutelt 
võtab haigekassa osutatud üldarstiabi eest tasumise kohustuse üle (TTKS § 11 lg 1). TTKS § 11 
reguleerib aga üksnes üldarstiabi rahastamist. Sellest ei saa teha järeldusi perearsti nimistusse 
kuulumise õiguse tekkimise kohta. TTKS § 11 lõikest 2 saab üksnes järeldada, et kindlustamata 
isikutel on võimalus saada üldarstiabi raames osutatavaid tervishoiuteenuseid juhul kui isik ise 
teenus(t)e eest tasub. Kahjuks ei selgu aga üldarstiabi regulatsioonist, kas ja millistel 
tingimustel on kindlustamata isikutel võimalik valida endale perearsti ning mille alusel tekib 
neil õigus kuuluda perearsti nimistusse.  

Perearstina tegutsemise õiguslik vorm ja tegevusala piirangud 

Vastavalt TTKS § 12 võivad perearstid tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või asutada 
üldarstiabi osutava äriühingu. TTKS § 13 jj sätestavad erisused üldarstiabi osutavale äriühingule 
või FIE-le. Peamiseks piiranguks on tegevusala kitsendamine. Nimelt võib üldarstiabi osutav 
äriühing või FIE tegeleda üksnes üldarstiabi, iseseisva õendusabi ja sotsiaalteenuse osutamisega 
ning tervishoiualase teadus- ja õppetööga (TTKS § 14). Üldarstiabi osutav äriühing võib ühineda 
vaid teise üldarstiabi osutava äriühinguga ega või olla osanikuks või aktsionäriks eriarstiabi 
osutavas äriühingus (TTKS § 13). Samuti võib üldarstiabi osutava äriühingu osanikuks või 
aktsionäriks olla vaid perearst, kes ise osutab ka selle äriühingu kaudu üldarstiabi või kohalik 
omavalitsus, mille territooriumil asub üldarstiabi osutava äriühingu tegevuskoht (TTKS § 15). 
Järelikult, riik on jätnud avalikule võimule võimaluse kaudselt osaleda üldarstiabi korraldamises. 
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See saab toimuda juhul, kui kohalik omavalitsus on otsustanud olla üldarstiabi osutava äriühingu 
osanikuks või aktsionäriks; seega juhul, kui kohalik omavalitsus on teinud otsuse institutsionaalse 
partnerluse kasuks. Selline partnerlus ei ole kohalikule omavalitsusele kohustuslik. Kuna teenuse 
osutamise eest vastutab erasektor, siis on antud juhul erasektor see, kes võib kaasata avaliku võimu 
teenuse osutamisse. Selline olukord on küllaltki ebatavaline. Kodifitseerimisprotsessis tasub 
kaaluda, kas jätta olukord muutmata või teha vastutuse jaotuses muudatusi. Eriarstiabi 
korraldamisel on riigi roll haiglate asutamise ja omanikuks olemise ning rahastamise kaudu samuti 
suur (vt allpool lõigus „Eriarstiabi“). Seetõttu tasub riigi rolli tervishoiuteenuse osutaja 
asutamisel või tervishoiuteenuse osutaja omanikuks või osanikuks olemisel edaspidises 
kodifitseerimisprotsessis põhjalikumalt analüüsida. 

Tervishoiukorralduse alases mittejuriidilises erialakirjanduses kasutatakse terminit esmatasandi 
tervishoid, mille hulka kuulub ka TTKS-s reguleeritud üldarstiabi ja õendusabi.1686 Üldarstiabi on 
nn esmatasandi1687 tervishoiuteenus, mis peab inimesele olema kättesaadav lihtsalt ning kiiresti. 
Samuti on üldarstiabi funktsiooniks vähendada eriarstiabi koormust, otsustades isiku esmase 
ravivajaduse üle.1688 Perearsti pädevuses on teostada esmased analüüsid ning hinnata, kas inimene 
vajab eriarsti konsultatsiooni. Vaid üksikutel juhtudel pääseb inimene eriarsti vastuvõtule ilma 
perearsti suunamiseta (ilma saatekirjata).1689 Perearsti kohuseks on jälgida oma nimistusse 
kuuluvate inimeste tervist nimistusse kandmisest kuni nimistust kustutamiseni. Seetõttu on oluline, 
et eriarstide konsultatsioonide tulemused jõuaksid tagasi perearstini, kes inimese eriarsti juurde 
suunas. Sotsiaalministeeriumis koostatud Esmatasandi tervishoiu arengukava aastateks 2009 – 
20151690 (edaspidi: esmatasandi arengukava) rõhutab esmatasandi tervishoiuteenuste olulisust 
rahva parema tervise tagamisel. Esmatasandi tervishoiuteenusteks on arengukava kohaselt: 
perearsti ja –õe teenused, füsioteraapia teenus, ämmaemandusabi teenus, koolitervishoiuteenus, 
apteegi teenus, töötervishoiuteenus, hambaravi teenus ning vaimse tervise õe teenus.1691 
Esmatasandi tervishoid peab toimima koostöös teiste tervishoiuteenuste, sotsiaalhoolekande ning 
haridussüsteemiga.1692 

Õiguslikus regulatsioonis kajastub hetkel vaid osa esmatasandi tervishoiuteenustest, 
perearsti ja –õe teenused. Esmatasandi arengukava nimetab kehtiva süsteemi ühe puudusena just 
esmatasandi tervishoiuteenustest vaid kitsa osa patsiendile kättesaadavuse1693. Teiste esmatasandi 
tervishoiuteenuste kättesaadavus mõjutab aga ravi järjepidevust ja lõpptulemust.1694  

                                                 
1686 Näiteks: WHO 2006. a aruanne: Esmatasandi strateegia arendamine 2006. aastal, arvutivõrgus: 

http://ee.euro.who.int/PHC%20Mission%20report%20Estonia%20March%202006.pdf 
1687 Esmatasandi tervishoiu arengukava aastateks 2009 – 2015, kinnitatud sotsiaalministri 5. veebruari 2009. a 

käskkirjaga nr 16, lk 3, arvutivõrgus: 
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Tervishoid/Esmatasandi_arengukava_2009-
2015.pdf 

1688 Vt samas lk 3 
1689 Vt täpsemalt käesoleva analüüsi alajaotuses „Ravikindlustuse seadus“ 
1690 Esmatasandi tervishoiu arengukava aastateks 2009 – 2015, kinnitatud sotsiaalministri 5. veebruari 2009. a 

käskkirjaga nr 16 
1691 Esmatasandi tervishoiu arengukava aastateks 2009 – 2015, kinnitatud sotsiaalministri 5. veebruari 2009. a 

käskkirjaga nr 16 lk 3. 
1692 Samas.  
1693 Samas, lk 5. 
1694 Samas. 
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Üldarstiabi kättesaadavus on piiratud perearsti tööajaga: perearsti vastuvõtuaeg peab olema 
vähemalt 20 tundi nädalas tööpäeviti vahemikus 8.00 kuni 18.00 ning tema tegevuskoht peab 
olema avatud tööpäeviti vähemalt 8 tundi päevas.1695 Perearsti vastuvõtu välisel ajal on 
tavapärasest enam koormatud haiglate erakorralise meditsiini osakonnad ning kiirabi.1696 
Pöördumiste põhjused ei ole aga statistika kohaselt sageli erakorralise iseloomuga, mistõttu võivad 
kohese ja viivitamatu abita jääda tegelikult erakorralises seisundis olevad isikud. 1697   

Eelnevast lähtudes tasub kaaluda üldarstiabi ajalise (st perearsti tööaja välisel ajal) ja 
rahalise (kindlustamata isikud) kättesaadavuse parandamist eesmärgiga vähendada kiirabi 
ja haiglate erakorralise meditsiini osakondade koormust mitte erakorralise iseloomuga 
juhtumite arvelt.  Teiste tervishoiuteenuste osutamise efektiivsus võib paraneda üldarstiabi parema 
kättesaadavuse tagamisel. Samuti tasub osutatud tervishoiuteenuste efektiivsuse tõstmiseks kaaluda 
üldarstiabi mõiste lähendamist esmatasandi tervishoiu mõistele.   

Eriarstiabi  

Eriarstiabi reguleerib TTKS § 20 jj. TTKS § 20 lg 1 defineerib eriarstiabi see on: „ambulatoorne 
või statsionaarne tervishoiuteenus, mida osutavad eriarst või hambaarst ja temaga koos töötavad 
tervishoiutöötajad“ (TTKS § 20 lg 1). TTKS § 20 lg 1 definitsioon ei ole eriarsti mõiste 
selgitamisel informatiivne. Tegemist on definitsiooniga, mis avab mõiste sisu mõiste enda kaudu. 
Eriarsti mõiste on määratletud läbi eriarsti erialade loetelu. Eriarsti erialade loetelu on kehtestatud 
TTKS § 20 lg 2 alusel sotsiaalministri 28. novembri 2001. a määrusega nr 110. Määrus koosneb 
viiest paragrahvist ning loetleb eriarsti ja hambaarsti erialade nimetused.  

Eriarstiabi osutamise õiguslik vorm ja tegevusala piirangud 

Eriarstiabi saab osutada nii haiglaväliselt kui haiglas (TTKS § 21). Haigla on TTKS § 22 lg 1 
kohaselt ambulatoorsete ja statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamiseks moodustatud 
majandusüksus. Haiglavälisele ja haiglas osutatavale eriarstiabi õiguslikule vormile on seatud 
erinevad piirangud. Nii võib haiglat pidada üksnes aktsiaselts või sihtasutus, haiglavälist eriarstiabi 
võib aga osutada äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja või sihtasutus. Sarnaselt kiirabi, üldarstiabi ja 
õendusabi osutajatega on seatud piirang ka haigla tegevusaladele. Nimelt ei või haiglat pidaval 
aktsiaseltsil ja sihtasutusel olla teist tegevusala peale eriarstiabi, kiirabi ja sotsiaalteenuste 
osutamise, tervishoiualase õppe- ja teadustöö, haiglaapteegi pidamise, täisvere ja 
verekomponentide tootmise ning rakkude, kudede ja elundite käitlemise (TTKS § 22 lg 3).  

Praktikas on enamik haiglaid riigi, kohalike omavalitsuste või avalik-õiguslike juriidiliste isikute 
(nt Tartu Ülikooli kliinikum) poolt asutatud või nende omandis.1698 2005. aasta seisuga oli Eestis 
54 haiglat, millest vaid 6 on eraomandis.1699 Sellest tulenevalt on tõstatatud probleem riigi ja 
kohalike omavalitsuste omandis või nende poolt asutatud haiglate juhtimise liigsest politiseeritusest 
ning eraõigusliku juriidilise isiku vormis haiglate pidamise õigustatusest.1700 Haiglate nõukogu 
                                                 
1695 Samas, lk 8. 
1696 Samas, lk 8-9. 
1697 Samas, lk 9 
1698 M. Jesse, Governance of the health system, health insurance fund and hospitals in Estonia – opportunities to 

improve performance, WHO, 2008, lk 25 
1699 Samas. 
1700 Samas, lk 28. 
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liikmete sage vahetumine ning poliitiliste huvidega arvestamine haigla juhtimises võib ohustada 
haigla juhtimise järjepidevust ja minna vastuollu haigla pidamise praktiliste suundadega. Nii 
näiteks võivad nõukogu liikmed poliitilisi huvisid arvesse võttes jätta kõrvale haigla jaoks 
majanduslikult otstarbekaid valikuid hinnakirjade kehtestamise osas.1701 Haigla pidamise õigusliku 
vormi osas tuuakse praktilise probleemina välja sihtasutuste puhul asutajate nõrka seotust ja 
vastutust loodud majandusüksusega.1702 Aktsiaseltside puhul räägitakse teoreetilise ohuna 
aktsionäride võimalust võtta kasum välja, kuid jätta see hiljem aktsiaseltsi tagasi investeerimata.1703 
Tegemist on siiski pigem teoreetilise probleemiga, mida praktikas seni esinenud ei ole.1704 

TTKS § 22 lg 4 sätestab haiglaliigid: piirkondlik haigla, keskhaigla, üldhaigla, kohalik haigla, 
erihaigla, taastusravihaigla ja hooldushaigla. Sama sättega on sotsiaalministrile pandud kohustus 
kehtestada nõuded haigla liikidele. Haigla liikide nõuded on vastu võetud sotsiaalministri 19. 
augusti 2004. a määrusega nr 103. Määruse § 1 lg 1 kohaselt kehtestatakse määrusega eri haigla 
liikide poolt osutatavate kohustuslike ja lubatud statsionaarsete ning ambulatoorsete 
tervishoiuteenuste loetelu, miinimumnõuded statsionaarsete tervishoiuteenuste osutamiseks 
vajalike töötajate, aparatuuri ja sisutuse suhtes ning ravi- ja diagnostika põhiruumidele. Järgnevate 
paragrahvidega sätestatakse määruses haigla liikide põhiselt haiglates osutatavad 
tervishoiuteenused ja nende osutamise tingimused. Määruse esimesest paragrahvist nähtub, et riik 
on määratlenud, milliseid tervishoiuteenuseid peab haiglates osutama. Samuti on kehtestatud 
tervishoiuteenused, mida on lubatud osutada. Seega ei ole haiglapidajal vaba voli otsustada selle 
üle kuidas haiglat pidada, sest lisaks tegevusalade piirangule on kehtestatud ka tervishoiuteenused, 
mida on kohustus osutada, ning tervishoiuteenused, mida on lubatud osutada. TTKS § 22 lg 5 
kohustab haigla pidajat esitama Sotsiaalministeeriumile haigla funktsionaalse arengukava ja 
eelarve.  

Eelnevast lähtudes tasub analüüsida erinevaid õigusliku regulatsiooni võimalusi haiglate juhtimise 
politiseerimise vähendamiseks ning jätkusuutlikuma ja stabiilsema juhtimissüsteemi loomiseks.  

Õendusabi 

Õendusabi on TTKS § 24 lg 1 kohaselt ambulatoorne või statsionaarne tervishoiuteenus, mida 
osutavad õde ja ämmaemand koos pere-, eri- või hambaarstiga või iseseisvalt. Õendusabi võib 
niisiis osutada kas koos arstiga või iseseisvalt. 

Õendusabi osutamise õiguslik vorm ja tegevusala piirangud 

Iseseisvat õendusabi võib osutada sellekohase tegevusloaga äriühing, sihtasutus või füüsilisest 
isikust ettevõtja (TTKS § 25 lg 1). Õigusliku vormi piirangud ei kehti SHS § 10 punktis 16 

nimetatud sotsiaalteenuse osutajale (TTKS § 25 lg 2). Sotsiaalministri määrustega1705 on 
kehtestatud tervishoiuteenused, mida iseseisva õendusabi vormis võib osutada ning nõuded 
õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile. Iseseisvat 
                                                 
1701 Samas, lk 29. 
1702 Samas, lk 26-27. 
1703 Samas, lk 26. 
1704 Samas. 
1705 Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määrus nr 15 „Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele 

ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile“ ning sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrus nr 11 „Iseseisvalt 
osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu“.  
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õendusabi osutavale äriühingule, sihtasutusele või füüsilisest isikust ettevõtjale ei ole kehtestatud 
tegevusalade osas piiranguid.    

TTKS § 25 lg 2 ning § 26 lg 3 annavad tunnistust iseseisva õendusabi ning sotsiaalhoolekande 
sisulisest ja olemuslikust seotusest. TTKS § 25 lg 2 vabastab sotsiaalteenuse osutaja iseseisva 
õendusabi osutamise õiguslikule vormile kehtestatud piirangutest. TTKS § 26 lg 3 tagab 
sotsiaalhoolekande teenuse osa1706 rahastamise tervishoiukulude artiklina läbi riigieelarve. Selline 
regulatsioon näitab, et iseseisev õendusabi on tervishoiuteenus, mis on tihedalt seotud 
sotsiaalhoolekandega.    

Tervishoiuteenuse osutajatele kehtestatud tegevusala piirangud on ühetaolised ning lähtuvad 
eesmärgist tagada tervishoiuteenuse osutaja põhitegevusalana tervishoiuteenuste osutamine. 
Õiguslikule vormile kehtestatud piirangud on erinevad sõltuvalt arstiabi liigist (kiirabi, 
üldarstiabi, eriarstiabi, õendusabi). Ammendavat põhjendust nende erisuste kohta ei ole 
analüüsi koostamise käigus õnnestunud tuvastada. Kui seadusandja eesmärgiks oli muuta 
tervishoiuteenuste osutamise õiguslikku vormi selliselt, et tervishoiuteenuseid osutaksid 
eraõiguslikud juriidilised isikud, siis jääb arusaamatuks mis põhjustel ei ole kehtestatud üldnormi 
tervishoiuteenuste osutamise õigusliku vormi nõuete kohta. Seetõttu tuleks 
kodifitseerimisprotsessi jätkudes analüüsida kuivõrd on praktikast tulenevalt ning lähtudes 
seadusandja võimalikust tahtest põhjendatud erisused tervishoiuteenuse osutajate õigusliku 
vormi nõuetes.   

Tervishoiutöötajate registreerimine, perearstina tegutsemise õigus ning tegevusload  

TTKS 3. peatükk sätestab nõuded tervishoiuteenuste osutamisele. Esmaseks nõudeks on 
tervishoiutöötaja registreerimine Tervishoiuametis. TTKS § 27 lg 1 sätestab registreerimise 
õigusliku tähenduse, nimelt annab registreerimine õiguse osutada tervishoiuteenuseid registreeritud 
eriala piires. Väljaspool Eesti Vabariiki omandatud kutsekvalifikatsiooni alusel isiku 
tervishoiutöötajana registreerimiseks on ette nähtud erimenetlus. Euroopa Liidu liikmesriigis, 
Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis ja Šveitsi omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamine 
põhineb direktiividel 93/16/EEC, 78/686/EEC, 77/452/EEC, 80/154/EEC, mis puudutavad 
erinevate meditsiinierialade kutsetunnistuste ühenduse sisest tunnustamist. TTKS sätestab 
nimetatud direktiivides sätestatule täiendavalt tervishoiutöötaja registreerimismenetluse, 
kutsetunnistuste tunnustamine on direktiivide baasil sisuliselt automaatne1707. Teatud juhtudel 
omab tähtsust ka tervishoiutöötaja kutsekvalifikatsiooni tunnustamine.1708 Tervishoiutöötajate 
registreerimise üle arvepidamiseks on TTKS § 271 lg 1 alusel Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. 
a määrusega nr 148 asutatud Tervishoiutöötajate riiklik register, mis on riigi infosüsteemi kuuluv 
andmekogu (Vabariigi Valitsuse 9. oktoobri 2008. a määruse nr 148 § 1). „Registrit peetakse 
tervishoiutöötajate registreerimiseks, et tagada tervishoiuteenuse tarbija riiklik kaitse 
tervishoiuteenuse osutamise kaudu selleks nõutud kvalifikatsiooni omavate isikute poolt ja nende 
üle järelevalve teostamiseks, õigusaktidest tulenevate tervishoiuvaldkonna juhtimise ja 
korraldamise ülesannete täitmiseks ja tervishoiustatistika korraldamiseks“ (Vabariigi Valitsuse 9. 

                                                 
1706 Tegemist on ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise käigus osutatud iseseisvat õendusabiga. 
1707 TTKS muutmise seaduse eelnõu seletuskiri, 12.01.2004. a, lk 2, 
Arvutivõrgus: eoigus.just.ee/?act=dok&subact=1&DOK_W=35806   
1708 Kutsekvalifikatsiooni tunnustamine on vajalik juhul kui tervishoiutöötajana registreeritud isik soovib töötada 

väljaspool Eesti Vabariiki, vt TTKS § 311 . 
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oktoobri 2008. a määruse nr 148 § 3). Lisaks tervishoiutöötajate registreerimisele peab 
tervishoiuteenuseid osutaval juriidilisel isikul olema vastav tegevusluba,1709 üldarstiabi puhul on 
tegevusloa asemel vajalik perearsti nimistu olemasolu.1710  

Tervishoiutöötajate registreerimine, tegevuslubade väljastamine, nõuete kehtestamine 
sisseseadele, aparatuurile ja muud TTKS ja selle alusel antud määrustega kehtestatud 
nõuded reguleerivad tervishoiuteenuste osutamise turgu eesmärgiga tagada inimese tervise 
kaitse raviprotsessis. Riik tagab inimesele läbi ulatusliku sekkumise tervishoiuteenuste osutamisse 
võimaluse nõuda ja vajadusel ka ise kontrollida teatud tingimuste täitmist tervishoiuteenuse 
osutamisel. Veelgi enam, üldjuhul võib inimene olla kindel, et talle on läbi TTKS-ga reguleeritud 
nõuete kehtestamise tagatud teatud kvaliteediga tervishoiuteenus.  

Tervishoiu juhtimine ja tervishoiuteenuste kättesaadavus 

Isikute õiguse tervise kaitsele tagamisel on lisaks vastava tervishoiuteenuse olemasolule vajalik ka 
teenuse kättesaadavus. Kättesaadavuse puhul on olulised geograafiline kättesaadavus, 
ravijärjekorra olemasolu ja pikkus ning teenuste rahastamine. Neid küsimusi reguleerivad TTKS 4. 
ja 5. peatükk. TTKS 4. ptk „Tervishoiu rahastamine“ loetleb tervishoiu rahastamise allikatena 
riigieelarve, valla või linna eelarve ja patsiendi (TTKS § 51). Tegemist on avatud loeteluga. 
Rahastamine on täpsemalt analüüsitud alajaotuses „Tervishoiu rahastamine“. TTKS 5. ptk 
„Tervishoiu juhtimine“ sätestab haiglavõrgu arengukava, sotsiaalministri, maavanema ja 
Tervishoiuameti ülesanded tervishoiu korraldamisel. Tervishoiuameti ülesannetest annab ülevaate 
käesoleva analüüsi peatükk „Asutused tervishoiukorralduses“. Sotsiaalministri ülesandeks on 
kehtestada enamuse TTKS volitusnormide alusel määrused tervishoiuteenuste osutamisega 
seonduvate erinevate nõuete osas. Lisaks kohustub sotsiaalminister avaldama eelmise kalendriaasta 
tervishoiu statistilised andmed iga aasta teises kvartalis Internetis ja kolmandas kvartalis trükitud 
väljaandena (TTKS § 56 lg 2).  

Maavanema ülesandeks on taotluse alusel kinnitada perearsti nimistu ja teeninduspiirkond (TTKS 
§ 35 lg 1). Maavanema korralduse alusel tekib isikul perearstina tegutsemise õigus (TTKS § 35 lg 
2). Maavanema täiendavateks ülesanneteks on: koguda maakonnast tervishoiustatistika ja 
tervishoiualase majandustegevuse aruandeid, koostada koondaruanne ning edastada need 
sotsiaalministrile ning korraldada maakonnas perearsti nimistu alusel tegutsevate perearstide ajutist 
asendamist (TTKS § 58 lg 1). Maavanemal on õigus anda talle TTKS-ga pandud ülesannete 
täitmine kohaliku omavalitsuse territooriumil tegutsevate perearstide osas halduslepinguga üle 
kohalikule omavalitsusüksusele (TTKS § 58 lg 2). Maavanemal ei ole õigust delegeerida oma 
järelevalve funktsiooni perearstide üle. Vastavalt TTKS § 60 lõikele 2 teostab maavanem 
järelevalvet maakonnas tegutsevate perearstide tegevuse üle.   

Tervishoiuteenuste geograafilise ja sisulise (st ravijärjekorra olemasolu ja pikkust puudutavas osas) 
kättesaadavuse osas omavad enam tähendust haiglavõrgu arengukava ning tervishoiuteenuste 
kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded.       

Haiglavõrgu arengukava on TTKS § 55 lõike 1 alusel antud Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a 
määrusega nr 105 kehtestatud loetelu haiglatest, mille ehitamiseks, renoveerimiseks ja 

                                                 
1709 TTKS 3. ptk, 3. jagu „Tegevusluba“ 
1710 TTKS 3. ptk, 2. jagu „Perearstina tegutsemise õigus“ 
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ümberprofileerimiseks nähakse ette rahalised vahendid riigieelarvest. Haiglavõrgu arengukava 
kehtestamise eesmärgiks on tagada tervishoiuteenuste ühtlane kättesaadavus (Vabariigi Valitsuse 2. 
aprilli 2003. a määruse nr 105 § 1 lg 1). TTKS § 55 kehtestab seoses haiglavõrgu arengukavaga 
lisaks määruses sätestatule haiglavõrgu arengukava muutmise korra ehk tingimused haiglate 
lisamiseks või kustutamiseks haiglavõrgu arengukavas.  

Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja ravijärjekorra pidamise nõuded on kehtestatud TTKS § 56 lg 
1 punkti 4 alusel sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määrusega nr 46. Määrus sätestab mh mõiste 
tervishoiuteenuse kättesaadavus definitsiooni ning üldnõuded (sh põhimõtted) tervishoiuteenuse 
kättesaadavusele. Määrus sisaldab tervishoiukorralduse olulisi aluspõhimõtteid, mis peaksid olema 
reguleeritud seaduse tasandil, kuna nendest põhimõtetest sõltub otseselt õigustatud isikute 
subjektiivne õigus tervishoiuteenusele. Määrusega konkretiseeritakse oluliselt põhiseaduse § 28 
esimeses lõikes sätestatud igaühe õigust tervise kaitsele. Nagu eelnevalt öeldud on 
tervishoiuteenuse kättesaadavus olemuslikult tähtis aspekt tervise kaitse tagamisel. Seega 
tuleks kriitiliselt üle vaadata sotsiaalministri 21. augusti 2008. a määrus nr 46 ning leida 
võimalus nimetatud baaspõhimõtete sätestamiseks seaduse tasandil.    

2.2.2.2. Eesti Haigekassa seadus 

Haigekassa on Eesti Haigekassa seadusega on loodud avalik õiguslik juriidiline isik, mille 
eesmärgiks on ravikindlustushüvitiste võimaldamine (HKS § 2 lg 1). Haigekassa ülesanded 
tulenevad HKS-st ja RaKS-st. Haigekassat eristab teistest tervise valdkonna asutustest1711 asjaolu, 
et tegemist on avalik õigusliku juriidilise isikuga mitte Sotsiaalministeeriumi allasutusega. Seega 
saab haigekassale ülesandeid panna vaid õigusaktidega ning Sotsiaalministeeriumi suhtes on tegu 
koostööpartneriga. Ravikindlustushüvitised on reguleeritud ravikindlustuse seaduses.  

Haigekassa ülesanneteks on (HKS § 2 lg 2): 

1. korraldada ravikindlustust, tagades ravikindlustusraha efektiivse ja otstarbeka kasutamise; 

2. täita ravikindlustuse seadusest ja muudest seadustest tulenevaid ülesandeid; 

3. pidada ravikindlustushüvitiste võimaldamiseks ja käesolevast Eesti Haigekassa seadusest 
ning ravikindlustuse seadusest tulenevate muude ülesannete täitmiseks ravikindlustuse 
andmekogu kooskõlas isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seadusega; 

4. kontrollida haigekassa poolt osaliselt või täielikult tasutavate teenuste kvaliteeti ja 
põhjendatust; 

5. korraldada ravikindlustust ja haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; 

6. osaleda tervishoiu planeerimisel ning avaldada arvamust haigekassaga ja ravikindlustusega 
seonduvate õigusaktide ja välislepingute eelnõude kohta; 

7. anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes. 

Koostööd puudutavateks säteteks võib Eesti Haigekassa seaduses pidada § 2 lg 2 punktides 6 ja 7 
(ülal loetelus samuti vastavalt punktid 6 ja 7) sätestatud kohustust osaleda tervishoiu planeerimisel 
ning nõustada ravikindlustusega seonduvates küsimustes. Samuti puudutab koostööd Eesti 

                                                 
1711 Vt alajaotust „Asutused tervishoiukorralduses“ 
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Haigekassa seaduse § 2 lg 4 sätestatud haigekassa õigus moodustada oma ülesannete täitmiseks 
komisjone. Komisjonide moodustamisega seonduvat ei ole täpsustatud. Eelduslikult on tegemist 
kas asutustevahelise või huvigruppe jm osapooli ühendavate komisjonidega, mille moodustamise 
eesmärgiks saab olla haigekassale pandud ülesande efektiivsem ja kvaliteetsem täitmine.  

Haigekassa juhtimine  

Eesti Haigekassa kõrgeim organ on nõukogu, kuhu kuulub 15 liiget, kellest viis esindavad 
tööandjate huve, viis kindlustatute huve ja viis riigi huve. Ametikoha järgi kuuluvad haigekassa 
nõukogusse sotsiaalminister, rahandusminister ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Lisaks 
nimetab Riigikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul oma liikmete seast veel ühe nõukogu liikme. 
Ülejäänud nõukogu liikmed nimetab Vabariigi Valitsus järgmiselt: üks liige sotsiaalministri 
ettepanekul Sotsiaalministeeriumi ametnike hulgast, viis liiget Vabariigi Valitsuse poolt määratud 
kindlustatute huve esindavate organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel ning viis liiget 
Vabariigi Valitsuse poolt määratud tööandjate organisatsioonide poolt tehtud ettepanekute alusel 
(HKS § 9). Ametikoha järgi ja Riigikogu poolt nimetatud liikme volitused nõukogus kestavad kuni 
nende ametivolituste lõpuni. Teiste nõukogu liikmete volitused kestavad kolm aastat ning neid võib 
nõukokku nimetada kuni kaks korda järjest. Nõukogu teostab järelevalvet juhatuse üle. Lisaks on 
nõukogul hulk muid kohustusi, mis on loetletud alljärgnevalt. 

Nõukogu (ainu)pädevus:  

1. kinnitab haigekassa arengukava; 

2. kuulates ära juhatuse arvamuse, teeb sotsiaalministrile ettepaneku teha Vabariigi 
Valitsusele ettepanek Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kehtestamiseks või 
muutmiseks; 

3. kinnitab ravijärjekorra maksimumpikkuse; 

4. teeb sotsiaalministrile ettepaneku Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu 
kehtestamiseks; 

5. kinnitab kindlustatud isikuga lepingu alusel võrdsustamise (RaKS § 22 lg 1) lepingu 
tüüptingimused, ravi rahastamise lepingu sõlmimise (RaKS § 36 lg 4) aluseks olevate 
asjaolude hindamise alused ja esmakordse ravi rahastamise lepingu sõlmimisel (RaKS § 36 
lg 42) lepingu tähtaja üle otsustamise tingimused; 

6. kinnitab juhatuse ettepanekul haigekassa eelarve, lähtudes riigieelarvest; 

7. otsustab juhatuse ettepanekul haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumi 
kasutuselevõtu; 

8. kinnitab juhatuse ettepanekul haigekassa struktuuri käesoleva seaduse ja haigekassa 
põhikirjaga reguleerimata ulatuses; 

9. kehtestab juhatuse ettepanekul ravikindlustuse andmekogu pidamise põhimääruse; 

10. kinnitab juhatuse ettepanekul raamatupidamise sise-eeskirjad; 

11. otsustab juhatuse ettepanekul kinnisasjade ja registrisse kantud või kantavate vallasasjade 
omandamise, võõrandamise ja koormamise ning laenude võtmise; 

12. nimetab ametisse ja kutsub tagasi juhatuse esimehe; 
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13. nimetab ametisse ja kutsub tagasi oma algatusel või juhatuse esimehe ettepanekul juhatuse 
liikmed; 

14. otsustab juhatuse esimehega ametilepingu sõlmimise ja juhatuse esimehe ettepanekul 
juhatuse liikmetega ametilepingu sõlmimise; 

15. otsustab juhatuse liikme vastu varalise nõude esitamise; 

16. kinnitab juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete ametitasu ja lisatasud, kuulates ära juhatuse 
esimehe arvamuse; 

17. kinnitab juhatuse poolt esitatavad aruanded ja neile esitatavad nõuded; 

18. määrab haigekassa audiitori ja otsustab audiitorile makstava tasu suuruse, kuulates ära 
juhatuse arvamuse.  

Haigekassa juhatus on kolme kuni seitsme liikmeline, haigekassa juhatuse esimehe leidmiseks 
korraldab nõukogu avaliku konkursi, teised juhatuse liikmed nimetab nõukogu juhatuse esimehe 
ettepanekul. Juhatuse liikmete volituste tähtaeg on kuni viis aastat. Juhatus täidab haigekassa 
juhtimisel talle HKS, haigekassa põhikirja ja nõukogu otsustega pandud ülesandeid. Juhatuse 
pädevuse ja vastutuse piirid on määratletud nõukogu pädevusega. Seega algab juhatuse pädevus ja 
vastutus sealt, kus lõpeb nõukogu oma. Juhatus annab aru nõukogule. Haigekassa nõukogu (v.a 
liikmed ametikoha järgi) ja juhatuse liikmed on niisiis ametisse nimetatud teatud ajaks ning saavad 
oma töö eest tasu (v.a liikmed ametikoha järgi).  

Haigekassa on jaotatud viieks osakonnaks: keskosakond, viru osakond, harju osakond, tartu 
osakond ning pärnu osakond. Kindlustatud isikud jagunevad nelja haigekassa teeninduspiirkonna 
(viru, harju, tartu ja pärnu) vahel. Keskosakond tegeleb kogu haigekassa juhtimisega, 
arendustegevusega.     

Haigekassa vara ja eelarve 

Haigekassa vara moodustub (HKS § 35): 

1. riigieelarves ravikindlustuseks ettenähtud summast, samuti ravikindlustuseks ettenähtud 
sotsiaalmaksu ülelaekumistest; 

2. seaduse või põhikirjaga lubatud tehingutest ning muudest õigustoimingutest saadavatest 
tuludest; 

3. annetustest; 

4. sissenõuetest teistelt isikutelt; 

5. intressidest ja muudest finantstuludest; 

6. muudest laekumistest.  

Vastavalt HKS § 36 lõikele 2 koostab haigekassa eelarve juhatus ja esitab selle kinnitamiseks 
nõukogule. Haigekassa eelarve avaldatakse Riigi Teatajas ning haigekassa koduleheküljel (RaKS § 
36 lg 9). Haigekassa kulud jagunevad laias laastus ravikindlustuse kuludeks ning haigekassa 
tegevuskuludeks (RaKS § 36 lg 7). 2007. aasta majandusaruande kohaselt moodustasid haigekassa 
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tegevuskulud haigekassa eelarvest alla ühe protsendi, täpsemalt 0,93%. 1712 HKS näeb ette 
kassatagavara ehk likviidsete finantsvahendite olemasolu (HKS § 37), reservkapitali moodustamise 
(HKS § 38) ning riskireservi moodustamise (HKS § 391). Reservkapital moodustatakse haigekassa 
eelarve vahenditest ravikindlustussüsteemile makromajanduslikest muutustest tulenevate riskide 
vähendamiseks (HKS § 38 lg 1). Reservkapital on 6% haigekassa eelarvest (HKS § 38 lg 2). 
Riskireserv moodustatakse haigekassa eelarve vahenditest ravikindlustussüsteemile võetud 
kohustustest tulenevate riskide vähendamiseks (HKS § 391 lg 1). Riskireserv moodustab 2% 
haigekassa eelarve vahenditest (HKS § 391 lg 2). Haigekassa eelmiste perioodide jaotama kasumit 
on majandusaastas lubatud kasutusele võtta kuni 30 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 7% 
eelmisel kalendriaastal haigekassa eelarves ettenähtud tervishoiuteenuste kuludest (HKS § 361 lg 
1). Haigekassa eelmiste perioodide jaotamata kasumi kasutuselevõtu otsustab nõukogu juhatuse 
ettepaneku alusel (HKS § 361 lg 2).  

Haigekassa finantsvahendite kasutamine ja paigutamine on niisiis väga täpselt reguleeritud ning 
haigekassa eelarve avalikustamine Riigi Teatajas ja haigekassa koduleheküljel võimaldab igaühel 
detailselt tutvuda haigekassa tegevusega ravikindlustuse haldamisel ja korraldamisel. Haigekassa 
tegevuspõhiste majandusaasta aruannete avalikustamine koduleheküljel võiks olla eeskujuks 
teistele avaliku halduse ülesandeid täitvatele asutustele, mille tegevust rahastatakse avalikest 
vahenditest, sest sellise meetmega on lihtsalt võimalik muuta asutuste tegevus läbipaistvamaks. 

Aruandlus 

Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning 
esitab need nõukogule kinnitamiseks  nelja kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist (HKS § 43 
lg 3 ja 4). Haigekassa on majandustegevuse osas aruandekohustuslik Vabariigi Valitsuse ees. 
Haigekassa nõukogu esitab sotsiaalministri kaudu iga-aastase majandusaruande Vabariigi 
Valitsusele (HKS § 43 lg 1). Haigekassat kontrollib Riigikontroll ja audiitor (HKS § 45). Audiitori 
nimetab nõukogu ning audiitoriks ei või olla haigekassa nõukogu või juhatuse liige ega haigekassa 
töötaja (HKS § 46 lg 1-2).  

Partnerite kaasamine 

Haigekassa partneriteks on tervishoiuteenuse osutajad, kellega räägitakse läbi ravi rahastamise 
lepingute tingimused ning tehakse koostööd ka muudes küsimustes. Haigekassa nõukogu viiest 
tööandjate huve esindavast liikmest on tavaliselt mõni või mõned tervishoiuteenuse osutajate 
esindaja(d).1713 Ühest küljest võimaldab see rikastada arutelusid ravi rahastamise ja rahastamise 
korraldamise teemadel. Samas võib aga konkreetne esindaja oma seisukohtades kalduda liigselt 
selle tervishoiuteenuse osutaja positsioone kaitsma, milles ta töötab.   

                                                 
1712  Eesti Haigekassa majandusaasta aruanne 2007, lk 30, arvutivõrgus: 

http://www.haigekassa.ee/files/est_haigekassa_aruanded/EHK_majandusaasta_aruanne_2007.pdf 
1713 M. Jesse, Governance of the health system, health insurance fund and hospitals in Estonia – opportunities to 

improve performance, WHO, 2008, lk 15 
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2.2.2.3.  Ravikindlustuse seadus 

Ravikindlustus on tervishoiukulude katmise süsteem kindlustatud isiku haiguste ennetamise ja ravi, 
ravimite ja meditsiiniseadmete ostmise rahastamiseks ning ajutise töövõimetuse hüvitiste ja muude 
hüvitiste maksmiseks vastavalt RaKS sätestatule (RaKS § 2 lg 1). 

„Ravikindlustus põhineb kindlustatud isikute solidaarsusel ja piiratud omaosalusel ning lähtub 
kindlustatud isikute vajadustele vastavate teenuste osutamise, ravi piirkondliku võrdse 
kättesaadavuse ja ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise põhimõttest.“( RaKS § 2 lg 2)  

Ravikindlustus on sundkindlustus, välja arvatud RaKS §-des 22–24 sätestatud ravikindlustus (s.o 
vabatahtlik ravikindlustus, mis tekib lepingu sõlmimisest haigekassaga) (RaKS § 2 lg 3).  

Ravikindlustus on niisiis sundkindlustus, mille olulisimaks baaspõhimõtteks on solidaarsus. 
Vastavalt Euroopa sotsiaalhartale on tervisekindlustussüsteemi loomine osa 
sotsiaalkindlustussüsteemist ning see peab põhinema solidaarsusel.1714 See tähendab, et maksavad 
need, kes teenivad (peamiselt töötajad), kindlustust kasutavad aga ka need ühiskonna grupid, kes 
veel või enam maksta ei jõua, st eelkõige lapsed ja eakad. Haigekassa kohustub omalt poolt tagama 
isikute vajadustele vastavate teenuste osutamise, ravi piirkondliku võrdse kättesaadavuse ja 
ravikindlustusraha otstarbeka kasutamise.   

Vastavalt RaKS § 5 lõikele 1 on kindlustatud isikuks Eesti alaline elanik, tähtajalise elamisloa või 
elamisõiguse alusel Eestis elav isik, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud maksma 
sotsiaalmaksu või kes iseenda eest maksab sotsiaalmaksu samuti nende isikutega võrdsustatud 
isikud.  

Vastavalt RaKS § 5 lõikele 2 on kindlustatud isik, kelle eest sotsiaalmaksu maksja on kohustatud 
maksma sotsiaalmaksu, : 

1. üle ühekuulise tähtajaga või määramata ajaks sõlmitud töölepingu alusel töötav isik, kelle 
eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu tööandja;  

2. avalikus teenistuses töötav isik, kaadrikaitseväelasena lepingulisse teenistusse võetud isik, 
Riigikogu liige, Vabariigi President ja Vabariigi Valitsuse liige, kelle eest on kohustatud 
maksma oma asutuste kaudu sotsiaalmaksu riik või kohalik omavalitsus;  

3. isik, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu riik või kohalik omavalitsus 
sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel; 

4. juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse § 9 tähenduses, kelle 
eest on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu juriidiline isik sotsiaalmaksuseaduse §  9 
lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt 
arvutatuna;  

5. üle kolmekuuse tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks 
sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel töö- või teenustasusid saav isik, kes ei ole kantud 
äriregistrisse füüsilisest isikust ettevõtjana ja kelle eest on kohustatud maksma iga kuu 

                                                 
1714 Eesti Vabariigi Põhiseadus kommenteeritud väljaanne, 2008, paragrahv 28 kommentaar 9.2.2  
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sotsiaalmaksu lepingu teine pool sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt 
eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna;  

6. töötuskindlustuse seaduse alusel töötuskindlustushüvitist saav isik, kelle eest on kohustatud 
sotsiaalmaksu maksma Eesti Töötukassa sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punkti 8 alusel.  

Vastavalt RaKS § 5 lõikele 3 on kindlustatud isikuks, kes maksab iseenda eest sotsiaalmaksu, 
füüsilisest isikust ettevõtjana äriregistrisse kantud isik ning Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus 
struktuuriüksuses registreeritud notar, vandetõlk ja kohtutäitur, kes maksab sotsiaalmaksu 
ettevõtlusest saadavalt tulult vastavalt sotsiaalmaksuseadusele.  

RaKS § 5 lõike 4 kohaselt on kindlustatud isikuteks, kelle eest ei maksta sotsiaalmaksu, : 

1. rase naine alates raseduse 12. nädalast; 

2. isik kuni 19-aastaseks saamiseni; 

3. isik, kes saab Eestis määratud riiklikku pensioni; 

4. kindlustatud isiku ülalpeetav abikaasa, kellel on vanaduspensionieani jäänud kuni viis 
aastat; 

5. õigusaktide alusel asutatud ja tegutsevas Eesti õppeasutuses või välisriigi samaväärses 
õppeasutuses põhiharidust omandav õpilane kuni 21 aasta vanuseni, üldkeskharidust 
omandav õpilane kuni 24 aasta vanuseni, põhihariduse nõudeta kutseõppes õppiv isik, 
põhihariduse või keskhariduse baasil kutseharidust omandav õpilane ning Eesti alalisest 
elanikust üliõpilane. 

Kindlustatud isikuga on võrdsustatud samuti RaKS § 22 jj kohaselt haigekassaga ravikindlustuse 
lepingu sõlminud isikud. Seda nimetatakse RaKS kohaselt kindlustatud isikuga lepingu alusel 
võrdsustamiseks (nt RaKS § 22 lg 1). Kindlustuskaitse võib seega tuleneda sotsiaalmaksu 
maksmisest või muudest alustest teatud isiku kategooriate puhul, kes on seaduse või lepingu alusel 
võrdsustatud kindlustatud isikutega, kuid kelle eest sotsiaalmaksu ei maksta.   

Ravikindlustusega on hõlmatud 95,4% rahvastikust.1715 Kindlustatud isikute kategooriaid ning 
rahvastiku ravikindlustatusega kaetuse määra vaadeldes võib nentida, et Eesti ravikindlustuses 
toimub üsna suur ümberjaotus erinevate elanikkonnarühmade vahel, ning et Eesti ravikindlustus on 
küllaltki kõrge solidaarsustasemega. Ravikindlustuse finantseerimise allikas, sotsiaalmaks on 
maksumääralt on ühtne kõigile töötajatele, ega sõltu inimese terviseriskidest. Ravikindlustuses 
toimub vahendite ümberjaotus tervematelt haigematele inimestele, töötasu mittesaavad inimesed on 
suures osas kindlustatud ilma maksukohustuseta. Töötav elanikkond toetab täiel määral 
mittetöötava elanikkonna tervishoiukulude katmist. Samas on ravikindlustusega kaetavad 
tervishoiuteenuste liigid ehk ravikindlustushüvitised küllalt ulatuslikud, hõlmates nii esmatasandi 
arstiabi, eriarstiabi, retseptiravimid kui töövõimetushüvitised.1716 

Vastavalt RaKS § 25 lõikele 1 on ravikindlustushüvitis kvaliteetne ja õigeaegne tervishoiuteenus, 
vajalik ravim ja meditsiiniseade, mida kindlustatud isikule võimaldavad haigekassa ja temaga 

                                                 
1715 Eesti inimarengu aruanne 2008, lk 45, arvutivõrgus: http://www.kogu.ee/public/EIA08_est.pdf  
1716 M. Jesse, A. Kasmel, Tervise- ja tervishoiupoliitika, lk 9 arvutivõrgus: 

http://www.fes.ee/failid/Tervishoid__M.Jesse__A.Kasmel_.pdf 
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vastava lepingu sõlminud isikud (mitterahaline hüvitis), ning rahasumma, mida haigekassa on 
kohustatud RaKS-s sätestatud tingimustel maksma kindlustatud isikule tema tervishoiuks tehtud 
kulutuste eest ja ajutise töövõimetuse korral (rahaline hüvitis).  

Mitterahaline ravikindlustushüvitis on haigekassa poolt täielikult või osaliselt rahastatav:  

• haiguste ennetamiseks või raviks osutatud tervishoiuteenus (tervishoiuteenuse hüvitis); 

• ravim või meditsiiniseade (ravimihüvitis ja meditsiiniseadmehüvitis) (RaKS § 25 lg 2). 

Tervishoiuteenuse hüvitis 

Kindlustatud isikutel on õigus saada ambulatoorset üldarstiabi ning ambulatoorset või 
statsionaarset eriarstiabi tervishoiuteenuse osutajate juures, kellega haigekassa on sõlminud ravi 
rahastamise lepingu1717 või üldarstiabi rahastamise lepingu.1718  

Haigekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle üksnes haigekassa tervishoiuteenuste loetellu 
kantud tervishoiuteenuste eest, mis on osutatud meditsiinilisel näidustusel (RakS § 29 lg 1). 
Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega (RaKS § 30 lg 1). 
Haigekassa tervishoiuteenuste loetellu kantakse: tervishoiuteenuse nimetus, kood ja piirhing ning 
kindlustatud isikult üle võetav tasu maksmise kohustuse piirmäär, kindlustatud isiku 
omaosalusmäär, tervishoiuteenuse piirhinna, kindlustatud isikult üle võetava tasu maksmise 
kohustuse piirmäära ja kindlustatud isiku omaosaluse määra kohaldamise tingimused (RaKS § 30 
lg 2). Tervishoiuteenuse osutamine peab olema isikule meditsiiniliselt näidustatud ehk ravi vajadus 
ja viis peavad olema meditsiiniliselt põhjendatud.  Haigekassa ei võta kindlustatud isikult üle tasu 
maksmise kohustust juhul kui isik ei täida arsti määratud meditsiiniliselt põhjendatud ravi (RaKS § 
28 lg 1). Haigekassa võtab kindlustatud isikult üle tasu maksmise kohustuse ambulatoorse 
eriarstiabi eest, mida osutati üldarstiabi osutaja või eriarstiabi osutaja saatekirja alusel (RaKS § 70 
lg 1). Saatekirjata võtab haigekassa tasu maksmise kohustuse üle ambulatoorse eriarstiabi 
osutamise eest juhul, kui eriarstiabi osutatakse seoses traumaga, kroonilise haigusega, 
tuberkuloosiga, silmahaigusega, naha- või suguhaigusega või juhul, kui kindlustatud isikule 
osutatakse günekoloogilist või psühhiaatrilist abi (RaKS § 70 lg 3).  

Kindlustatud isikul on võimalik saada tervishoiuteenuse hüvitist ka väljaspool Eesti Vabariiki juhul 

kui kindlustatud isiku või tema esindaja ja haigekassa vahel on selleks sõlmitud eelnev kokkulepe 

(RaKS § 27 lg 2). 

Juhul kui kindlustatud isik ei ole rahul talle osutatud tervishoiuteenusega, on tal võimalik pöörduda 
teise tervishoiuteenuse osutaja ja/või tervishoiutöötaja poole teisese arvamuse saamiseks. 
Haigekassa võtab kindlustatud isikult üle teisese arvamuse saamise eest tasu maksmise kohustuse 
vastavalt haigekassa tervishoiuteenuste loetelule, kui teisese arvamuse saamise eesmärk on välja 
                                                 
1717 Ravi rahastamise lepingu üldtingimused, arvutivõrgus: 

http://www.haigekassa.ee/files/est_raviasutusele_lepingud_ravi_2008/lisa%20-ldtingimused.pdf 
1718 Üldarstiabi rahastamise leping, Arvutivõrgus:  
www.haigekassa.ee/files/est_raviasutusele_lepingud/2008_-ldarstiabi_rahastamise_lepingu_-ldtingimused.pdf 
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selgitada diagnoosi õigsus, samuti ravimi või tervishoiuteenuse vajalikkus, alternatiivid ja oodatav 
mõju ning teenuse osutamisega seotud riskid (RaKS § 40 lg1).  

Patsiendi omaosalus 

Vastavalt RaKS § 30 lõikele 3 on kindlustatud isiku omaosalus tervishoiuteenuse piirhinna osa, 
mille tasumise kohustust ei võta üle haigekassa. Kõigi kindlustatud isikute omaosalus on 
ühesuurune ega tohi ületada 50 protsenti tervishoiuteenuse piirhinnast. Seega ei ole 
tervishoiuteenused kindlustatud isikutele tasuta.  

Tervishoiuteenuse osutaja, kes on haigekassa lepingupartner, võib kindlustatud isikult nõuda 
üksnes visiiditasu maksmist, mis ei või ületada 50 krooni, ning statsionaarse ravi puhul voodipäeva 
tasu, mis ei või ületada 25 krooni päeva eest (RaKS § 72 lg 1 ja 2). Visiiditasu ei või nõuda rasedalt 
alates 12. rasedusnädalast, alla 2-aastaselt patsiendilt, sama haigusjuhu raames tagasipöördumisel 
või patsiendi edasi suunamisel ning juhul kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele 
järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine (RaKS § 70 lg 5). Üldarstiabi eest võib 
visiiditasu nõuda üksnes koduvisiidi eest (RaKS § 69lg 1), v.a juhul kui tegemist on alla 
kaheaastase isikuga või rasedaga alates 12. rasedusnädalast (RaKS § 69 lg 3).    

Ravimihüvitis, täiendav ravimihüvitis ja meditsiiniseadmehüvitis  

Vastavalt RaKS § 41 lõikele 1 võtab haigekassa üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isiku 
ambulatoorseks raviks vajalike ja haigekassa ravimite loetellu kantud ravimite, imikute toitesegude 
ja fenüülalaniini mittesisaldavate toitainete jaemüügi eest. Ravim, mille eest haigekassa võtab üle 
tasu maksmise kohustuse, peab olema väljastatud korrektselt vormistatud retsepti alusel (RaKS § 
41 lg 2 esimene lause). Retsepti väljastamise õigus on: perearsti nimistu alusel tegutseval 
perearstil, tegevusluba omaval eriarstil ja hambaarstil, eriarstiabi osutamise tegevusluba omava 
tervishoiuteenuse osutaja juures töötaval arstil (välja arvatud kiirabi osutamisel) ja hambaarstil 
ning kaitseväes töötaval Tervishoiuametis registreeritud arstil ja hambaarstil. Retsepti väljastanud 
arst ja hambaarst vastutavad retsepti väljastamise põhjendatuse ja õigusaktidele vastavuse eest 
(RaKS § 41 lg 2). Haigekassa võtab ravimite eest tasu maksmise kohustuse üle vastavalt 
piirhinnale (RaKS § 42 lg 1 ja 21) ning patsient tasub omaosalusmäära (RaKS § 42 lg 5).  

Vastavalt RaKS § 48 lg 1 võtab haigekassa üle tasu maksmise kohutuse kindlustatud isikule 
vajalike meditsiiniseadmete eest, mis on kantud haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. 
Meditsiiniseadme haigekassa poolt kindlustatud isikult üle võetava tasu maksmise kohustuse 
piirmäär on 90% või 50% meditsiinseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme või 
meditsiiniseadme müügipakendi piirhinnast (RaKS § 48 lg 6).   

Rahaline ravikindlustushüvitis on kindlustatud isikule haigekassa poolt makstav: 

- ajutise töövõimetuse hüvitis; 

- täiskasvanute hambaraviteenuse hüvitis; 

- täiendav ravimihüvitis (RaKS § 25 lg 4). 

Ajutise töövõimetuse hüvitis 
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Vastavalt RaKS § 50 lõikele 1 on ajutise töövõimetuse hüvitis rahaline kompensatsioon, mida 
haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töö- või 
teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud 
sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Ajutise töövõimetuse hüvitis on: haigushüvitis; sünnitushüvitis; 
lapsendamishüvitis; hooldushüvitis (RaKS § 50 lg 3). Ajutise töövõimetuse hüvitist makstakse 
töövõimetuslehe alusel. Töövõimetusleht on kindlustatud isiku ajutist töövõimetust ja töö- või 
teenistuskohustuse täitmisest vabastatust tõendav dokument, mille väljastab kindlustatud isikule 
teda raviv arst või hambaarst (RaKS § 52 lg 1). Haigushüvitise saamise õigus tekib alates 
töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse teisest päevast (RaKS 
§ 56 lg 1). Hooldushüvitise, sünnitushüvitise ja lapsendamishüvitise saamise õigus tekib 
töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse esimesest päevast 
alates (RaKS § 56 lg 3). Alates 01.07.2009. a muutub töövõimetushüvitise arvestamise kord.1719 
Muudatuse kohaselt tekib haigushüvitise saamise õigus üldjuhul alates töövõimetuslehel märgitud 
töö- või teenistuskohustuste täitmisest vabastuse üheksandast päevast alates, vähemalt 12 nädalat 
rasedatel isikutel alates teisest päevast. Hooldus-, sünnitus- ja lapsendamishüvitise ning kergemale 
tööle üleviimise või tööülesannete lihtsustamise puhul jääb regulatsioon samaks.   

Töövõimetushüvitise suuruseks on 100% ühe kalendripäeva keskmisest tulust rasedus- ja 
sünnituspuhkuse, lapsendamispuhkuse, alla 12-aastase lapse kodus põetamise, kutsehaigusest 
tingitud või tööõnnetuse tagajärjel tekkinud haigestumise või vigastuse korral, kuriteo tõkestamise 
või riiklike ja ühiskondlike huvide kaitsmise ning inimelu päästmise korral (RaKS § 54 lg 1 p 3-7). 
Muudel juhtudel töövõimetushüvitise suuruseks 80% kalendripäeva keskmisest tulust.  

Kuna Eesti Vabariigis puudub tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustus, siis kaetakse sellest sotsiaalsest 
riskist tulenevad kulud osaliselt ravikindlustuse arvelt (RaKS § 54 lg 1 p 6).  

Ajutise töövõimetushüvitise maksmise aluseks võib olla ka töötaja või teenistuja ajutiselt teisele 
tööle või ametikohale üleviimine või tema töö- või teenistustingimuste ajutine kergendamine. 
Ajutise töövõimetuse hüvitise maksmise eesmärgiks on kompenseerida tööülesannete 
kergendamise või teisele tööle või ametikohale üleviimise tagajärjel tekkinud sissetuleku 
vähenemine. Sellisel juhul maksab haigekassa kindlustatud isikule hüvitist niisuguses summas, et 
hüvitis koos selle ajavahemiku eest saadava palgaga jagatuna selle ajavahemiku kalendripäevadega 
on võrdne kindlustatud isiku kalendripäeva keskmise tuluga (RaKS § 54 lg 3), mida isik sai enne 
tööülesannete kergendamist või üleviimist teisele tööle või ametikohale. Nimetatud juhul tekib 
õigus hüvitisele alates esimesest päevast, mil töötaja viidi üle teisele tööle või kergendati tema 
tööülesandeid.  

Ajutise töövõimetuse hüvitisega omavad võimalikku kokkupuute punkti püsiva töövõimetuse 
hüvitis ehk töövõimetuspension (RPKS § 14 jj) ning töötuskindlustus hüvitised (TKindlS § 5). 
Tegemist on erinevate kindlustusliikidega, mida administreerivad erinevad asutused (vastavalt 
haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa). Kuna tegemist on hüvitistega, mis 
kompenseerivad erinevatest sotsiaalsetest riskidest tulenevat sissetuleku kaotust või vähenemist, 
võib nende vahel leida ühiseid jooni. Seetõttu tasuks edasises kodifitseerimisprotsessis analüüsida, 
kas oleks otstarbekas ja võimalik koondada ajutise töövõimetuse hüvitise, töövõimetuspensioni ja 
töötuskindlustushüvitiste administreerimine ühte sotsiaalkindlustusasutusse. Samuti tasuks 

                                                 
1719 Vt RT arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13152814 
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analüüsida, kas nimetatud hüvitiste rahastamine kolmest erinevast kindlustusskeemist on 
otstarbekas.  

2.2.2.3.4.  Muud rahalised hüvitised 

Täiskasvanute hambaravihüvitis: RaKS § 63 lg 1 antud sotsiaalministri 16. detsembri 2002. a 
määruse nr 145 alusel hüvitab haigekassa: 

1. isikule, kellele on «Riikliku pensionikindlustuse seaduse» alusel määratud 
töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule 
kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 300 krooni; 

2. rasedale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 450 krooni; 

3. alla üheaastase lapse emale kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 
450 krooni; 

4. isikule, kellel on talle osutatud tervishoiuteenuse tagajärjel tekkinud suurenenud vajadus 
saada hambaraviteenust, kalendriaasta jooksul hambaraviteenuste eest tasutud summast 
450 krooni; 

5. isikule, kellele on „Riikliku pensionikindlustuse seaduse” alusel määratud 
töövõimetuspension või vanaduspension ja üle 63-aastasele kindlustatud isikule üks kord 
kolme aasta jooksul hambaproteeside eest tasutavast summast 4000 krooni. 

Enne 01.01.2009. a hüvitas haigekassa kõigile alates 19-aastastele isikutele aasta jooksul 
hambaravile tehtud kulutustest 300 krooni.  

Täiendav ravimihüvitis: Kalendriaasta jooksul kindlustatud isiku ambulatoorseks raviks vajalike ja 
ravimite loetelusse kantud ravimite ostmiseks põhjendatult ja tõendatult tasutud summad 
vahemikus 6000 kuni 20 000 krooni hüvitab haigekassa täiendavalt (RaKS § 47 lg 1).  

2.2.2.4.  Võlaõigusseadus 

Võlaõigusseaduse (edaspidi: VÕS) 41. peatükk „Tervishoiuteenuse osutamise leping“ (§ 758 - § 
773) reguleerib patsiendi ja tervishoiuteenuse osutaja vahelisi lepingulisi suhteid; paneb 
tervishoiuteenuse osutajale patsiendi teavitamiskohustuse, saladuse hoidmise kohustuse ja 
dokumenteerimise kohustuse. Peatükk paneb patsiendile kohustuse anda teavet oma tervise 
seisundi kohta selleks, et tervishoiuteenuse osutaja saaks täita oma lepingulisi kohustusi. VÕS 41. 
ptk reguleerib samuti tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja vastutust. Vastutus on üksnes 
süüline ning korraga võivad vastutada nii tervishoiuteenuse osutaja kui ka teenust osutanud 
tervishoiutöötaja (VÕS § 770). Tegemist on teenuse osutamise lepinguga 41. peatükis sätestatud 
erisustega, millele laienevad VÕS üldosa sätted. Vaidluste lahendamine ja nõuete esitamine toimub 
üldises tsiviilõiguslikus korras. 

VÕS tervishoiuteenuse lepingu regulatsioon on lihtne ja selge olukorras, kus tervishoiuteenuse 
osutaja osutab patsiendile teenust ning patsient maksab tervishoiuteenuse osutajale osutatud 
teenuse eest omavahenditest. Sellisel juhul on tegu tavalise teenuse osutamise juhtumiga, mida 
võib laias laastus võrrelda ükskõik millise muu teenuse osutamise olukorraga.  
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Olukord muutub aga keerulisemaks juhul, kui tervishoiuteenuse osutaja osutab küll patsiendile 
tervishoiuteenust, kuid selle eest ei maksa tasu mitte patsient, vaid tasu maksmise kohustuse võtab 
üle haigekassa. Riik on ravi rahastamise korraldamise andnud üle haigekassale ning haigekassa 
sõlmib tervishoiuteenuse osutajatega ravi rahastamise lepingud. Seega ostab valdava osa riigis 
osutatavatest tervishoiuteenustest riik läbi haigekassa. Teenust osutab aga tervishoiuteenuse osutaja 
võlaõigusliku lepingu alusel füüsilisele isikule, patsiendile. Tervishoiuteenuse osutaja ja patsiendi 
vahel sellisel juhul rahalist suhet ei ole1720, mistõttu puudub üks klassikalise lepingulise suhte 
oluline komponent ehk tasu saadud hüve eest. Praktilist probleemi sellest aga ei sünni, kuna tasu 
maksmise kohustuse on üle võtnud haigekassa ning tervishoiuteenuse osutaja saab osutatud 
teenuste eest eelnevalt kokkulepitud tasu.  

Probleem tekib juhul kui tervishoiuteenuse osutamisel ilmnevad puudused. Sellisel juhul tõusetub 
ühest küljest küsimus vastutusest ning teisest küljest kvaliteedi kontrollist ja järelvalvest. 
Formaalselt on nende probleemide lahendamine riikliku tervishoiukorralduse süsteemis 
lahendatud. Nimelt teostab riiklikku järelvalvet tervishoiuteenuse osutajate üle Tervishoiuamet, 
teenuse kvaliteediküsimuste arutamiseks on TTKS § 502 kohaselt moodustatud tervishoiuteenuse 
kvaliteedi ekspertkomisjon ning tervishoiuteenuse osutaja vastutus patsiendi ees on tagatud VÕS 
41. ptk sätetega. VÕS § 769 kohaselt kohustub tervishoiuteenuse osutaja dokumenteerima 
patsiendile tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohaselt ning säilitama koostatud dokumente. VÕS 
ei täpsusta aga milles seisneb nõuetekohane dokumenteerimine. VÕS § 769 nimetatud 
nõuetekohasuse sisustab TTKS § 592 lg 2 ja 3.1721 Tervishoiuteenuse osutaja sisustab riiklikult 
kehtestatud nõuete piires ise tervishoiuteenuse osutamisel koostatava dokumendi ning säilitab seda 
vastavalt riigi poolt kehtestatud nõuetele. Patsiendil puudub sõnaõigus dokumendi koostamisel. 
Sellise õiguse patsiendile andmisel ei oleks ka sisulist mõtet, kuna üldjuhul ei ole patsient 
erialaekspert ning ei suudaks nagunii realiseerida oma õigust olla kaasatud talle tervishoiuteenuse 
osutamist kajastava dokumendi koostamisse. Eelnevast nähtub, et hoolimata VÕS kehtestatud 
võrdsete osapooltega lepingulisest suhtest ei ole patsient tervishoiuteenuse osutajaga võrdne pool. 
Ometi lasub VÕS § 770 lg 3 kohaselt tõendamiskoormis patsiendil. Tõendamisel saab patsient aga 
kasutada seda sama dokumenti, mille tervishoiuteenuse osutaja, kelle tegevuse suhtes patsiendil 
pretensioone on, koostas. Iseenesest ei ole mõistlik eeldada, et tervishoiuteenuse osutaja koostaks 
endale kahjuliku dokumendi. Isegi eeldusel, et tervishoiuteenuse osutaja on teenuse osutamise 
dokumenteerimisel detailne ja lõpuni aus, vajab patsient kõrvalist abi dokumendist arusaamisel 
ning sellele hinnangu andmisel. Hinnangu saamiseks on võimalik pöörduda TTKS § 502 alusel 
moodustatud tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni (edaspidi: ekspertkomisjon) poole.  

Vastavat TTKS regulatsiooni ning selle alusel antud sotsiaalministri määrust1722 (edaspidi: 
sotsiaalministri määrus) lähemalt uurides selgub, et ekspertkomisjoni tegutsemisvõimalused on 
võrdlemisi piiratud. TTKS § 502 esimese lõike kohaselt on ekspertkomisjoni näol tegemist 
nõuandva komisjoniga, mille eesmärk on patsiendile osutatud tervishoiuteenuse kvaliteedile 
hinnangu andmine ning hinnangust tulenevalt Tervishoiuametile, Eesti Haigekassale ja 
tervishoiuteenuse osutajatele ettepanekute tegemine. Seega ei ole tegemist kohtueelse 

                                                 
1720 Siinkohal on hetkel kõrvale jäetud teatud juhtudel makstav patisendi omaosalustasu (visiiditasu või voodipäeva 

tasu), kuna see moodustab marginaalse osa tervishoiuteenuse kogumaksumusest. 
1721 VÕS ei sisalda viidet TTKS regulatsioonile dokumenteerimise nõuete osas, sellise järelduseni võib jõuda loogilise 

tõlgendamise teel, sest ühestki teisest õigusaktist ei tulene konkreetseid tervishoiuteenuste dokumenteerimise 
nõudeid.  

1722 Sotsiaalministri 16. mai 2008. a määrus nr 27 „Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni töökord, 
tervishoiuteenuse kvaliteedile hinnangu andmise kord ja komisjoni moodustamine“ 
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tervishoiuteenuse kvaliteediteemalisi vaidlusi lahendava organiga. Samuti ei ole ekspertkomisjoni 
otsused ühelegi osapoolele siduvad ega too kaasa muid tagajärgi. TTKS § 502 lg 1 ütleb ära, kellele 
on ekspertkomisjoni töö suunatud, jättes selgitamata, kes võib menetluse algatada ja kuidas käib 
menetluse algatamine. Menetluse algatamist ei täpsusta ka sotsiaalministri määrus. Sotsiaalministri 
määruse § 2 lõige 2 ütleb üksnes, et ekspertkomisjon annab hinnangu vastavalt ekspertkomisjoni 
poole hinnangu saamiseks pöördunud isiku pöördumises esitatud küsimustele. Sama paragrahvi 
kolmanda lõike kohaselt võib ekspertkomisjon otsustada ka täiendavate teemade käsitlemise, juhul 
kui ekspertkomisjon seda vajalikuks peab. TTKS § 502 neljanda lõike kohaselt kohustub 
tervishoiuteenuse osutaja esitama ekspertkomisjonile viimase nõudmisel vajalikke andmeid 
patsiendile osutatud tervishoiuteenus(t)e kohta. Lõike viis kohaselt annab ekspertkomisjon iga-
aastaselt aru Tervishoiuametile. Patsiendil on niisiis võimalik ekspertkomisjonilt saada 
eksperthinnang osutatud tervishoiuteenuste kvaliteedi kohta. Kuna tegemist on hinnangu, mitte 
osapooltele siduva otsusega, võimaldab see patsiendil parimal juhul mõista talle osutatud 
tervishoiuteenuse sisu, teenuse osutamise olemust ning otsustada, kas pöörduda kohtu poole oma 
õiguste kaitsel või mitte.   

Juhtudel, kus haigekassa võtab üle tervishoiuteenuse osutamise eest tasu maksmise kohustuse, 
puudub patsiendil võimalus mõjutada tervishoiuteenuse osutajat tasu maksmise kaudu osutama 
paremat teenust. Siin ei kehti vaba turumajanduse mehhanismid, hoolimata sellest, et teenuse 
osutaja on eraõiguslik juriidiline isik ning et kohaldub VÕS. Vaba turumajanduse mehhanismid ei 
saagi tavapäraselt rakenduda kui valdav enamus turust on rahastatud riiklikult. Teenuse pakkuja 
peab hästi läbi saama riigi, mitte patsiendiga. Sisuliselt on patsiendil rahulolematuse korral siduva 
otsuse saamiseks vaid võimalus esitada tervishoiuteenuse osutaja vastu VÕS alusel tsiviilhagi.  

Ravikindlustusega hõlmatud isikutel ehk kindlustatud isikutel on veel üks võimalus. Vastavalt 
RaKS § 40 kohaselt on kindlustatud isikul võimalus pöörduda teise tervishoiuteenuse osutaja või 
tervishoiutöötaja poole teisese arvamuse saamiseks ning haigekassa võtab sellise teenuse eest tasu 
maksmise kohustuse üle (RaKS § 40 lg 1). Kindlustatud isikul on võimalus teisest arvamust 
haigekassa kulul saada ka välisriigis (RaKS § 40 lg 2). RaKS § 40 lõikega 1 sätestatud siseriikliku 
teisese arvamuse puhul saab inimene kontrollida, kas talle pandud diagnoos on õige ning kas välja 
pakutud ravimeetod või ravim on sobiv, kas on olemas alternatiive ning millised on teenuse 
osutamisega kaasneda võivad riskid. Seega puudutab RaKS § 40 lg 1 teisese arvamuse saamine 
olukorda, kus tervishoiuteenust ei ole veel osutatud. Juhul kui tervishoiuteenus on osutatud ning 
inimene ei ole sellega rahul, tuleb pöörduda ekspertkomisjoni ja/või kohtu poole.   

Osad tervishoiuteenuse osutamisel lahendamata kvaliteedi probleemid jõuavad haigekassasse läbi 
välisriiki ravile suunamise menetluse. RaKS § 27 lg 2 kohaselt on kindlustatud isikul võimalus 
saada tervishoiuteenuse hüvitist tervishoiuteenuse osutamiseks välisriigis. RaKS § 27 lõige 3 
loetleb kriteeriumid, mille täitmisel on haigekassal õigus sõlmida kindlustatud isikuga leping 
välisriigis osutatava tervishoiuteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks. Esimeseks 
kriteeriumiks on asjaolu, et taotletavat tervishoiuteenust ja sellele alternatiivseid 
tervishoiuteenuseid Eestis ei osutata. Nimetatud kriteeriumi täitmise kontroll on keerukam kui 
pealtnäha tundub, sest Euroopa Liidu piires tuleb välisravile suunamisel arvestada Euroopa Kohtu 
praktikaga.1723 Seetõttu ei piisa nimetatud kriteeriumi täidetuse hindamisel sellest, et taotletavat 
tervishoiuteenust või selle alternatiive Eestis osutatakse. Oluline on veenduda selles, kas 
konkreetsel patisendil oli võimalik saada talle vajalikku ja sobivat ravi meditsiiniliselt näidustatud 

                                                 
1723 Vt täpsemalt allpool alajaotuses „Euroopa Kohtu otsused“.  
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vajaliku aja jooksul võttes arvesse isiku terviseseisundit ja haiguse eeldatavat kulgu.1724 Nimetatud 
kriteeriumi suure paindlikkuse tõttu on võimalik selle alla paigutada ka juhtumeid, mis tulenevad 
kodumaise tervishoiuteenuse kvaliteedi probleemidest. Välisravile suunamine ei ole aga õige 
meede selliste probleemide lahendamiseks. Pigem tuleks lahendada sisuline ja juriidiline probleem 
siseriiklikus tervishoiukorralduses. Rahvastiku tervise arengukava1725 toob süsteemi puudusena 
välja inimeste vähese teadlikkuse sellest, kuhu pöörduda oma õiguste kaitseks, juhul kui inimene ei 
ole rahul osutatud tervishoiuteenusega. Sisuliseks probleemiks ei ole aga mitte üksnes inimeste 
vähene teadlikkus, vaid ka sisuline võimatus kohtuväliselt võimalikult väikeste kuludega ja 
kiiremas menetluses kui kohtumenetlus, vaidluste algatamine ja menetlemine.  

Kuna tervishoiuteenuse osutajaga on ravi rahastamiseks sõlminud lepingu haigekassa, mitte 
kindlustatud isik, siis kontrollib ka lepingu täitmist haigekassa. Vastavalt ravi rahastamise lepingu 
üldtingimustele kohustub haigekassaga lepingu sõlminud tervishoiuteenuse osutaja teenuse 
osutamisel järgima õigusaktidega kehtestatud nõudeid tervishoiuteenuse osutamisele, mis 
tulenevad eelkõige TTKS ja selle alusel antud määrustest ning RaKS-st.1726 Alates 01.04.2009. a 
kehtima hakkava ravi rahastamise lepingu üldtingimuste punkti 5.2 kohaselt on haigekassal õigus: 
„Osutatud teenuste põhjendatuse ja õigsuse kontrollimiseks /---/ saada Tervishoiuteenuse osutajalt 
ravidokumente (tervisekaart, haiguslugu vm) või tellida välisaudit ravikvaliteedi hindamiseks, 
andes kirjalikku tagasisidet haigekassa kontrollaktide ja auditite tulemuste kohta ning arvestades 
saadud tulemusi ja ettepanekuid oma tegevuse korraldamisel.“1727  

Haigekassa 2007. aasta majandusaruande kohaselt:“ Haigekassa ülesanne on motiveerida 
tervishoiuteenuste osutajaid jälgima, hindama ja parandama tervishoiuteenuste kvaliteeti. 
Kvaliteedi ühtlustamiseks ning parandamiseks rahastab Haigekassa ravi- ja tegevusjuhendite 
ettevalmistamist,/---/ Tervishoiuteenuste kvaliteedi ja teenuste osutamise põhjendatuse hindamiseks 
tellib Haigekassa eriala ekspertidelt kliinilisi auditeid ja kontrollib ravijuhtude dokumenteerimise 
kvaliteeti raviasutustes.“.1728 2007. aastal viidi läbi viis kliinilist auditit.1729 Nimetatud kliinilised 
auditite näol on tegemist tervishoiuteenuse osutamise sisulise kontrolliga. Ravijuhtude 
dokumenteerimise kvaliteedi kontroll on aga formaalne kontroll, kuna selle käigus ei süveneta 
osutatud tervishoiuteenuse sisusse. Nimetatud kontrolli teostatakse ravijuhtude suurest hulgast 
tulenevalt pisteliselt. Eelnevast nähtud, et haigekassa poolt teostatav kontroll ei hõlmab vaid osa 
ravijuhtudest ning tervishoiuteenuse osutamise sisulise kvaliteedi osas teostatakse üksikuid 
auditeid. Need võimaldavad saada üldise ettekujutuse ning teha ettepanekuid kvaliteedi 
parandamiseks, kuid haigekassal puudub võimalus igal üksikul juhul kontrollida osutatud 

                                                 
1724 Euroopa Kohtu otsus nr C-372/04 (Watts), punkt 119 
1725 Rahvastiku tervise arengukava 2009 - 2020, Sotsiaalministeerium, lk 46 
1726 Ravi rahastamise lepingu üldtingimused alates 01.04.2009. a, konkreetsemalt lepingu punktid 4 ja 5, arvutivõrgus: 

http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Microsoft%20Word%20-
%20RAVI%20RAHASTAMISE%20LEPINGU%20ÜLDTINGIMUSED.pdf  

1727 Ravi rahastamise lepingu üldtingimused alates 01.04.2009. a, punkt 5.2, arvutivõrgus: 
http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Microsoft%20Word%20-
%20RAVI%20RAHASTAMISE%20LEPINGU%20ÜLDTINGIMUSED.pdf  

1728 Haigekassa majandusaasta aruanne 2007, lk 16 ja 17, arvutivõrgus: 
http://www.haigekassa.ee/files/est_haigekassa_aruanded/EHK_majandusaasta_aruanne_2007.pdf 

1729 Vt samas, lk 17 
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tervishoiuteenuse kvaliteeti.  Haigekassa majandusaasta aruande (2007) kohaselt oli 2007. aastal 
69% elanikkonnast rahul tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavusega.1730    

Sotsiaalse kaitse vallas, inimese elu ja tervist puudutavates küsimustes, on oluline lisaks teenuste 
kättesaadavuse tagamisele, tagada ka isikute õiguste kaitse teenuse osutamisel tekkinud 
probleemide korral. Oma subjektiivsete õiguste kaitsmine peaks olema igaühele kättesaadav 
võimalikult vähese aja ja rahalise kuluga. Kuna tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni ja 
haigekassa võimalused patsientide abistamisel on piiratud, on üksnes kohtu kaudu võimalus saada 
õiguslikult siduv otsus. Kohtumenetlus on aga võrdlemisi aja- ja rahakulukas. Seetõttu otsivad 
patsiendid teisi võimalusi oma probleemide lahendamiseks ning osad tervishoiuteenuse 
kvaliteediprobleemid jõuavad haigekassasse läbi välisriiki ravile suunamise menetluse. Välisravile 
suunamisega ei saa siiski lahendada tervishoiuteenuse siseriiklikke kvaliteediprobleeme. Probleemi 
lahendamisel võib kaaluda kohtueelse menetluse loomist tervishoiuteenuste osutamisel tekkinud 
probleemide lahendamiseks, mille otsustel oleks siduv tähendus osapoolte jaoks. Teine võimalik 
lahendus võib peituda raviteenuse finantseerimisvõimaluste mitmekesistamises, luues patsiendile 
võimaluse mõjutada talle osutatavat teenust läbi tasu maksmise otse patsiendilt tervishoiuteenuse 
osutajale. Juhul kui patsiendil tekiks finantskontrolli võimalus talle osutatavate teenuste üle, oleks 
tal enam võimalusi oma õiguste kaitsmiseks: näiteks saaks kasutada VÕS üldosas sätestatud 
õiguskaitsevahendid, sh hinna alandamist, mida patsient hetkel praktilistel põhjustel kasutada ei 
saa. Need on aga vaid mõned võimalused, mis vajavad lähemat analüüsi võimalike sisuliste mõjude 
ja teostatavuse osas.  

2.2.3. Järel-, taastus- ja hooldusravi 

Peale aktiivravi lõppu vajab patsient sageli järel-, taastus- või hooldusravi. Hooldusravi on väga 
tihedalt seotud, sageli isegi põimunud, sotsiaalhoolekandega. Järel-, taastus- ja hooldusravi kui 
terviklikku tervishoiuteenuse tasandit, mis järgneb loogiliselt aktiivravile, ei ole kehtivas 
õigusruumis reguleeritud. Kehtivas õigusruumis on reguleeritud tervishoiuteenuste osutamine. 
Kuna järel-, taastus- ja hooldusravi on sisult tervishoiuteenused, siis on need reguleeritud koos 
kõigi teiste tervishoiuteenustega ning neid rahastatakse teatud ulatuses haigekassa 
tervishoiuteenuse loetelu alusel.1731  Käesolevas analüüsis esimese inimese tervise kaitse tasandina 
käsitletud haiguste ennetamine ja tervisedendus ei ole tervishoiuteenused, mistõttu on vajalik need 
komponendid tervise kaitsest täiendavalt välja tuua ja reguleerida.  

Järel- ja taastusravi puhul võib sarnaselt teiste tervishoiuteenuse tasanditega (nt esmatasandi 
tervishoid) diskuteerida selle üle, kas nende kättesaadavus on piisav, kas haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu peaks sisaldama suuremat järel- ja taastusravi teenuste hulka ja/või 
suuremat haigekassa poolt kindlustatud isikult ülevõetavat tasu maksmise määra. Hooldusravi 
puhul on aga tegemist tervishoiuteenusega, mis on olemuslikult ja võib ilmselt liialdamata öelda, et 
ka lahutamatult seotud sotsiaalhoolekandega. Sellest annab muuhulgas tunnistust dokument Eesti 
Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu 
delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokoll 2005. aasta eelarvete osas,1732 mille kohaselt kaasab 

                                                 
1730 Haigekassa majandusaasta aruanne 2007, lk 16, arvutivõrgus: 

http://www.haigekassa.ee/files/est_haigekassa_aruanded/EHK_majandusaasta_aruanne_2007.pdf 
1731 Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13154310 
1732 Eesti Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni 

läbirääkimiste lõpp-protokoll 2005. aasta eelarvete osas, lk 9, arvutivõrgus: 



621 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
8.TEEMA. SOTSIAALSE KAITSE KORRALDUS   

Sotsiaalministeerium kohalike omavalitsuste üleriigilisi liite hooldusravi õigusliku regulatsiooni 
väljatöötamisse. Dokumendist nähtub, et: „Koosolekutel on arutatud hooldusravi kui 
kompleksteenuse sisu, mis koosneb tervishoiu- ja hoolekandeteenusest ning kaalutud erinevaid 
võimalusi kohalike omavalitsuste ja patsiendi omaosaluse kaasamiseks statsionaarse teenuse eest 
tasumisel“.1733  Psühhiaatrilise abi seaduse § 9 räägib psühhiaatrilise abi seosest 
sotsiaalhoolekandega ning seab kohalikule omavalitsusele kohustuse tagada psüühikahäirega 
isikule sotsiaalteenuse kättesaadavus kooskõlas SHS sätestatule. Psüühikahäiretega isikud ei ole 
aga ainus isikute grupp, kes vajaksid tervishoiu ja sotsiaalhoolekande asutuste koostööd selleks, et 
tagada teostatud ravi tulemuslikkus.  

Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus on hooldusravi esindatud vaid statsionaarse 
tervishoiuteenusena. Ometi on vajadus hooldusravi osas komplekssem. Haiglates on patsiente, kes 
ei vaja aktiivravi, vaid õendusabi ning hooldekandeasutustes on inimesi, kes vajaks lisaks 
hooldusteenusele ka õendusabi.1734 Ebapiisavate ja väheste päeva- ja koduteenuste tõttu pöörduvad 
inimesed haiglasse või hooldekodusse. Selline käitumine, mis on tingitud süsteemi ebamõistlikust 
korraldusest, toob kaasa olemasoleva ressursi ebaefektiivse kasutamise. Seetõttu tuleks 
võimalusel jätkata hooldusravi kui kompleksteenuse, mis koosneb tervishoiu- ja 
hoolekandeteenusest, väljatöötamist.1735   

2.3. Asutused tervishoiukorralduses 

Eesti tervishoiu korralduse institutsionaalseteks osisteks  on Sotsiaalministeerium, Tervishoiuamet, 
Ravimiamet, Eesti Haigekassa, Eesti E-tervise Sihtasutus, Tervisekaitseinspektsioon ning Tervise 
Arengu instituut. Sotsiaalministeeriumi pädevust on  käsitletud.    

Ravimiamet on Sotsiaalministeeriumi haldusala asutus, mis teostab järelevalvet Eestis 
kasutatavate ravimite ja meditsiiniseadmete üle. Selleks hindab amet ravimite kvaliteeti, ohutust ja 
toimivust enne neile müügiloa andmist, kontrollib laboratoorselt ravimite kvaliteeti, teeb 
järelevalvet ravimite tootmise, sisseveo ja müügi erinevate etappide üle. Ravimiamet on 
valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab 
riiklikku sundi seadustes ettenähtud alustel ja ulatuses (Ravimiameti põhimääruse § 1 lg 1). Oma 
ülesannete täitmisel esindab amet riiki (Ravimiameti põhimääruse § 1 lg 2). Ravimiamet on 
riigieelarvest ja majandustegevuse tulust finantseeritav asutus. Ravimiameti eelarve kinnitab, 
muudab ja eelarve täitmist kontrollib sotsiaalminister seaduses kehtestatud korras (Ravimiameti 
põhimääruse § 1 lg 3).  

Ravimiameti ülesanded: 

                                                                                                                                                                 
http://portaal.ell.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=7352/2005.a+koost%F6%F6kokkuleppe+t%E4itmisest+(1
8.01.2006+koosolekul)1.rtf 

1733 Eesti Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni 
läbirääkimiste lõpp-protokoll 2005. aasta eelarvete osas, lk 9, arvutivõrgus: 
http://portaal.ell.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=7352/2005.a+koost%F6%F6kokkuleppe+t%E4itmisest+(1
8.01.2006+koosolekul)1.rtf 

1734 Õendusabi ja hooldusabi seostatud osutamine, Sirlis Sõmer-Kull, Sotsiaalministeerium, arvutivõrgus: 
http://www.ell.ee/failid/LVP2008/11_05_Sirlis_Oendusabi.ja.hooldusabi.integreeritud.osutamine.ppt   

1735 Eesti Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni 
läbirääkimiste lõpp-protokollis 2005. aasta eelarvete osas esitatud seisukoht, lk 9.  
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1. väljastab ravimitele (sh veterinaarravimitele) müügilube; 

2. annab ravimite müügilubade taotlustele eksperthinnanguid ja kontrollib ravimite keemilis-
farmatseutilisi omadusi; 

3. väljastab sisse- ja väljaveolubasid, lähteainete käitlejatele impordi- ja ekspordilubasid; 

4. kontrollib ravimite kvaliteeti ja ravimite valmistamiseks kasutatavate toorainete kvaliteeti; 

5. keelustab mittekvaliteetsete ja ohtlike ravimite ning nõuetele mittevastavate 
meditsiiniseadmete ning ravimitoorainete kasutamise või kehtestab kasutamise piiranguid; 

6. kontrollib ravimeid, meditsiiniseadmeid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid 
käsitlevates õigusaktides sätestatu järgimist; 

7. klassifitseerib ravimpreparaate; 

8. teeb ekspertiise ravimite ja meditsiiniseadmete kliiniliste uuringute taotlustele, lubab või 
keelab nende läbiviimist ja kontrollib seda; 

9. määratleb tooteid ravimite või meditsiiniseadmetena ning ainete või ravimite kuuluvust 
narkootiliste või psühhotroopsete hulka; 

10. korraldab ravimite kõrvaltoimetest ja meditsiiniseadmetega seotud ohujuhtumitest teatamist 
ning sellekohast aruandlust; 

11. osaleb ravimeid ja meditsiiniseadmeid ning narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja 
lähteaineid käsitlevate õigusaktide ja seletuskirjade ettevalmistamises; 

12. koostab õigusaktide rakendamiseks ravimite ja meditsiiniseadmete tootmise, turustamise, 
säilitamise ja kasutamise juhendeid; 

13. edastab lähtudes õigusaktidest ravimite ja meditsiiniseadmete alast teavet; 

14. korraldab ravimite turustamise aruandlust, kontrollib selle õigsust ja objektiivsust ning 
süstematiseerib ja analüüsib seda; 

15. kontrollib narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemist meditsiinilisel ja teaduslikul 
eesmärgil ning annab välja asjakohaseid lubasid; 

16. teostab narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning lähteainete järelevalvet ning annab aru 
kooskõlas ratifitseeritud rahvusvaheliste konventsioonidega; 

17. teostab järelevalvet käsimüügi- ja retseptiravimite reklaami nõuetest kinnipidamise üle; 

18. kontrollib ettevõtteid, kus toodetakse, säilitatakse, turustatakse, kasutatakse või uuritakse 
ravimeid või meditsiiniseadmeid; 

19. annab hinnanguid apteekidest soodustingimustel väljastatavate ravimite loeteludesse 
kandmise taotlustele; 

20. menetleb tegevuslubade taotlusi (sh ravimite käitlemise tegevuslubade, lähteainete 
käitlemise tegevuslubade ning rakkude, kudede ja elundite käitlemise tegevuslubade 
taotlusi); 

21. menetleb müügiloata ravimite kasutamise taotlusi; 

22. teostab järelevalvet turule lastud meditsiiniseadmete nõuetele vastavuse üle; 

23. korraldab meditsiiniseadmetega seotud ohujuhtumite uurimist; 
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24. lahendab meditsiiniseadmete klassifitseerimisega seotud vaidlusi; 

25. teostab järelevalvet rakkude, kudede ja elundite käitlemise, välja arvatud eemaldamise, 
nõuete täitmise üle; 

26. esindab Eestit Euroopa Ravimiameti komisjonides ning teistes Euroopa Liidu ja 
rahvusvahelistes ravimite, meditsiiniseadmete ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete 
ning lähteainete alastes kogudes; 

27. täidab muid seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ning sotsiaalministri antud 
ülesandeid.  

Ravimiamet on niisiis ravimite ja meditsiiniseadmete tootmise, maaletoomise ja müügiga seonduva 
osas riiklik rakendusasutus, mis väljastab tegevuslubasid ning teostab kontrolli, vajadusel rakendab 
ka riiklikku sundi ning lahendab teatud tüüpi (meditsiiniseadmete klassifitseerimise alaseid) 
vaidlusi. Ravimiameti järelevalve laieneb lisaks ravimitele ja meditsiiniseadmetele ka rakkude, 
kudede ja elundite käitlemisele.  

Ravimiametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse sotsiaalminister kantsleri ettepanekul. 
Amet on jagatud osakondadeks, mida juhivad osakonna juhatajad, põhimääruse kohaselt võib 
osakonna siseselt moodustada büroosid, millel on oma juht, kes allub osakonna juhatajale. 
Ravimiameti peadirektor võib moodustada ameti tegevusalas nõuandva iseloomuga alalisi või 
ajutisi komisjone. Ravimiameti üle järelevalve teostamise ja ameti tegevuse lõpetamise osas 
sätestab põhimäärus üksnes, et see toimub õigusaktidega sätestatud korras. Vastavalt 
Sotsiaalministeeriumi põhimääruse § 8 lg 2 punktile 7 teostab sotsiaalminister mh ministeeriumi 
valitsemisalas olevate valitsusasutuste üle teenistuslikku järelvalvet. Ravimiameti eelarve kinnitab 
(sh vajadusel ka muudab) ja selle täitmist kontrollib sotsiaalminister (Ravimiameti põhimääruse § 1 
lg 3).  

Tervishoiuamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on talle 
pandud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab 
riiklikku sundi TTKS ja teiste seaduste alusel, ulatuses ja korras. Tervishoiuamet registreerib 
tervishoiutöötajaid, väljastab tegevuslube tervishoiuteenuse osutajatele, registreerib 
töötervishoiuteenuse osutajaid, teostab riiklikku järelevalvet ning korraldab kiirabi tegevust ja 
hädaolukorraks valmisolekut.  

Ametil on oma ülesannete täitmiseks õigus: siseneda kontrollitava isiku tegevuskohta ja kontrollida 
tervishoiuteenuse osutamise tingimusi ja nõuetele vastavust; tutvuda tervishoiuteenuste osutamist 
tõendavate dokumentidega; saada kontrollitava isiku juhtorganitelt ja tervishoiutöötajatelt seletusi; 
teha kontrollitavale isikule ettepanekuid tegevuse parandamiseks ning ettekirjutusi puuduste 
kõrvaldamiseks. 

Tervishoiuametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse kantsleri ettepanekul sotsiaalminister. 
Amet jaguneb osakondadeks.  

Tervisekaitseinspektsioon on samuti Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, 
mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja 
korras. Tervisekaitseinspektsiooni tegevusvaldkonnaks on nakkushaiguste epidemioloogia ja 
keskkonnatervis. Tervisekaitseinspektsioon omab ülevaadet nakkushaigustest ja nende levikust 
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riigis, annab nõu haiguste ennetamiseks ning aitab kaasa erinevate meetmete väljatöötamisel ja 
rakendamisel, mis on suunatud haiguste leviku tõkestamisele ja  kontrolli all hoidmisele. 

Tervisekaitseinspektsiooni järelevalve all on joogi- ja mineraalvesi ning basseini- ja suplusvesi. 
Lisaks kontrollib inspektsioon elanikele ilu- ja isikuteenuseid osutatavaid ettevõtteid ning jälgib, 
et kosmeetikatooted, laste mänguasjad, lutid ja müügil olevad kemikaalid oleksid tervisele ohutud. 
Tervisekaitseinspektsioon teostab järelevalvet laste- ja täiskasvanute hoolekandeasutuste, 
noortelaagrite ning kooli- ja koolieelsete lasteasutuste üle, jälgides nimetatud asutustes nii toitumist 
kui ka elu- ja õpperuumide vastavust nõuetele. 

Nagu eelnevast kirjeldusest näha tegeleb Tervisekaitseinspektsioon esmajoones Rahvatervise 
seaduse täitmisega. Inspektsiooni kulud kaetakse riigieelarvest, inspektsiooni eelarve kinnitab, 
muudab ja selle täitmist kontrollib sotsiaalminister. Inspektsioon on aruandekohustuslik 
sotsiaalministri ees. Inspektsiooni juhib peadirektor, kelle nimetab kantsleri ettepanekul ametisse 
sotsiaalminister. Vastavalt Tervisekaitseinspektsiooni põhimääruse § 15-le kuuluvad inspektsiooni 
struktuuri osakonnad, regionaalsed talitused ja laborid. Inspektsiooni struktuuriüksuse koosseisus 
võivad olla bürood. 

Sotsiaalministeeriumi interneti kodulehel on seisuga 18.02.2009. a avaldatud pressiteade, mille 
kohaselt on ministeerium saatnud e-õigusesse seaduse eelnõu1736, mille kohaselt liidetakse 
Tervisekaitseinspektsioon, Tervishoiuamet ja Kemikaalide Teabekeskus üheks Terviseametiks1737. 
Pressiteate kohaselt on valitsus Terviseameti loomise heaks kiitnud 08.01.2009. a. Terviseameti 
loomise põhjuseks tuuakse vajadus koondada ühte asutusse ministeeriumi valitsemisalas 
killustunud ja dubleeritud funktsioonid. Dubleerivaid järelevalve funktsioone teostavad hetkel 
nakkusohtliku materjali käitlemise osas nii Tervisekaitseinspektsioon kui Tervishoiuamet. 
Mõlemad asutused väljastavad ka nakkusohtliku materjali käitlemiseks tegevuslube. Terviseameti 
funktsioonidele  lisatakse meditsiiniseadmete järelevalve funktsioon, mida hetkel teostavad nii 
Ravimiamet kui Tervishoiuamet. Järelevalve apteekide üle antakse üle Ravimiametile. Eelnõu 
kohaselt alustab Terviseamet tööd 01.01.2010. a.  

Kuna Tervishoiuamet ja Tervisekaitseinspektsioon lakkavad senisel kujul peagi olemas olemast, on 
alljärgnevalt ära toodud ühendasutuse Terviseameti kavandatava põhimääruse kohaselt asutuse 
ülesanded ja pädevus.  

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mille tegevuse 
eesmärgiks on rahvastiku tervise poliitika, mis on suunatud tervist toetava ja parendava elu- ja 
õpikeskkonna kujundamisele ja orienteeritud kvaliteetsele tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele, 
elluviimine tervishoiu, tervisekaitse, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas. 

Terviseameti ülesanded:   

1) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid; 

                                                 
1736 http://eoigus.just.ee/?act=10&subact=1&ESILEHT_W=247160, 21.02 kell 22.24 
1737http://www.sm.ee/index.php?id=4&L=http%3A%2F%2Fwww.hjc.or.kr%2Fupload%2Fcs.txt&tx_ttnews[tt_news]=

180&cHash=90b06dcfd1, 21.02 kell 22.15 
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2) annab oma pädevuse piires õigusaktidega sätestatud korras välja lube, tunnistusi, kooskõlastusi 
ja muid dokumente; 

3) teeb õigusaktidega ettenähtud juhtudel ettekirjutusi ja otsuseid vastavalt oma pädevusele 
seadustes sätestatud korras; 

4) teeb järelevalvet  oma tegevusvaldkonnas; 

5) lahendab oma tegevusvaldkonnas patsientide ja muude isikute avaldusi ja taotlusi; 

6) teavitab avalikkust seire ja järelevalve käigus avastatud võimalikest terviseriskidest ning nende 
vältimisest ja avalikustab muude õigusaktidega ettenähtud teabe; 

7) teeb ettepanekuid õigusaktide muutmiseks ja väljatöötamiseks, vajadusel annab arvamusi 
õigusaktide eelnõude kohta ning osaleb õigusaktide eelnõude väljatöötamises;  

8) täidab õigusaktidest tulenevaid kriisireguleerimisalaseid ülesandeid ning töötab välja või osaleb 
oma  tegevusvaldkonna hädaolukorraks valmisoleku plaanide väljatöötamisel; 
9) nõustab isikuid ameti tegevusvaldkondadega seotud küsimustes; 
10) jälgib, hindab ja analüüsib tegevusvaldkondades kujunenud olukorda ning informeerib 
olukorrast ministeeriumi rahvatervise- ja tervishoiu osakonda; 

11) teeb koostööd valitsusasutuste ja teiste riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, 
sihtasutuste, mittetulundusühingute, juriidiliste ja füüsiliste isikutega, Euroopa institutsioonidega 
ning teiste riikide asjakohaste asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega; 

12) esindab riiki ameti tegevusvaldkondadega seonduvates Euroopa institutsioonides ja 
rahvusvahelistes organisatsioonides õigusaktides sätestatud korras või ministri korraldusel; 

13) teostab laboratoorseid uuringuid toodete ja keskkonna terviseohutuse hindamiseks ning 
nakkustekitajate kindlaksmääramiseks; 
14) tagab ametile teatavaks saanud ärialase teabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle 
avaldamist; 
15) korraldab oma teenistujate ja töötajate erialast täiendkoolitust; 
16) koostab ameti eelarve projekti ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande; 

17) osutab kinnitatud hinnakirja alusel tasulisi teenuseid; 

18) täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid;  

19) valitseb ameti valdusse antud riigivara. 

Terviseamet on valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet 
ning kohaldab riiklikku sundi. Terviseameti tegevusvaldkondadeks on: tervishoid; nakkushaiguste 
seire, ennetus ja tõrje; keskkonnatervis; kemikaaliohutus; meditsiiniseadmeohutus. Ameti 
põhiülesandeks on seadustega sätestatud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsiooni ja riikliku 
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järelevalve teostamine ameti tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise üle ja 
nende nõuete rikkumise korral riikliku sunni rakendamine. 

Terviseametil on oma eelarve ja ameti kulud kaetakse riigieelarvest. Ameti eelarve kinnitab, 
muudab ja eelarve täitmist kontrollib sotsiaalminister. Amet on aruandekohustuslik sotsiaalministri 
ees. Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist sotsiaalminister kantsleri 
ettepanekul. Ameti põhilisteks struktuuriüksusteks on osakonnad, järelevalvetalitused ja laborid. 
Osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood. Lisaks võivad kuuluda ameti struktuuri ametnikud, 
kes ei ole ühegi osakonna koosseisus ning kes alluvad vahetult peadirektorile.  

Tervise Arengu Instituut (edaspidi – TAI) on Sotsiaalministeeriumi hallatav riigi teadus- ja 
arendusasutus, mis tegutseb Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, teiste õigusaktide ja 
rahvusvaheliste lepingute alusel (TAI põhimääruse § 1 lg 1). TAI põhitegevuseks on tervise- ja 
sotsiaalvaldkonna teadus-, arendus- ja rakendustegevus (TAI põhimääruse § 3 lg 1). TAI 
põhieesmärk on Eesti rahvastiku tervise järjepidev areng ning elukvaliteedi püsiv tõus (TAI 
põhimääruse § 3 lg 2). Oma põhieesmärgi täitmiseks teostab TAI rahvastiku tervise- ja 
elukvaliteedialaste alus-, rakendus- ja hindamisuuringuid ning peab andmekogusid (tervise 
edenduse, sotsiaalkaitse, tervishoiu ning nende juhtimise alase teabe kogumine ja analüüsimine, 
statistika ja teadusuuringud andmekogudesse kogutud andmete pinnalt, nt vähiregister).  

TAI põhiülesanded on (TAI põhimääruse § 4): 

1. rahvastiku tervise- ja elukvaliteedialaste alus-, rakendus- ja hindamisuuringute tegemine 
(sealhulgas biomeditsiini-, epidemioloogia-, biostatistika-, tervishoiuökonoomika-, 
töötervishoiualaste ning käitumisuuringute läbiviimine, rahvastikurühmade terviseseisundi 
mõõtmine, väliskeskkonna tervistkahjustavate tegurite mõju uurimine); 

2. teadustöö tegemiseks, tervise- ja sotsiaalkaitse arendamiseks ning juhtimiseks vajalike 
andmekogude moodustamine ja pidamine, uuringuandmete kogumine, nende analüüsimine 
ja kättesaadavuse korraldamine; 

3. ettepanekute tegemine eesmärgi saavutamiseks vajalike poliitikate kujundamiseks, 
vastavate prognooside ja arengukavade koostamine, osalemine Sotsiaalministeeriumi 
valitsemisala poliitikate elluviimise strateegiate kavandamisel; 

4. Sotsiaalministeeriumi tellimusel või Sotsiaalministeeriumiga kooskõlastatult riiklike ja 
Euroopa Sotsiaalfondi programmide väljatöötamine, koordineerimine ja elluviimine, 
strateegiate rakendamiseks vajalike tegevuskavade väljatöötamine ja elluviimine;  

5. ekspertabi osutamine rahvastiku tervise- ja sotsiaalkaitsealastes küsimustes; 

6. iga-aastase rahvastiku tervise alase aruande koostamine; 

7. riiklike ja rahvusvaheliste programmide, kokkulepete ja lepingute ning uurimis- ja 
arendustoetuste taotlemise kaudu osalemine riigisiseses ning rahvusvahelises teadus- ja 
arendustegevuses; 

8. vajadusel riigi esindamine Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonide tervise 
arengu, sotsiaalkaitse ja elukvaliteedi valdkonna töörühmades, võrgustikes ja komiteedes; 
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9. tervise edenduse, sotsiaalkaitse, tervishoiu ning nende juhtimise alase teabe kogumine ja 
analüüsimine, selle kirjastamine ning edastamine avalikkusele, ministeeriumidele ja teistele 
institutsioonidele; 

10. tervisedenduslike ja sotsiaalkaitse valdkonna tegevuste hindamise korraldamine ja 
koordineerimine; 

11. TAI tegevusvaldkondi käsitlevate õigusaktide ja nende eelnõude, programmide ning 
projektide võimaliku mõju analüüs tervisele; 

12. tervise edenduse, sotsiaalkaitse, tervishoiu ning nende juhtimise alase täiendkoolituse 
vajaduse analüüsimine, õppekavade koostamine ja koolituse korraldamine, vastava 
õppematerjali väljatöötamine ning selle kirjastamine; 

13. sotsiaal- ja tervishoiuteenuste kvaliteeti tagavate standardite ning spetsialistide 
pädevusnõuete väljatöötamine; 

14. teadus- ja koolitusürituste korraldamine.  

TAI-d juhib ja esindab direktor, kes tagab asutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite 
õiguspärase ja otstarbeka kasutamise. Direktor valitakse avaliku konkursi korras, mille viib läbi 
TAI teadusnõukogu. Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib sotsiaalminister direktoriga kuni 
viieks aastaks töölepingu. 

TAI teadus- ja arendustegevusega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatakse vähemalt 7-
liikmeline teadusnõukogu, mille koosseisu kinnitab direktori ettepanekul sotsiaalminister. 
Teadusnõukogusse kuuluvad ametikoha järgi direktor, teadusdirektor ja teadussekretär. TAI 
strateegiliste küsimuste käsitlemiseks võib moodustada arendusnõukogu, mille koosseisu ja 
töökorra kinnitab direktori ettepanekul sotsiaalminister. Arendusnõukogu juhib direktor.  

TAI-l on oma tegevuse läbiviimiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt 
sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud materiaalsed 
väärtused. TAI teadus- ja arendustegevust finantseeritakse riigieelarvest, sihtannetustest, instituudi 
majandustegevusest saadud tulust ja muudest allikatest. TAI finantseerimine riigieelarvest toimub 
sihtfinantseerimise, riiklike teadus- ja arendusprogrammide, uurimis- ja arendustoetuste kaudu. 
TAI infrastruktuuri kulud ning riikliku tervisestrateegia elluviimisega seotud kulud kaetakse 
riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu 

TAI-le riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning TAI tegevuse vastavust 
põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollib sotsiaalminister. TAI direktor esitab 
sotsiaalministrile sotsiaalministri poolt kehtestatud tähtaegadel ja vormis riiklike 
tervishoiuprogrammide tegevuskavad ja tegevusaruanded 

Eesti Haigekassa ülesanded ja struktuur on lahti kirjutatud allpool Eesti Haigekassa seaduse 
juures.  

Eesti E-tervise Sihtasutus loodi 2005. aastal. Asutajateks olid Eesti Vabariik 
Sotsiaalministeeriumi kaudu, Sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Sihtasutus Tartu Ülikooli 
Kliinikum, Aktsiaselts Ida-Tallinna Keskhaigla, Mittetulundusühing Eesti Haiglate Liit, 
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Mittetulundusühing Eesti Perearstide Selts, Mittetulundusühing Eesti Kiirabi Liit.1738 Sihtasutuse 
asutamise eesmärgiks oli luua üleriigiline tervise infosüsteem, mis võimaldaks inimeste terviseinfo 
kogumist, säilimist ja kättesaadavust ühtsetel alustel ning korras. Patsiendi terviseandmed oleksid 
tervise infosüsteemi vahendusel igal ajal kättesaadavad sõltumata sellest, kus ja kui palju Eestimaal 
inimene on arstide juures käinud. Andmed oleksid kättesaadavad patsiendile endale, tema 
(igakordsele) raviarstile, perearstile, kiirabile. Tervise infosüsteemi saaks teatud tingimustel 
kasutada uuringute ja analüüside koostamiseks, riikliku statistika kogumiseks. Tervise infosüsteem 
on hetkel loomisjärgus. Nagu nähtub sihtasutuse asutajate profiilidest ning tervise infosüsteemi 
loomise eesmägist, koondab sihtasutus riigi, tervishoiuteenuse osutajate ning patsientide huve. 
Patsientide huvid ei ole sihtasutuses organisatsiooniliselt esindatud, kuid need tulenevad tervise 
infosüsteemi olemusest ning selle loomisel on nendega arvestatud.  

Sihtasutuse põhikirja1739 kohaselt on sihtasutuse eesmärkideks oma vara valitsemise ja kasutamise 
kaudu arendada ja hallata Eesti Vabariigi tervishoiu infosüsteemi komponente, samuti neid 
tegevusi koordineerida. 

Oma eesmärkide saavutamiseks sihtasutus:  

1. arendab ja haldab üleriigilisi e-tervise projekte; 

2. koordineerib ja arendab Eesti Vabariigi tervishoiuteenuse osutajate infosüsteemide 
ühtlustamist; 

3. arendab ja haldab üleriigilisi terviseregistreid ning vajadusel muid registreid; 

4. tegeleb tervisevaldkonna standardite ja klassifikaatorite arenduse ning haldusega; 

5. tegeleb üleriigiliste ravijuhiste arendamise koordineerimisega; 

6. teeb koostööd tervishoiuteenuste osutajatega, erialaühendustega ning muude tervishoiuga 
tegelevate institutsioonidega; 

7. loob oma tegevuseks ja eesmärgi saavutamiseks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ja 
infrastruktuuri, tagab selle töö ja arengu; 

8. publitseerib ja aktualiseerib avalikult kõik kohustuslikud tervisevaldkonna 
infotehnoloogilised standardid, klassifikaatorid, loendid, ravijuhised, muud standardid ning 
tervishoiu infosüsteemide tööks vajalikud keskselt hallatavad dokumendid; 

9. osaleb rahvusvahelistes tervishoiu infosüsteemide integratsiooni- ja arendusprojektides; 

10. täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seadusega või on vajalikud sihtasutuse 
eesmärgi saavutamiseks. 

Sihtasutus ei rakenda riiklikku sundi, ei maksa isikutele välja hüvitisi. Tuleviku perspektiivis peaks 
sihtasutus hakkama osutama isikutele (tervishoiuteenuse osutajatele, riigiasutustele, haigekassale, 
üksikisikutele) teenuseid, mis on eelkõige infotehnoloogilist iseloomu ja seisnevad andmevahetuse 
ja selle kvaliteedi tagamises. Sihtasutuse nõukogu kavandab sihtasutuse tegevust ning korraldab 
selle juhtimist ja teostab järelevalvet sihtasutuse ja juhatuse tegevuse üle. Nõukogus on üksteist 
liiget. Nõukogu liikmed määratakse kolmeks aastaks: Sotsiaalministeeriumi poolt viis liiget ning 

                                                 
1738 Arvutivõrgus: http://www.e-tervis.ee/eesti-e-tervise-sihtasutus.html, 20.03.2009, kell 15.30  
1739 Arvutivõrgus: http://www.e-tervis.ee/images/Juhendid/pohikiri_90009016.pdf  
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teiste asutajate poolt igaüks üks liige. Juhatuses on põhikirja kohaselt üks kuni kolm liiget. 
Sihtasutuse asutamisest saadik on juhatus olnud üheliikmeline. Sihtasutus on oma vara omanik. 
Sihtasutuse vara kasutatakse ainult sihtasutuse eesmärgi saavutamiseks. Sihtasutuse vara valdamist, 
kasutamist ja käsutamist  teostab  juhatus.  

Sihtasutuse vara moodustub: 

1. asutamisotsuse põhjal sihtasutusele üle antud varast; 

2. sihtotstarbelistest eraldistest riigi eelarvest; 

3. vahenditest, mis laekuvad sihtasutusele või tema struktuuriüksusele lepingute täitmisest või 
muul viisil nende tegevuse käigus; 

4. annetustest, toetustest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest; 

5. muudest laekumistest.  

Kuna sihtasutuse majandusaastate täitmise aruandeid ole võimalik avalikust arvutivõrgust kätte 
saada, ei ole kahjuks võimalik täpsemalt ülevaadet sihtasutuse tuluallikatest anda, samuti jääb 
seetõttu teadmata sihtasutuse tegevuse tulemuslikkus avaliku raha kasutamisel. Lähtudes asjaolust, 
et sihtasutuse tegevust finantseeritakse riigieelarvest tuleks sihtasutuse majandusaastate aruanded 
publitseerida avalikus arvutivõrgus, eelduslikult sihtasutuse enda kodulehel.  

Lisaks Eesti E-tervise Sihtasutusele on Sotsiaalministeeriumis loodud e-tervise osakond, mille 
peamiseks ülesandeks on korraldada ja koordineerida e-tervise projektide kavandamist ja 
rakendamist, tervise infosüsteemi haldamist ja arendamist, tervisevaldkonna 
meditsiinidokumentide andmekoosseisude, loendite ja klassifikatsioonide standardiseerimist ning 
nende tervishoiusüsteemi juurutamist (Sotsiaalministeeriumi põhimääruse § 13 lõige 71). Sisuliselt 
on tegemist Eesti E-tervise Sihtasutuse eesmärki ja ülesandeid dubleerivate ülesannetega. Jääb 
arusaamatuks, miks on lisaks sihtasutusele loodud samu ülesandeid täitev osakond 
Sotsiaalministeeriumis kui riigi huvid on sihtasutuses tugevalt kaitstud. Sihtasutuse nõukogu 
üheteistkümnest liikmest viis on riigi esindajad, nõukogu esimees on riigi esindaja ning osa 
sihtasutuse eelarvest tuleb otse riigieelarvest sihtotstarbelise eraldisena.1740 Kui Terviseameti 
loomisega optimeeritakse juhtimist ning likvideeritakse Sotsiaalministeeriumi haldusalas 
dubleerivad ülesanded, siis tasuks tõsiselt kaaluda Sotsiaalministeeriumi e-tervise osakonna 
vajalikkust. Kuna e-tervise osakond ministeeriumis ning sihtasutus täidavad samu ülesandeid, 
tasuks kaaluda ministeeriumis vastavate ülesannete vähendamist eesmärgiga optimeerida 
halduskulusid ning likvideerida dubleerivad tegevused. 

  

2.4. Tervishoiu rahastamine  

Tervishoiu kogukuludest on enamus riigi poolt finantseeritud. Rahastamine on riigi poolt 
organiseeritud erineval moel: vältimatu abi osutamine ravikindlustamata isikutele ja kiirabi 

                                                 
1740 2009. aasta riigieelarve seadus, rida 70001952 Sotsiaalministeerium, 4 Eraldised, 4500.03 (eraldised 
valitsussektorisse kuuluvatele sihtasutustele) Eesti E-tervise Sihtasutus 18 000 000 krooni.   
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rahastatakse üldistest maksudest, üldarstiabi ja eriarstiabi kuulub aga rahastamisele 
sotsiaalmaksust. Ravikindlustamata isikutele osutatava vältimatu abi rahastamiseks sõlmivad 
Sotsiaalministeerium ja haigekassa lepingu (TTKS § 6 lg 4), kiirabi rahastatakse riigieelarvest läbi 
Tervishoiuameti ning üldarstiabi ja eriarstiabi läbi haigekassa. Ravikindlustamata isikud tasuvad 
üldarstiabi, eriarstiabi ja iseseisva õendusabi eest omavahenditest (TTKS § 11 lg 2, § 23 lg 2 ja § 
26 lg 2). Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise käigus osutatud iseseisvat õendusabi 
rahastatakse riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti kaudu sõltumata isiku ravikindlustusega 
hõlmatusest (TTKS § 26 lg 3).  

Ravikindlustuseelarve allikaks on sotsiaalmaks. Sotsiaalmaksuseaduse § 1 kohaselt on 
sotsiaalmaks pensionikindlustuseks ja riiklikuks ravikindlustuseks vajaliku tulu saamiseks 
maksumaksjale pandud rahaline kohustis. 

Peamised tervishoiukulude katmise allikad Eestis on ravikindlustus (62,5% kogukulust 2006. 
aastal) ja inimeste omaosalus ehk otse inimeste poolt tasutav ravimite ja arstiabi maksumus 
(25,6%). Inimeste omaosalusmäär on aastate lõikes tasapisi kasvanud. Tervishoiuteenuste eest 
tasumise kulud moodustavad haigekassa kuludest ligikaudu 60-68%, millest suurima osakaaluga 
on kulud eriarstiabile.1741 Riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarved kokku moodustavad 
11,2% tervishoiu rahastamisest (vt tabel 1).  

Tabel 1. Peamised rahastamisallikad tervishoius aastate lõikes (%), 1995–2006  

 

Finantseerimise 
allikas 

1995 2000 2005 2006 

Avalik sektor 89,8 76,4 76,7 73,7 

Üldised maksud 
(riik ja kohalik 
omavalitsus) 

12,4 10,4 10,5 11,2 

Sotsiaalmaksu 
ravikindlustuse 
osa 

77,4 66,0 66,2 62,5 

Erasektor 7,5 23,3 23,0 25,6 

OOP maksed*  7,5 19,7 20,4 23,8 

Eraravikindlustus 0,01 1,0 0,3 1,1 

Muu 0,0 2,6 2,3 0,7 

Välisvahendid 2,7 0,3 0,3 0,6 

Allikas: Eesti: Tervisesüsteemi ülevaade, Maailma Terviseorganisatsioon, Euroopa 
Tervisesüsteemide ja –poliitika Vaatluskeskus, 2008, lk 66 tabel 3.1 

                                                 
1741 M. Jesse, A. Kasmel, Tervise- ja tervishoiupoliitika, lk 9, arvutivõrgus: 

http://www.fes.ee/failid/Tervishoid__M.Jesse__A.Kasmel_.pdf  23.02.2009, kell 16.34 
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Märkus: OOP tähistab out of pocket (maksed) 

„Kuigi Eestis on inimeste enda poolt otse tervishoiukaupade ja -teenuste tarbimisel tasutav osa 
järk-järgult tervishoiukuludes suurenenud, on valdavaks kulude katteallikaks avalik sektor läbi 
ümberjaotavate maksusüsteemide, mis tagab enamike teenuste kättesaadavuse inimeste 
sissetulekust sõltumatult. Avaliku sektori osakaalult tervishoiukulude katteallikana on Eesti 
Euroopa riikide keskmiste seas, Lätis ja Leedus on avaliku sektori osakaal tervishoiukulude 
katmisel madalam, Slovakkias ja Sloveenias samas Eestist kõrgem.“1742 

Lisaks ülal käsitletule rahastatakse TTKS § 52 lg 1 kohaselt riigieelarvest tervishoiukuludena 
Sotsiaalministeeriumi kaudu: 

1. tervishoiukorralduse toimimiseks vajaliku riigi tegevusvaru moodustamist, hoidmist ja 
uuendamist; 

2. tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni tegevust; 

3. riiklikke tervishoiuprogramme; 

4. tervishoiualast teadus- ja arendustegevust; 

5. riiklikke investeeringuid Vabariigi Valitsuse kinnitatud haiglavõrgu arengukava alusel; 

6. valmisolekut tervishoiuteenuste osutamiseks hädaolukorras; 

7. tervishoiuteenuse osutajate ehitiste kulumit; 

8. tervise infosüsteemi, välja arvatud tervishoiuteenuse osutaja kulutusi tervise infosüsteemiga 
liidestumiseks ja andmete edastamiseks, sealhulgas ravijärjekorra ning meditsiiniliste 
ülesvõtete kättesaadavaks tegemiseks vajalike andmete edastamiseks. 

 

3. Rahvusvahelise ja Euroopa õiguse suunised ning välisriikide regulatsioonid  

3.1. Rahvusvahelisest õigusest ja Euroopa õigusest tulenevad suunised 

3.1.1. Rahvusvaheline õigus 

Rahvusvaheline õigus ei anna täpseid suuniseid, kuidas peaks riigi sotsiaalse kaitse süsteem olema 
korraldatud. Nii nagu sotsiaalpoliitika puhul üldiselt, lähtutakse ka korralduse osas põhimõttest, et 
tegemist on siseriikliku küsimusega ja seetõttu on riigil suur otsustamisvabadus, kuidas sotsiaalset 
kaitset korraldada. Mõned korraldust puudutavad põhimõtted võib aga rahvusvahelisest õigusest 
siiski leida. 

3.1.1.1. ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt 

ÜRO majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvaheline pakt on üks kõige 
laiaulatuslikumaid sotsiaalse kaitse alaseid kokkuleppeid maailmas, hõlmates kõige olulisemaid 

                                                 
1742 M. Jesse, A. Kasmel, Tervise- ja tervishoiupoliitika, lk 8, arvutivõrgus: 

http://www.fes.ee/failid/Tervishoid__M.Jesse__A.Kasmel_.pdf  23.02.2009, kell 16.34  



632 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
8.TEEMA. SOTSIAALSE KAITSE KORRALDUS   

sotsiaalseid õigusi, ja sidudes nende õiguste tagamise kohustusega 149 riiki.1743 Eesti suhtes jõustus 
pakt 21.jaanuaril 1992.a.1744  

Pakt sisaldab muude õiguste kõrval õigust sotsiaalkindlustusele (artikkel 9), küllaldasele 
elatustasemele (artikkel 11) ja tervise kaitsele (artikkel 12). Iga ühinenud riik on kohustatud 
olemasolevate ressursside piires rakendama maksimaalseid abinõusid, et tagada järk-järgult täielik 
paktis tunnustatud õiguste teostamine (artikkel 2 lg 1). Pakti artiklite kohta antud kommentaarid 
sisaldavad märksõnu sotsiaalse kaitse korralduse ja finantseerimise kohta. 

Kommentaar nr 31745 

Kommentaar nr 3 käsitleb riikidele pandud kohustuste olemust.  

Kommentaaris märgitakse, et pakt on neutraalne riikide poliitiliste ja majanduslike süsteemide 
suhtes; aktsepteeritakse majanduslike ja poliitiliste süsteemide erinevust; oluline on, et riik 
tunnustaks paktis sisalduvaid õigusi ja tagaks võetud kohustuste täitmise (p 8).  

Asutuste omavahelise koostöö printsiibi võib tuletada põhimõttest, et paktis sisalduvad õigused 
on omavahel dünaamiliselt seotud. Kuna tagada tuleb kõik paktis sisalduvad õigused, peab 
sotsiaalne kaitse olema korraldatud nii, et erinevad meetmed ja protsessid üksteist toetaksid; 
vältima peab olukordi, kus õiguste rakendamisel tekiks vastuolu (p 1). 

Kuna kõigi õiguste tagamisel tuleb vältida diskrimineerimist (p 1), siis tuleb ka õiguste 
rakendamisel jälgida, et sotsiaalse kaitse korraldus ei tooks kaasa diskrimineerimist. 

Pakti täitmine eeldab, et sotsiaalse kaitse süsteeme arendatakse pidevalt – see tuleneb õiguste 
progressiivse realiseerimise saavutamise põhimõttest (p 2). Sotsiaalse kaitse süsteemide pidev 
arendamise vajadus tähendab, et sotsiaalse kaitse korraldus peab vastama kaasaegsetele 
nõuetele. 

Regressiivsete meetmete kasutamist kaalutakse järelevalve teostamisel eriti hoolikalt. Selliste 
meetmete kasutamine peab olema täielikult õigustatud ning abinõud, s.h riigi enda ressursid, aga ka 
rahvusvaheline koostöö ja abi, peavad olema maksimaalselt, olemasolevate ressursside piires, 
rakendatud (p 9 ja 13). Nimetatud põhimõttest tulenevalt tuleb enne sotsiaalse kaitse korralduses 
tehtavate muudatuste elluviimist hoolikalt kaaluda võimalikke kaasnevaid negatiivseid 
tagajärgi ja kasutada kõiki võimalusi nende vähendamiseks. 

Kommentaar nr 141746 

Kommentaar nr 14 käsitleb õigust tervisele.  

                                                 
1743 Office of the High Commissioner for Human Rights. Arvutivõrgus: http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_cescr.htm, 11.jaanuar 2009. 

1744 Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakt. – RT 1993, 10/11 13.  

1745 General Comment No. 3. The nature of States parties obligations (Art. 2, para. 1 of the Covenant).  14/12/90. Arvutivõrgus:  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/099b725fe87555ec8025670c004fc803/94bdbaf59b43a424c12563ed0052b664?OpenDocument#*%20Contained%20i, 20.detsember 2008.  

1746 General Comment No. 14. The right to the highest attainable standard of health (art. 12) . - E/C.12/2000/4. Arvutivõrgus: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En?OpenDocument, 20.detsember 2008. 
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Kommentaari kohaselt tuleb tagada võrdne ja õigeaegne juurdepääs ennetavatele ning ravi- ja 
rehabilitatsiooniteenustele ning terviseõpetusele, regulaarsetele läbivaatustele ja ravimitele (p 17). 
Järelikult peab tervishoid olema korraldatud nii, et meetmed tagaksid nimetatud eesmärkide 
saavutamise. Kas teenuseid ja muid meetmeid osutavad riigiasutused, muud avalik-
õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud, ei oma siinkohal tähendust.  

Rõhutatud on, et avalikkuse esindajad peavad saama osaleda riigi tervishoiuorganisatsiooni 
korralduse ja ravikindlustuse küsimustega seotud otsuste tegemises (p 17). Sellest põhimõttest saab 
järeldada, et enne oluliste otsuste tegemist tuleb avalikkuse esindajatega vähemalt 
konsulteerida. Võimalik, et ainult konsulteerimisest ei piisa, vaid avalikkuse esindajaid tuleb 
kaasata juhtimistegevusse. 

Regressiivsed meetmed ei ole lubatud. Igasuguse regressiivse meetme kohaldamisel on riigil 
kohustus tõendada, et eelnevalt on kõiki alternatiive hoolikalt kaalutud ja meetmete kohaldamine 
on täielikult õigustatud (p 32). Siit võib tuletada järelduse, mis kattub kommentaari 3 põhjal tehtud 
järeldusega, et enne ümberkorralduste elluviimist tuleb hoolikalt kaaluda võimalikke 
kaasnevaid negatiivseid tagajärgi ja kasutada kõiki võimalusi nende vähendamiseks. 

Riik peab õigust tervisele respekteerima, kaitsma ja täitma (p 33). Järelikult peab 
tervishoiukorraldus olema sellise organisatsiooniga, mis tagab nimetatud eesmärkide 
saavutamise. Riigile jääb lõppvastutus õiguste tagamise eest.  

Kommentaar nr 1911747 

Kommentaar nr 191 käsitleb õigust sotsiaalkindlustusele.  

Kommentaari kohaselt peavad sotsiaalkindlustuse administreerimise kulude kandmises osalema 
avalikud fondid (punkt 4 (a)). Kuna on vähetõenäoline, et kõik abivajajad saaksid vajaliku kaitse 
kindlustuse printsiibil põhineva süsteemi kaudu, on vajalikud ka mitteosamakselised skeemid (s.t 
universaalseid ja sotsiaalabil põhinevad) (punkt 4 (b)). Eeltoodust järeldub, et ainult 
erakindlustusel põhinev sotsiaalkaitse korraldus ei ole aktsepteeritav; sotsiaalkaitse 
süsteemid peavad tagama abi ka isikutele, kes mingi põhjusel ise süsteemi panustada ei saa.  

Sotsiaalkindlustussüsteem peab olema õigusaktidega kehtestatud ning võimuorganid peavad võtma 
vastutuse süsteemi efektiivse administreerimise ja järelevalve eest. Süsteemid peavad olema 
jätkusuutlikud, k.a tagama, et pensioniõigusi saaksid realiseerida tulevased põlvkonnad (p 11). 
Vajalik on, et süsteemidesse panustatavad osamaksed oleksid ette kindlaksmääratud ning otsesed, 
kaudsed ja seotud kulutused suuruses, mis ei ohustaks õiguste teostamist (p 25). Osamakseid 
tegevatel isikutel peab olema võimalik (oma esindajate kaudu) osaleda süsteemi 
administreerimises. Tuleb tagada, et inimesed saaksid oma õiguste kohta teavet (p 26). Esitatud 
punktidest võib teha mitu järeldust: ei piisa, kui sotsiaalsed riskide maandamiseks on vaid tava- 
või eraõiguslikud meetmed – sotsiaalkindlustussüsteemi olemasolu eelduseks on, et see on 
võimuorganite poolt õigusaktidega kehtestatud; võimuorganid peavad ka vastutama süsteemi 
toimimise eest – tagama selle efektiivse administreerimise ja järelevalve; finantseerimise 

                                                 
1747 General Comment No. 191. The right to social security (art. 9). - E/C.12/GC/19. 
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alused peavad olema selged ja jätkusuutlikud, finantseerimises osalevatel isikutel peab olema 
võimalus süsteemi korraldamises osaleda; inimesed peavad saama oma õiguste kohta teavet.   

Õigusi peab saama realiseerida õigeaegselt ning takistusteta, ka süsteemi panustamine peab olema 
takistusteta (p 27). Nende põhimõtete rakendamisel on õiguslike meetmete kõrval oluline tähtsus 
sotsiaalse kaitse korralduses kaasaegsete infotehnoloogiliste võimaluste kasutamisel.  

Erinevate õiguste realiseerimine peab olema omavahel seotud, õigused peavad üksteist täiendama 
(p 28). Näitena on toodud, et sotsiaalkindlustusalaste õigustega samaaegselt tuleb arvestada 
artiklist 6 tulenevat kohustust tagada puuetega inimestele rehabilitatsiooniteenused, artiklist 10 
tulenevat kohustust tagada peredele ja eakatele inimestele abi, artiklist 11 tulenevat kohustust võtta 
meetmeid vähendamaks vaesust ja sotsiaalset tõrjutust ja artiklist 12 tulenevat kohustust võtta 
meetmeid haiguste ennetamiseks ning tervishoiuteenuste edendamiseks. Õiguste seotus eeldab 
asutuste vahelist koostööd. Järeldus kattub kommentaari nr 3 põhjal tehtud järeldusega.  

Kuna kõigi õiguste tagamisel tuleb vältida diskrimineerimist (p 29), siis tuleb ka õiguste 
rakendamisel jälgida, et sotsiaalse kaitse korraldus ei tooks kaasa diskrimineerimist. Järeldus 
kattub kommentaari nr 3 põhjal tehtud järeldusega.  

Kommentaaris käsitletakse ka õiguste tagamist piiriülesel liikumisel: kui inimene on mingi riigi 
süsteemi panustanud ja vahetab elukohta, tuleb tagada, et ta ei jääks hüvitisest ilma või et talle 
tagastataks tema poolt panustatud osa (p 36). Piiriüleste juhtumite lahendamine eeldab 
erinevate riikide pädevate asutuste koostööd, sest väljamaksete tegemiseks on vaja 
usaldusväärset teavet selle kohta, et inimene vastab hüvitise saamise tingimustele (nt 
pensionäridele võivad olla kehtestatud töötamise piirangud vmt).  

Avalike fondide kaasamise ja rahvusvahelise koostöö vajadust kinnitab p 41, kus rõhutatakse 
ühtlasi, kuivõrd oluline roll on sotsiaalkindlustusalastel õigustel inimväärikuse tagamisel.   

Nagu kommentaari nr 3 puhul, on ka kommentaaris nr 191 märgitud, et eeldatakse, et 
regressiivsed meetmed on keelatud. Juhul, kui seda on tehtud, hindab rakendamise üle 
järelevalvet teostav komitee, kas (1) oli olemas õigustatud põhjus; (2) kaaluti alternatiive; (3) 
asjassepuutuvad grupid osalesid meetmete ja alternatiivide hindamisel; (4) meetmed on kedagi 
diskrimineerivad; (5) meetmetel on pikaajaline või jätkuv mõju või kas mõni grupp jääb ilma 
kaitseta; (6) sõltumatute ekspertide poolt on tehtud meetmete analüüs (p 42) . Sotsiaalse kaitse 
korraldus peab tagama, et regressiivsete meetmete rakendamisel oleksid kõik loetletud 
tingimused täidetud ning aruandluse seisukohalt on oluline, et nende kohustuslike sammude 
läbimine oleks dokumenteeritud. 

Nagu kommentaaris nr 14, on ka kommentaaris nr 191 märgitud, et nagu iga inimõiguse puhul, 
tuleb ka antud juhul tagada, et vastavat õigust respekteeritaks, kaitstaks ja täidetaks. Punkti 44 
kohaselt tähendab õiguse respekteerimine, et õiguse kasutamisse ei sekkutaks. See tähendab antud 
juhul nt seda, et riik hoidub igasugusest praktikast, mis eitab või piirab võrdset juurdepääsu 
sotsiaalkindlustusele, sekkub omavoliliselt või põhjusetult inimeste endi poolt abi andmise või 
traditsioonilise abistamise korraldusse ning sekkub omavoliliselt või põhjusetult institutsioonide 
tegevusse, mis on loodud inimeste endi või nende ühenduste poolt. Punkti 45 kohaselt tähendab 
õiguse kaitsmine, et riigid hoiavad ära ka kolmandate isikute poolt õigustesse sekkumise, nt 
keelates olukorrad, kus nende isikute poolt hallatavatele skeemidele puuduks põhjendamatute 
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tingimuste tõttu juurdepääs. Punkti 46 kohaselt, kui sotsiaalkindlustusskeeme opereerivad või 
kontrollivad kolmandad isikud, jääb riigile vastutus sotsiaalkindlustussüsteemi korralduse eest. 
Tuleb rakendada ennetavaid meetmeid nagu nt õiguslik raamistik ja sõltumatu järelevalve. Õiguse 
täitmine tähendab punktide 47-48 kohaselt, et riigid peavad aitama kaasa õiguste realiseerimisele 
võttes positiivseid meetmeid. 

Arenenud majandusega riikidel on eriline vastutus aidata kaasa õiguste realiseerimisele 
arenguriikides (p 55). Punkti 56 kohaselt tuleb kaasa aidata ka rahvusvahelise õiguse 
edendamisele, sõlmides muuhulgas vastastikku kahe- ja mitmepoolseid lepinguid, mis tagaksid 
piiriülestel juhtudel töötajate õiguse sotsiaalkindlustusele.  

Kui vastutus sotsiaalkindlustuse rakendamise eest on delegeeritud regionaalsetele või 
kohalikele võimuorganitele, jääb lõppvastutajaks õiguste tagamise eest siiski riik (p 73). Riik 
peab tagama, et ka need võimuorganid teostaksid efektiivset järelevalvet ja tagaksid süsteemi 
rakendamise.  

Kõigi isikute suhtes, kelle õigust on rikutud, peab olema võimalus olukorra heastamiseks, k.a 
õiguste ennistamiseks ja kompensatsiooni maksmiseks (p 77).  

Riik peab õiguste tagamiseks tegema koostööd Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni, Maailma 
Terviseorganisatsiooni, Rahvusvahelise Valuutafondi, Maailma Panga jt pädevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega (p 82, 83).  

3.1.1.2. Euroopa Nõukogu parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta 

1961.a heakskiidetud Euroopa sotsiaalharta on inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 
osapool sotsiaalsete õiguste tagamisel1748. Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalhartas on 
kokku 31 õigust, käesoleva teema kontekstis on neist olulisemad artiklid 11 (õigus tervise kaitsele) 
ja 12 (õigus sotsiaalkindlustusele). Nimetatud artiklite case law’st1749 võib leida märksõnu 
sotsiaalse kaitse korralduse ja finantseerimise kohta. 

Artikli 11 lg 1 kohaselt kohustuvad lepingupooled kas otseselt või koostöös avalik-õiguslike ja 
eraõiguslike organisatsioonidega võtma vajalikke meetmeid, et võimaluste piires likvideerida 
terviserikete põhjused. Case law kohaselt tähendab see kohustus, et tervishoiukulud peavad 
vähemalt osaliselt olema kaetud kollektiivsetest finantseerimisallikatest. Tasuliste 
tervishoiuteenuste puhul tuleb astuda samme, et vähendada kõige raskemas olukorras olevate 
patsientide rahalist koormust. Teenuste korraldus peab tagama, et ravi saadakse õigeaegselt.  

Artikli 12 lõike 1 kohaselt kohustuvad lepingupooled looma või säilitama 
sotsiaalkindlustussüsteemi. See kohustus tähendab, et  sotsiaalkindlustus-süsteem peab olema 
õigusaktidega kehtestatud ja ka praktiliselt olemas olema. Iga riik otsustab ise oma 
sotsiaalkindlustussüsteemi korralduse. Sotsiaalkindlustussüsteem on olemas, kui see hõlmab 
tervishoiuteenuseid, haigushüvitisi, töötushüvitisi, vanadushüvitisi, tööõnnetushüvitisi, peretoetusi 
ja emadushüvitisi. Süsteemi finantseerimine peab olema kollektiivne, s.t rahastamist tööandjate ja 

                                                 
1748 Euroopa sotsiaalharta preambul. - European Social Charter (Euroopa sotsiaalharta). 1961. - CETS 35. 
1749 European Committee of Social Rights. Case law Digest. Arvutivõrgus: 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Digest/DigestIndex_en.asp, 15.jaanuar 2009. 
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töövõtjate poolt ja/või riigieelarvest. Süsteem peab hõlmama ravikindlustuse ja peretoetuste puhul 
väga suure osa rahvastikust ja haigushüvitiste, emadushüvitiste, töötushüvitiste, pensionide ja 
tööõnnetuste ja kutsehaiguste puhul väga suure osas aktiivsest elanikkonnast. Kui süsteemi 
rahastatakse maksude kaudu, peab see hõlmama isikuid ilma diskrimineerimiseta (nt ei ole lubatud 
kehtestada õiguse tekkimise eeldusena pikka elamisperioodi nõuet). Sissetulekuasendusena 
makstavad sotsiaalkindlustushüvitised peavad tagama teatatud perioodi jooksul piisava suurusega 
asendus-sissetuleku ja ei tohi olla madalamad Eurostati poolt arvestatud vaesusriski piirist.  

Artikli 12 lõike 3 kohaselt peavad lepingupooled püüdma järk-järgult tõsta 
sotsiaalkindlustussüsteemi taset. See tähendab skeemide laiendamist, uute riskide eest kaitsmist või 
hüvitiste taseme tõstmist. Regressiivsete meetmete kasutamine ei tähenda automaatselt, et oleks 
tegemist rikkumisega. Järelevalve menetluses hinnatakse muudatuste olemust, muudatuste 
tegemise põhjuseid, muudatuste ulatust, reformi vajadust, sotsiaalabi meetmete olemasolu kui 
isikud jäävad muudatuste tegemise tõttu puudusesse, muudatuste tulemusi. Kui eesmärgiks on 
avalike vahendite parem kasutamine, siis seda võidakse tõlgendada kui vajalikke meetmeid 
süsteemi hoidmiseks ja jätkusuutlikuks arenguks. Siiski ei tohi muudatuste tulemusena 
sotsiaalkindlustussüsteemi asendada sotsiaalabi süsteemiga.  

Eeltoodu põhjal võib öelda, et korraldamist puudutavad põhimõtted ei erine ÜRO pakti 
kommentaarides toodud põhimõtetest: riik on vaba otsustamaks, kuidas 
sotsiaalkindlustussüsteemi korraldada, kuid süsteem peab olema õigusaktidega kehtestatud 
ning kollektiivselt (avalikest fondidest) finantseeritud. Diskrimineerimine on keelatud. Eraldi 
on tähelepanu pööratud, et sotsiaalkindlustusskeemidega tuleb hõlmata suur osa elanikkonnast 
või töötajatest (nt ei ole piisav, kui skeemid hõlmavad ainult avalikke teenistujaid). Regressiivsete 
meetmete kasutamine on ei ole välistatud, kuid sotsiaalkindlustussüsteemi sotsiaalabiga 
asendada ei ole lubatud. 

3.1.1.3. Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeks 

Sotsiaalharta artikli 12 lõike 2 kohaselt peavad lepingupooled tagama sotsiaalkindlustus-süsteemi 
toimimise vähemalt sellisel tasemel, mis on vajalik Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi 
ratifitseerimiseks. Eesti on Euroopa Sotsiaalkindlustuskoodeksi ratifitseerinud. Koodeks kehtestab 
sotsiaalkindlustuse miinimumstandardid.   

Artikkel 6 lubab koodeksi täitmisel arvesse võtta kindlustuskaitset, mis ei ole siseriiklike 
õigusaktide kohaselt kaitstavatele isikutele kohustuslik, kui see on riigi subsideeritud või täiendav 
kindlustus ja selle üle teostavad järelevalvet riigiasutused või seda administreerivad ühiselt 
tööandjate ja töötajate ühendused. Järelikult, miinimumnõuete täitmisel võetakse mõnel juhul 
arvesse ka vabatahtlikku kindlustust. Eelduseks on, et vabatahtlik kindlustus oleks teatud viisil 
korraldatud.   

Artikli 70 lõike 1 kohaselt kaetakse hüvitiste osutamise ja administreerimise kulud kollektiivselt 
kindlustusosamaksete või üldiste maksude kaudu või mõlemal viisil. Lõike 3 kohaselt vastutab 
lepingupool hüvitiste õigeaegse osutamise eest ja rakendab sel eesmärgil kõiki vajalikke abinõusid. 
Lepingupool tagab, kus vajalik, finantstasakaalu käsitlevate kindlustusstatistiliste uuringute ja 
arvutuste perioodilise teostamise, seejuures igal juhul enne muudatuste tegemist hüvitiste, 
kindlustusosamaksete määra või maksude osas, mis on seotud hõlmatud juhtumitel kulude 
katmisega.  
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Artikli 71 kohaselt, kui skeemi ei halda valitsusasutus, peavad kaitstavate isikute esindajad 
juhtimises osalema või nendega tuleb kehtestatud tingimustel konsulteerida; siseriiklikud 
õigusaktid võivad ette näha tööandjate (ja mitte töötajate) esindajate ja riigiasutuste ühise 
juhtimise. Riigile jääb üldine vastutuse koodeksi rakendamisega seotud asutuste ja teenuste 
administreerimise eest.  

Eeltoodu põhjal võib öelda, et võrreldes sotsiaalhartaga, on korralduse osas pööratud rohkem 
tähelepanu sotsiaalkindlustusskeemis osalevate inimeste kaasamisele skeemi juhtimisse. 
Uudse aspektina on välja toodud vabatahtliku kindlustuse arvesse võtmise võimalus ning 
uuringute ja arvutuste perioodilise teostamise vajadus. Muud korraldust puudutavad 
põhimõtted kattuvad sotsiaalharta ja ÜRO pakti põhimõtetega.  

3.1.2. Euroopa Liidu õigus 

Euroopa Liidu  õigusaktid ei sea sotsiaalse kaitse korraldusele konkreetseid reegleid. Samuti ei 
kehtesta nad, et erasektorit tuleb sotsiaalkaitse korraldusse kaasata. M. Burgi on kokkuvõtvalt 
märkinud, et „EÜ asutamisleping ei kohusta erastama, vaid jätab liikmesriikide valida, kuhu 
tõmmata piir riigi ja majanduse vahel (art 295). Seoses vabal konkurentsil põhineva avatud 
turumajanduse põhimõttega (art 4 lg 1) reguleerib ühenduse õigus üldist majandushuvi pakkuvaid 
teenuseid (art 16) sellest hetkest alates, kui riik või kohalik omavalitsus otsustab neid teenuseid 
mitte enam ise osutada, vaid selle ülesande mõnele ettevõttele üle anda või teda rahaliselt 
toetada.”.1750   

3.1.2.1. Konkurentsireeglite rakendamine 

Kui erasektor on sotsiaalse kaitse korraldusse kaasatud, tuleb arvestada konkurentsireeglitega. 
Vastavalt kohtupraktikale on konkurentsireeglitele allutatud nt:1751  

- avalik tööhõivebüroo, kui tema juhtimine toimub eraettevõtte poolt ja tulu saamise 
eesmärgil;1752 

- mittetulundusühing, mis korraldab vabatahtlikkuse alusel kogumisprintsiibile rajatud 
täiendavat pensioniskeemi;1753 

- kollektiivlepingu alusel loodud pensionifond, mis korraldab kohustuslikku täiendavat 
pensioniskeemi;1754  

- vabakutseliste (meditsiinitöötajate) esindusorganisatsiooni poolt loodud pensionifond, mis  
korraldab kohustuslikku täiendavat pensioniskeemi; 1755  

                                                 
1750 

M. Burgi. Osundatud, D 74. 

1751 S. Van Raepenbusch. Konkurents ja ühiskond: tasakaalu otsingud Ühenduse kohtuniku töös. Konverents 
solidaarsusest, Brüssel, 30.mai 2005. 

1752 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus asjas C-41/90,  Höfner, Höfner ja Elsen, p 21 ja 22. 
1753 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus asjas C-244/94, Fédération française des sociétés d'assurance, Société Paternelle-

Vie, Union des assurances de Paris-Vie ja Caisse d'assurance et de prévoyance mutuelle des agriculteurs versus 
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche, p 14. 

1754 Euroopa Ühenduste Kohtu otsused asjades C-67/96, Albany International, p 81-87; C-115/97, Brentjens 
Handelsonderneming, p 81-87; C-219/97, Maatschappij Drijvende Bokken, p 70-77. 

1755 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus ühendatud asjades C-180/98 ja C-184/98, Pavlov.  
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- esmaabi ja haigete transpordi ülesandes tegutsevad tervishoiuorganisatsioonid.1756 

Konkurentsireegleid ei kohaldata, kui tegevus on seotud avaliku võimu volituste kasutamisega või 
kui tegevus oma olemuse, eesmärgi või sellele kohalduvate reeglite tõttu ei kuulu 
majandustegevuse valdkonda.1757 Nii ei laiene konkurentsireeglid isikutele, kes teostavad eranditult 
sotsiaalset tegevust.  

Konkurentsireegleid välistavaks pretsedendiks on kohtuasi Poucet ja Pistre.1758 Tegemist oli 
monopoolsete sotsiaalkaitse (Prantsusmaa haigus- ja raseduskindlustuse ja vanaduskindlustuse) 
asutustega. Kohus otsustas, et asutused, kes osalevad riikliku sotsiaalkindlustuse korraldamisel, 
täidavad eranditult sotsiaalset funktsiooni, mis tugineb rahvusliku solidaarsuse printsiibile ning on 
ilma kasu saamise eesmärgita. Hüvitisi makstakse seaduse alusel ja nende suurus on sõltumatu 
sissemaksete suurusest. Kohus otsustas, et sellistele tunnustele vastav tegevus ei ole majanduslik 
tegevus ja asutused, kellel on vastavad kohustused, ei ole ettevõtted (p 18 ja 19). 

Järgnenud kohtulahendite1759 põhjal võib teha üldistava järelduse, et ühenduse 
konkurentsieeskirjade rakendamine sotsiaalse kaitse korralduses sõltub eelkõige sellest, 
kuivõrd solidaarne on sotsiaalkindlustusskeem, mida korraldatakse, ja kas seda korraldav 
asutus tegutseb kasumi saamise eesmärgil või mitte. Kui solidaarsust ei ole või solidaarsuse aste 
on ebapiisav, siis tuleb järgida konkurentsieeskirju.1760 Kui täidetakse ainult sotsiaalse iseloomuga 
funktsiooni (tegevus on täielikult solidaarne), siis EÜ asutamiselepingu1761 artiklite 81 ja 82 
reegleid kohaldada ei tule.1762 Nende kahe võimaluse vahel on juhtumid, kus korraldavaid asutusi 
liigitatakse ettevõteteks ühenduse konkurentsieeskirjade alusel, kuid samas võivad nad omandada 
eriõiguse, korraldamaks tegevust määratud sektoris.1763, 1764   

  

3.1.2.2. Teenuste vaba osutamine 

Euroopa Kohus on Euroopa Liidu asutamislepingu tõlgendamise teel laiendanud isikute vaba 
liikumise ja teenuste vaba osutamise põhimõtteid sotsiaalvaldkonnas tervishoiuteenustele, retsepti 
ravimitele ja meditsiinilistele abivahenditele.1765 Nii leiab Euroopa Kohus otsuses nr C-158/96 
(Kohll), et liikmesriikide õigus ise korraldada oma sotsiaalkindlustussüsteeme ei välista 
asutamislepingu kohaldamist ning et liikmesriigid peavad oma sotsiaalkindlustussüsteeme 
korraldades arvestama asutamislepingu põhimõtetega.1766 Tervishoiuteenuste piiriülese osutamise 

                                                 
1756 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus asjas C-475/99, Ambulanz Glöckner, p 19. 
1757 Euroopa Ühenduste Kohtu otsus asjas C-309/99, Wouters. 
1758 Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-159/91, Poucet ja Pistre, p 17. 
1759 Vt nt Euroopa Ühenduste Kohtu otsus kohtuasjas C-218/00, Cisal.  
1760 Vt nt Euroopa Ühenduste Kohtu otsus kohtuasjas C-174/97, FFSA.  
1761 Euroopa Ühenduse Asutamisleping - ELT C 321E , 29.12.2006. 
1762 Vt nt Poucet ja Pistre; Cisal; osundatud ning Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-264/01, AOK. 
1763 Vt nt Alabany International; Pavlov; Ambulanz Glöckner. Osundatud. 
1764 Vt täiendavalt ka A.Henberg, M. Huberg. Kollektiivsetele koondamistele reageerimine, reageerimisteenuse 

rakendamise õiguslik analüüs. 2007; A.Kalbus. The concept of non-economic services of general interest. 
University of Amsterdam, Amsterdam Law School, Master thesis. 2007.  

1765 Näiteks: Euroopa Kohtu otsused nr nr C-158/96 (Kohll), nr C-120/95 (Decker), nr C-372/04 (Watts), nr C-157/99 
(Smits ja Peerbooms), nr C-368/98 (Vanbraekel).   

1766 Euroopa Kohtu otsus nr C-158/96 (Kohll) punktid 19 – 21 ning punkt 25 
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juhtude sagenemise tõttu on Euroopa Kohus vastu võtnud mitmeid olulise tähtsusega otsuseid 
tervishoiuteenuste piiriülese vaba osutamise osas.1767 Euroopa Kohus, kelle ainupädevuses on 
tõlgendada asutamislepingut, leiab, et meditsiiniline tegevus, nii ambulatoorne kui statsionaarne, 
kuulub asutamislepingu artikli 60 (uus artikkel 50) reguleerimisalasse (majanduslik tegevus).1768 
Seega, hoolimata tervishoiuteenuste erinevusest võrreldes teiste teenustega, kehtib neile samuti 
teenuste vaba liikumise põhimõte, mis tuleneb asutamislepingu artiklitest 59 (uus artikkel 49) ja 60 
(uus artikkel 50). Sellest tulenevalt on ühenduse õigusega vastuolus selline regulatsioon, mille 
rakendamisel muutub liikmesriikidevaheline tervishoiuteenuste osutamine keerulisemaks kui see 
on konkreetse liikmesriigi siseselt.1769 Sellest tulenevalt on Euroopa Kohus leidnud, et 
regulatsioon, mis seab teises liikmesriigis osutatud ambulatoorse tervishoiuteenuse eest tasu 
maksmise kohustuse ülevõtmise sõltuvusse isikut kindlustanud pädeva asutuse eelnevast 
nõusolekust, on vastuolus asutamislepinguga ning seega tühine. Eesti kontekstis tähendab see, et 
haigekassal poleks õigust keelduda tasu maksmise kohustuse ülevõtmisest ravikindlustatud 
isikule teises liikmesriigis osutatud plaanilise ambulatoorse ravi eest. Euroopa Kohtu otsuste 
kohaselt on ainsaks piiranguks tasu maksmise kohustuse ülevõtmine isikut kindlustava riigi 
õigusaktide poolt kehtestatud määrades ning eelneva nõusoleku nõude säilimine statsionaarse ravi 
puhul. Teisisõnu, haigekassa tasub kindlustatud isiku teises liikmesriigis teostatud plaanilise ravi 
eest, mille teostamiseks haigekassa pole eelnevat nõusolekut andnud, haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud piirmäärades. Statsionaarse ravi puhul jääb haigekassale 
õigus keelduda sellise ravi eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisest juhul kui kindlustatud isik 
sai teises liikmesriigis ravi ilma haigekassa eelneva nõusolekuta. Nimetatud põhimõtetest lähtuvalt 
on hetkel Euroopa Liidus koostamisel nn tervishoiuteenuste direktiiv. Kuna direktiivi eelnõu teksti 
ei ole käesoleva analüüsi valmimise ajaks avalikustatud, ei ole sellele hetkel võimalik viidata. 
Kuna teises liikmesriigis eelneva nõusolekuta saadud ravi kuulub kompenseerimisele haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelu piirmäärades, ei too selline regulatsioon haigekassale kaasa oluliselt 
suuremat finantskoormust. Ometi võib taoliste uute põhimõtete rakendamine kaasa tuua hetkel 
prognoosimatu ulatusega mõjusid Eesti tervishoiukorraldusele. Näiteks võib siseriiklikult 
tõusetuda küsimus tervishoiuteenuste rahastamisest nende tervishoiuteenuse osutajate juures, 
kellega haigekassa ei ole sõlminud ravi rahastamise lepingut. Seega võib nn tervishoiuteenuste 
direktiiv kaasa tuua vajaduse siseriiklikult ümber mõelda tervishoiu rahastamise 
põhimõtted. Menetluses oleva direktiivi konkreetsete mõjude analüüsi ei ole käesoleval ajal 
võimalik teha, kuna eelnõu tekst on pidevas muutumises. Samuti on selge, et direktiivi mõjud 
avalduvad täielikult alles peale selle rakendamist.  

3.1.2.3. Komisjoni teatis  

Üldist sotsiaalse kaitse korraldust puudutavaks dokumendiks on Komisjoni teatis 20.novembrist 
2007.a Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus ja sotsiaalkomiteele ning 
Regioonide Komiteele, mis on lisatud teatisele „21. sajandi Euroopa ühtne turg”, Euroopa uus 
kohustus – üldhuviteenuste pakkumine (sh sotsiaalvaldkonnas)1770 (edaspidi teatis).  

                                                 
1767 Näiteks: Euroopa Kohtu otsused nr nr C-158/96 (Kohll), nr C-120/95 (Decker), nr C-372/04 (Watts), nr C-157/99 

(Smits ja Peerbooms), nr C-368/98 (Vanbraekel).   
1768 Euroopa Kohtu otsused nr nr C-158/96 (Kohll) punkt 46 
1769 Euroopa Kohtu otsused nr nr C-158/96 (Kohll) punkt 48 ja otsus nr C-368/98 (Vanbraekel) punkt 44.    
1770 Komisjoni teatis 20.novembrist 2007.a Euroopa Parlamendile, Nõukogule, Euroopa Majandus ja sotsiaalkomiteele 

ning Regioonide Komiteele, mis on lisatud teatisele „21. sajandi Euroopa ühtne turg”, Euroopa uus kohustus – 
üldhuviteenuste pakkumine (sh sotsiaalvaldkonnas). - KOM(2007) 725 lõplik. 
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Teatis puudutab selliseid üldist huvi pakkuvaid teenuseid, mille suhtes kehtivad  erilised avaliku 
teenindamise kohustused ja mida tavaliselt osutavad ametiasutused, kes võivad osutada teenust ise 
või teha selle ülesandeks teistele era- või avalik-õiguslikule, tulunduslikule või mittetulunduslikule 
üksustele (teatise p 2). Märgitud on, et neid teenuseid ei reguleerita siseturu- ja 
konkurentsieeskirjadega, kuid nende teenuste osutamise teatavad aspektid võivad olla reguleeritud 
muude asutamislepingus sätestatud eeskirjadega, näiteks mittediskrimineerimise põhimõttega. 

Sotsiaalteenuste definitsiooni ei ole esitatud, kuid teatis jaotab sotsiaalteenused kahte üldisemasse 
liiki:  

- kohustuslikud ja täiendavad sotsiaalkindlustussüsteemid erisugustes korraldusvormides 
(investeerimisfondidel või professionaalsel teenusel põhinevad), mis pakuvad kaitset põhiliste 
eluriskide puhul, näiteks haiguste, vanaduse, tööõnnetuste, töötuse, pensioni ja puuetega seotud 
riskid;  

- muud teenused mida osutatakse otse inimestele, nagu sotsiaalabiteenused, tööturu ja 
koolitusteenused, sotsiaalmajutus või pikaajaline hooldus. Tavaliselt osutatakse kõnealuseid 
teenuseid kohalikul tasandil ning teenuste osutamine sõltub olulisel määral riigieelarvest (teatise p 
2.1.). 

Üldhuviteenuste laiem raamistik hõlmab ka tervishoiuteenuseid (teatise p 2.4.). 

Teatis nimetab kokkulepitud poliitikaeesmärke nagu sotsiaalne, majanduslik ja territoriaalne 
ühtekuuluvus ning kõrge tööhõive, sotsiaalne kaasatus ja majanduskasv, samuti märgitakse, et 
sotsiaalteenused on seotud kohalike oludega (teatise p 2.3.). Samuti on märgitud, et teatise 
ettevalmistamisega kaasnenud konsultatsioonide käigus ilmnes, et üle-Euroopa on käimas 
sotsiaalteenuste moderniseerimine, millega kaasneb teenuste korraldamise, osutamise ja 
rahastamise meetodite põhjalik muutmine. Esile on kerkinud uued tegevusvaldkonnad, varem otse 
ametiasutuste osutatud teenuseid ostetakse sisse ning kohaliku tasandi pädevusala suureneb (teatise 
p 2.3.). 

Teatisesse on integreeritud Lissabonis 2007.a oktoobris toimunud valitsustevahelisel konverentsil 
kokku lepitud üldhuviteenuste protokoll (teatise p 3), kus kajastuvad poliitikavaldkondade aluseks 
olevad põhimõtted ja ühised väärtused. Teatise kohaselt, kuni uue asutamislepingu jõustumiseni, 
millega antakse uutele sätetele õiguslik toime, on Komisjonil kavas ELi poliitika ja algatuste 
järjepidevuse ja proportsionaalsuse kontrollimisel toetuda protokollile ja selles sätestatud 
põhimõtetele. Ehkki teatises tunnustatakse liikmesriikide pädevust osutada, delegeerida ja 
korraldada mittemajandusliku iseloomuga üldhuviteenuseid (teatise p 2.4.) ning märgitakse, et 
liikmesriigid peavad tagama, et teenuse osutajale volituste andmise aktid võetaks vastu kõigi üldist 
majandushuvi pakkuvate teenuste (k.a sotsiaalteenuste) kohta, antakse teatisega Komisjonile 
volitus panna suuremat rõhku järelevalve tulemuste mõjule kasutajate ja tarbijate jaoks ning teabe 
levitamisele, kogemuste vahetamisele, jõustamise järelevalvele ja tulemuste hindamisele (teatise p 
4). 

Kokkuvõttes võib öelda, et teatis peegeldab ühelt poolt respekti riikide õiguse suhtes oma 
sotsiaalse kaitse süsteeme ise korraldada ning tunnistab korraldavate asutuste mitmekesisust 
ja autonoomiat. Samas on tunda survet anda Komisjonile rohkem pädevust reeglite ja 
järelevalve kehtestamiseks. 
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3.2. Välisriikide regulatsioonid 

Alljärgnevalt on toodud ülevaade töögrupi lähteülesandes nimetatud võrreldavate riikide 
sotsiaalvaldkonna korraldusest. Ülevaadetes on eraldi välja toodud sotsiaalse kaitse korralduse 
administratiivne, finantseerimise ja juriidiline külg. Etteruttavalt tasub rõhutada, et 
sotsiaalkindlustuse ja sotsiaalvaldkonna korraldus üldisemalt on igas riigis ajalooliselt kujunenud 
sotsiaal-majanduslike ja kultuuriliste eripärade summa. Süsteemide kujundamisel tehtud valikud on 
sageli n-ö maitse asi, mistõttu ei saa ühegi teise riigi süsteemi absoluutse eeskujuna võtta. Seetõttu 
on teiste riikide sotsiaalvaldkonna korralduse ja vastavate regulatsioonide osas välja toodud 
peamised suunad ja huvipakkuvamad lahendused. Administratiivsest korraldusest ülevaate 
saamiseks on algallikana kasutatud Euroopa Liidu interneti kodulehel MISSOC1771 Mutual 
Information System on Social Protection in the Member States of the European Union esitatud 
riikide võrdlustabelite1772 andmeid. Õigusruumi ülevaated põhinevad konkreetsete riikide 
vastavatel viidatud õigusaktidel ning nende tõlgetel.   

3.2.1. Soome 

Administratiivne korraldus 

Soomes on sotsiaalse kaitse osas juhtivaks ministeeriumiks Sotsiaal- ja tervishoiuministeerium 
(Sosiaali- ja terveysministeriö), töötuskindlustuse juhtimises osaleb ka Tööministeerium 
(Ympäristöministeriö). Rakendusasutusteks on  Kansaneläkelaitos (KELA),1773 Eläketurvakeskus 
(ETK)1774 ja Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto (TVL).1775 KELA haldab peaaegu kõigi riiklike 
rahaliste hüvitiste (v.a. tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja erapensionide, kuid nt k.a  
töötuskindlustushüvitiste) maksmist. KELA on iseseisev sotsiaalkindlustusasutus, mis allub Soome 
parlamendile. Töötamisel põhinevat pensioniskeemi haldavad eraõiguslikud kindlustusasutused, 
nende keskasutuseks on ETK. Tööõnnetuse– ja kutsehaiguse kindlustust  haldavad eraõiguslikud 
kindlustusfirmad, keskasutuseks on TVL. Kohalikud omavalitsused maksavad oma toetusi ise. 
Kohalik omavalitsus korraldab ka tervishoiuteenuste ja sotsiaalteenuste osutamist. 
Tervishoiuteenuseid täiendab eraõiguslik tervishoid. 

Finantseerimine 

Tervishoiuteenuseid finantseerivad kohalikud omavalitsused. Ravikindlustust finantseeritakse 
osamaksetest ja subsideeritakse riiklikult. Pensioneid finantseeritakse osamaksetest ja 
subsideeritakse riiklikult. Tööpensione finantseeritakse täiendavatest osamaksetest. Tööõnnetuse ja 
kutsehaiguse kindlustust finantseerivad tööandjad. Töötuskindlustust finantseeritakse üldistest 
maksudest ning täiendavalt isikute endi, tööandjate ja riigipoolsetest osamaksetest. Peretoetusi 
finantseeritakse üldistest maksudest.   

                                                 
1771 Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/missoc98/english/f_main.htm, 11.veebruar 2009.  
1772 Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/employment_social/soc-prot/missoc98/english/f_tab.htm , 11.veebruar 2009.  
1773 Arvutivõrgus: http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/NET/080501120048HP?OpenDocument, 20.veebruar 

2009.  
1774 Arvutivõrgus: http://www.etk.fi/Page.aspx?Section=41764, 20.veebruar 2009. 
1775 Arvutivõrgus: 

http://www.tvl.fi/asp/system/empty.asp?P=782&VID=default&SID=941973747927633&S=1&C=28041, 
20.veebruar 2009. 
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Õigusruum 

Soomes ei ole sotsiaalõigust kodifitseeritud. Avaliku halduse asutuste omavahelist koostööd 
reguleerib avaliku halduse ühise teenindamise seadus (laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta, 
edaspidi: LJHY). Nimetatud seadus reguleerib ka KELA tööd. Seaduse eesmärgiks on parandada 
isikutele avaliku halduse poolt osutatavate teenuste kättesaadavust ja efektiivsust (LJHY § 1). 
Seadust kohaldatakse riigiametite, kohaliku omavalitsuse asutuste ja KELA abistavate 
teenindusülesannete asutuste ühistööna korraldamisele ja teostamisele (LJHY § 2 lg 1).  

Koostööks nimetatud seaduse mõttes on eelkõige asutustevaheline teenuste osutamise alane 
koostöö. Koostöö eesmärgiks on kodanike parem teenindamine avaliku halduse asutuste poolt. 
LJHY annab õiguse teha koostööd isikute tuvastamisel, dokumentide, taotluste, avalduste ja 
maksude (maksete) vastuvõtmisel ja edastamisel teisele asutusele, informatsiooni andmisel ja 
edastamisel ning nimetatud tegevuste teostamisega kaasnevate toimingute, sh tehnilise toe, 
teostamisel. Isikute taotlused, mis on tehtud teise asutuse nimel ülesannet täitvale asutusele, 
loetakse tähtaegselt esitatuteks (eeldusel, et need esitati tähtajaks teise asutuse ülesannet täitvale 
asutusele).  

Seadus eristab asutustevahelises koostöös ülesande andjat ja ülesande saajat. Isikute jaoks ei oma 
aga see eristus sisulist tähendust, kuna taotluseid võib esitada mõlemale (või kõigile) koostöö 
osapoolele. Eristuse mõte on paika panna asutustevahelise koostöö korras osutatud teenuste puhul 
vastutav asutus.   

Koostööd tehakse selleks eelnevalt kahe või enama asutuse vahel sõlmitud kirjaliku koostööleppe 
(lepingu) alusel, mis võib olla sõlmitud nii tähtaegsena kui ka tähtajatult (LJHY § 8 lg 1). 
Ministeerium võib kohustada oma haldusala asutust sõlmima koostöökokkuleppe mõne teise 
asutuse või asutustega, kui asutus ei ole sellist kokkulepet ise sõlminud, kokkuleppe sõlmimine on 
ilmselgelt vajalik teenuste kättesaadavuse ja haldusala töö efektiivsuse parandamiseks ning 
piirkonnas on olemas koostööaldis asutus. Nimetatud kolm kriteeriumit peavad olema samaaegselt 
täidetud. Enne otsuse langetamist peab ministeerium ära kuulama võimaliku koostöö osapoolte 
(asutuste) seisukohad (LJHY § 9). Niisiis võib koostöö toimuda nii vabatahtlikkuse alusel kui 
ka avaliku halduse hierarhias kõrgemal seisva instantsi nõudmisel.   

Asutustevahelist koostööd puudutab kaudselt ka sotsiaalhoolekande kliendi seisundi ja õiguste 
seadus, mille neljandas peatükis reguleeritakse sotsiaalhoolekande asutuse õigust saada salajasi 
andmeid ja ametkondlikku abi. Salajaste andmete edastamise kohustus on pandud riigi ja 
omavalitsuse asutusele ning muule avalik-õiguslikule organisatsioonile, pensioniametile, 
pensionikindlustuskeskusele, pensioni sihtasutusele, kindlustusseltsidele, koolituse korraldajatele, 
sotsiaalteenuste osutajatele, tervishoiu- ja raviteenuseid osutavatele asutustele või üksustele ning 
tervishoiuspetsialistidele. Nimetatud asutused ja isikud on kohustatud edastama sotsiaalhoolekande 
asutusele viimase nõudmisel salajasi andmeid, mis on vajalikud sotsiaalhoolekande asutuse 
seadusjärgsete ülesannete täitmiseks. Pikemalt siinkohal nimetatud regulatsiooni uurimine ei ole 
aga asjakohane, kuna eelkõige on tegemist andmekaitsealase regulatsiooniga.  

3.2.2. Rootsi 

Administratiivne korraldus 
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Rootsi sotsiaalkindlustussüsteemi, v.a töötuskindlustus, juhib Tervishoiu- ja sotsiaalministeerium 
(Socialdepartementet). Töötuskindlustust juhib Tööministeerium (Arbetsmarknadsdepartementet). 
Rakendusasutusteks on Riiklik sotsiaalkindlustuse agentuur (Försäkringskassan),1776 kes korraldab 
töövõimetushüvitiste, pensionide, tööõnnetushüvitiste ja peretoetuste maksmist. Töötuskindlustuse 
rakendusasutuseks on Avalik tööturuteenistus (Arbetsformedlingen),1777 mis moodustati 2008.a 
ühendamaks varasemat, väga killustud tööturuteenuste süsteemi. Sissetulekupõhine 
töötuskindlustus on vabatahtlik ning selles osalevad mitmete kutsealade liidud. 
Tervishoiuteenuseid korraldab Riiklik tervishoiu ja hoolekande valitsus (Socialstyrelsen), mis 
koordineerib maavalitsuste ja kohalike omavalitsuste vastavaid töölõike.  

Finantseerimine 

Enamus hüvitisi on finantseeritud osamaksetest. Riik subsideerib täiendavalt pensione ja  
töötuskindlustushüvitisi. Peretoetusi finantseeritakse üldisest maksutulust.  Tervishoiu- ja 
hoolekandeteenuste (ja toetuste) osutamine on maakonna ja kohalike omavalitsuste vastutus ning 
seda rahastatakse läbi kohalike maksude. 

Õigusruum 

Rootsi sotsiaalõiguse kodifitseerimiskava raames loodud sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu osa A 
sisaldab üldsätete all üht paragrahvi sotsiaalkindlustuse administreerimise kohta ning kaht 
paragrahvi rahastamise kohta. Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse § 21778 kohaselt administreerivad 
sotsiaalkindlustust Riiklik sotsiaalkindlustuse agentuur koos Preemiapensioniameti ja 
maksuametiga. Tööandjal lasub aga põhivastutus haigusraha ja selle administreerimise eest. 
Sotsiaalkindlustuse agentuuri juures on üldesindaja (usaldusisik). Usaldusisiku nimetab valitsus.   

Sotsiaalkindlustusseaduse § 3 nimetab õigusaktid, mis reguleerivad sotsiaalkindlustuse rahastamist. 
Seadus viitab maksuseadustele (sotsiaalmaksuseadus, üldine pensionimaksuseadus ja riikliku 
vanaduspensionimaksu seadus). Seaduse § 4 nimetab täiendavad rahastamise allikad ning viitab 
sotsiaalmaksutulude jaotamise süsteemile, mis on reguleeritud sotsiaalmaksude jaotamisseaduses.  

Eelnõu osas H „Teatud ühissätted“ leiab korraldusega seonduvalt käsitlemist andmete esitamise 
kohustus teiste osapoolte, st mitte sotsiaalkindlustusasutuste, poolt. § 291779 jj käsitlevad 
ametkondade, töötajate, tööandjate, pankade jm rahandusasutuste, kooli haldaja jt Rootsi ühiskonna 
korraldusele iseloomulike isikute kohustust esitada sotsiaalkindlustusasutustele viimaste nõudmisel 
nende tööks vajalikke andmeid. Eraldi on ette nähtud ka töötukassade ja õppetoetuse keskameti 
kohustus andmete edastamiseks. Lisaks sotsiaalkindlustusasutustele on andmeid õigustatud saama 
ka maksuamet ja halduskohus. Andmete edastamist puudutavad sätted on võrdlemisi spetsiifiliselt 
ja detailselt sõnastatud, konkreetselt on välja toodud, milliseid andmeid ja millised isikud andmeid 
esitama peavad. Paragrahv 44 sätestab üldise kohustuse õigustatud isikutele teavitada muutnud 
asjaoludest. 

                                                 
1776 Arvutivõrgus: http://www.forsakringskassan.se/sprak/, 20.veebruar 2009. 
1777 Arvutivõrgus: http://www.arbetsformedlingen.se/go.aspx?a=81509, 20.veebruar 2009. 
1778 osa A „Üldsätted“, teine peatükk „Üldsätted, definitsioonid ja selgitused Sotsiaalkindlustuse administreerimine“. 
1779 Osa H „Teatud ühissätted“ 114. peatükk „Asja menetlemine“ alapeatükk „Andmete esitamise kohustus teiste 

osapoolte poolt“ 
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3.2.3. Taani 

Administratiivne korraldus 

Pensionid 

Kõigil Taanis elavatel taani kodakondsusega isikutel on õigus erinevat tüüpi pensionidele. 
Vanaduspensionile tekib isikul õigus 67-aastasel ning seda arvestatakse vastavalt Taanis elatud 
aastate arvule. Sotsiaalministeerium vastutab õigusaktide rakendamise eest, kuid sel pole õigust 
üksikjuhtumitel sekkuda. Pensionisüsteemi rakendavad kohalikud omavalitsused. Täiendav 
pensioniskeem tagab neile töötajatele, kes töötavad vähemalt 9 tundi nädalas pensionilisa üldisele 
sotsiaalpensionile. Täiendav pensioniskeem hõlmab lisaks töötajatele ka lese pensioni ja 
toitjakaotuspensioni. Täiendavat pensioniskeemi haldab tsentraalne asutus ning see jääb 
Tööministeeriumi haldusalasse. Lisaks eelnevalt nimetatule on kollektiivselt sõlmitud erinevaid 
pensionikindlustussüsteeme. 

Ravikindlustus  

Kogu elanikkonna ravikindlustust haldavad ja rahastavad kohalikud omavalitsused.  KOV-d 
maksavad samuti ravikindlustuse rahalisi hüvitisi nagu töövõimetushüvitised haiguse ning raseduse 
ja sünnituse puhul. Tervise ministeerium vastutab kindlustuse eest. Kõigil taani kodakondsusega 
isikutel on ravikindlustus.   

Perehüvitisi administreerivad kohalikud omavalitsused.  

Töötuskindlustus on vabatahtlik. Kindlustusmakseid maksavad nii töötajad kui tööandjad. 
Töötuskindlustus jaguneb kutsealade põhiselt, kaks töötuskindlustusharu on mõeldud füüsilisest 
isikust ettevõtjatele. Tööministeerium vastutab töötuskindlustuse eest.  

Finantseerimine 

Enamik hüvitisi on finantseeritud maksudest. Pikaajalist hooldust rahastavad kohalikud 
omavalitsused. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste finantseerimine põhineb osamaksetel. 
Töövõimetushüvitisi (sh emadushüvitised), invaliidsus hüvitisi ja töötushüvitisi maksab riik, kuid 
riigi kulud katab kas täielikult või osaliselt Tööturu fond (Arbejdsmarkedsfonden), kuhu töötajad 
maksavad osamakseid.  Vanaduspensioni osas on lisaks riiklikule kindlustusele ka täiendav 
osamaksetel põhinev pensionikindlustus.     

Õigusruum 

Taanis on kodifitseeritud sotsiaalhaldusmenetlus ühte õigusakti Consolidation Act on Legal 
Protection and Administration in Social Matters. Samuti on kodifitseeritud sotsiaalteenused ühes 
õigusaktis Consolidation Act on Social Services.  

Sotsiaalteenuseid puudutavas seaduses on VIII ja viimane IX peatükk pühendatud vastavalt 
administreerimisele ja rahastamisele. Administreerimise teemalises peatükis sätestatakse teatud 
juhtudel tegevuskava koostamise kohustus (kohalike omavalitsuste poolt nt laste ja noortega seotud 
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valdkondades), järelvalve, alluvussuhted, teavitamiskohustused (puudutab eelkõige erihooldust 
vajavate lastega perekondi, kes lähevad ühest kohalikust omavalitsusest elama teise kohaliku 
omavalitsuse territooriumile), karistussätted (seadus sätestab sotsiaalasjade menetlemiseks 
erikohtu). Seaduse lõpus on sätestatud valdkonna rahastamine.  

Sotsiaalhaldusmenetlust puudutav seadus koordineerib muuhulgas kohalike omavalitsuste 
koostööd. Reguleeritud on pädeva kohaliku omavalitsuse määratlemise tingimused või on antud 
viide nt sotsiaalministri määrusele, mis täpsemad reeglid paika paneb. Samuti on reguleeritud 
üldine informatsioonikohustus, st pädeva asutuse õigus nõuda teistelt asutustelt ja isikutelt andmete 
edastamist oma ülesannete täitmiseks. Erinevalt sotsiaalteenuseid puudutavast seadusest on 
sotsiaalhaldusmenetluse alases seaduses informatsiooni edastamise kohustus reguleeritud 
üldistatumalt ning see hõlmab suuremat hulka võimalikke olukordi kui sotsiaalteenuste alases 
regulatsioonis sätestatu.       

Sarnaselt eesti haldusmenetluse seadusega on taani sotsiaalhaldusmenetluse alase seaduse 
eesmärgiks tagada kodanikule parem ja lihtsasti kättesaadav avaliku halduse teenus, antud juhul 
sotsiaalteenus. Regulatsiooni keskmes on niisiis isik ja tema õiguste tagamine. 
(Sotsiaal)haldusmenetlus ei ole asi iseeneses, pelgalt ametiasutuste ja ametnike töökord suhtlemisel 
kodanikega, vaid kodaniku õiguste tagamise vahend.   

3.2.4. Saksamaa 

Administratiivne korraldus 

Saksamaa sotsiaalse kaitse süsteem on väga killustatud. Seda iseloomustab nt, et juhtimises osaleb 
vähemalt kolm ministeeriumi. Juhtivministeerium on Föderaalne töö- ja sotsiaalministeerium 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales), kelle valitsemisalas on pensionite, tööõnnetuse ja 
kutsehaiguste kindlustuse, töötuse ja sotsiaalabi skeemid. Föderaalse tervishoiuministeeriumi 
(Bundesministerium für Gesundheit) valitsemisalas on ravikindlustuse ja pika-ajalise hoolduse 
skeemid. Föderaalne perede, eakate kodanike, naiste ja noorte ministeeriumi valitsemisalas on 
enamus peretoetusi. Sotsiaalse kaitse korralduses on oma roll ka Föderaalsel transpordi, ehituse ja 
linnaplaneerimise ministeeriumil ning Föderaalsel rahandusministeeriumil. Iga 
sotsiaalkindlustusskeemi korraldatakse mitmete asutuste ja institutsioonide kaudu, v.a 
ravikindlustuse ja pika-ajalise hoolduse korraldus (2 sotsiaalkindlustusskeemi), mida haldavad 
samad institutsioonid. Need asutused ja institutsioonid on peamiselt avalik-õigusliku juriidilise 
isiku staatuses ja neid juhivad sotsiaalpartnerid. Töötuskindlustuse juhtimises osaleb kolmanda 
osapoolena avalik sektor. Kui need asutused /institutsioonid tegutsevad liidumaa ulatuses, siis 
teostab nende üle järelevalvet liidumaa vastav ministeerium; kui nende tegevus hõlmab suuremat 
territooriumi, siis teostab järelevalvet föderaalne ministeerium.  

Finantseerimine 

Sotsiaalkindlustusskeeme finantseeritakse osamaksetest ja maksudest. Pika-ajalist hooldust 
finantseeritakse ainult osamaksetest ja peretoetusi finantseeritakse maksudest.  

Õigusruum 
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Saksa sotsiaalseadustiku (Sozialgesetzbuch, edaspidi: SGB) X on reguleeritud kohustatud 
subjektide koostöö ja suhted kolmandate isikutega. Koostööd puudutavate üldsätete tasandil on 
reguleeritud kõigi kohustatud subjektide üldine koostöökohustus (SGB § 86). 

Kohustatud subjektide omavaheline koostöö 

Ühest küljest on oluline, et kohustatud subjektid teeksid omavahel koostööd, kuid samas ei tohi 
kohustatud subjektide omavaheline koostöö (nt asjaolude selgitamine) panna õigustatud isikuid 
ebamõistlikult pikalt ootama nende õiguste realiseerimist, nt hüvitise väljamaksmist (SGB § 87). 
SGB § 88 loob võimaluse anda osa ülesande täitmisest üle teisele isikule, kusjuures oluline osa 
ülesande täitmisest peab jääma ülesande andja teha. Ülesande täitmise osalise üleandmise 
eesmärgiks on parema tulemuse saavutamine ning suurem efektiivsus. Isik, kellele osa ülesande 
täitmisest üle antakse peab sellega nõus olema. Ülesande osa täitmine antakse niisiis üle poolte 
kokkuleppega. Ülesande andja jääb ülesande täitmise eest lõppastmes vastutavaks (SGB § 89 lg 2) 
ning kohustub hüvitama ülesande saajale ülesande täitmisest tekkivad kulud (SGB § 91). Ülesande 
saajal tekib õigus anda ülesande täitmiseks ülesande andja nimel haldusakte (SGB § 89 lg 1). 
Õigustatud isikud võivad esitada taotluseid nii ülesande andjale kui ülesande saajale (SGB § 90), 
kes peavad omavahel informatsiooni vahetama ülesande täitmiseks. Lisaks kokkuleppe alusel 
ülesande üleandmisele on täiendavalt võimalik, et teise kohustatud isiku asemel ülesande täitmise 
kohustus tuleneb õigusaktist (SGB § 93). Seega ei reguleeri SGB ülesande tervikuna üle 
andmist teisele isikule, vaid üksnes ülesande osalist delegeerimist, mille eesmärgiks on 
saavutada parimal moel soovitud tulemus. Vahel võib ülesande iseloomust tulenevalt olla vajalik 
mitme asutuse kompetentsi kasutamine. Selliste olukordade äratundmine ja teise asutuse kaasamine 
läbi ülesande täitmise osalise delegeerimise jääb ülesannet täitma kohustatud asutuse otsustada. 
Oluline on siinjuures ka vastutuse küsimus. Nii sisuline kui finantsvastutus jääb ülesande üleandja 
ehk ülesannet algselt täitma kohustatud asutuse kanda.  

SGB reguleerib samuti kohustatud subjektide (sotsiaalkindlustusasutuste) töögruppide 
moodustamist, asutuste koostööd planeerimisel ja uuringutel ning arstlike uuringute ja 
psühholoogiliste sobivusuuringute läbiviimisega seonduvat. SGB annab teatud juhtudel 
töögruppidele õiguse anda haldusakte. Muudel juhtudel sätestab SGB sotsiaalkindlustusandjatele ja 
teistele sotsiaalõiguslike kohustuste kandjatele seadusega pandud ülesannete täitmiseks 
töögruppide loomise õiguse koostöö ja koordineerimise eesmärgil (SGB § 94). Sellise regulatsiooni 
kohaselt ei ole töögrupp mitte üksnes koostöövorm, vaid selle tegevusel on ka õiguslikud 
tagajärjed. SGB § 95 kohustab asutusi plaanide koostamisel arvestama teiste asutuste huvidega 
ning kaasama teisi asutusi selliste plaanide koostamisse, mis puudutavad ka nende tahte 
kujundamist. Samuti kohustab sama paragrahv asutusi koostama ühiseid kohalikke ja laiema 
ulatusega plaane.  

SGB kohaselt tuleb uuringud läbi viia ja nende tulemused jäädvustada selliselt, et neid saaks 
kasutada ka teiste sotsiaalhüvitiste eelduste täidetuse kontrolliks. Uusi uuringuid ei tehta, kui 
on olemas kasutuskõlblikud uuringutulemused. Tehtud uuringute teostamise alused, meetodid ja 
menetlused ning tulemuste jäädvustamise viis peavad olema ühtsed ja võrreldavad. Uuringute 
ulatus peab vastama kohustatud subjekti ülesannetele. Siiski, ühtse andmekogu loomine mitme 
kohustatud subjekti poolt arstlikke uuringuid läbinud õigustatud subjektide andmetest ei ole 
lubatud. Antud juhul on koostöö oluline nii kohustatud subjektide menetluse lühendamiseks 
ja kulutuste kokkuhoiuks kui ka õigustatud isikute privaatsuse kaitseks.    
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Kohustatud subjektide koostöö kolmandate isikutega 

SGB reguleerib järelevalvet kolmanda isiku poolt täidetava ülesande teostamise üle. SGB ei anna 
õigust ülesannet osaliselt või tervikuna kolmandale isikule, st haldusvälisele isikule, üle anda. SGB 
seab eelduseks, et kohustatud subjekti õigus või kohustus ülesanne kolmandale isikule üle 
anda tuleneb seadusest. Neil juhtudel kui ülesanne on kolmandale isikule üle antud paneb SGB 
kohustatud subjektile kohustuse valvata selle järele, et kolmas isik täidaks talle delegeeritud 
ülesannet õiguspäraselt, ning et ülesande täitmise käigus oleksid õigustatud isiku(te) õigused 
kaitstud (SGB § 97).  

Kolmandate isikute all peetakse silmas kõiki isikuid ja asutusi, mis ei ole sotsiaalhüvitise 
osutajad, nende liidud, muud SGB-s nimetatud avalik-õiguslikud ühendused ega töögrupid. 
Kolmandad isikud on näiteks arstid, haiglad, hooldekodud jne. 

SGB § 97 ese on laiem kui kohustatud subjektide omavaheline koostöö, kus SGB andis §-des 88-
93 õiguse osa ülesande täitmisest teisele isikule üle anda. Varasemates sätetes peetakse ülesannete 
all silmas kitsalt neid tegevusi, mis on kaheldamatult sotsiaalhüvitise osutajale (ülesande andjale) 
omistatavad. SGB § 97 alla mahuvad lisaks ülesanded, mida sotsiaalhüvitise osutaja ise täita ei 
saakski, sest tal puuduvad isiklikud, faktilised või õiguslikud eeldused nende täitmiseks või on 
seadusega ette nähtud, et ta peab andma ülesannete täitmise üle haldusvälistele organisatsioonidele. 
Ülesande delegeerimine nimetatud sätte tähenduses võib toimuda nii halduslepinguga kui ka 
tsiviilõigusliku lepinguga. 

Puudutatud isikute õiguste ja huvide kaitse tähendab antud juhul eelkõige seda, et ülesande 
täitmine kolmanda isiku poolt ei tohiks panna puudutatud isikuid õiguslikult ega faktiliselt 
ebasoodsamasse olukorda kui juhul kui ülesannet täidaks sotsiaalhüvitise osutaja ise. 

Lisaks reguleerib SGB tööandja (§ 98), pereliikmete ja ülalpidamiseks kohustatud isikute (§ 99), 
arsti või muu raviga tegeleva elukutse esindaja (§ 100) ning kohustatud subjekti (§ 101) 
teavitamiskohustust. SGB § 101a kohustub registreerimisbüroosid teavitama surmajuhtumist. 
Tööandja, pereliikme ja ülalpidamiseks kohustatud isikute teavitamiskohustuse eesmärgiks on anda 
informatsiooni sotsiaalhüvitiste määramiseks ja maksmiseks. Nõutav informatsioon on vajalik 
õiguse sotsiaalhüvitistele tekkeks, hüvitise suuruse määramiseks ning õiguse sotsiaalhüvitistele 
lõpu kindlaks määramiseks. Tööandja teavitamiskohustuse rikkumise puhuks on ette nähtud 
rahatrahv.  

Kulude hüvitamine 

Kulutuste hüvitamist puudutavad sätted on SGB X 2. alapeatükis. SGB näeb ette, et kui 
sotsiaalhüvitise osutaja on teise kohustatud isiku asemel sotsiaalhüvitisi osutanud, on tegelikul 
kohustatud subjektil kohustus tehtud kulud hüvitada (§ 102-106). Halduskulusid ei hüvitata. 
Väljamaksed hüvitatakse nõudel, kui need ületavad üksikjuhtumil 200 eurot (§ 109). Kulude 
hüvitamise nõue lõppeb, kui nõude esitamiseks õigustatud subjekt ei esita seda 12 kuu jooksul (§ 
111). Kulude hüvitamise nõuded aeguvad nelja aastaga (§ 113). 

3.2.5. Šveits 

Administratiivne korraldus 
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Šveitsi sotsiaalse kaitse korraldamisel on juhtivaks ministeeriumiks Föderaalne sotsiaalkindlustuse 
teenistus (Federal Social Insurance Office), kes korraldab pensionite, peretoetuste ja rahaliste 
emadushüvitiste maksmist. Föderaalne rahvatervise teenistus (Federal Office of Public Health) 
korraldab tervishoiuteenuseid ning tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustust. Riiklik 
majandusküsimuste sekretariaat (State secretariat for Economic Affairs) korraldab 
töötuskindlustust. Rakendusasutuste süsteem on äärmiselt killustunud. Ravikindlustuses osalevad 
haigekassad ja eraõiguslikud kindlustusandjad. Õnnetuskindlustust korraldavad Rahvuslik 
õnnetuskindlustuse organisatsioon ning avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud kindlustusandjad. 
Pensioni- ja emaduskindlustust korraldavad regionaalsed, üleriigilised ja kutsealased fondid. 
Töötuskindlustust korraldavad avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud fondid, kantonite asutused ning 
mõnel juhul ka vanadus- ja toitjakaotuspensioni fondid.  Kantonite tasandil korraldatakse pensioni 
1.samba lisa ja peretoetusi. Sotsiaalabi korraldavad kantonid ja kohalikud omavalitsused. 
Töövõimetushüvitised on vabatahtlikud, v.a emadushüvitised ning hüvitised kaitseväelastele ja 
avalikele teenistujatele.  

Finantseerimine 

Tervishoiuteenuseid finantseeritakse osamaksetest ning kindlustatute omaosalusest.  

Töövõimetushüvitisi finantseeritakse osamaksetest. Ka pensioniskeeme finantseeritakse 
osamaksetest, kuid abitusse olukorda jäänud isikutele eakatele ja püsivalt töövõimetutele 
makstakse erandkorras pensioni konföderatsiooni eelarvest. Tööõnnetuse ja kutsehaiguste hüvitisi 
finantseerivad tööandjad. Töötuskindlustust finantseeritakse osamaksetest, kuid finantseerimises 
osaleb ka konföderatsioon. Peretoetuste skeemid on kutsepõhised ja regionaalsed, neid 
finantseeritakse nii osamaksetest kui maksudest.   

Õigusruum 

Kodifitseerimise objektiks sotsiaalse kaitse korraldusest on sotsiaalkindlustuskoodeks 
(ATSG). ATSG defineerib baasmõisted (näiteks: haigus, invaliidsus, emadus, töötaja jt) ning 
koordineerib eelkõige erinevate hüvitiste maksmist ning asutuste õiguseid ja kohustusi 
hüvitiste maksmisel ja kindlustusskeemide haldamisel. Asutustevahelist koostööd ja korraldust 
puudutavate sätete osas võib välja tuua informatsiooni ja dokumentide edastamise kohustust. 
Dokumentide edastamise kohustus on haldusorganite sisene tegevus olukorras, kus isik on esitanud 
taotluse või muu dokumendi selleks pädevust mitteomavale asutusele. Sellisel juhul kohustab 
ATSG asutust edastama dokument pädevale asutusele. Informatsioonikohustus on ühest küljest 
isikutel (kindlustatutel ja tööandjatel) sotsiaalkindlustusasutuste ees ning teisest küljest erinevatel 
avaliku halduse asutustel sotsiaalkindlustusasutuste ees eesmärgiga tagada 
sotsiaalkindlustusasutuste seadusest (koodeksist) tulenevate kohustuste täitmine.  

3.2.6. Austria 

Administratiivne korraldus 

Ministeeriumidest juhivad sotsiaalse kaitse süsteemi Föderaalne tervishoiuministeerium 
(Bundesministerium für Gesundheit) ja Föderaalne sotsiaal- ja tarbijakaitse ministeerium 
(Bundesministerium für Soziales 
und Konsumentenschutz). Ministeeriumide tööjaotuse ja rakendusasutuste alluvussuhete kohta on 
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raske midagi kindlat öelda, sest MISSOC võrdlevate tabelite andmed ei kattu ministeeriumite kohta 
muude arvutivõrgus kättesaadavate andmetega.1780 Võimalik, et ministeeriumite töökorraldust on 
hiljuti muudetud. Keskne rakendusasutus on Austria sotsiaalkindlustusfondide assotsiatsioon 
(Hauptverband der österreichen Sozialversicherungsträger)1781, mis koordineerib 
pensionikindlustuse, tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja ravikindlustuse fondide tegevust. 
Haiglaravi korraldavad liidumaa fondid. Peretoetusi korraldab maksuamet. Töötuskindlustust 
korraldab Austria tööturuteenistus (Arbeitsmarktservice).  

Finantseerimine 

Enamasti finantseeritakse sotsiaalkindlustushüvitisi nii osamaksete kui ka maksude kaudu. Rahalisi 
ravikindlustushüvitisi ning tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse hüvitisi finantseeritakse ainult 
osamaksetest, pika-ajalist hooldus aga ainult maksudest.  

Euroopa Komisjoni sotsiaalkaitse ja sotsiaalse kaasatuse ühisaruanne 2008 toob leheküljel 13 hea 
tavana välja Austrias käimas olevad tervishoiureformid:  

Austrial on käsil tervishoiureformid, millega püütakse luua paremini integreeritud 
tervishoiusüsteemi. Kehtestatud on provintside tervishoiuplatvormid ning tõhustatud 
föderaalvalitsuse, provintside ning sotsiaal- ja tervisekindlustussüsteemi koordineerimist, et tagada 
„keskne rahastamine” – toetuste ja teenuste ühine kontroll, planeerimine ja rahastamine erinevatel 
tervishoiutasanditel. Võrdset juurdepääsu suurendavad veelgi kvantitatiivsed tulemusstandardid, 
mis kindlustavad teenuste ühtlasema piirkondliku jaotuse. Tervishoiu parandamiseks 
maapiirkondades on rajatud ambulatoorseid tervisekeskusi, mis pakuvad vajadustest lähtuvaid 
tervishoiupakette, lisaks luuakse stiimuleid perearstiprogrammides osalejatele.1782 

Õigusruum 

ASGV ehk Austria üldine sotsiaalkindlustuse seadus koondab erinevate kindlustusliikide 
regulatsioonid (ravikindlustus, õnnetuskindlustus, pensionikindlustus, tööõnnetuskindlustus) ühte 
õigusakti. ASGV 8. osa reguleerib halduse ülesehitust. 8. osa esimene peatükk reguleerib 
kindlustusandjate hierarhilist struktuuri (kesksed üksused, piirkondlikud üksused ja välised 
üksused). Samuti reguleerib 8. jao esimene peatükk erinevate struktuuriüksuste ülesandeid üldisel 
tasandil. 8. jao teine peatükk sätestab kindlustusandja juhtorganid, kolmas peatükk juhtorganite 
ülesanded, neljas peatükk nõukogud, peatükk 4a reguleerib kindlustusandjate liidu juhtorganid, 
peatükk 4b reguleerib Sotsiaal-ja tervisefoorumit, viies peatükk varade kasutamist, kuues peatükk 
riiklikku järelevalvet, seitsmes peatükk reguleerib põhikirja ja muid tegevuse alusdokumente, 
kaheksas peatükk reguleerib andmete vahetamise, üheksas peatükk töösuhte õiguslikku iseloomu 
ning kümnes peatükk elektroonilist andmetöötlust. Kirjeldatud regulatsioon sarnaneb nt HKS 
regulatsiooniga, sest reguleeritud on kindlustustegevuse erinevad organisatsioonilised tahud. 

                                                 
1780 Vt nt arvutivõrgus http://www.bka.gv.at/site/3541/default.aspx, andmed uuendatud 1.veebruaril 2009, 20.veebruar 

2009. 
1781 Arvutivõrgus: http://www.sozialversicherung.at/portal/index.html , 20.veebruar 2009. 
1782 Arvutivõrgus: 

http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=KE3008371ETC_002.pdf&eubphfUid=100000
18&catalogNbr=KE-30-08-371-EN-C  
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Tähelepanu väärib kaheksandas andmete vahetamist puudutavas peatükis § 459e, mis sätestab 
kindlustusandjate, riigiorganite ja teiste sotsiaalkindlustust teostavate asutuste koostööprojektide 
läbiviimise. Koostööprojektide esemeks võib sätte kohaselt olla haldustegevuse optimeerimine 
või integreeritud haldustegevus tervise kaitse alal. Viidatud regulatsioon on huvitav seetõttu, et 
selles sisaldub haldust teostavate organite diskretsiooniõigus, otsustamaks, kas koostöö konkreetses 
küsimuses on vajalik või mitte. Haldustegevuse optimeerimise või integreeritud haldustegevuse 
läbi peaks eelduslikult olema võimalik saavutada parem teenuse kvaliteet. Seadusandja ei kohusta 
osapooli koostööle, kuid on loonud selleks õigusliku aluse.    

3.2.7. Prantsusmaa 

Administratiivne korraldus 

Prantsusmaal on üle 100 erineva tähtsusega sotsiaalkindlustusskeemi, mille võib laias laastus 
jagada neljaks suuremaks grupiks:  

- üldine sotsiaalkindlustusskeem, mis katab enamiku töötleva tööstuse ja kaubanduse 
alal töötavatest töötajatest (lisaks ka õpilased, puudega isikud ning teatud hüvitiste 
saajad); 

- sotsiaalkindlustuse maaviljelusskeem (põllundus, talunike, sh loomapidamine), 
millel on kaks erinevat haldusüksust: üks talunikele ja teine maaviljeluses 
töötavatele isikutele; 

- füüsilisest isikust ettevõtjate sotsiaalkindlustusskeem, st isikud, kes ei tegele 
maaviljelusega. FIE-de pensionikindlustust administreerivad kolm erinevat 
iseseisvat skeemi ning FIE-de ravikindlustus on administreeritud veelgi enamate 
asutuste poolt.   

Need erinevad sotsiaalkindlustusskeemid paiknevad sotsiaalkindlustuse eest vastutava 
ministeeriumi haldusalas (hetkel on selleks Töö ja solidaarsuse ministeerium). Maaviljeluse 
sotsiaalkindlustusskeemid on maaviljeluse eest vastutava ministeeriumi haldusalas. 

Üldine sotsiaalkindlustusskeem jaguneb neljaks haruks: 

- haigus, emadus, invaliidsus ja surm,  

- tööõnnetus ja kutsehaigus, 

- vanadus ja lesestumine, 

- perekond. 

Riiklik töötajate ravikindlustusfond vastutab loetelus toodud kahe esimese haru eest. Lisaks 
riiklikule fondile on veel kaks teist liiki asutust, millel puudub hierarhiline seos. Nendeks on 
regionaalsed Ravikindlustusfondid ning esmatasandi Ravikindlustusfondid.  

Vanaduse ja lesestumisega seonduvad hüvitisi administreerib Riiklik töötajate 
vanaduskindlustusfond, mis on delegeerinud osad ülesanded regionaalsetele 
ravikindlustusfondidele.  
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Perehüvitisi administreerib Riiklik perehüvitiste fond, mis on väiksemate perehüvitisfondide suhtes 
järelvalveasutuseks. 99,9 % perehüvitisi finantseeritakse läbi üldise sotsiaalkindlustusskeemi. 

Vastavalt 31. detsembril 1958. a sõlmitud kokkuleppele haldavad traditsioonilist 
töötuskindlustusskeemi Tööstuses ja kaubanduses töötamise ühing ning Riiklik tööstuses ja 
kaubanduses töötamise liit. Viimane tegutseb riiklikul tasandil. 

Lisaks tavalisele vanaduspensionikindlustusele on samuti kohustuslikud täiendavad 
pensioniskeemid. Kollektiivlepingutega on võimalik ette näha täiendavaid sotsiaalseid tagatisi, 
hüvitisi või soodustusi. 

Finantseerimine 

Erinevate hüvitiste osutamine on rahastatud segasüsteemina, kus on kombineeritud nii maksutulu 
kasutamine kui ka osamaksete süsteem. Töötuskindlustushüvitisi ja tööõnnetus ja kutsehaigus 
kindlustushüvitisi rahastatakse vaid osamaksete baasil. Euroopa Komisjoni sotsiaalkaitse ja 
sotsiaalse kaasatuse ühisaruanne 2008 toob leheküljel 13 hea tava näitena välja Prantsusmaa 
tervisekindlustusreformi:  

„Hoolimata asjaolust, et riiklik tervisekindlustus katab kolm neljandikku kuludest, jäid paljud 
vaesed Prantsusmaal varem ilma ravita. Nüüdseks on kasutusele võetud täiendav universaalne 
tervisekindlustus (CMU-C) neile, kes teenivad alla 7046 euro aastas. CMU-C on tasuta ja selle 
kasutajad ei pea maksma terve rea tarvete eest, nagu ravimid, prillid, hambaproteesid ja 
kuulmisabivahendid. CMU-C on edukalt vähendanud ravist loobujate arvu ja tõstnud täiendava 
kindlustuse mahu 84%-lt 92%-ni. Nende jaoks, kes tasuta CMU-C nõuetele ei vasta, kuid kellele 
lisakindlustuse maksete tasumine siiski raskusi valmistab, pakutakse maksukrediidi võimalusi.“1783  

Õigusruum 

Prantsuse administratiivse korralduse üldine ülevaade näitab süsteemi keerukust, mis tuleneb 
eelkõige paljude eriskeemide olemasolust. Eriskeemide paljusus toob kaasa suure halduskoormuse 
nende administreerimisel. Sellest tulenevalt on ka prantsuse õiguses sotsiaalse kaitse korraldus 
väga mahuka regulatsiooni objektiks. Prantsuse õiguses omavad valdkonnas tähendust Sotsiaalse 
kaitse koodeks (Code de la sécurité sociale), Rahvatervise koodeks (Code de la santé publique) 
ning perehüvitisi ja sotsiaalhoolekannet reguleeriv koodeks, mille nimetust siinkohal sobiva 
eestikeelse sõnastuse puudumisel tõlkima ei hakka (Code de l´action sociale et des familles).  

Nn Sotsiaalse kaitse koodeks reguleerib põhiosas kindlustusliike, kindlustuskassade tööd ja 
rahastamist ning järelvalvet, aga ka nt sotsiaalabi, peretoetuseid ja puudega lapse haridustoetust. 
Sotsiaalkindlustuse erinevatest liikidest on reguleeritud:   ravikindlustus; vanemahüvitised 
(hüvitised ema ja isale lapse sünni ja kasvatamise puhul, neid nimetatakse emadus -ja 
isaduskindlutuseks); invaliidsuskindlustus (st invaliidsuspension); vanaduskindlustus (ehk 
vanaduspension) ja selle juures on reguleeritud veel lese kindlustus; kindlustus surma puhuks; 
tööõnnetus -ja kutsehaiguskindlustus, peretoetused; lapsinvaliidi haridustoetus; eluasemetoetus; 

                                                 
1783 Arvutivõrgus: 

http://bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=KE3008371ETC_002.pdf&eubphfUid=100000
18&catalogNbr=KE-30-08-371-EN-C 25.03.2009, kell 17.31 
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kooliminekutoetus; haige lapse koduspõetamise ja lapsinvaliidi hooldamise toetus vanemale; riiklik 
alimentide hüvitis (juhuks kui teine vanem ei maksa alimente). Lisaks kohustuslikule kindlustusele 
on reguleeritud ka vabatahtlik kindlustus. Samuti on ette nähtud toetused vanuritele, täisealistele 
invaliididele, lapsehoiu toetus, majutus sotsiaalmajades. 

Rahvatervise koodeks reguleerib patsiendiõiguseid, organite ja kudede siirdamist, meditsiinilise 
vea kindlustust, biomeditsiinilisi uuringuid, tervise ja elukeskkonna kaitset (sanitaarnõuded), 
rahvatervise kaitset, perekonna, ema ja lapse tervise kaitset, aborti, süsteemi korraldamist ja selles 
tegutsevaid asutusi, haiguste ennetust, meditsiinilisi erialasid (arstikutset, sh apteekrid), ravimeid ja 
meditsiinilisi abivahendeid jne. Rahvatervise koodeks sisaldab endas sisuliselt kogu tervise ja 
meditsiinivaldkonna õigusakte, v.a ravikindlustus, mis on sotsiaalse kaitse koodeksis. 

Perehüvitiste ja sotsiaalhoolekande alane koodeks reguleerib sotsiaalhoolekannet, sotsiaalteenuste 
osutamist, meditsiini ja muu sotsiaalvaldkonna kokkupuudet ning perepoliitikat. 

Tuhandete lehekülgede mahuga õigusruumist detailsema ülevaate saamiseks tuleks teostada eraldi 
pikem tõlketöö ning selle pinnalt analüüs, mis väljub käesoleva analüüsi raamest. Lähtudes 
tervisevaldkonna paigutamise problemaatikast sotsiaalkoodeksi üldosa seadusesse tasub 
kodifitseerimise edasises töös pöörata enam tähelepanu prantsuse rahvatervise koodeksi 
regulatsioonile, kus tervisevaldkonda on terviksüsteemina eraldiseisvalt kodifitseeritud.   

3.2.8. Luksemburg 

Administratiivne korraldus 

Luksemburgi sotsiaalkindlustussüsteem jaguneb viide erinevasse harusse. Süsteemi ülesehitus 
peegeldab selle etapiviisilist ülesehitamist ning arvestab erinevate sotsiaal-professionaalsete 
kategooriatega.   

Hetkel on ligikaudu 20 sotsiaalse kaitse alal tegutsevat avaliku sektori asutust, mis on finantsiliselt 
autonoomsed ning mida rahastavad sotsiaalpartnerid. Asutuste üle teostab järelvalvet Sotsiaalse 
turvalisuse keskinspektsioon ning vastava valdkonna eest vastutav minister.   

Ravikindlustus 

Ravikindlustusfondide liit vastutab kõige selle eest, mis ei ole konkreetselt delegeeritud üksikutele 
ravikindlustusfondidele. Liit tegeleb seega muuhulgas ka ravikindlustusmaksete süsteemi 
rakendamisega. Liidu ülesandeks on samuti suhted tervishoiuteenuse osutajatega, eelkõige 
kollektiivlepingute sõlmimine. Kaheksa ravikindlustusfondi vastutavad kindlustatud isikute 
ravikulude hüvitamise, rahaliste töövõimetushüvitiste maksmise ning matusetoetuse maksmise 
eest. Ravikindlustusfondide seas saab eristada era ja avaliku sektori töötajatele mõeldud 
kindlustusfonde ning ettevõtjate kindlustusfonde.  

Pensionikindlustust haldavad erasektori kindlustusfondid: vanadus –ja invaliidsuspensionide fond, 
kontori ja erasektori töötajate kindlustusfond, oskustööliste, kaupmeeste ja tööstusettevõtjate 
kindlustusfond ning talunike kindlustusfond. Kindlustus põhineb isikute poolt tehtavatel 
kindlustusmaksetel. 
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Tööõnnetuskindlustust organiseerib (Töö)õnnetuskindlustus asutus, mis jaguneb kaheks: tööstuslik 
pool, mis vastutab üldises korras, ning maaviljeluse ja metsanduse pool, mis vastutab üksnes nende 
elualade osas.   

Perehüvitiste osas on vaid üks pädev asutus ning selleks on Riiklik perehüvitiste fond. Töötusega 
seonduvaid hüvitisi ja tööturupoliitikat viib ellu tööala administratsioon.  

Sotsiaalhoolekandega tegeleb Riiklik solidaarsusfond (ning selle piirkondlikud üksused).  

Täiendavalt tasub märkimist asjaolu, et sotsiaalkaitse valdkonna vaidluste lahendamiseks on 
loodud eraldi spetsiaalkohtud: Vahenõukogu ning sotsiaalkindlustuse Ülemnõukogu.1784  

Finantseerimine 

Erinevate hüvitiste osutamine on rahastatud segasüsteemina, kus on kombineeritud osamaksete 
süsteem riigi subsiidiumidega. Seega on kõigi hüvitiste puhul isiku omaosalus läbi osamakse või 
spetsiaalse kindlustuse rahastamiseks loodu makse ning täiendavaks rahastamise allikaks on riigi 
subsiidiumid.  

Õigusruum 

Luksemburgis jõustus 01.01.2009. a endise Sotsiaalkindlustuste koodeksi asemel uus Sotsiaalse 
kaitse koodeks (Code de la Sécurité Sociale). Struktuurilise ja sisulise poole pealt on kõige 
üldisemad muudatused perehüvitiste lisamine koodeksisse, mistõttu see ei kanna enam nimetust 
„kindlustus“ ning üldsätete paiknemine endise IV peatüki asemel VI peatükis.  

Üldsätete esimeses alajaotuses on sätestatud sotsiaalkindlustuse korraldus. Sotsiaalkindlustuse 
korralduse alajaotus jaguneb neljaks peatükiks: sotsiaalse kaitse asutused, sotsiaalse kaitse 
ühiskeskus1785, sotsiaalse kaitse meditsiinikontroll1786, sotsiaalse kaitse järelevalve. Artiklid 396 – 
399 räägivad sotsiaalkindlustusasutuste õiguslikust vormist, nende võimest omada tsiviilõiguseid ja 
võtta tsiviilkohustusi, õigusest võtta vastu annetusi ning omada koodeksiga sätestatud piirides 
kinnisvaralisi õigusi. Sotsiaalkindlustusasutused võivad samuti olla kohtus protsessiosalisteks.  

Koostööd reguleerib üldsätete esimese alajaotuse esimeses peatükis artikkel 412. Nimetatud 
artikkel sätestab sotsiaalse kaitse asutuste ja riigiasutuste koostöö informatsiooni vahetamisel, 
andmete edastamisel ning ametiabi andmisel. Nendest tegevustest teistele asutustele tekkivad kulud 
kaetakse sotsiaalse kaitse asutuste eelarvest kui administreerimiskulud. Selliseks kuluks võib olla 
igasugune kulu, mis on seotud koodeksiga ettenähtud ülesannete täitmiseks tehtud toimingutega, sh 
ka majutus -ja reisikulud. 

                                                 
1784 Vt K. Rebase vabatõlkes Sotsiaalkoodeksi üldosa seaduse töögrupi töö raames tehtud Luksemburgi tõlget, lk 6. 
1785 Tegemist on asutusega, pr.k centre commun de la sécurité sociale, mida võib inglise keelde tõlkida kui the common 

centre of/for social security. Sisuliselt on tegemist sotsiaalse kaitse asutuste ülese keskasutusega, mis kogub ja 
töötleb sotsiaalse kaitse asutuste tööks vajalikke elektroonilisi andmeid, võtab õigustatud isikuid arvele ning nõuab 
sisse sotsiaalkindlustusmakseid selles osas, mis need on ühised kõigile sotsiaalse kaitse asutustele. 

1786 Tegemist on asutusega, mis määrab pikaajalist ajutist ja püsivat töövõimetust, otsustab teatud juhtudel 
tervishoiuteenuste ja meditsiiniseadmete eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmiseks loa andmise, analüüsib ja teeb 
ettepanekuid tervisealase ennetustegevuse osas, teostab kontrolli haiguse tõttu makstavate hüvitiste üle (hüvitiste 
maksmise õigustatuse kontroll). 
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3.2.9. Läti 

Administratiivne korraldus 1787 

Sotsiaalkindlustussüsteemi korraldab Heaolu ministeerium (Ministry of Welfare); ministeeriumi 
ülesandeks on riikliku poliitika kujundamine ja rakendamine. Tervishoiusüsteemi korraldamises on 
alates 2003. aastast peamine asutus Tervise ministeerium. Enne 2003. aastat oli see Heaolu 
ministeeriumi pädevusvaldkond. Riiklik sotsiaalkindlustusagentuur viib ellu riigi poliitikat ning 
võimaldab kindlustatud isikutele hüvitisi riikliku pensionikindlustuse, töötuskindlustuse, 
tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustuse, invaliidsuse ning emadus ja haiguskindlustushüvitiste osas. 
Sotsiaalkindlustusagentuur haldab spetsiaalseid kindlustuseelarveid (fonde), mis on loodud 
eelnevalt nimetatud kindlustusliikide rahastamiseks, iga liigi jaoks on oma eelarve (fond). 
Agentuuri tegevuskulud kaetakse kindlustusliikide rahastamiseks loodud spetsiaalsete eelarve 
kaudu sihtotstarbelise eraldisena, muude sihtotstarbeliste eraldiste arvelt, agentuuri enda 
majandustegevuse tuludest, annetustest, välisabist. Sotsiaalkindlustusagentuur on riigiasutus, mille 
üle teostab järelvalvet Heaolu ministeerium. Sotsiaalkindlustusagentuuri tegevust kontrollib 
nõukogu, mille esimeheks on heaolu minister (minister for welfare). Nõukogu esimehe ettepanekul 
nimetab nõukogu ametisse sotsiaalkindlustusagentuuri direktori. Riiklik tööhõiveagentuur vastutab 
tööturumeetmete rakendamise ja töötute registreerimise eest. Töötuskindlustushüvitisi maksab aga 
sotsiaalkindlustusagentuur. Tervisekindlustuse eelarve haldamise eest vastutab Kohustusliku 
tervisekindlustuse riiklik agentuur; agentuur sõlmib tervishoiuteenuse osutajatega lepinguid 
teenuste osutamiseks, maksab tervishoiuteenuse osutajatele kindlustatud isikutele osutatud teenuste 
eest.    

Finantseerimine 

Töötuskindlustushüvitisi, tööõnnetus ja kutsehaiguskindlustus hüvitisi ning rahalisi haigushüvitisi 
rahastatakse osamaksete baasil. Pensione rahastatakse osamaksete ja riigieelarve vahendite baasil 
ning perehüvitisi üleni maksutulu baasil.  

Õigusruum 

Lätis on sotsiaalvaldkonda kodifitseeritud kindlustuse osas, riikliku sotsiaalkindlustuse seadus1788 
reguleerib riikliku sotsiaalkindlustuse üldiseid põhimõtteid, rahastamist ja korraldust. Riikliku 
sotsiaalkindlustuse seaduse VI peatükk reguleerib kohustusliku sotsiaalkindlustuse 
administreerimist. Sektsioon 24, esimene säte administreerimise peatükist, sätestab riikliku 
sotsiaalkindlustusasutusagentuuri õigusliku vormi, tegevusala, juhtimise, järelevalve ja tulubaasi. 
Riiklik sotsiaalkindlustusagentuur on mittetulunduslik riigi aktsiaselts, mille tegevust reguleerivad 
lisaks riiklikule sotsiaalkindlustuse seadusele ka mittetulundusühingute seadus ja aktsiaseltside 
seadus. Tegemist on võrdlemisi omapärase juriidilise vormiga, mis ei vasta ühelegi Eesti 
õiguskorras loodud õiguslikule vormile. Selles on segunenud Eesti avalik-õiguslikele juriidilistele 
isikutele omaseid jooned riigiasutustele omaste joontega. Agentuuri tegevus ja olemus on vastavalt 
viidatud regulatsioonile täpsemalt lahti kirjutatud ülal alajaotuses administratiivne korraldus.  

                                                 
1787 Allikad: MISSOC organisation of social protection, 2008, arvutivõrgus: 

http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2008/missoc_2008_organisation_en.pdf   25.03.2009, kell 17.45 
 
1788 Arvutivõrgus: http://www.ttc.lv/New/lv/tulkojumi/E0574.doc   25.03.2009, kell 17.55 
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Lisaks kehtivad mitmed valdkondlikud nn eriregulatsioonid, näiteks tervishoiukorraldust 
reguleerivad perearstiseadus (Likums "Par prakses ārstiem") ning meditsiinilise abi seadus 
(Ārstniecības likums), haigus- ja emadushüvitisi reguleerib lisaks riiklikule sotsiaalkindlustuse 
seadusele ka emadus– ja haiguskindlustuse seadus (Likums "Par maternitātes un slimības 
apdrošināšanu"), pensione reguleerib lisaks riiklike pensionide seadus (Likums "Par valsts 
pensijām")  ning sotsiaalteenuste ja sotsiaalabi seadus (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likums) 

3.2.10.  Iirimaa 

Administratiivne korraldus 1789 

Sotsiaal- ja pere asjade amet vastutab sotsiaalse kaitse ja sotsiaalse kaasatuse alaste poliitikate 
(policy) väljatöötamise, sund ja vabatahtlike sotsiaalkindlustusskeemide rakendamise ning teiste 
ametitega valitsuse poolt seatud prioriteetide osas koostöö tegemise eest. Ametil on mitmeid 
regionaalseid üksuseid, mis täidavad sotsiaalkindlustusskeemide elluviimist, st osutavad isikutele 
sotsiaalkindlustushüvitisi.  

Tervise ja laste amet vastutab tervishoiu alal poliitikate väljatöötamise, rakendamise ja teenuste 
osutamise korraldamise eest. Hetkel kujundatakse ümber ameti tegevust ja reformitakse 
tervishoiukorraldust kogu riigis.   

Finantseerimine 

Perehüvitisi, mitterahalisi haigushüvitisi (sh emadushüvitisi) ning pikaajalist hooldust(ravi) 
rahastatakse üldisest maksutulust. Rahalisi haigushüvitisi, pensione, töötuskindlustushüvitisi ning 
tööõnnetus ja kutsehaigushüvitisi rahastatakse osamaksete baasil.   

Õigusruum 

Tervise seadus (Health Act) reguleerib mitterahaliste tervishoiuteenuste osutamist (analoogiliselt 
TTKS-le), rahaliste tervishoiuteenuste osutamine ning kõigi ülejäänud sotsiaalse kaitse ja tööturuga 
seonduvate teenuste ja hüvituste osutamine ja maksmine on alates 2005. aastast reguleeritud 
konsolideeritud sotsiaalse heaolu seadusega (Social Welfare Consolidation Act).   

3.3. Kokkuvõte rahvusvaheliste ja välisriikide suuniste põhjal 

1. Rahvusvaheline õigus annab riikidele sotsiaalse kaitse korraldamiseks suure vabaduse. 
Siiski saab sotsiaalkindlustussüsteemi olemasolust rääkida vaid juhul, kui süsteem on 
võimuorganite poolt õigusaktidega kehtestatud. Võimuorganid peavad ka süsteemi toimimise 
eest vastutama. Sotsiaalse kaitse korraldus ei tohi kaasa tuua diskrimineerimist. Kõigi isikute 
suhtes, kelle õigusi on rikutud, peab olema võimalus olukorra heastamiseks, k.a õiguste 
ennistamiseks ja kompensatsiooni maksmiseks. Ainult erakindlustusel põhinev sotsiaalse 
kaitse korraldus ei ole aktsepteeritav - abi tuleb tagada ka isikutele, kes ise mingi põhjusel 
süsteemi panustada ei saa. Finantseerimise alused peavad olema selged ja jätkusuutlikud, 

                                                 
1789 Arvutivõrgus: http://ec.europa.eu/employment_social/missoc/2008/missoc_2008_organisation_en.pdf  25.03.2009, 

kell 17.55  
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finantseerimises osalevatel isikutel peab olema võimalus korralduses osaleda. 
Sotsiaalkindlustusasutused peavad tegema omavahel koostööd, tuleb osaleda ka 
rahvusvahelises koostöös. Arenenud majandusega riikidel on eriline vastutus aidata kaasa 
õiguste realiseerimisele arenguriikides. Eeldatakse, et regressiivsed meetmeid ei kasutata. 

2. Euroopa standardid näevad täiendavalt ette, et sotsiaalkindlustusskeemidega tuleb hõlmata 
suur osa elanikkonnast või töötajatest (nt ei ole piisav, kui skeemid hõlmavad ainult avalikke 
teenistujaid). Süsteemi tuleb perioodiliselt analüüsida (sisuliselt tähendab see seda, et 
süsteemi kohta tehtavad otsused peaksid olema teadmispõhised). Sotsiaalkindlustussüsteemi 
ei ole lubatud asendada sotsiaalabiga. 

3. Euroopa Liidu  konkurentsieeskirjade rakendamine sotsiaalse kaitse korralduses sõltub 
eelkõige sellest, kuivõrd solidaarne on sotsiaalkindlustusskeem, mida korraldatakse, ja kas 
seda korraldav asutus tegutseb kasumi saamise eesmärgil või mitte. Solidaarsete 
sotsiaalkindlustusskeemide korral konkurentsieeskirju rakendada ei tule. Poliitikasuundumusi 
arvestades võib öelda, et kuigi üldiselt respekteeritakse, et riikidel on õigus oma sotsiaalse 
kaitse süsteeme ise korraldada, on tunda survet anda Komisjonile reeglite ja järelevalve 
kehtestamiseks rohkem pädevust.  

4. Enamike vaadeldud riikide sotsiaalse kaitse korraldust puudutavad õigusaktid sätestavad 
koostöökohustuse kohustatud subjektide vahel. See tähendab, et sotsiaalse kaitse asutused 
kohustuvad tegema omavahel koostööd. Koostöö vormidest kõige levinumad on 
informatsiooni vahetamise kohustus, andmete edastamise kohustus ja ametiabi andmise 
kohustus. Nende kohustuste eesmärgiks on tagada efektiivsem haldusmenetlus, mis 
koormaks õigustatud isikut võimalikult vähesel määral. Eesti õigusruumis on need 
kohustused kehtestatud haldusmenetluse seadustikuga ja halduskoostöö seadusega ning 
täiendava regulatsiooni kehtestamise järele SÜS-s puudub vajadus. Soome, Saksamaa ja 
Austria regulatsioonides on koostöökohustuste reguleerimisel mindud kaugemale eelnevalt 
nimetatud üldistest koostöökohustustest. Nimetatud riikide õigusruumis on täiendavateks 
meetmeteks koostöö reguleerimisel sotsiaalse kaitse vallas töögruppide moodustamine, 
koostöö planeerimisel (tegevuste kavandamisel) ja plaanide (dokumentide) koostamisel, 
koostööprojektide läbiviimine. Kohati on sotsiaalse kaitse asutustele antud diskretsiooniõigus 
otsustamaks, kas koostöö on konkreetses küsimuses vajalik või mitte (nt kas moodustada 
töögrupp või mitte). Samas on aga ette nähtud ka vastutava ministeeriumi õigus suunata või 
kohustada teatud sotsiaalse kaitse asutusi konkreetses küsimuses koostööd tegema, näiteks 
kutsudes selleks kokku vastavatest osapooltest koosnev töögrupp. Efektiivsema sotsiaalse 
kaitse korralduse ja tõhusama ressursikasutuse saavutamisel on heaks näiteks koostöö 
uuringute teostamisel (sotsiaalkindlustushüvitiste määramiseks või sotsiaalabi andmiseks 
vajalike uuringuid ei teostata samale isikule korduvalt, kui eelnevalt teostatud uuringute 
pinnalt on võimalik langetada otsus hüvitise määramise kohta).  

4. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD   

4.1. Kohustatud isikute vaheline ülesannete jaotus, koostöö ja delegeerimine 

Põhiseadus ei sätesta üldjuhul, kuidas peaks olema sotsiaalne kaitse korraldatud. Reeglina kehtib 
sotsiaalse kaitse korralduse suhtes PS § 14, mille kohaselt on õiguste ja vabaduste tagamine 
seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus.  
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Korralduse osas tuleneb oluline osa regulatsioonist nn valdkonnaülestest seadustest, näiteks 
Vabariigi Valitsuse seadus, halduskoostöö seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus jt. 

Töögrupp leiab, et õigustatud subjekti huvide paremaks kaitseks, korralduse optimeerimiseks ja 
põhjendamatu ülekompenseerimise vältimiseks tuleb korralduse osas läbivalt lähtuda järgmistest 
põhimõtetest: 

- õigustatud subjektile (inimesele) peab olema üheselt selge, kes on hüvitise osutamiseks 

kohustatud isik või asutus; 

- hüvitisi osutavate asutuste (isikute) vahel, samuti isikute ja hüvitise määramiseks vajalikku  

teavet omavate asutuste  vahel peab toimuma koostöö; 

- hüvitisi osutava asutuse (asutuste) juhtimisse tuleb kaasata sotsiaalpartnerid;  

- hüvitiste pakkumisel tuleb soodustada erasektori kaasamist ja vaba konkurentsi läbi avatud 

hangete/konkursside korraldamise, erandid peaksid olema teenustele võimalikult ühtsed; 

-  hüvitiste osutamisel tuleb võimalusel kaasata vabatahtlikke. 

Nende põhimõtete järgimiseks tuleb ette võtta järgmised tegevused: 

Tellida mõjuanalüüs, milles uuritakse Sotsiaalkindlustusameti tegevuste ümberkorraldamist 
selliselt, et enamus Sotsiaalkindlustusameti tegevusi täidaks tulevikus avalik-õiguslik juriidiline 
isik.  

Tellida mõjuanalüüs, milles uuritakse Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet 
ühendamist. Viimase ettepaneku osas on heaks näiteks Soome Kansaneläkelaitos (KELA), mis 
korraldab pea-aegu kõigi riiklike rahaliste hüvitiste (v.a. tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja 
erapensionide, kuid nt k.a  töötuskindlustushüvitiste) maksmist. 

Kuna Justiitsministeerium töötab välja uut halduskorralduse regulatsiooni, ei ole käesoleval hetkel 
vajalik teha SÜS-i sõnastusettepanekuid Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa ja  
Sotsiaalkindlustusameti (või uue asutuse/isiku) struktuuri, juhtimise, rahastamise, aruandluse ja 
järelevalve osas. Töögrupp lähtub eeldusest, et Justiitsministeeriumi poolt menetletavad 
muudatused reguleerivad kõnealused küsimused selliselt, et eriregulatsioon SÜS-is ei ole vajalik ja 
piisab SotS eriosa regulatsioonidest. Võimalik, et SÜS-is tuleb täiendavalt reguleerida 
sotsiaalpartnerite kaasamine hüvitisi osutava asutuse (asutuste) juhtimises ning erasektori ja 
vabatahtlike kaasamine hüvitiste osutamisse.  

Kui töögrupi poolt tehtud ettepanek sotsiaalse kaitse hüvitistega tegelevate asutuste/isikute 
ümberkorraldamiseks ei leia poliitilist toetust ning säilib praegune tööjaotus, tuleks õigustatud 
subjektile parema selguse loomiseks SÜS-is nimetada, millised asutused on kohustatud 
konkreetsete sotsiaalsete riskide vastu kaitset tagama, ja millises valdkonnas peavad hüvitisi 
osutavate asutused koostööd tegema. 
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4.2.  Tervishoiukorraldus 

Tervishoiukorraldus on täna üles ehitatud tervishoiuteenuse keskselt. Kuna teenuse osutamise 
puhul on oluline see, kes teenust osutab, keskendub kehtiv tervishoiukorraldust puudutav 
õigusruum lisaks tervishoiuteenusele tervishoiuteenuse osutajale ja tervishoiutöötajale. Lähtudes 
rahva tervise parema taseme (pikem eluiga ja rohkem tervelt elatud aastaid) saavutamise 
eesmärgist, peaks tervishoiukorralduse keskmes olema patsient ehk üldisemas mõttes inimene. 
Seega mitte ainult haige inimene, vaid ka veel mitte haigestunud inimene. Ravi erinevate tasandite 
jagamine tervishoiuteenusteks on viinud olukorrani, kus süsteem ei tegele mitte inimese tervisega 
tervikuna, vaid erinevate tervishoiuteenuste osutamisega. Selliselt korraldatud süsteemis on 
võimalik täiuseni viia erinevate teenuste osutamine, kuid inimese tervis kui tervik võib jääda 
tähelepanuta. Täna kehtivas tervishoiukorralduse alases õigusruumis on minimaalselt reguleeritud 
erinevate ravi tasandite vaheline koostöö ning aktiivravile järgneva tasandi (järel-, taastus- ja 
hooldusravi) osas regulatsioon sisuliselt puudub.  

Alljärgnevad ettepanekud ei ole suunatud vahetult üldosa regulatsiooni kujundamisele, kuid 
nendega tasub arvestada kodifitseerimise edasistes etappides.   

Ettepanek: tervishoiukorralduse patsiendikesksemaks muutmise eesmärki on võimalik saavutada, 
seades regulatsiooni keskmesse inimese tervist puudutavad erinevad tasandid: haiguste ennetus ja 
tervisedendus, ravi ning järel-, taastus- ja hooldusravi. Edasises kodifitseerimisprotsessis tasub 
tervise valdkonna õigusaktide läbitöötamisel aluseks võtta nimetatud kolmikjaotus ning uurida, kas 
kehtiv õigus toetab inimese tervise kaitse eesmärgi saavutamist piisavalt ning kuidas on lahendatud 
erinevate ravi tasandite ja sotsiaalhoolekande koostöö ning patsiendi ja informatsiooni liikumine 
tervishoiu ja sotsiaalhoolekande süsteemis. Koostöö korraldamise peamiseks eesmärgiks peaks 
olema tagada inimese sujuv üleminek ühest ravitasandist teise ja vajadusel üleminek 
sotsiaalhoolekande teenustele. Ettepanek ei tähenda uute struktuuride või tervishoiuteenuste 
loomist tervishoiukorralduses, vaid olemasoleva süsteemi rõhuasetuse muutmist tervishoiuteenuselt 
inimese tervise keskseks.    

Haiguste ennetamist ja tervisedendust puudutav õigusruum on täna puudulik. NETS reguleerib üht 
osa haiguste ennetamisest ning RTerS sätestab küll olulised põhimõtted, kuid ei reguleeri piisava 
täpsusega nende eesmärkide saavutamist.  

Ettepanek: Seetõttu tuleks lisaks eesmärkidele välja töötada ja reguleerida konkreetsed meetmed, 
meetme rakendamise eest vastutav isik või asutus.   

Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus on hooldusravi esindatud vaid statsionaarse 
tervishoiuteenusena. Ometi on vajadus hooldusravi osas komplekssem. Haiglates on patsiente, kes 
ei vaja aktiivravi, vaid õendusabi ning hooldekandeasutustes on inimesi, kes vajaks lisaks 
hooldusteenusele ka õendusabi.1790 Ebapiisavate ja väheste päeva- ja koduteenuste tõttu pöörduvad 
inimesed haiglasse või hooldekodusse. Selline käitumine, mis on tingitud süsteemi ebamõistlikust 
korraldusest, toob kaasa olemasoleva ressursi ebaefektiivse kasutamise.  

                                                 
1790 Õendusabi ja hooldusabi seostatud osutamine, Sirlis Sõmer-Kull, Sotsiaalministeerium, arvutivõrgus: 

http://www.ell.ee/failid/LVP2008/11_05_Sirlis_Oendusabi.ja.hooldusabi.integreeritud.osutamine.ppt  
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Ettepanek: Seetõttu tuleks võimalusel jätkata hooldusravi kui kompleksteenuse, mis koosneb 
tervishoiu- ja hoolekandeteenusest, väljatöötamist ning jõuda selle sätestamise ja 
rakendamiseni.1791 Dubleerivate tegevuste ja vastuoluliste tulemuste sündimise vältimiseks võiks 
seda tööd teha koostöös Justiitsministeeriumi poolt läbiviidava sotsiaalvaldkonna õigusruumi 
kodifitseerimisega.  

Sotsiaalse kaitse vallas, inimese elu ja tervist puudutavates küsimustes, on oluline lisaks teenuste 
kättesaadavuse tagamisele, tagada ka isikute õiguste kaitse teenuse osutamisel tekkinud 
probleemide korral. Oma subjektiivsete õiguste kaitsmine peaks olema igaühele kättesaadav 
võimalikult vähese aja ja rahalise kuluga. Kuna tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni ja 
haigekassa võimalused patsientide abistamisel on piiratud, on üksnes kohtu kaudu võimalus saada 
õiguslikult siduv otsus. Kohtumenetlus on aga võrdlemisi aja- ja rahakulukas. Seetõttu otsivad 
patsiendid teisi võimalusi oma probleemide lahendamiseks ning osad tervishoiuteenuse 
kvaliteediprobleemid jõuavad haigekassasse läbi välisriiki ravile suunamise menetluse. Välisravile 
suunamisega ei saa siiski lahendada tervishoiuteenuse siseriiklikke kvaliteediprobleeme.  

Ettepanek: Probleemi lahendamisel võib kaaluda kohtueelse menetluse loomist tervishoiuteenuste 
osutamisel tekkinud probleemide lahendamiseks, mille otsustel oleks siduv tähendus osapoolte 
jaoks. Juhul kui SÜS-s otsustatakse luua üks sõltumatu sotsiaalõiguse kohtuväline vaidluste 
lahendamise organ vastavalt vaidluste lahendamise peatüki ettepanekule, kaob vajadus eraldi 
tervishoiuteenuste osutamisel ilmnenud probleemide lahendamiseks kohtueelses menetluses. Teine 
võimalik lahendus võib peituda tervishoiuteenuse finantseerimisvõimaluste mitmekesistamises, 
luues patsiendile võimaluse mõjutada talle osutatavat teenust läbi tasu maksmise otse patsiendilt 
tervishoiuteenuse osutajale. Juhul kui patsiendil tekiks finantskontrolli võimalus talle osutatavate 
teenuste üle, oleks tal enam võimalusi oma õiguste kaitsmiseks: näiteks saaks kasutada VÕS 
üldosas sätestatud õiguskaitsevahendid, sh hinna alandamist, mida patsient hetkel praktilistel 
põhjustel kasutada ei saa. Need on aga vaid mõned võimalused, mis vajavad lähemat analüüsi 
võimalike sisuliste mõjude ja teostatavuse osas.  

Institutsionaalne külg on tervishoiukorralduses peaaegu maksimaalselt optimeeritud alates 2010. 
aastast, kui Tervishoiuamet, Tervisekaitseinspektsioon ja Kemikaalide Teabekeskus kujundatakse 
ümber üheks Terviseametiks. Sellega kaovad dubleerivad tegevused ning ressursikasutus on 
efektiivsem. Tervishoiukorraldusega seotud asutusi analüüsides ilmnes, et dubleerivaid funktsioone 
täidavad Eesti E-tervise Sihtasutus ja Sotsiaalministeeriumi E-tervise osakond. Sellise järelduseni 
jõuab sihtasutuse põhikirja ning Sotsiaalministeeriumi põhimääruste kõrvutamisel. Asutuste 
analüüsimisel ilmnes samuti, et kõigi asutuste kodulehekülgedel ei olnud avaldatud 
tegevuspõhiseid majandusaasta aruandeid, mis võimaldaksid saada head ülevaadet õigusaktidega 
sätestatud eesmärkide ja kohustuste täitmisest ning avalike vahendite kasutamisest. Heaks näiteks 
on haigekassa, mille tegevuspõhised majandusaasta aruanded on avalikustatud Riigi Teatajas ja 
asutuse kodulehel. Selline kohustus on ette nähtud seaduse tasandil (RaKS).  

Ettepanek: Vaadata üle Eesti E-tervise Sihtasutuse ning Sotsiaalministeeriumi E-tervise osakonna 
dubleerivad funktsioonid ning võimalusel need optimeerida. Juhul kui tegemist ei ole sisulise 
dubleerimisega, tuleks muuta kas sihtasutuse põhikirja või Sotsiaalministeeriumi põhimääruse § 13 
lõige 71, mille praeguse sõnastuse puhul jääb mulje, et tegemist on dubleerivate funktsioonidega. 

                                                 
1791 Eesti Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja omavalitsusliitude koostöökogu delegatsiooni 

läbirääkimiste lõpp-protokollis 2005. aasta eelarvete osas esitatud seisukoht, lk 9.  
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Haigekassa tegevuspõhiste majandusaasta aruannete avalikustamine koduleheküljel võiks olla 
eeskujuks teistele avaliku halduse ülesandeid täitvatele asutustele, mille tegevust rahastatakse 
avalikest vahenditest, sest sellise meetmega on lihtsalt võimalik muuta asutuste tegevus 
läbipaistvamaks. Juhul kui asutuse majandusaasta aruanded on arvutivõrgus publitseeritud muul 
aadressil kui asutuse enda kodulehekülg, võiks asutuse kodulehel olla viide aadressile arvutivõrgus, 
kus aruanded paiknevad.   

Hüvitiste osas omavad võimalikku kokkupuutepunkti ajutise töövõimetuse hüvitis (RaKS § 50 jj), 
püsiva töövõimetuse hüvitis ehk töövõimetuspension (RPKS § 14 jj) ning töötuskindlustus 
hüvitised (TKindlS § 5). Tegemist on erinevate kindlustusliikidega, mida administreerivad 
erinevad asutused (vastavalt haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet ja Töötukassa). Kuna tegemist on 
hüvitistega, mis kompenseerivad erinevatest sotsiaalsetest riskidest tulenevat sissetuleku kaotust 
või vähenemist, võib nende vahel leida ühiseid jooni.  

Ettepanek: Kontrollida esitatud hüpoteesi paikapidavust kodifitseerimise edasises töös, eriosa 
detailse analüüsi raames. Analüüsis võiks muuhulgas analüüsida, kas oleks otstarbekas ja võimalik 
koondada ajutise töövõimetuse hüvitise, töövõimetuspensioni ja töötuskindlustushüvitiste 
administreerimine ühte sotsiaalkindlustusasutusse. Samuti tasuks analüüsida, kas nimetatud 
hüvitiste rahastamine kolmest erinevast kindlustusskeemist on otstarbekas.
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9. TEEMA. KOHALIKU OMAVALITSUSE SOTSIAALSE KAITSE 
ALASED ÜLESANDED 

1. Analüüsi eesmärk ja sisu 

Sotsiaalsete põhiõiguste tagatuse vaatepunktist on oluline, et riigi ja KOV-i vaheline ülesannete 
jaotus ja koostöö oleks selge, kuid praktikas ei ole seda suudetud tagada. 

Analüüsi ülesandeks on selgitada, kas ja mil määral oleks sotsiaalseadustiku üldosas võimalik ja 
vajalik reguleerida ülesannete jaotust riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel ning kas sellise 
regulatsiooni olemasolu aitaks tuua enam selgust riigi ja KOV-i ülesannete piiritlemisse, 
koostöösse, finantseerimisse ja järelevalvesse. 

Regulatsiooni vajalikkuse hindamiseks on vaja välja selgitada, millised on tegelikud ja peamised 
põhjused selles, et riigi ja KOV-i vaheline ülesannete jaotus on praktikas ebaselge. Selgitamist 
vajab muu hulgas, kas ebaselguse põhjuseks on viga regulatsioonides või nende puudumises või 
tuleb viga otsida mujalt. 

Käesoleva teema analüüsimisel saab eelkõige eeskujuks võtta Põhjamaade vastavad regulatsioonid 
(Soome, Rootsi, Taani), kuna nendes riikides on juba pikemat aega praktikas rakendanud 
detsentraliseeritud hoolekandemudelit ning muudegi sotsiaalõigusalaste ülesannete teostamist 
kohalikul tasandil. Kuna sotsiaalseadustiku üldosa analüüsi uurimisalasse jäävates teistes teemades 
on põhjalikult käsitletud Saksamaa süsteemi, vaatleb ka käesolev analüüs eeskujuriigina mh 
Saksamaad.  

2. Eesti põhiseadusest ja rahvusvahelisest õigusest tulenevad suunised 

2.1. Eesti põhiseadus1792 

Põhiseaduse § 28 lõigete 2 ja 4 kohaselt on Eesti kodanikul õigus riigi abile vanaduse, 
töövõimetuse, toitjakaotuse ja puuduse korral ning lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi 
ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.  

KOV-i ja riigi vahelise ülesannete jaotuse aspektist olulisim põhiseaduslik suunis tuleneb 
põhiseaduse §-st 154. 

Põhiseadus § 154. Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud 
omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. 

Kohalikule omavalitsusele võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel 
kohaliku omavalitsusega. Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike 
kohustustega seotud kulud kaetakse riigieelarvest. 

Põhiseaduse § 154 kohaselt KOV-id otsustavad ja korraldavad kõiki kohaliku elu küsimusi 
iseseisvalt, sh ilma volitusnormita seaduses. Kohalik omavalitsus allub oma tegevuses 
seaduslikkuse nõudele.1793 

                                                 
1792 Vt lisaks Sotsiaalõiguse põhimõtted (2. teema) 
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Enesekorraldusõiguse põhisisuks on kohaliku omavalitsuse otsustus- ja valikudiskretsioon kohaliku 
elu küsimuste lahendamisel.1794 

Kohaliku omavalitsuse autonoomia põhimõte eksisteerib avaliku võimu detsentraliseerimise ning 
riigivõimu piiramise ja tasakaalustamise huvides.1795 

Kohaliku omavalitsuse omavalitsusgarantii on piiratud parlamendireservatsiooniga. Riigikohus on 
leidnud, et tagamaks kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse põhiolemuse säilimist, peavad 
selle piirangud olema eesmärgi saavutamiseks sobivad, vajalikud ja mõõdukad.1796 

Riigi sekkumine kohaliku elu küsimuste otsustamisse on õigustatud vaid siis, kui riigil on selleks 
ülekaalukas avalik huvi.1797 Tulenevalt põhiseaduse §-st 154 on seadusandjal võimalik kohaliku 
omavalitsuse iseseisvust piirata, arvates mõned oma sisult kohaliku elu küsimused viimaste hulgast 
põhjendatult välja. Seejuures tuleb silmas pidada, et kohaliku omavalitsuse põhiseaduslik 
omavalitsusgarantii jääks püsima.1798 

Oluliseks kohaliku omavalitsuse garantiiks on põhiseaduse §-st 154 tulenev riigi kohustus kõigi 
seadusega kohalikule omavalitsusele täita pandud riiklike kohustuste täitmisega seonduvate kulude 
rahastamiseks riigieelarvest, samuti kohaliku omavalitsuse toimimist võimaldava 
rahastamissüsteemi loomise kohustus. 1799  

Põhiseaduses ei defineerita ega ka piiritleta üheselt mõistet “kohaliku elu küsimus”. Põhiseadust 
analüüsinud ekspert R. Stober kohaliku omavalitsuse ülesannete kataloogi sätestamist põhiseaduses 
ka ei soovita.1800 

V. Olle1801 liigitab kohaliku omavalitsuse ülesanded kahel alusel.  

Esimeseks liigituseks on:  

− kohaliku omavalitsuse eksistentsiaalseid ülesandeid, mille täitmine kujutab endast kohaliku 
omavalitsuse olemasolu hädavajalikku institutsionaalset ja organisatsioonilist eeldust; 

− ülesandeid, mille täitmiseks kohalik omavalitsus loodi, mis teenivad omavalitsusliku 
halduse funktsionaalset arengut, nt abinõud elujärje parendamiseks, arengukavad jne.  

Teiseks liigituse aluseks on:  

                                                                                                                                                                 
1793 RKPJKo nr 3-4-1-11-98 
1794 RKPJKo nr 3-4-1-9-06, punkt 22 
1795 RKPJKo nr 3-4-1-1-05 
1796 RKPJKo nr 3-4-1-9-06 
1797 RKPJKo nr 3-3-1-78-05 p 13 
1798 RKPSJKo nr 3-4-1-4-07, punkt 12 
1799 RKHKo 3-3-1-46-03 p 21-24. vt ka Kohtunik Uno Lõhmuse konkureeriv arvamus RKHKo nr 3-1-46-03-e1 p 36-37 

ja Kohtunik Jüri Põllu eriarvamus, millega on ühinenud kohtunikud Tõnu Anton, Indrek Koolmeister, Jaak Luik ja 
Harri Salmann RKHKo nr 3-1-46-03-e2 

1800 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne, Justiitsministeerium 2005. Arvutivõrgus: 
http://www.just.ee/10716 

1801 V. Olle, Kohaliku omavalitsuse ülesannete struktuur, Juridica (2002) nr 8 
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− vabatahtlikud omavalitsuslikud ülesanded, mida kohalik omavalitsus pole kohustatud 
täitma, mida ta aga igal ajal võib endale täitmiseks võtta (sh otsustus “kas üldse täitmiseks 
võtta”) ja mille täitmisel ta on pädev otsustama kuidas ta seda täidab ja  

− kohustuslikud omavalitsuslikud ülesanded on sellised omavalitsuslikud ülesanded, mille 
täitmist riik kohalikult omavalitsuselt nõuab.  

Ülesande täitmise kohustus võib olla: (1) tingimatu (ülesanne tuleb igal juhul täita) või (2) 
tingimuslik (ülesanne tuleb täita vajaduse korral või teatud tingimustel). Kohalik omavalitsus on 
kohustuslike omavalitsuslike ülesannete puhul vaba otsustama üksnes seda, kuidas ülesannet täita.  

Riigikohus on mitmes lahendis proovinud piiritleda, millised on kohalikele omavalitsustele riigi 
poolt seadusega pandud riiklikud kohustused ja millised on olemuslikult omavalitsuslikud 
ülesanded.1802 Riigikohus on öelnud, et kohaliku elu küsimused on lähtuvalt sisulisest kriteeriumist 
need küsimused, mis võrsuvad kohalikust kogukonnast ja puudutavad seda ega ole vormilise 
kriteeriumi kohaselt haaratud või põhiseadusega antud mõne riigiorgani kompetentsi.1803 
Riigikohus on selgitanud, et kõiki kohaliku elu küsimusi on võimatu ette näha. 1804 Riigikohus on 
viitega põhiseaduse §-le 16, 18 ja 14 öelnud, et kui mõni reguleerimist vajav valdkond on seotud 
ohuga elule või tervisele, siis vahetegu riigi- ja kohaliku elu küsimuste vahel pole määrav.1805 

Põhiseadus mitte ainuüksi ei jäta määratlemata, millised on omavalitsuse riiklikud ja millised 
kohalikud ülesanded, vaid paneb mõned kohustused riigile ja kohalikule omavalitsusele ühiseks 
täitmiseks. Näiteks on põhiseaduse § 28 lõike 4 järgi lasterikkad perekonnad ja puuetega inimesed 
riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all ning põhiseaduse §-st 14 tuleneb, et isiku õiguste ja 
vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste 
kohustus; § 28 lõike 4 kohaselt soodustab riik vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. 

Seega: põhiseadusest ei tulene ühest ja selget vastust sellele, millised on kohaliku omavalitsuse 
riiklikud ja millised kohalikud ülesanded, selles selguse saamiseks tuleb abi otsida tõlgendamisest, 
milles lisaks põhiseaduse sätetele saab olla abiks ka põhiseaduse mõte.  

Kohalikku omavalitsust reguleeriva normistiku tõlgendamisel tuleb silmas pidada, et kohalik 
omavalitsus võib olla ülesehitatud tuginedes erinevatele alusteooriatele.1806 Kohalikule 
omavalitsusele on võimalik läheneda riigikeskselt - selle lähenemise kohaselt ei ole kohalik 
omavalitsus midagi muud kui osa riigihalduse terviksüsteemist; kohalik omavalitsus on n-ö riigi 
keskvõimu käepikendus kohtadel küsimuste osas, mis subsidiaarsuse põhimõttele tuginedes on 
mõistlik lahendada kohtadel. Kogukondliku lähenemise kohaselt tunnustatakse kogukonna enda 

                                                 
1802 vt näiteks RKPJKo nr 3-4-1-11-98; RKPJKo nr 3-4-1-2-00 
1803 RKPJKo nr 3-4-1-4-07 
1804 vt RKPJKo nr 3-4-1-11-98 ja uuesti RKPJKo nr 3-4-1-2-00 
1805 RKPJKo nr 3-4-1-3-00 
1806 Vt ka A. Almann Kohaliku omavalitsuse teoreetilised alused ja õigusliku korralduse areng Eestis – Tallinn: 

Tallinna Tehnikaülikool, 1999. Olle, V. Kohaliku omavalitsuse ülesannete struktuur ja liigitamiskriteeriumid, 
Juridica (2002) nr 8. V. Olle. Munitsipaalõigus: loengukonspekt. – Tallinn: Juura, 2004. Ü. Anton. Kohaliku 
omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduses Juridica (1998) nr 6. J. Laidvee. Kohaliku 
omavalitsuse autonoomia mõõtmine. Magistritöö. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2006. vt eelkõige lk 6-17 
(Kohaliku omavalitsuse autonoomia mõõtmine). Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne, 
Justiitsministeerium 2005. Arvutivõrgus: http://www.just.ee/10716 
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vaba enesevalitsemisõigust; riigi keskvõimu on seega võimalik vaadata kui kohaliku omavalitsuse 
delegatsiooni alusel tegutsejat.  

H. Maurer on Saksamaa süsteemi selgitades öelnud, et haldusfunktsiooni teostamine valdade kaudu 
põhineb kohaliku omavalitsuse printsiibil: kodanikud peavad oma kohaliku kogukonna asjad ise 
korraldama ja neid haldama. Sellega soovitakse ühelt poolt muuta aktiivsemaks kodanike 
vastutustunnet ja tegevusvalmidust ühiskonna heaolu eesmärgil ülevaatlikul, ja seetõttu oma 
dimensioonides suhteliselt kergesti hõlmataval valla territooriumil. Teisalt soovitakse ära kasutada 
kodanike huvi ja koha- ning asjatundlikkust valla asjades. Omavalitsus tähendab – ideaalses 
mõttes – omavastutusel põhinevalt haldust puudutatud isikute endi kaudu.1807 

H. Maureri mõttekäik võib alusteooria piiritlemisel Eesti kontekstis olla küll abiks, aga Saksa 
süsteemi, mis põhineb teistsugusel ajaloolisel traditsioonil, ei saa Eestile üheselt üle kanda. Eesti 
haldusjaotust vaadates ei saa unustada, et haldusjaotus ei ole tekkinud orgaaniliselt ja kohaliku 
kogukonna vajadustest lähtuvalt, vaid kaldub olema, veel nüüdki, nõukogudeaegse haldusjaotuse 
jäänuk.1808 

Riigikohus on selgitanud, et põhiseaduse järgi on kohaliku omavalitsuse aluseks idee kogukonnast, 
kelle ülesandeks on lahendada selle kogukonna probleeme ja korraldada kogukonna elu.1809 

Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes on jõutud järeldusele, et põhiseaduses ei ole tegemist ei 
riikliku ega kogukondliku käsitlusega, tegemist on sünteesiga eelnimetatutest ning muudest 
kohaliku omavalitsuse teooriatest.1810 Viimatiöelduga on raske mitte nõustuda. 

2.2. Rahvusvaheline õigus1811 

Kohaliku omavalitsuse seisundit reguleerib Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (edaspidi KOV 
harta), mille Eesti on ilma reservatsioone tegemata ratifitseerinud.1812 KOV harta preambulast 
nähtub, et KOV harta eesmärk on kohaliku omavalitsuse võimuvolitusi suurendada.1813 Kohaliku 
omavalitsuse põhimõtet tuleb tunnustada riigisiseses õiguses ning seal, kus võimalik, põhiseaduses 
(artikkel 2). 

                                                 
1807 H. Maurer. Haldusõigus. Tallinn 2004, lk 376, p 2. 
1808 Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, 2008. 
1809 RKPJKo nr 3-4-1-1-05 
1810 Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaanne, 2008. 
1811 Käesolevas peatükis antakse ülevaade vaid neist harta sätetest, mis autorile sotsiaalseadustiku üldosa seaduse 

analüüsi koostamise aspektist asjakohased näivad. 
1812 RTII, 01.01.1994, 95  
 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report. Arvutivõrgus: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/122.htm 
1813 Harta analüüsimisel (nii preambula kui ka artiklite, samuti harta selgituste) tulemusel võib asuda seisukohale, et 

riigid on vabad valima, kas nad korraldavad oma kohaliku omavalitsuse tuginedes vaba kogukonna või riikliku 
omavalitsusteooria või nende teisenditele tuginedes – alusteooria valik ei muuda hartaga kooskõlas olemist 
võimatuks. Harta ratifitseerinud riigid peaks aga silmas pidama, et harta eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse 
võimuvolituste suurenemine. 
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Artikkel 3 lõige 1 sätestab kohaliku omavalitsuse mõiste. KOV harta kohaselt tähendab kohalik 
omavalitsus kohalike võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ja kohalike elanike huvides 
korraldada ja juhtida valdavat osa nende vastutusalasse kuuluvast ühiskonnaelust.1814 

Artiklist 4 tuleb regulatsioon selle kohta, et kohaliku omavalitsuse põhivolitused ja –kohustused 
määratakse kindlaks seadusega. Samuti, et kohalikel võimuorganitel on täielik vabadus seadusega 
lubatud piires rakendada oma initsiatiivi igas valdkonnas, mis ei jää väljapoole nende pädevust ega 
ole määratud täitmiseks mõnele teisele võimuorganile. 

Artikli 4 lõikest 3 tuleneb detsentraliseerimise üldpõhimõte. Riigi kohustusi täidavad viidatud sätte 
kohaselt üldjuhul eelistavalt kodanikule kõige lähemal seisvad võimuorganid. Kohustuste 
määramisel mõnele teisele võimuorganile peaks kaaluma ülesande ulatust ja iseloomu ning 
efektiivsuse ja majanduslikkuse nõudeid.1815 

Artikli 4 lõike 4 teksti kohaselt on kohalikele võimuorganitele omistatud volitused tavaliselt 
täieulatuslikud ja eksklusiivsed. Ükski teine kesk-või piirkondlik võimuorgan ei tohi neid 
kahjustada ega piirata, välja arvatud seadusega ettenähtud korras. 

KOV harta proovib anda kohalikule omavalitsusele garantiid iseotsustamiseks (vähemalt piiratud 
iseotsustamiseks) ka delegeeritud volituste valdkonnas. KOV harta Artikli 4 lõike 5 järgi peaks ka 
siis, kui riik delegeerib kohalikule omavalitsusele täitmiseks riigi ülesande1816, kohalikule 
omavalitsusasutusele võimaluse piires võimaldama delegeeritu kohandamise vastavalt kohalikele 
oludele. 

Artikli 4 viimases lõikes (lõige 6) rõhutatakse kohalike võimuorganitega konsulteerimise (tegeliku, 
sisulise ja õigeaegse) vajalikkust küsimustes, mis puudutavat kohalikke omavalitsusi. Tegemist ei 
ole absoluutse kohustusega, seda pehmendab klausel „niipalju kui võimalik”.1817  

Artikkel 8 lõike 1 kohaselt võib administratiivkontrolli (järelevalvet) kohalike võimuorganite 
tegevuse üle teostada, kuid üksnes põhiseaduses või seadusandluses ettenähtud juhtudel ja korras, 
kusjuures üldjuhul peaks mis tahes kohalike võimuorganite suhtes teostatava 
administratiivkontrolli eesmärgiks olema vaid nende tegevuse seaduslikkus (lõike 2 esimene 
lause). KOV harta otstarbekuse kontrolli expressis verbis ei välista, kuid nn tavaoludes läheks 
otstarbekuse kontroll ilmselt KOV harta mõttega vastuollu. Administratiivkontroll on KOV harta 
kohaselt õigustatud ka selleks, et kiirendada kohalikele võimuorganitele delegeeritud ülesannete 
täitmist (lõike 2 teine lause). Administratiivkontrolli teostamise viis peab aga tagama, et kontrolli 
ulatus oleks tasakaalus kaitstavate huvide tähtsusega (lõige 3). 

                                                 
1814 Oluline on tähelepanu juhtida sõnale „võime” st harta kohaselt tuleb kohalikule omavalitsusele tagada vahendid 

hartast tulenevate õiguste ka sisuliseks kandmiseks. Harta selgitavas raportis on öeldud, et harta eesmärgiks on, et 
kohaliku omavalitsuse korraldamise all oleks võimalikult ulatuslik ring küsimusi. Seega eeltoodust võiks teha 
järelduse, et kui küsimuse osas ei ole täit kindlust, kas ta kuulub riigi või kohaliku elu küsimuste hulka tuleks harta 
mõttele tuginedes lugeda küsimus kohaliku elu küsimuste hulka ja seega kohaliku omavalitsuse pädevusalasse 
jäävaks. European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report. Arvutivõrgus: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/122.htm 

1815 Oluline suunis õigusloojale mh ka delegeerimisel. 
1816 Seda põhimõtet oleks mõistlik rakendada ka kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete seadusega sätestamise 

korral. 
1817 Seda sätet ei tohiks käsitleda kui pelka deklaratsiooni; riigil, kes on harta ratifitseerinud, ei ole sobilik seda 

ignoreerida. 
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KOV harta kohaselt (artikkel 9) on kohalikel omavalitsustel õigus piisavatele rahalistele 
vahenditele, mida nad võivad oma volituste piires vabalt kasutada (lõige 1). Eelistada tuleks KOV 
harta kohaselt sellist rahastamist, kus raha ei ole seotud konkreetse ülesandega, konkreetse 
projektiga, kuna viimane võiks vähendada kohaliku omavalitsuse iseotsustuspädevust ja pärssida 
kohaliku omavalitsuse võimalust tegutseda oma jurisdiktsiooni piires iseseisvalt (lõige 7). 
Kohalikule omavalitsusele (artikkel 9 lõige 3) peab olema tagatud võimalus vähemalt osa oma 
tegevusest rahastada kohalikest maksudest ja lõivudest, mille suuruse nad seadusega toodud 
piirides võivad ise määrata. 

Oluliseks garantiiks, mis artiklist 9 tuleb on see, et kohalikule omavalitsusele eraldatava raha hulk 
peab olema vastavuses kohalikule omavalitsusele pandud kohustuste hulgaga (artikkel 9 lõige 2). 
KOV harta paneb riigile kohustuse tagada, et kohalike omavalitsuste rahastamissüsteem on 
piisavalt paindlik ja tagab kohustuste ja eraldatava raha hulga õige suhte ka muutuvate olude korral 
(lõige 4); samuti peab rahastamissüsteem tasandama (tasandamine peab olema konsulteeritud 
kohalike omavalitsustega) võimalikud kulutuste ja rahade ebaühtlased jaotumised kohalike 
omavalitsuste vahel (lõige 5).1818 

Kohalikel võimuorganitel on õigus oma volituste täitmiseks teha koostööd ning moodustada 
seadusega lubatud piires ühendusi teiste kohalike võimuorganitega ühiseid eesmärke kandvate 
ülesannete täitmiseks (artikkel 10 lõige 1). 

3. Välisriikide õigus 

3.1. Soome 

Soome põhiseaduse Suomen perustuslaki1819 peatükk 11 § 121 kohaselt on Soome jagatud 
munitsipaliteetideks, mille valitsemine toimub kohaliku omavalitsuse põhimõttele tuginedes 
elanike poolt. Üldised munitsipaliteetide valitsemise põhimõtted ja munitsipaliteetide kohustused 
kehtestatakse seadusega. Munitsipaliteetidel on õigus kehtestada kohalikke makse, maksude 
kehtestamise üldised alused kehtestatakse seadusega. Paragrahv 124 kohaselt võib avaliku halduse 
ülesannet delegeerida haldusevälisele isikule ainult seadusega või seaduse alusel, kui 
delegeerimine on vajalik ülesande kohaseks täitmiseks, delegeerimisega ei või ohustada põhiõigusi 
ja –vabadusi ega hea halduse põhimõtte rakendamist. Ülesannet, mis kätkeb endas kaalukat 
avalikku võimu teostamist, võib delegeerida ainult avaliku võimu organile. 

Soome KOKS Kuntalaki1820§-i 1 kohaselt on Soome jagatud kohalikeks omavalitsusteks, mille 
autonoomia tagab põhiseadus. Kohalikud omavalitsused peavad edendama elanike heaolu ja 
piirkonna jätkusuutlikku arengut. Paragrahvi 2 kohaselt peavad kohalikud omavalitsused täitma 
funktsioone, mille nad on võtnud täita omaalgatuslikult, mis tulenevad kohaliku omavalitsuse 

                                                 
1818 Näiteks, võib väita, et harta kohaselt peab riik tasandama erisused, mis tekivad suure tulubaasiga ja eelduslikult 

väikesemate sotsiaalsete probleemidega (vähem probleeme tähendab eelduslikult vähem kulusid) kohaliku 
omavalitsuse ja väikese tulubaasiga ning seetõttu eeldatavasti suuremate sotsiaalsete probleemidega (rohkem 
probleeme tähendab eelduslikult rohkem kulusid) kohalike omavalitsuste vahel. 

1819 The Constitution of Finland Suomen perustuslaki, 11 juuni 1999, (731/1999). Arvutivõrgus: 
 http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19990731 
1820 The Finnish Local Government Act Kuntalaki,17 märts 1995, No. 365. Arvutivõrgus: 

http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p070219103210O.pdf. Vt ka Social Welfare in Finland Arvutivõrgus: 
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/10/aa1161155903333/passthru.pdf 
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olemusest ja neid, mis on pandud neile täitmiseks seadusega. Kohalikele omavalitsustele ei või 
panna kohustusi ega või neilt ära võtta õigusi muu kui seadusega. Kokkuleppe alusel võivad 
kohalikud omavalitsused võtta täitmiseks ka muid, kui neile olemuslikult kuuluvad ülesanded. 
Kohalikud omavalitsused täidavad oma kohustusi kas üksi või koostöös teiste kohalike 
omavalitsustega. Kohalikud omavalitsused võivad teenuseid, mida nad peavad osutama, hankida 
teenusepakkujatelt.  

Soome KOKS § 8 reguleerib suhteid riigi ja kohalike omavalitsuste vahel. Siseminister jälgib 
kohalike omavalitsuste toimimist ja finantside kasutamist ning tagab, et õigusloomes arvestatakse 
kohalike omavalitsuste autonoomiaga. Kohaliku omavalitsuse finantse puudutavate õigusaktide 
koostamisel peetakse läbirääkimisi. Kohaliku omavalitsuse tegevuse üle võib riik teostada 
seaduslikkuse järelevalvet. 

Sotsiaalhoolekande ülesanded on detsentraliseeritud, sellega tegelevad kohalikud omavalitsused. 
Kohalikud omavalitsused vastutavad sotsiaalteenuste korraldamise ja sotsiaalabi andmise eest. 
Kohalikud omavalitsused peavad pakkuma sotsiaalhoolekande teenuseid vastavalt oma elanike 
vajadustele. See on seadusest tulenev nõue, kuid seadus ei täpsusta teenuste sisu ja ulatust ega 
meetodit, kuidas neid osutama peaks. Kohalikel omavalitsustel on seega lai diskretsiooniõigus 
kuidas teenuseid pakkuda. Siiski, mõnede teenuste osutamise kohustuste osas on sätestatud väga 
detailsed normid, näiteks laste päevahoid ja puuetega inimestele osutatavad teenused. Kõigil 
eelkooliealistel lastel on Soomes täielik õigus kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud 
päevahoiule. Sügava (tõsise) puudega isikutel on subjektiivne õigus transporditeenusele, 
tõlketeenusele, hooldusega majutusele ja kodu kohandamise teenusele. Kohalikud omavalitsused 
pakuvad enamikku teenustest ise ja iseseisvalt. Kohalikud omavalitsused võivad siiski pakkuda 
teenuseid ka koostöös teiste kohalike omavalitsustega või hangivad teenust MTÜ-delt või 
erasektorilt. Kohalikud omavalitsused võivad välja anda ka teenuse vautšereid.1821  

Näiteks Helsingi pakub igakülgset abi kõikvõimalikele sihtrühmadele: noortele, lastele, sõltlastele, 
immigrantidele, vanuritele, peredele, immigrantidele.1822 

3.2. Rootsi 

Rootsi põhiseaduse Grundlagar 1823 esimese peatüki artikli 1 kohaselt kuulub kogu avalik võim 
rootsi rahvale, seda võimu teostab rahvas mh läbi kohaliku omavalitsuse. Artikli 2 kohaselt peab 
avalik administratsioon tagama sotsiaalmajanduslikud ja kultuurilised õigused. Artikli 7 kohaselt 
on Rootsis kohalikeks omavalitsusteks kommuunid, millel on õigus kehtestada makse oma 
ülesannete täitmiseks. Peatüki 8 artikli 5 kohaselt kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse, 
sh maksuõiguse rakendamise reeglid seadusega, samuti tuleb kehtestada seadusega kohaliku 
omavalitsuse võimuvolitused ja kohustused. Peatüki 11 artikli 6 kohaselt võib haldusülesandeid 
anda täitmiseks kohalikule omavalitsusele. Ülesandeid võib anda täitmiseks ka ettevõtjatele, 
assotsiatsioonidele ja eraisikutele, kui aga ülesanne sisaldab endas avaliku võimu teostamist, võib 
ülesannet anda vaid seadusega. 

                                                 
1821 Social Welfare in Finland. Arvutivõrgus: 

http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2006/10/aa1161155903333/passthru.pdf 
1822 Täpsemat ülevaadet Helsinki poolt pakutavatest hüvitistest vt Helsinki, kodulehekülg. Arvutivõrgus: 

http://www.hel2.fi/social_service_department/service/index.htm 
1823 Constitution of Sweden Grundlagar. Arvutivõrgus: http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6357.aspx 
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Rootsi KOKS Local Government Act 1824 § 1 kohaselt on Rootsi jagatud kohalikeks 
omavalitsusteks, mis tegutsevad tuginedes demokraatia ja kohaliku omavalitsuse põhimõttele. 
Paragrahv 19 kohaselt on võimalik ülesandeid anda täitmiseks lepinguga, kuid siis peab olema 
tagatud võimalus jälgida ülesande täitmist. Paragrahvi 20 kohaselt võivad kohalikud omavalitsused 
moodustada liite ja nende kaudu oma ülesandeid täita. 

Rootsi Social Services Act1825 peatükk 2 § 1 kohaselt on iga kohalik omavalitsus vastutav oma 
piires sotsiaalteenuste osutamise eest. Paragrahv 2 kohaselt on kohalik omavalitsus lõplikult 
vastutav selle eest, et inimestele, kes peatuvad kohaliku omavalitsuse piires, oleks tagatud abi ja 
tugi vastavalt nende vajadustele.1826  

Kohaliku omavalitsuse kohustuse täitmise näiteks võib tuua Stockholmi, kus abi on tagatud kõigile 
abivajajatele. Abi pakkumisel lähtutakse isiku isiklikust abivajadusest. Vanurite hoolekandes 
lähtutakse põhimõttest, et vanuril peaks olema võimalus elada kodus nii kaua kui vähegi võimalik, 
st rõhk on koduteenustel, asutusse paigutamine on viimase valiku meede. Lapsehoid on tagatud nii, 
et kolme kuu jooksul alates lapsehoiuks avalduse esitamisest asutakse lapsele teenust osutama. 
Vanematel on lai valik lapsehoiu vormi osas. Lapsehoiuteenuse eesmärgiks on lisaks hoiule lapse 
igakülgne, tema individuaalsest eripärast tulenev arendamine. Kodututele pakutakse teenust just 
vastavalt nende individuaalsele abivajadusele, eesmärgiga kõrvaldada kodutuse tekitanud 
juurprobleem,1827 tööharjutusprogrammidest rahalise abini. Support and Services for Certain 
Disabled Persons Act kohaselt osutatakse puudega isikutele nii isikliku abistaja teenust kui ka muid 
ühiskonnas täieväärtuslikult toimetulekuks vajalikke teenuseid. Peredele ja üksikvanematele 
pakutakse mitmekülgseid nõustamis- ja tugiteenuseid. Isikutele, kellel pole piisavalt raha, 
makstakse toetust.1828 

3.3. Taani 

Taani põhiseaduse Danmarks Riges Grundlov 1829 § 82 kohaselt kohalike omavalitsuste õigus riigi 
järelevalve all oma pädevusalasse jäävaid küsimusi iseseisvalt korraldada sätestatakse seadusega. 

Taani KOKS Consolidated Act on Local Government 1830 artikli 1 kohaselt sätestatakse kohaliku 
omavalitsuse korralduse reeglid kõnealuse seadusega või teiste seadustega. Artikli 2 kohaselt 
kehtestatakse täpsemad kohaliku omavalitsuse reeglid kohaliku omavalitsuse määrusega, mille on 
vastu võtnud kohaliku omavalitsuse nõukogu. 

Consolidation Act on Social Services kohaselt on sotsiaalvaldkond Taanis detsentraliseeritud – 
teenuseid pakuvad kohalikud omavalitsused. Taani õigus, mis reguleerib sotsiaalvaldkonda, on 
väga detailne. Taanlased on algatanud bürokraatia vähendamise ja kvaliteediprogrammi, mille 
tulemused peaks selguma 2009. a suvel. Sellele peaks mh järgnema õigusaktide muutmine selliselt, 

                                                 
1824 Local Government Act (1991:900). Arvutivõrgus: http://www.sweden.gov.se/sb/d/2008/a/29535 
1825 Social Services Act (SFS 2001:453). Arvutivõrgus: http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/04/34/02/9d488738.pdf 
1826 Ülevaate Rootsi avaliku huvi teenuste korraldusest saab Arvutivõrgus: http://aitec.reseau-

ipam.org/spip.php?article413 
1827 Raviteenuseid osutatakse koostöös County Council’ga. 
1828 Arvutivõrgus: http://www.stockholm.se/-/English/Stockholm-by-theme-/Welfare-/ 
1829 Danmarks Riges Grundlov The Constitutional Act Of Denmark, 5. juuni 1953. Arvutivõrgus: 

http://www.folketinget.dk/pdf/constitution.pdf 
1830 Consolidated Act on Local Government, Act No. 1060 of October 24, 2006. 
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et detailsed regulatsioonid kaovad ja kohalikele omavalitsustele seatakse eesmärk, mida nad mingis 
teenusegrupis saavutama peavad.1831 Kuidas kohalikud omavalitsused eesmärgini jõuavad, ei 
kirjutata ette, küll aga kontrollitakse (teostatakse järelevalvet), kas eesmärk on saavutatud. 
Muudatuse üheks põhjenduseks oli Taani rahandusministeeriumi ametnike sõnul1832 see, et liiga 
palju aega kulub kehtestatud normide rägastikus orienteerumiseks (sh normile vastavuse 
järelevalve) ja selle aja võiks kulutada kvaliteetsema teenuse osutamisele. 

Taani õiguses sisaldub juba praegu huvitav regulatsioon, mis haakub eelneva mõttekäiguga. 
Peatükk 32 kehtestab eksperimentaalsätted. Eksperimentaalsätete kohaselt on Taani ministritel 
õigus anda kohalikule omavalitsustele n-ö katseaeg, et nad saaksid osutada teenust teisiti, kui 
seaduses on ette kirjutatud. Sätete eesmärk1833 on anda kohalikele omavalitsustele võimalus 
tõestada, et nende väljamõeldud skeemi kohaselt on teenuse osutamine parem (efektiivsem, 
kvaliteetsem vm).1834 

Taani CLAS artikli 15 kohaselt on kohaliku omavalitsuse nõukogu kohustus määrata, mil viisil (st 
kuidas) kohalik omavalitsus planeerib ja viib ellu sotsiaal- ja rahvatervise alaseid tegevusi, mis on 
seadusega pandud (peamiselt Consolidation Act on Social Services) kohaliku omavalitsuse täita. 
Sama kohaldub tööturumeetmetele, sh tegevustele, mida teatud gruppide tööle aitamiseks või 
tööturul püsimise tagamiseks on vaja teha. 

Artikkel 42 lõike 2 kohaselt peavad kohalikud omavalitsused ja maakonna võimud tegema 
koostööd sotsiaalseaduste rakendamisel, lõike 3 kohaselt võib ülesandeid delegeerida. Lõike 4 
kohaselt on sotsiaalministrile antud huvitav eelkontrollifunktsioon delegeerimiste osas.1835 

3.4. Saksamaa 

Saksamaa põhiseaduse Grundgesetz artikli 28 lõike 2 kohaselt peab kohalikele omavalitsustele 
(kommunale Selbstverwaltung) olema seadusega antud piires garanteeritud õigus reguleerida kõiki 
kohaliku elu küsimusi iseseisvalt. Seadusega antud piires on omavalitsusõigus ka liitudel. 

                                                 
1831 Vt ka ülevaade Taani KOV-i reformist The Local Government Reform – In Brief, The Ministry of the Interior and 

Health, Department of Economics. Arvutivõrgus: 
http://www.im.dk/im/site.aspx?p=34&t=ForsideVisartikel&Articleid=4181, eelkõige ptk 5. 

1832 Selgitused pärinevad 2008.a septembri lõpus toimunud EV Sotsiaalministeeriumi ja Taani Rahandusministeeriumi 
ametnike kokkusaamiselt Kopenhaagenis.  

1833 Eesmärgi väljatoomisel tuginetud eelviidatud EV Sotsiaalministeeriumi ja Taani Rahandusministeeriumi ametnike 
kokkusaamisel antud selgitustele. 

1834 (2) In addition, the Minister for Social Affairs may, upon recommendation from the municipal council, for a trial 
period approve of arrangements deviating from the rules on assessment of eligibility, services and funding. No 
experimental arrangements involving special day-care and club facilities for children and young persons with 
substantial and permanent impairment of physical or mental function, cf. sections 32 and 36 above, may be 
approved, however, which would result in any deviation from the general rules on parents’ payments. 

1835 (4) In the absence of agreement between the county authority and one or several municipal authorities as to the 
establishment or operation of facilities, the Minister for Social Affairs may, upon application, permit the delegation 
of any duties imposed on one of the parties in pursuance of the Act on Social Services and the Act on an Active 
Social Policy, to the other party. Any such permission shall be granted subject to the condition that the way in 
which the duties are discharged will be deemed to be professionally proper and financially sustainable in the local 
community and the county. 

 (5) In connection with any permission granted under subsection (4) hereof the Minister for Social Affairs may 
approve selection and cost-allocation schemes notwithstanding that such schemes may derogate from the statutory 
provisions. 
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Omavalitsuste finantsautonoomia sisaldab mh õigust sissetulekutele maksudest. Saksa kohaliku 
omavalitsuse süsteemi analüüsides tuleb silmas pidada, et saksa traditsioon kohalikust 
omavalitsusest pärineb juba 19. sajandi algusest.1836 

Kuna Saksamaa jaguneb liidumaadeks, tuleb saksa kohaliku omavalitsuse korralduse normi otsida 
mitte föderatiivseadustest, vaid liidumaade seadustest. Näitena on siinkohal kasutatud Baieri 
KOKS-i Local Government Law, Free State of Bavaria,1837 Bayerische Gemeindeordnung. Artikli 
1 kohaselt on kohalikul omavalitsusel õigus organiseerida ja administreerida kohalike küsimusi 
seadusega toodud piires. Kohalikud omavalitsused on artikli 1 kohaselt riigi ja demokraatia 
alustalaks. Artikli 6 kohaselt on kohalikel omavalitsustel õigus täita kõiki avalikke ülesandeid 
nende territooriumil, erandid saavad tulla vaid seadusest. Kohaliku omavalitsuse ülesanded saavad 
olla kas nende oma ülesanded või siirdatud (ülekantud) ülesanded. Artikkel 7 kohaselt kohaliku 
omavalitsuse oma ülesannete sfääri jäävad kõik kohaliku kogukonna küsimused. Oma ülesannete 
sfääris on kohalikul omavalitsusel õigus käituda omal äranägemisel, olles piiratud vaid 
seadusesättega. Artikkel 8 kohaselt koosneb siirdatud (ülekantud) ülesannete sfäär kõigist riigi või 
muude avaliku võimu kandjate eest seadusega kohalikule omavalitsusele täita pandud ülesannetest; 
nende ülesannete täitmiseks võib pädev riigivõimu asutus anda kohalikule omavalitsusele 
suuniseid. Kui ülesanded on antud, tuleb samaaegselt anda ka ülesande täitmiseks vajalik raha. 

Artikkel 57 piiritleb omaülesannete sfääri. Omaülesannete sfääris (lõike 1 kohaselt) peavad 
kohalikud omavalitsused (siinkohal vaid need ülesanded, mis sotsiaalseadustiku kontekstis 
tähendust omavad): looma ja pidama avalikke asutusi, mis vastavalt kohalikele oludele on 
nõutavad kohaliku kogukonna majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise heaolu edendamiseks, 
eelkõige asutused selleks, et tagada rahva tervist, tervishoidu ja hoolekannet, sh noorteteenuseid. 
Lõike 3 kohaselt kui kohustuslik ülesanne ületab kohaliku omavalitsuse võimekuse, tuleb seda täita 
kohalike võimude koostöös. 

Saksamaal on konstitutsioonikohtu lahendeile (omavalitsuste pädevust sätestavate seaduste 
kontroll) tuginedes välja kujunenud kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate tüüpiliste 
ülesannete kataloog, mida B. Pieroth liigitab1838  

− organisatsiooniliseks võimuks: pädevus määrata oma organite, asutuste ja ettevõtete 
struktuur ning töökord;  

− kooperatsioonialaseks võimuks: õigus teiste kohaliku omavalitsuse üksustega ühiselt 
tegutseda;  

− personalivõim: õigus värvata kogu kohaliku omavalitsuse personal, sh ja eelkõige kohaliku 
omavalitsuse ametnikud, neid edutada ning vallandada; 

− planeerimisvõim: eelkõige õigus kindlaks määrata maakasutus oma territooriumil, samuti 
planeerida majanduse- ning keskkonnaalast arengut; sellest tulenevalt peab omavalitsusel 

                                                 
1836 Vt saksa süsteemi kohta E. Tilkorn, Local Self-Government in Germany An Outline ja H. Wollmann German local 

government under the impact of NPM modernization and new direct democratic citizen rights. 
1837 Local Government Law, Free State of Bavaria, Bayerische Gemeindeordnung. Arvutivõrgus: 

http://www.germany.co.za/bavaria.html 
1838 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne, Justiitsministeerium 2005. 
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olema õigus osaleda ka riiklike otsuste tegemisel, mis kohaliku omavalitsuse üksuse 
territooriumi või osa sellest pikaajaliselt mõjutavad;  

− finantsvõim: õigus iseseisvalt kasutada oma raha, see õigus ei hõlma originaarset maksude 
kehtestamise õigust; 

− muud õigused. 

Eeltoodud ülesannete kataloog kattub osaliselt K.-H. Mattern’i koostatud ülesannete 
kataloogiga:1839 

− personalivõim: kohaliku omavalitsuse ametnike, teenistujate ning tööliste iseseisev valik, 
värbamine, rakendamine, tasustamine ning vallandamine; 

− finantsvõim seadusega reguleeritud eelarve raamides; 

− organisatsiooniline võim, mis avaldub organisatsiooni küsimusi puudutavate määruste 
(näiteks omavalitsusüksuse põhimääruse, eelarve vastuvõtmise määruse jne) andmise 
õiguses; 

− õigusloomevõim määrusandlusõiguse näol; 

− maksuvõim; 

− hoolekandeasutuste loomise õigus.  

Samal alusel on selgunud ka valdkonnad, mida Saksamaal kindlasti ei loeta kohaliku omavalitsuse 
pädevuses olevaks. Vastavalt Saksa konstitutsioonikohtu praktikale ei ole kohaliku elu 
küsimused:1840 

− liikluskorraldus; 

− asüülitaotlejate majutamine asüülimenetluse ajal; 

− kaitsepoliitika (v. a. juhul, kui mingi konkreetne küsimus on seotud mingi konkreetse 
kohaliku omavalitsuse üksusega).  

3.5. Austria 

Austria põhiseaduse Österreichische Bundes-Verfassungsgesetz1841 artikli 118 lõike 1 kohaselt on 
kohalikul omavalitsusel omaülesanded ja täitmiseks pandud riiklikud ülesanded. Lõike 2 kohaselt 
on omaülesannete osas eksklusiivne korraldusõigus. Artikli 118 lõike 2 teise lause kohaselt peab 
seaduses sõnaselgelt kirjas olema, et tegemist on kohaliku omavalitsuse omasfääri jääva 
ülesandega. Lõikes 3 on toodud detailne loetelu kohaliku omavalitsuse pädevuses olevatest 

                                                 
1839 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne, Justiitsministeerium 2005. 
1840 Eesti Vabariigi Põhiseaduse Ekspertiisikomisjoni lõpparuanne, Justiitsministeerium 2005 
1841 Österreichische Bundesverfassung 10. April 1995. Arvutivõrgus: http://www.oesterreich.com/deutsch/staat/b-vg-

inh.htm 
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küsimustest, sotsiaalseadustiku raames omab tähendust siiski vaid kohalik sanitaarpoliitika, eriti 
erakorralise ja esmaabi teenuste ja samuti surma ning matmisega seonduv (punkt 7).  

4. Eesti kehtiv õigus 

Sotsiaalhüvitiste pakkumine on üks orgaaniline osa kohaliku omavalitsuse tegevustest. Kohaliku 
omavalitsuse üldist korraldust, koostööd, järelevalvet ja rahastamist reguleerivad sätted on 
asjakohased ka sotsiaalhüvitiste aspektist. Eelnevast tulenevalt ei saa sotsiaalseadustiku üldosa 
analüüsi koostamisel piirduda üksnes KOV-i puudutavate sotsiaalõigusaktide normidega, vajalik 
on ka mõningate sotsiaalõigusaktide hulka mitte kuuluvate aktide normide analüüs. Et mitte 
tarbetult koormata käesolevat analüüsi, piirdutakse üksnes sotsiaalseadustiku loomise ja üldise 
süsteemi loogika mõistmise tarbeks olulist tähendust omavate sätete käsitlemisega. 

Tagamaks võimalikult head ülevaatlikkust, on erinevate õigusaktide norme vaadeldud 
üldistatavamate teemade, nagu näiteks rahastamine, kaupa eraldi teemadesse rühmitatult. Seal, kus 
teemade kaupa rühmitamine ei ole osutunud otstarbekaks, on normid grupeeritud seadushaaval.  

4.1. Korraldus, koostöö ja järelevalve  

Kohalikku omavalitsust reguleerivaks peamiseks õigusaktiks on KOKS, mis määrab kindlaks 
kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse1842 ning omavalitsusüksuste suhted 
omavahel ja riigiorganitega.  

KOKS § 2 lõike 1 kohaselt on kohalik omavalitsus põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse - 
valla või linna - demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste 
alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud 
vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. KOKS § 3 punkt 1 
täpsustab kohaliku omavalitsuse aluspõhimõtteid, millest siinkohal on oluline ära märkida kohaliku 
elu küsimuste iseseisva ja lõpliku otsustamise ja korraldamise põhimõte. Võrreldes põhiseaduse 
sõnastusega on KOKS-is toodu täpsem, rõhutades kõiki olulisi kohaliku omavalitsuse elemente. 
Esiteks seda, et kohalik omavalitsus on nii (1) õigus kui ka (2) võime kui ka (3) kohustus. 

KOKS § 3 punkt 7 väärib äramainimist, sest selle kohaselt on kohaliku omavalitsuse põhimõtteks 
muu hulgas avalike teenuste osutamine soodsaimatel tingimustel.  

KOKS § 6 kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks (siinkohal on ära toodud vaid 
sotsiaalseadustiku üldosa kontekstis tähendust omavad ülesanded): korraldada sotsiaalabi ja -
teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, juhul kui need 
ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita (lõige 1). Omavalitsusüksuse ülesanne on 
korraldada vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, turva- ja hooldekodude ning 
tervishoiuasutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses (lõige 2).  

KOKS § 6 lõikest 1 nähtub, et kuigi tegemist on kohaliku omavalitsuse ülesannetega, võivad need 
ülesanded olla siiski seadusega antud kellegi teise täita. Lõike 1 olemasolu viitab võimalusele, et 
Eesti õiguse kohaselt ei eksisteeri kohaliku omavalitsuse tuumikülesannete ringi, mille täita 

                                                 
1842 Vt ka A. Almann. The Area of Responsibility of a Local Government at County Level and Possibilities for the 

Legal Organisation Thereof // Juridica International. II. Tartu, 2007 
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võtmine riigile on põhiseadusega absoluutselt välistatud. Riigikohtu praktika samuti näib 
aktsepteerivat,et seadusandja võib osa olemuslikult kohaliku omavalitsuse tuumikülesannete hulka 
jäävaid ülesandeid riigile täita jätta/võtta. 

KOKS § 6 lõike 3 kohaselt lisaks eeltoodud ülesannetele otsustab ja korraldab omavalitsusüksus 
neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste seadustega (kohustuslikud kohaliku 
omavalitsuse ülesanded) või mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada 
(vabatahtlikud kohaliku omavalitsuse ülesanded). 

Kohalik omavalitsus on kohustatud täitma (KOKS § 6 lõike 4 kohaselt) talle seadusega pandud 
riiklikke kohustusi ning võib endale volitusõigust omava riigiorganiga sõlmitud lepingu alusel 
võtta täitmiseks riiklikke ülesandeid.  

KOKS § 65 lõike 2 kohaselt ei tohi KOV-id delegeerida oma ülesandeid ja pädevust ning nende 
täitmiseks seadusega ettenähtud raha riigi valitsusasutustele.1843 Tegemist on ainsa piiranguga 
KOV-i ja riigi vahelisel delegeerimisel võrreldes HKS-ga. 

Järelevalvet1844 KOV-i tegevuse üle teostab KOKS § 66 (ja VVS § 85) kohaselt maavanem (lõige 
1) ja Riigikontroll vastavalt Riigikontrolli seadusele1845 (lõige 2). Järelevalvet KOV-i õigustloovate 
aktide vastavuse üle Eesti Vabariigi põhiseadusele ja seadustele teostab õiguskantsler (KOKS § 66 
lõige 3). KOV-i eksternsele järelevalvele lisandub KOKS § 661 kohane internne (teenistuslik) 
järelevalve. Kui KOV täidab riigi ülesandeid, teostab maavanem VVS § 85 lõike 7 kohaselt nende 
täitmise üle nii seaduslikkuse kui ka otstarbekuse järelevalvet. 1846 SHS § 7 lõike 21847 kohaselt 
teostab maavanem või tema volitatud isik järelevalvet maakonnas osutatavate sotsiaalteenuste ja 
muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste 
vahendite kasutamise üle. Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord 
aastas1848. Riiklikku järelevalvet erihoolekandeteenuste osutamise üle teostab SHS § 381 lõike 1 
kohaselt Sotsiaalkindlustusamet.  

Minimaalse üldregulatsiooni kohalike omavalitsuste omavahelise koostöö kohta leiab KOKS §-
dest 62 ja 63. Sisuline regulatsioon tuleneb kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadusest 
(KOLS), mis näeb ette maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu ja üleriigilise kohaliku 
omavalitsuse üksuste liidu asutamise ja tegevuse erisused võrreldes mittetulundusühingute 
seadusega (KOLS § 1 lõige 1). SHS-i st tuleneb KOV-ide koostöökohustus § 9 lõikest 2, mille 
kohaselt väljaspool oma elukohta viibivale isikule korraldab sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi 
ja muu abi andmist valla- või linnavalitsus, kelle halduspiirkonnas isik viibib, kooskõlastatult isiku 
elukoha valla- või linnavalitsusega. SHS § 37 tuleneb abivajadusest teatamise kohustus, mis 

                                                 
1843 Delegeerimise kohta vt täpsemalt Justiitsministeerium. Täitevvõimu korralduse õigusvõrdlev analüüs II. 

Halduskorraldus. Tallinn 2008, lk 188 jj. 
1844 Vt ka Maavanema järelevalve halduse üksikaktide ja nende koostamise seaduspärasuse üle. Kohtupraktika analüüs. 

Riigikohus 2009. 
1845 Riigikontrolli järelevalvepädevuse osas vt RKPJKo 19.03.2009 nr 3-4-1-17-08, milles kolleegium hindab 

riigikontrolli seaduse § 7 lõike 1 punkti 3, § 7 lõike 2 ja § 7 lõike 21 põhiseaduspärasust; kolleegiumi seisukoha 
kohaselt on normid põhiseaduspärased. 

1846 Järelevalve kohta vt täpsemalt Õ. Suur, Magistritöö. Järelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle. Kohaliku 
omavalitsuse eksternse järelevalve aspektid Eesti Vabariigis. Tartu, 2007, eelkõige lk 39-80 ja Justiitsministeerium. 
Täitevvõimu korralduse õigusvõrdlev analüüs II. Halduskorraldus. Tallinn 2008, eelkõige lk 214-261. 

1847 Vaide osas vt Maarja osa 
1848 Praktikas seda kohustust ei täideta. 
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kohaldub ka KOV-i ametnikele. SHS § 30 lõikest 2 tuleneb sotsiaalhoolekandeametniku õigus 
saada isiku kohta talle abi andmiseks vajalikke täiendavaid andmeid teistelt juriidilistelt isikutelt 
(sh KOV-id).  

KOLS § 9 reguleerib maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu ja üleriigilise kohaliku 
omavalitsuse üksuste liidu poolt kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmist. Liit täidab (KOLS § 9 
lõige 1) kohaliku omavalitsuse ülesandeid, mille liidu kaudu ühiselt täitmise on otsustanud 
üldkoosolek (üldkoosolekut reguleerib KOLS § 7). Maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liit 
või üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liit täidab kohaliku omavalitsuse ülesandeid nende 
kohaliku omavalitsuse üksuste eest, kelle volikogu on otsustanud ülesande liidu kaudu ühise 
täitmise (KOLS § 9 lõige 2). KOLS § 9 lõike 3 kohaselt võib avaliku võimu volituse rakendamist 
eeldava ülesande liidule täitmiseks anda ainult seaduses sisalduva sellekohase volituse olemasolu 
korral. KOLS § 9 lõike 4 kohaselt seadusega või selle alusel kohalikule omavalitsusele pandud 
ülesande võib täitmiseks anda ainult seaduses sisalduva sellekohase volituse olemasolu korral.  

KOLS reguleerib ka riiklike ülesannete täitmist maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu ja 
üleriigilise kohaliku omavalitsuse üksuste liidu poolt. KOLS § 10 kohaselt täidab liit ülesandeid, 
mis on talle pandud seadusega või seaduse alusel (KOLS § 10 lõige 1). Riikliku ülesande täita 
võtmiseks sõlmib liit valitsusasutusega lepingu, mille alusel ta võtab täita riikliku ülesande (KOLS 
§ 10 lõige 2). Liit võtab riikliku ülesande täita ainult siis, kui ükski liitu kuuluv kohaliku 
omavalitsuse üksus ei ole selle vastu (KOLS § 10 lõige 3).  

Eriregulatsioon tuleneb püsiasustusega väikesaarte seadusest (VSaarS). Riigi ja kohalike 
omavalitsuste eesmärgid püsiasustusega väikesaarte haldamisel on sätestatud §-s 3, käesoleva töö 
kontekstis tuleks neist ära märkida eelkõige püsielanikele töökohtade ja toimetulekuvõimaluste 
loomine ning ettevõtluse toetamine (punkt 3) ja esmatähtsate avalike teenuste sh sotsiaalabi 
kättesaadavuse tagamine (punkt 4). Koostöö aspektist on oluline teada, et VSaarS § 4 alusel on 
moodustatud väikesaarte komisjon, mille eesmärgiks on nõustada Vabariigi Valitsust väikesaartele 
suunatud regionaalpoliitika küsimustes ja arutada väikesaarte arenguga seonduvaid küsimusi, sh 
seisukoha esitamine Vabariigi Valitsusele väikesaarte arengut mõjutavate programmide ja 
arengukavade kohta ja seisukoha esitamine Vabariigi Valitsusele riigieelarve eelnõu kohta, 
lähtudes selle võimalikust mõjust väikesaarte arengule; soovituste andmine väikesaartel tekkivate 
probleemide lahendamiseks ja vahendamine konfliktolukordades.  

HKS määrab kindlaks KOV-i avaliku halduse ülesannete iseseisvaks täitmiseks volitamise 
tingimused ja korra ning haldusorganite vahelise ametiabi osutamise alused ja korra.1849 

4.2. Rahastamine 

KOKS § 6 kohaselt kohalikule omavalitsusele pandud kohustustega seotud kulud kaetakse 
riigieelarvest. KOKS § 5 kohaselt on (lõige 1) vallal ja linnal KOKS-ist ja eelarve- ning 
maksuseadustest lähtuv iseseisev eelarve. Volikogul on seaduse alusel õigus kehtestada makse ja 
panna peale koormisi (lõige 2).  

                                                 
1849 Lähitulevikus süsteem muutub, vt Täitevvõimu korralduse õigusvõrdlev analüüs, II. Halduskorraldus, Tallinn 2008, 

Justiitsministeerium. 
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KOLS § 10 lõike 4 kohaselt seadusega või seaduse alusel liidule pandud ülesande täitmisega 
seotud kulud kaetakse riigieelarvest.  

Kohaliku omavalitsuse majandust ja eelarvet reguleerib KOKS V peatükk, regulatsioon on 
suhteliselt üldsõnaline. Täpsem regulatsioon tuleneb valla- ja linnaeelarve seadusest (VLES), mille 
§ 5 kohaselt eelarve tulud on: maksud, kaupade ja teenuste müük (sh lõivud), vara müük, tulud 
varadelt, toetused (sh välisabi) ja muud tulud (sh trahvid).  

Riigikogu menetluses on kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (366 SE), mille 
vastuvõtmisel kohaliku omavalitsuse majandustegevus ja eelarve koostamine on oluliselt 
detailsemalt reguleeritud.1850  

Kohalike maksude kehtestamist reguleerib kohalike maksude seadus (KoMS), mille kohaselt 
(KoMS § 5) võib kehtestada järgmisi kohalikke makse: müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, 
teede ja tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks, 
parkimistasu. Kohalike maksude kehtestamise õigust on kasutatud vaid vähesel määral,1851 seega ei 
mõjuta kohalikest maksudest laekuvad tulud kohalike omavalitsuste eelarveid olulisel määral. 

Kohalike omavalitsuste tuludest olulise osa moodustavad laekumised riiklikest maksudest. 

Tulumaksuseaduse (TuMS) § 5 lõike 1 punkti 1 kohaselt laekub maksumaksja elukohajärgsele 
kohalikule omavalitsusüksusele 11,931852% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust; alates 
1. jaanuarist 2009 ei laeku kohalikule omavalitsusele intresse. Täpsemalt on füüsilise isiku 
tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord reguleeritud rahandusministri 
määrusega.1853 

Maamaksuseaduse (MaaMS) § 6 kohaselt laekub ka maamaks omavalitsusüksuse eelarvesse, 
kusjuures MaaMS § 5 lõike 1 kohaselt kehtestab maamaksumäära kohalik omavalitsus, olles 
seejuures seotud MaaMS toodud piirmääradega.  

Riigieelarve seaduses (RES) reguleerib riigieelarve suhteid kohalike omavalitsusüksuste 
eelarvetega § 9. RES § 9 lõike 1 kohaselt seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud 
riiklike kohustustega seotud kulud kaetakse eraldistega riigieelarvest. RES § 9 lõige 2 täpsustab, et 
riigieelarvest tehakse eralisi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse (1) eelarvete tasandusfondi 
kaudu ja (2) sihtotstarbeliste eraldistena.  

RES § 9 lõike 3 kohaselt määratakse eelarvete tasandusfondi suurus riigieelarve eelnõus ja 
eelarvete tasandusfondi jaotus kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuste ja kohalike omavalitsuste 
liitude volitatud esindajate ja Vabariigi Valitsuse esindajate vahelise kokkuleppe alusel.  

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2007. a korraldusega nr 246 on moodustatud valitsuskomisjon 
kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Omavalitsusliitude Koostöökoguga. 

                                                 
1850 Kuna tegemist on eelnõuga, siis seda sisuliselt ei käsitleta. 
1851 Maksu- ja Tolliameti koduleht, Linna- ja vallavolikogude maksumäärused. Arvutivõrgus: 

http://www.emta.ee/?id=1723. 
1852 Alates 1.04.2009 11,4% RT I 2009, 15, 93 
1853 „Füüsilise isiku tulumaksu kohaliku omavalitsuse üksustele eraldamise kord” Rahandusministri 19. detsembri 

2008. a määrus nr 54 
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Valitsuskomisjoni ülesanne on kahepoolne läbirääkimine kohaliku omavalitsuse üksuste tulubaasi 
arengu, eelarvete koostamise ja kujundamise, tasandusfondi mahu ja jaotuse aga ka muudes 
kohaliku omavalitsusega seonduvates küsimustes.  

Kui kokkulepet kohalike omavalitsustega ei saavutata, otsustab eelarvete tasandusfondi suuruse 
riigieelarve eelnõus ja selle jaotuse Vabariigi Valitsus, kes esitab lahkarvamused eelarve eelnõu 
seletuskirjas ka Riigikogule (RES § 9 lõige 3 teine lause). Tasandusfondi suurus ja selle jaotamise 
põhimõtted sätestatakse riigieelarves (RES § 9 lõige 3 kolmas lause).  

Kohaliku omavalitsuse poolset rahakasutust „distsiplineerib” RES § 9 lõige 4, mille kohaselt 
kohaliku omavalitsuse üksus, kui ta on ületanud eelarveaastal VLES § 8 lõike 1 alusel kehtestatud 
kohustuste võtmise mahu, peab arvestama, et Vabariigi Valitsusel on õigus, rahandusministri 
ettepanekul, vähendada kohaliku omavalitsuse üksusele eelarvete tasandusfondist tehtavaid 
väljamakseid summa ulatuses, mille võrra mahtu ületati. Kui kohaliku omavalitsuse üksusel on 
riigi ees täitmata rahalisi kohustusi, siis on Vabariigi Valitsusel õigus jätta kohalikule 
omavalitsusele eelarvete tasandusfondist selle summa ulatuses väljamaksed tegemata (RES § 9 
lõige 5). 

Igaks eelarveaastaks kehtestab Vabariigi Valitsus riigieelarves eelarvete tasandusfondi määratud 
raha kohaliku omavalitsuse üksustele ülekandmise jaotuse kvartalite või kuude lõikes (RES § 9 
lõige 6). 2009. aasta riigieelarve seaduse (RES 2009) §-st 4 tulenevad eelviidatud kohaliku 
omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted aastaks 2009.  

Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatav toetus (RES 2009 § 4 lõige 1) 
arvutatakse keerulise matemaatilise valemi alusel, mis on kirjas RES 2009 § 4 lõikes 1. Oluline on 
mainida, et konkreetse kohalikule omavalitsusele ülekantava rahasumma suurus sõltub kohaliku 
omavalitsuse eripäradest (elanike struktuur, hulk, makstud maksude suurus jm). 

RES 2009 § 4 lõike 2 kohaselt kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega tasandusfondist kohaliku 
omavalitsuse üksuse eelarvesse RES 2009 § 4 lõike 1 alusel eraldatava toetuse ning kohaliku 
omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, koolieelsete 
munitsipaallasteasutuste toetuse, sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamise ja arendamise vahendite, 
koolilõuna kulude ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendavate toetuste raha 
jaotamise ulatuse, tingimused ja korra ning vahendite jaotuse omavalitsusüksuste vahel.1854 

Oluline põhimõte riigieelarvest eraldatava raha osas sisaldub RES 2009 § 4 lõikes 5, selle kohaselt 
ei tohi kohaliku omavalitsuse üksused riigieelarvest (v.a. tasandusfondist saadav toetus) saadud 
vahenditega asendada oma eelarvest samaks otstarbeks tehtavaid kulusid. RES 2009 § 4 lõike 2 
alusel eraldatavate vahendite eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud jääk kantakse üldjuhul üle 
(RES 2009 § 4 lõige 6) järgmisse eelarveaastasse samaks ettenähtud otstarbeks. Ehk siis: kohalik 
omavalitsus ei või näiteks oma eelarves sotsiaalteenuste osutamiseks mõeldud vahendeid asendada 
riigieelarvest saadavate vahenditega, riigieelarvest tulev raha on täiendava iseloomuga. 

PsAS § 18 kohaselt finantseeritakse psühhiaatrilist abi tervishoiuteenuste korraldamise seaduses, 
ravikindlustuse seaduses, sotsiaalhoolekande seaduses ja PsAS-is kehtestatud korras. PsAS § 19 
                                                 
1854 Vabariigi Valitsuse 5. märtsi 2009. a määrus nr 49 „2009. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse 

üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord”  
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kohaselt kaetakse riigieelarvest ravikindlustusega hõlmamata isikule antava vältimatu 
psühhiaatrilise abi, psüühikahäire tõttu vaeguriks tunnistatud isiku hooldamise ja taastusabi kulud, 
kohtupsühhiaatriaekspertiisi ja kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse psühhiaatriaekspertiisi tegemise 
ning kohtu poolt psühhiaatriahaiglasse paigutatud isiku psühhiaatrilise ravi kulud.  

TTTS § 40 lõike 1 kohaselt tööturuteenuseid ja -toetusi rahastatakse riigieelarvest, välja arvatud 
avalik töö, mida rahastab avaliku töö korraldaja.  

RPTS § 4 kohaselt finantseeritakse riiklikke peretoetusi riigieelarvest; kohaliku omavalitsuse poolt 
makstavaid toetusi RPTS ei reguleeri. 

RMTS § 6 lõike 3 kohaselt makstakse kohalikule omavalitsusele riigieelarvest (§ 5) matusetoetust 
matuse korraldamise tegelike kulude suuruses, kuid mitte rohkem kui matusetoetuse (kehtestatakse 
igaaastase riigieelarvega) suuruses. 

OAS § 32 kohaselt rahastatakse OAS-i alusel osutatavaid ohvriabi- ja lepitusteenust ning 
makstavaid hüvitisi riigieelarvest. Kohaliku omavalitsuse poolt tehtavaid tegevusi rahastamissättes 
ei mainita. 

PISTS § 21 lõigete 1 ja 2 kohaselt kaetakse puuetega inimestele sotsiaaltoetuste maksmise 
süsteemi ülalpidamis- ja toimimiskulud ning makstavad toetused rahastatakse riigieelarvest 
Sotsiaalministeeriumi eelarve kaudu.  

SHS § 121 lõike 2 kohaselt rahastatakse lapsehoiuteenust üldjuhul kohaliku omavalitsusüksuse 
eelarvest. Lapsehoiuteenust saama õigustatud isikute ringi, lapsehoiuteenuse rahastamise mahu 
ning lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja korra kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse 
volikogu. SHS § 126 lõike 1 kohaselt rahastatakse riigi rahastatavat riigieelarvest valla- või 
linnaeelarvesse eraldatud vahenditest. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse tarbeks eraldatakse raha 
valla- või linnaeelarvesse maavalitsuste kaudu vastavalt kohalikus omavalitsuses elavate raske või 
sügava puudega laste arvule iga aasta 1. detsembri seisuga. Lõikest 4 tuleneb valla- või 
linnavalitsusele õigus vahendite ülejääki kasutada raske või sügava puudega laste ja nende 
peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks valla- või linnavolikogu 
kehtestatud tingimustel ja korras.  

SHS § 155 kohaselt asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatavat teenust rahastatakse 
riigieelarvest.  

SHS § 155 lõige 5 lubab valla- või linnavalitsusel kasutada vahendite ülejääki laste ja peredega 
seotud sotsiaalteenuste, mille eesmärgiks on välistada lapse muutumine asenduskoduteenuse 
õigustatud subjektiks, osutamiseks ning arendamiseks valla- või linnavolikogu kehtestatud 
tingimustel ja korras. SHS § 22 lõike 3 kohaselt maksab ja määrab toimetulekutoetust KOV KOV-i 
eelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest. SHS § 224 kohaselt makstakse KOV-i poolt 
täiendavad sotsiaaltoetusi, mida rahastatakse riigieelarvest. 
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SHS § 12 alusel sotsiaalministri kehtestatud1855 korras ja tingimustel antavate proteeside, 
ortopeediliste ja muude abivahendite osas toimub (lisaks isiku omaosalusele) rahastamine: 

1) riigieelarvest maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja 
laenutamise kuludeks määratud vahendite arvelt;  

2) ravikindlustuse vahenditest lähtudes Eesti Haigekassa poolt sõlmitud lepingutest;  

3) valla- või linnaeelarvetest lähtudes kohalike omavalitsusorganite kehtestatud korrast.  

SHS 7. peatükk peaks reguleerima rahastamist, kuid (nagu juba viidatud) on ka eelnevates sätetes 
rahastamist reguleeritud. SHS § 40 kohaselt finantseeritakse hoolekannet nii kohalike 
omavalitsuste eelarvetest, riigieelarvest kui ka vabatahtlikult sotsiaalhoolekandega tegelevate 
juriidiliste ja füüsiliste isikute vahenditest ning muudest vahenditest. Kohaliku omavalitsuse 
eelarvest kaetakse (SHS § 41 kohaselt) omavalitsusüksuse sotsiaalhoolekandekulud, mida ei 
finantseerita riigieelarvest vastavalt SHS §-s 42 sätestatule.  

SHS § 42 lõike 1 kohaselt määratakse sotsiaalhoolekandekulude riikliku finantseerimise maht 
kindlaks vastava eelarveaasta riigieelarve seadusega. SHS § 42 lõike 2 kohaselt kaetakse 
riigieelarvest riigi sotsiaalhoolekande juhtimise kulud, riiklike sotsiaalprogrammide ja -projektide 
kulud, riigi finantseeritavate sotsiaalteenuste kulud, riiklike sotsiaaltoetuste kulud, muude riiklike 
sotsiaalhoolekande ülesannete täitmise ja ürituste kulud. Riigieelarvest eraldatakse (SHS § 42 lõige 
3) valla- ja linnaeelarvetele vahendid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse korral 
sotsiaaltoetuste maksmiseks lähtuvalt Riigikogu kehtestatud toimetulekupiirist ja SHS-iga 
kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. 

SHS § 42 lõike 4 kohaselt võib KOV vahendite ülejäägi korral maksta1856 abivajavatele isikutele 
toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid KOV-i kehtestatud 
tingimustel ja korras. 

SHS § 42 lõike 5 kohaselt määratakse riigieelarves vastavalt riigieelarve võimalustele kohalikele 
omavalitsusüksustele toetus sotsiaalteenuste, mis on suunatud abivajavate isikute iseseisva 
toimetuleku pikemaajalisemaks parandamiseks, arendamiseks, uute sotsiaalteenuste käivitamise, 
sealhulgas investeeringute kulude ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kulude osaliseks 
katmiseks. Nimetatud kohalikele omavalitsusüksustele eraldatavate rahaliste vahendite jaotamise 
põhimõtted kohalike omavalitsusüksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.  

SHS § 45 lubab võtta isikult temale või tema perekonnale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu. 
Võetav tasu oleneb teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku ning tema perekonna 
majanduslikust olukorrast. Isikult sotsiaalteenuse eest tasu võtmise otsustab teenust osutav või 
teenuse eest tasuv asutus.  

SHS § 46 lõike 1 kohaselt on sotsiaalteenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutajal õigus 
saada tasu tehtud kulude eest isiku elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt. Viimasel ei ole õigust 

                                                 
1855 Sotsiaalministri 14.12.2000 määrus nr 79 „Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise 

tingimused ja kord” 
1856 Vt ka Riigikontrolli Kontrolliaruanne nr OSIII-2-6/06/17 28.03.2006 „Riigieelarvest omavalitsustele 

toimetulekutoetusteks antud raha kasutamine” 
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keelduda nende kulude hüvitamisest, kui abi andmisel on kinni peetud seaduses või muudes 
õigusaktides või lepingus ettenähtud abi andmise viisidest ja ulatusest.  

TTKS § 53 kohaselt rahastatakse valla- või linnaeelarvest tervishoiuteenuste osutamist ja muid 
tervishoiukulusid valla- või linnavolikogu otsuse alusel.  

4.3. Sotsiaalõigusaktid1857 

RaKS § 18 lõike 2 kohaselt on haigekassal õigus nõuda kohaliku omavalitsuse üksuse asutustelt 
õigusaktides sätestatud juhtudel kindlustatud isiku andmeid, sealhulgas delikaatseid isikuandmeid 
ning muid andmeid, kuivõrd need andmed on vajalikud haigekassale seadusega pandud ülesannete 
täitmiseks. Lõike 3 kohaselt tuleb andmeid väljastada tasuta. Lõike 5 kohaselt peab andmete 
väljastamiseks kohustatu (sh KOV) oma kohustuse täitma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 
haigekassa poolt andmete nõudmisel teatatud tähtaja jooksul, või põhjendama haigekassale 
kirjalikult kohustuse nõuetekohase täitmise võimatust.  

PsAS (§ 1 lõike 1) kohaselt reguleerib PsAS mh kohaliku omavalitsuse kohustusi psühhiaatrilise 
abi korraldamisel. PsAS § 6 lõike 4 kohaselt korraldatakse psühhiaatriline eriarstiabi ka KOV-i 
tasandil.  

PsAS § 9 kohaselt tagab kohalik omavalitsus psüühikahäirega isikule sotsiaalteenuste 
kättesaadavuse kooskõlas SHS-is sätestatuga.  

PsAS § 13 lõike 1 ja 11 kohaselt isiku tahtest olenematu ravi kohaldamise kauemaks kui esialgse 
õiguskaitse rakendamiseks, selle pikendamise ja lõpetamise otsustab kohus isiku kinnisesse 
asutusse paigutamise menetlusele ettenähtud korras üldjuhul isiku elukohajärgse KOV-i avalduse 
alusel. Lõikes 11 toodud tahtest olenematu ravi kohaldamiseks ja isiku haigla psühhiaatriaosakonda 
paigutamiseks esitab haigla pea- või ülemarst vajaduse korral taotluse KOV-ile kohalikule 
omavalitusele kohtusse pöördumiseks. 

RPKS paragrahvi 36 lõige 1 muudeti,1858 muudatus jõustus 1. veebruaril 2009. Muudatuse kohaselt 
on pensionäril vastavalt tema soovile võimalik pensioni kätte saamiseks mh (§ 36 lõike 1 punkt 2) 
kasutada teise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse arveldusarvet Eestis. Analoogiline 
regulatsioon lisati ka RPTS-i (§ 24 lõike 1 punkt 2) ja PISTS-sse (§ 22 lõike 1 punkt 2). 

TKindlS § 23 lõike 2 kohaselt on Eesti Töötukassal on oma eesmärgi saavutamiseks õigus saada 
vajalikke andmeid kohaliku omavalitsuse organitelt ja nende peetavatest andmekogudest, kui 
andmete saamist ei ole piiratud seadusega. Kohustuse täitmise eest tasumist TKindlS ei reguleeri. 

                                                 
1857 Käesolevas osas on välja toodud sotsiaalõigusaktides sisalduvad normid, mille käsitlemine ei ole loogiliselt sobinud 

eelmistesse osadesse. Käesolevas osas ei ole välja toodud kõiki sotsiaalseadustiku üldosa analüüsi uurimisalasse 
jäävaid kohalikule omavalitsusele kohustust panevaid või kohaliku omavalitsuse tegevust reguleerivaid sätteid, 
kuna see pole käesoleva analüüsi eesmärgi saavutamiseks vajalik (mh koormab liigselt teksti) ja sotsiaalõiguse 
eriosa normid on pidevas muutumises (SHS-i ja TTKS-i järjekordsed muudatused on menetluses); täpsem selgitus 
ka regulatsiooni ettepanekute juures. 

1858 Riikliku pensionikindlustuse seaduse, riiklike peretoetuste seaduse ja teiste sotsiaalkindlustushüvitisi ning 
sotsiaaltoetusi käsitlevate seaduste muutmise seadus. Vastu võetud 22. oktoobril 2008. a. RTI, 13.11.2008, 48, 264  
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TTTS § 9 lõike 6 kohaselt osutab Tööturuameti piirkondlik struktuuriüksus töötule 
tööturuteenuseid ja muud töölesaamiseks vajalikku abi koostöös kohaliku omavalitsuse üksuste ja 
nende asutustega. Seega TTTS §-st 9 tuleneb kohalikule omavalitsusele aktiivne koostöökohustus. 

TTTS § 15 lõikest 1 tuleneb KOV-ile õigus osaleda tööpraktika läbiviimisel; kui kohalik 
omavalitsus on sellest huvitatud, siis sõlmib ta lõike 2 kohaselt Tööturuametiga tööpraktika 
korraldamiseks halduslepingu. Analoogiline võimalus tuleneb TTTS § 16 avaliku töö ja TTTS § 17 
tööharjutuse osas. TTTS § 18 kohaselt võib ka KOV olla palgatoetuse saajaks.1859 

TTTS § 19 lõike 3 kohaselt on töötu elukohajärgne kohalik omavalitsuse üksus kaasatud 
ettevõtluse alustamise toetuse andmisesse selliselt, et kohaliku omavalitsuse üksusel on kohustus 
kooskõlastada ettevõtluse alustamise toetuse andmine töötule. Lõikest 3 ei selgu kooskõlastuse 
eesmärk, küll aga võib selle tuletada lõike 4 punktist 4, mille kohaselt, isikule, kellel on maksuvõlg 
kohaliku omavalitsuse ees, ei anta ettevõtluse alustamise toetust.1860  

RPTS § 15 kohaselt saab peretoetusi taotleda valla- või linnavalitsuse korralduse alusel last 
kasvatav võõrasvanem või kasuvanem (punkt 2). RPTS § 28 reguleerib vanemliku hoolitsuseta 
lapsele ettenähtud peretoetuste maksmise peatamist ja jätkamist; RPTS § 28 lõike 1 kohaselt on 
valla- või linnavalitsuse pädevuses anda korraldusi, mille alusel pensioniamet peatab (lõigete 2, 3 
ja 4 alusel jätkab) ajutiselt peretoetuste maksmise, kui lapsevanem ei täida perekonnaseadusest 
tulenevat kohustust last kasvatada ja tema eest hoolitseda.  

RMTS § 4 kohaselt (lõike 2 punkt 5 ja lõige 3) on matusekorraldajaks tundmatu või omasteta isiku 
surma korral valla- või linnavalitsus.  

OAS § 3 lõike 4 kohaselt on kohaliku omavalitsuse asutustest kättesaadav teave ohvriabiteenuse 
kasutamise võimaluste kohta. OAS § 4 lõikes 2 on sätestatud kohaliku omavalitsuse asutuste ja 
Sotsiaalkindlustusameti koostöö ohvriabiteenuse osutamisel.1861 OAS § 5 lõike 1 alusel võib 
Sotsiaalkindlustusamet ohvriabiteenuse osutamise halduslepinguga osaliselt või tervikuna 
täitmiseks üle anda kohaliku omavalitsuse üksusele.  

PISTS § 19 (lõiked 1-4) reguleerivad valla- või linnavalitsuse korralduse alusel ajutiselt puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste maksmise peatamist, kui lapsevanem ei täida perekonnaseadusest 
tulenevat kohustust puudega last kasvatada ja tema eest hoolitseda, samuti maksmise jätkamist.  

SHS1862 § 5 lõike 1 kohaselt on kohalik omavalitsus üks sotsiaalhoolekande korraldajatest, lõike 4 
kohaselt omavalitsuse sotsiaalhoolekannet korraldab valla- või linnavalitsus. 

                                                 
1859 Viidatud sätete alusel on kohalikul omavalitsusel võimalus aktiivselt kohalike inimeste huvides käituda, täites 

kohaliku omavalitsuse vabatahtlikke ülesandeid. 
1860 Huvitavaks leiuks võib märkida seda, et TTTS § 19 lõike 3 sisaldab kooskõlastust vaid elukohajärgse kohaliku 

omavalitsusega TTTS § 19 lõike 4 kohaselt on keeldumise aluseks maksuvõla olemasolu suvalise kohaliku 
omavalitsuse ees. Seega sätete omavaheline kooskõla on huvitav. 

1861 Huvitav leid: (1) koostööd § 4 lõike 2 kohaselt tehakse kohaliku omavalitsuse ASUTUSEGA, (2) koostöö 
kohustus/õigus on Sotsiaalkindlustusametil, kas koostöökohustus on ka siis, kui § 5 lg 1 kohaselt on teenuse 
osutamine üle antud? 

1862 Järgnevalt mõned, kuid mitte kõik, SHS-is sisalduvad kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused. Kõigi 
kohustuste väljatoomine ei ole üldosa kontekstis vajalik. Valik on tehtud iseloomustamaks SHS-i erinevaid 
probleemkohti. SHS-i tekst ja selle rakenduspraktika näitavad ilmekalt, kui oluline on sätete kvaliteetne 
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SHS § 7 reguleerib maavanema ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel, ometigi lõike 1 
esimese lause kohaselt peab maavalitsus sotsiaalhoolekannet korraldama koostöös kohalike 
omavalitsusorganitega. Maavalitsusel on seega sõnaselge vastutus. Pöörates aga sätte sõnastuse 
ümber võib sellest välja lugeda kohaliku omavalitsuse koostöökohustuse (kui maavalitsus KOV-i 
suunal koostöösoovi üles näitab) ja seda kõigi § 7 lõikes 1 sisalduvate punktide osas. SHS § 7 lõike 
1 punktis 5 sisalduva ülesande „proteeside, ortopeediliste ja muude abivahenditega varustamise 
korraldamine maakonnas” täitmise võib halduslepinguga üle anda kohalikule omavalitsusele. 

Kohaliku omavalitsusüksuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel tulenevad SHS §-st 8: 

1. kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla või linna arengukava osana; 

2. sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning 
sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine; 

3. sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamine ja nende esitamine maavanemale 
käesoleva seaduse § 6 punkti 8 1 alusel kehtestatud korras; 

4. kohaliku sotsiaalregistri moodustamine ja pidamine ning sotsiaalregistrist laekuva 
informatsiooni edastamine Sotsiaalministeeriumi poolt kehtestatud korras; 

5. eestkosteasutuse töö korraldamine.  

SHS § 114 lõike 1 kohaselt võib Sotsiaalkindlustusamet rehabilitatsiooniteenuse osutamise 
halduslepinguga volitada täitmiseks kohaliku omavalitsuse asutusele. 

SHS-iga on kohalikule omavalitsusele pandud statistiliste aruannete vastuvõtmise kohustus (SHS § 
128 lõige 6).  

SHS § 153 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse asutus osutada asenduskodu teenust. Asenduskodu 
teenusele suunamise otsuse tegemise kohustus, samuti halduslepingus osalemise ja lapse 
asenduskodus külastamise kohustus tuleb SHS §-st 154. SHS § 155 lõike 4 kohaselt on 
maavanemal õigus anda halduslepinguga asenduskoduteenuse rahastamise korraldamine koos 
asenduskoduteenuse halduslepingu sõlmimise õigusega täitmiseks kohalikule 
omavalitsusüksusele.1863 

SHS § 1115 kohaselt võib erihoolekandeteenused osutada mh ka kohalik omavalitsus, kuid KOV 
peab vastama SHS-is kehtestatud nõuetele ning tal peab olema tegevusluba vastava teenuse 
osutamiseks. SHS 1124 kohaselt võib riik (Sotsiaalkindlustusamet) volitada erihoolekandeteenuste 
osutamise halduslepinguga mh kohaliku omavalitsuse üksusele.  

                                                                                                                                                                 
sõnastamine, kasutades järjekindlalt sama terminoloogiat ja loogikat. Samuti, kui oluline on seadusesse kirjutada 
vaid regulatiivse sisuga sätteid ja vältida juba olemasolevates (teistes) seadustes sisalduvate regulatsioonide ümber- 
ja/või ülekirjutamist. 

1863 SHS § 155 lõikes 4 sisalduv on üks väheseid kohti, kus seaduses on sätestatud riigi ülesande delegeerimise õigus 
selliselt, et kohalikule omavalitsusele antakse riigi ülesande täitmise õigusele lisaks ka õigus sõlmida haldusleping. 
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SHS § 1116 lõike 2 kohaselt, kui isik on suunatud erihooldusteenust saama kohtumääruse alusel, 
peab isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus esitama Sotsiaalkindlustusametile viivitamata 
kohtumääruse isiku nõusolekuta hoolekandeasutusse paigutamise kohta.  

SHS § 1118 lõike 1 kohaselt rahastatakse erihoolekandeteenust üldjuhul riigieelarvest, kuid SHS § 
1137 kohaselt on kohalik omavalitsus kohustatud tagama igapäevaelu toetamise teenuse osutaja 
kasutuses või omandis olevate igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumidega seotud kulude 
katmise kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud ulatuses.  

Isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsusel on õigus esitada kohtule avaldus pikendamaks isiku 
hoolekandeasutuses nõusolekuta hooldamise tähtaega (SHS § 19 lõige 5) ja kohustus teavitada 
kohut viivitamatult isiku nõusolekuta hooldamise peatamise või lõpetamise vajadusest (SHS § 19 
lõike 6 punkt 2). 

SHS § 22 lõike 3 kohaselt määrab ja maksab valla- või linnavalitsus SHS-is kehtestatud ulatuses, 
tingimustel ja korras toimetulekutoetust valla- või linnaeelarvesse riigieelarvest laekunud 
vahenditest. Toimetulekutoetuse osas ei ole kohaliku omavalitsuse iseseisvus siiski täiel määral 
piiratud, § 222 lõike 5 kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuses kehtestada 
toimetulekutoetuse määramiseks kulude piirmäärad, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise.  

SHS §-s 23 on sätestatud KOV-i õigus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi KOV-i 
eelarvest KOV-i kehtestatud tingimustel ja korras. 

KOV on kohustatud sotsiaalteenuste osutamisel ja sotsiaaltoetuste maksmisel lähtuma ka SHS-i 
kuuendas peatükis sätestatud asjaajamiskorrast. 

SHS § 42 lõike 4 kohaselt võib vahendite ülejäägi korral valla- või linnavalitsus maksta 
abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid 
kohaliku omavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.  

SHS § 48 lõike 3 kohaselt peab toimub järk-järgult riigi poolt osutatava sotsiaalhoolekande 
üleandmine kohalikele omavalitsustele, suunates samal ajal sinna vahendid VLES ja RES sätete 
kohaselt. 

TTKS-ist tuleneb (§ 15 lõike 1 punkt 2, lõige 2 ja lõige 3) kohalikule omavalitsusele õigus olla 
üldarstiabi osutava äriühingu osanik või aktsionär st õigus omada perearstipraksist. TTKS § 18 
lõike 1 kohaselt võib kohaliku omavalitsuse päästeteenistus olla kiirabibrigaadi pidajaks.  

Kohalike omavalitsuste õigusaktidest tulenevad KOV-i poolt pakutavate hüvitiste (nii riiklike kui 
KOV-i omade) liigid, samuti nende hüvitiste saamiseks õigustatud subjektid ning hüvitiste saamise 
täpsem reeglistik. Kuna kohalikel omavalitsustel on iseotsustuspädevus, leiab kohaliku 
omavalitsuse õigusaktidest küllalt erinevaid hüvitisi.  

Järgnevalt näidisloetelu võimalikest kohaliku omavalitsuse poolt pakutavatest teenustest ja 
toetustest. Loetelu sisaldab nii riigi- kui KOV-i hüvitisi kuna loetelu üheks eesmärgiks on näidata, 
milliseid hüvitisi inimesel (sõltumata allikast) saada võimalik on. Loetelu on koostatud Alatskivi 
valla, Saue linna, Tallinna linna, Pärnu linna ja Haapsalu linna näitel, loetelu on süstematiseeritud 
tähestiku järjekorras. 
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Teenused1864 

Abistamine arstiabi korraldamisel 
Abistamine asjaajamisel ametiasutustega ja dokumentide vormistamisel 
Abistamine eluaseme kütmisel 
Abistamine maksete tasumisel 
Abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel 
Abistamine ühekordsetel asjaajamistel 
Alaealisele uue perekonnanime andmine  
Alaealiste rasedate ja emade nõustamine  
Asenduskoduteenus  
Eakate inimeste ja puuetega inimeste transport ravi- või rehabilitatsiooniasutusse 
Eakate nõustamine  
Eakate päevakeskused  
Eestkoste seadmine  
Eestkoste seadmise korraldamine  
Eestkostetava varaga teostavate tehingute otsustamine ja eestkostetava esindamine  
Eluaseme korrastamine 
Eluruumide kohandamine  
Ettelugemise teenus  
Hooldaja määramise algatamine  
Hooldaja vormistamine 
Hoolekandeasutusse suunamine  
Häirenupu teenus  
Igapäevaelu toetamise teenus  
Intervallhoiuteenused  
Invabussi taksoteenus  
Isikliku abistaja teenus  
Isiku paigutamine hoolekandeasutusse vallavalitsuse kulul (kui puuduvad seadusjärgsed 
ülalpidajad) 
Kodune sotsiaalabi 
Koduteenused 

                                                 
1864 Koduteenuste osutamise tingimused ja kord Alatskivi vallas Alatskivi Vallavolikogu 24. augusti 2000. a määrus 

nr 21 KO, 22.11.2001, 86, 1507; Alatskivi valla eelarvest ühekordsete toetuste maksmise kord Alatskivi 
vallavolikogu 23. novembri 2006. a määrus nr 24 KO, 03.05.2007, 89, 1089; Matusetoetuse maksmise kord Saue 
linnas Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008. a määrus nr 45 KO, 20.02.2009, 30, 432; Sotsiaalteenuste 
võimaldamise üldise korra kehtestamine Saue linnas Saue Linnavolikogu 19. aprilli 2007. a määrus nr 26 KO, 
01.10.2008, 131, 1850; Saue linna lastetoetuste maksmise kord Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008. a määrus nr 
44 KO, 01.10.2008, 131, 1853; Lapsehoiuteenuse osutamise ja toetuse maksmise kord Saue linnas Saue 
Linnavolikogu 13. septembri 2007. a määrus nr 29 KO, 01.10.2008, 131, 1851; Saue linna lastetoetuste maksmise 
kord Saue Linnavolikogu 19. märtsi 2008. a määrus nr 44 KO, 01.10.2008, 131, 1853; Haapsalu Linnavolikogu 27. 
juuni 2008. a määrus nr 65 ”Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” KO, 14.07.2008, 110, 1571; Pärnu 
linnas raske või sügava puudega lastele ja nende peredele tugiisiku teenuse osutamise kord Pärnu Linnavolikogu 
17. aprilli 2008. a määrus nr 12; KO, 10.03.2005, 69, 707 Sotsiaaltoetuste maksmise kord Pärnu Linnavolikogu 
17. veebruari 2005. a määrus nr 9; KO, 09.01.2008, 6, 85 Pärnu linnas isikliku abistaja teenuse osutamise kord 
Pärnu Linnavolikogu 20. detsembri 2007. a määrus nr 35; Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate 
sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste 
maksmise korra kehtestamine. Arvutivõrgus: 
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=99521 
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Kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine 
Kriisiabi ja perenõustamine  
Lapse suunamine perekonnas hooldamisele  
Lapsehoiuteenus sügava ja raske puudega lapsele  
Lapsendamise korraldamine  
Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine  
Laste usaldustelefon ja veebinõustamine  
Noortekodu teenus  
Nõustamine pereküsimustes (eestkoste, lapsendamine, kasuperesse paigutamine)  
Nõustamisteenused  
Pansionaaditeenus  
Perekeskne aitamistöö  
Perekonda toetavad teenused  
Psühholoogiline nõustamine  
Puude ja vee tuppatoomine 
Puuetega laste päevahoid koolivaheajal  
Päevahoiuteenus mäluhäiretega eakatele  
Päevakeskuse teenused lastele  
Päevategevuse- ja päevahoiuteenus  
Raamatukogu koduteenindus  
Ravimite väljakirjutamine ja kojutoomine 
Rehabilitatsiooniteenused  
Sotsiaalne rehabilitatsioon  
Sotsiaalnõustamine 
Suhtlemise korraldamine lahuselava vanemaga  
Supiköögiteenus  
Taksoteenus puudega inimestele  
Teenused Tšernobõlis osalenutele  
Tehniliste abivahendite taotlemine  
Toetatud elamise teenus  
Toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine 
Toiduainete kojutoomine 
Toitlustamine (eakatele) 
Transporditeenus puudega inimestele  
Tugiisikuteenus (vanem õde/vanem vend)  
Tugiteenused ja koolitused  
Töötamise toetamise teenus  
Tööõigusnõustamine  
Vanemliku hoolitsuseta jäänud laste huvide kaitsmine  
Varjupaigateenus lastele ja lastega emadele  
Varjupaigateenus vältimatu sotsiaalabi korras  
Vestlus, teabe edastamine 
Viipekeele tõlketeenus  
Võlanõustamine  
Vältimatu sotsiaalabi  
Õigusnõustamine  
Öömajateenus vältimatu sotsiaalabi korras  
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Ööpäevahoid õpilastele  
Üldhooldekodu teenus (eakatele) 

Toetused 

Eakate sünnipäevatoetus 
Ellusuunamise toetus  
Erakorraline toetus 
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus 
Gaasiseadmete väljavahetamise kompenseerimine  
Hinnatõusu kompenseerimine pensionäridele  
Hooldajatoetus 
Hooldus- ja põetustoetus  
Hoolduspakk imikule  
Hooldusteenuse kompenseerimiseks toetus 
Hooldustoetus (pidevat järelevalvet, põetust ja hooldust vajavate isikute hoolduskulude eest 
tasumiseks hoolekandeasutuses) 
Isiku või perekonna sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused  
Jõulutoetus 
Koduse mudilase toetus  
Koolilõunatoetus 
Koolimineku toetus I klassi astujale 
Koolitoetus  
Lapse sünnipäevatoetus  
Lapse sünnitoetus  
Lapsehoiuteenuse hüvitamine  
Lapsehoiuteenuse toetus  
Maamaksu toetus 
Maamaksuvabastus pensionäridele ja represseeritutele  
Matuse korraldamise toetus 
Matusetoetus  
Paljulapseliste perede lasteaiasoodustus 
Parima keskkoolilõpetaja toetus 
Prillide kompenseerimise toetus 
Puudega lapse toetus  
Sünnitoetus 
Toetus ettenägematute asjaolude tõttu raskesse majanduslikku olukorda sattumisel (loodusõnnetus, 
õnnetusjuhtumi, tulekahju või muu) 
Toetus huvitegevuse ja sotsiaalteenuse kompenseerimiseks  
Toetus juhtkoera ülalpidamiseks  
Toetus kutse- ja kõrgharidust omandavatele lastele 
Toetus kütte osaliseks hüvitamiseks 
Toetus lastekodulastele 
Toetus lastelaagrites osalejatele 
Toetus lähedase isiku matuse korraldamiseks (lisaks matusetoetusele) 
Toetus ravimite ja prillide ostmiseks 
Toetus Vabadussõja veteranide leskedele  
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Toetused isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks sh tervishoiukulude kompenseerimiseks 
(ravimid, meditsiinilised abivahendid, hambaproteesid, taastusravi, transport tervishoiuasutusse 
jne) 
Toetus hambaproteeside osaliseks hüvitamiseks 
Toetus puudega inimesele 
Toetus raske või sügava puudega lastele ja nende peredele osutatud sotsiaal- ning 
tervishoiuteenuste eest tasumiseks 
Toetus tasuliste hooldus- ning tervishoiuteenuste eest tasumiseks 
Toetus õpilaste bussisõidukulude hüvitamiseks 
Toimetulekutoetus  
Täiendav toimetulekutoetus 
Töövihikute ostmise toetus 
Vabadussõjas langenute leskede toetus  
Vähemkindlustatute toetus  
Ühekordne lisatoetus väikese sissetulekuga leibkondadele  
Ühekordne sotsiaaltoetus pensionäridele 
Ühekordsed toetused lastega peredele (koolitarvete, töövihikute, koolirõivaste, huviringide, 
spordivahendite, koolisõidu, suvelaagri jms eest tasumiseks) 

5. Hinnangud ning regulatsiooni ettepanek ja põhjendus 

5.1. Hinnang rahvusvahelisele ja välisriigi õigusele 

Kuna KOV harta põhimõtted on inkorporeeritud Eesti õigusesse, ei ole sellele vajalik anda eraldi 
hinnangut. 

Arvestades sellega, et KOV omab laialdast iseotsustuspädevust ja enamus KOV-i poolt 
pakutavatest hüvitistest jääb KOV-i omapädevuse raamesse, ei ole välisriikide õiguse võrdlev 
analüüs seadusandjale sedavõrd suure praktilise väärtusega kui teiste teemade osas. Samas 
mõningaid järeldusi ja ettepanekuid on siiski võimalik teha. 

Esiteks võiks Eesti õigusloomes kaaluda, kas detailsete regulatsioonide ette andmine kohalikule 
omavalitsusele hüvitiste osutamisel on vajalik ja mõistlik. Ehk oleks mõistlikum sätestada eesmärk, 
mille kohalik omavalitsus peab sihtrühmade osas saavutama.  

Eesmärgi saavutamise tagamiseks võiks keskvõim detailsete regulatsioonide asemel anda 
kohalikele omavalitsustele juhendmaterjale ja koolitust ning teostada tõhusat järelevalvet eesmärgi 
saavutamise tagamiseks.  

Detailsete regulatsioonide andmine, nende täitmine ning ka nende hilisem täitmise järelevalve on 
ressursimahukas tegevus, mille otstarbekuses ja eesmärgipärasuses võib kahelda, arvestades, et 
uurimise all olnud riikides on valitud vastupidine suund (sh arvestades, et uurimise all olnud 
Põhjamaad on detailsete regulatsioonide etapi läbi teinud). Lisaks on teada, et uurimise all mitte 
olnud Suurbritannias on samuti seatud eesmärgiks detailsete regulatsioonide likvideerimine ning 
teenuste juhtimine läbi kehtestatud eesmärgi saavutamise järelevalvamise. 

Huvitavaks regulatsiooniks Taani õiguses on võimalus (ministri määrusega) teha 
üldregulatsioonidest nn piloodi korras erandeid, et kohalik omavalitsus, kui tal on selleks soov, 
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saaks valida n-ö oma tee ja tõestada selle toimivust. Selline lahendus selgelt soodustab 
uuenduslikku mõtlemist ja võimaldab tagada parima võimaliku kasu kohaliku omavalitsuse 
iseotsustusest, eeldades, et kuna kohalik omavalitsus tunneb alati kohalikke olusid paremini kui 
keskvõim, suudab ta luua kohalikke probleeme paremini lahendavaid skeeme kui suudaks seda 
keskvõim terve riigi jaoks unifitseeritult. Piloodi korras regionaalsete erisätete kasutamist võiks 
kaaluda ka Eesti sotsiaalõiguses. 

Vaatluse all olevates riikides näis peamiselt kohalike omavalitsuste õlgadel seisev 
sotsiaalhoolekande süsteem toimivat (isegi riikides, kus pole tehtud jõulist haldusreformi nagu 
Taanis, kus kohaliku omavalitsuse üksuste arv tõmmati ligi kahe ja poolesaja pealt järsult alla saja), 
seega peaks olema võimalik süsteem toimima saada ka Eestis, haldusreformiga või 
haldusreformita. Üheks võtmesõnaks näib olevat kohalike omavalitsuste vaheline koostöö.  

5.2. Hinnang Eesti kehtivale õigusele 

Regulatsiooni vajalikkus SÜS-is 

Analüüsi käigus on süvenenud veendumus, et SÜS-s tuleks vältida regulatiivse sisuta normide 
andmist, samuti juba teistes aktides sätestatu kordusi. Nii deklaratiivse sisuga normi kui ka korduse 
andmise eesmärk võib olla õilis – näiteks luua selgust – aga tagajärg võib kujuneda hoopis 
vastupidiseks. Selgitust andva eesmärgiga kuid täielikult vastupidist efekti evinud normi näitena 
võib tuua RPTS § 24 lõike 1 punkt 2 ja tema analoogid PISTS-s ja RPKS-is, milles sisaldub 
sulgudes „sh kohaliku omavalitsuse”1865.  

Kohaliku omavalitsuse korraldus, samuti üldine raamistik KOV-i ja riigi vahelise koostöö ning 
ülesannete piiritlemise osas on olemas (eelkõige põhiseaduses, KOV hartas, KOKS-is, HKS-s, 
RES-is, KOLS-is). Sotsiaalseadustiku üldosa tarbeks ei ole midagi n-ö sulgude ette tuua ka 
kehtivatest sotsiaalõigusaktidest, kuna neis sisalduv normistik on üldistuste tegemiseks liialt 
spetsiifiline. Seega leiab töögrupp analüüsi praeguses faasis, et eelviidatud aktidele täiendavat 
regulatsiooni SÜS-s vaja ei ole, kuivõrd see ei saaks omada regulatiivset sisu. 

Ülesandepüstituses toodud väide „Sotsiaalsete põhiõiguste tagatuse vaatepunktist on oluline, et 
riigi ja KOV-i vaheline ülesannete jaotus ja koostöö oleks selge, kuid praktikas ei ole seda 
suudetud tagada.” vastab täiel määral tõele. Ometigi käesoleva töö kirjutamise käigus on jõutud 
järeldusele, et probleem ei ole tingitud puudulikest üldregulatsioonidest, vaid puudulikest 
eriseaduste regulatsioonidest, samuti normi rakendajate (ja ka normi loojate) ebapiisavatest 
teadmistest kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate üldregulatsioonide osas. 
Sotsiaalhoolekandes esineb hulgaliselt ka praktilisi probleeme, alustades kohaliku omavalitsuse 
ametniku oskustest ja teadmistest ning lõpetades ebapiisava rahastamisega. 

Kriitika õigusloojale kohaliku omavalitsuse eristaatuse mittearvestamise osas 

Samuti võib väita (seda väidet kinnitab tutvumine erinevate õigusaktide seletuskirjadega, mis on 
selgituste osas tihti sisutud, parimal juhul eelnõu sätteid refereerivad dokumendid), et õigusloome 
käigus ei ole piisavalt läbi mõeldud KOV-i eristaatust. Läbi ei ole mõeldud ka seda, mis põhjusel 
on ülesandeid KOV-ile täitmiseks pandud. Samuti on analüüsimata, kas konkreetsel juhul on olnud 

                                                 
1865 Viidatud olukorda selgitatakse täpsemalt järgnevates peatükkides. 
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tegemist riigi ülesande KOV-ile täitmiseks panemisega või KOV-i omasfääri jääva KOV-i 
ülesande KOV-ile täitmiseks kohustuslikuks tegemisega, tähelepanu tuleb pöörata 
järelevalveküsimustele samuti vaidemenetlusele. 

Seadusandja soov peaks selgelt välja tulema õigusnormist, aga nii see kahjuks pole - 
üldtunnustatud tõlgendusvõtete rakendamisel ei ole võimalik normi eesmärki tuvastada; kasutud on 
ka seletuskirjad. 

Näiteks sotsiaalhoolekande seaduse, mis sisaldab üsna palju KOV-ile pandud kohustusi, eelnõu 
seletuskirjast1866 leiab kaalutlusi kohaliku omavalitsuse rollist sotsiaalhoolekande teostamisel 
ebaproportsionaalselt vähe. Seletuskirjas sisalduv selgitus piirdub järgnevaga: „Sotsiaalabi 
kättesaadavuse tagamiseks jääb selle praktiline korraldamine põhiliselt kohalikele 
omavalitsustele”.1867 Seletuskirjast nähtub väide, et seaduse eelnõu väljatöötamisel on lähtutud 
põhimõttest, et põhiseaduse § 154 kohaselt võib kohalikele omavalitsustele panna kohustusi ainult 
seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega. Kuidas täpsemalt on viidatud sätte 
kohaldamine mõjutanud eelnõu teksti, seletuskirjast ei selgu. Kõnealusest seletuskirjast leiab ka 
järgneva mõttekäigu: „Omavalitsuse struktuuriüksuste ja ametikohtade loomist on 
Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõuga maksimaalselt välditud. Omavalitsuse kohustuste 
sätestamisel on lähtutud kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.” 1868. Ometigi ka 
viimativiidatud mõttekäigu sisuline väljund sotsiaalhoolekande seaduse tekstis jääb arusaamatuks, 
kuna sellele pole antud selgitusi seletuskirjas. 

Üldkommentaarina seaduste seletuskirjade kohta tuleb öelda, et need sisaldavad harva selgitusi, 
enamasti vaid normide teksti kordust, esineb ka vasturääkivusi teksti ja seletuskirja vahel. Näiteks 
on sotsiaalhoolekande seaduse seletuskirjas märgitud, et sotsiaalhoolekande keskseks põhimõtteks 
on isiku ja perekonna toimetuleku toetamine niikaua kui võimalik nende endi elukeskkonnas1869, 
ometigi SHS § 3 lõike 1 kohaselt on sotsiaalhoolekande põhimõteteks: (1) inimõiguste järgimine, 
(2) isiku vastutus enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest, (3) abi andmise kohustus, kui 
isiku ja perekonna võimalused toimetulekuks ei ole piisavad ja (4) isiku ja perekonna toimetuleku 
soodustamine. Ülikriitilisus seletuskirjade suhtes oleks siiski ebaõiglane, neid tuleb vaadata ja 
hinnata nende tekkeaja õigusloometavade kontekstis. Seletuskirjade kvaliteedi osas on tunnetatav 
trend paremuse suunas. 

Praktikas on palju kurdetud kohalike omavalitsuste haldussuutmatuse üle ja räägitud haldusreformi 
vajalikkusest – debatte on peetud kõigi päevalehtede külgedel, ametisse on peamiselt sellel 
otstarbel nimetatud portfellita regionaalminister. Ometigi pole seadusandja teinud suurt midagi, et 
sundida või motiveerida kohalikke omavalitsusi vähemalt sotsiaal(hoolekande) vallas koostööle, 
kuigi raam KOLS-i näol on olemas. Normilooja võiks kohalike omavalitsuste omavahelise koostöö 
soodustamisele enam tähelepanu pöörata. Koostöö saavutamine peaks olema võimalik ka ilma 
üldist haldusreformi läbi viimata, arvestades, et KOLS-ist tulenevalt on kohalikel omavalitsustel 
koostööraamistik olemas ning koostööle võiks motiveerida ka majanduslik mõtlemine. 

                                                 
1866 Seletuskiri Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu juurde (631 SE), Sotsiaalministeerium, Tallinn 1994. 
1867 Seletuskiri Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu juurde (631 SE), Sotsiaalministeerium, Tallinn 1994, lk 1. 
1868 Seletuskiri Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu juurde (631 SE), Sotsiaalministeerium, Tallinn 1994, lk 1 ja 2. 
1869 Seletuskiri Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu juurde (631 SE), Sotsiaalministeerium, Tallinn 1994, lk 1. 
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Kohalike omavalitsuste sotsiaalhüvitised 

Peatükis Eesti kehtiv õigus toodud loetelu kohalike omavalitsuste poolt pakutavatest hüvitistest ja 
riigi poolt pakutavate hüvitiste võrdlusest nähtub, et osa hüvitisi pakutakse riigi ja KOV-i (sh mitte 
kõigi KOV-ide ja mitte ühes suuruses) poolt dubleerivalt, näiteks matusetoetus või sünnitoetus. 
Vaieldamatult tekib küsimus sotsiaaltoetuste dubleerimise ja erinevates suurustes maksmise 
õigustatusest. Järgnevalt vaatleme küsimust sünnitoetuse näitel. 

Riigi poolt sotsiaaltoetusena pakutava sünnitoetuse eesmärgiks on, tuletades eesmärgi RPTS § 1 
lõikest 1, tagada lastega peredele laste hooldamise ja kasvatamisega seotud kulutuste osaline 
hüvitamine.  

KOV-i (Tallinna linna näitel) poolt Tallinna Linnavolikogu 10.02.2005 määruse nr 13 alusel 
makstava sünnitoetuse eesmärk viidatud määrusest ei nähtu. Viidatud määruse lisa 2 punktid 1.1 ja 
3.1. koosmõjus sätestavad, et ühekordne lapse sünnitoetus on perekonna sissetulekust mittesõltuv 
sotsiaaltoetus, mis määratakse lapse vanemale tingimusel, et mõlemad lapse vanemad on 
rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapse 
vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta enne lapse sündi. 
Samuti peab laps rahvastikuregistri andmetel olema Tallinna linna elanik ja elama toetuse 
taotlejaga ühel aadressil.1870 

Võrreldes riigi ja KOV-i näiliselt dubleerivalt pakutavaid sotsiaaltoetusi, võib väita, lähtudes 
toetuse eesmärgist, et puhtakujulise sotsiaaltoetusega(kindlustusega) on tegemist vaid riikliku 
sünnitoetuse puhul. KOV-i poolt makstav toetus ei pruugi olla eesmärgilt sotsiaaltoetus. Selle 
eesmärgina võib pigem ridade vahelt välja lugeda kohaliku omavalitsuse rahvastikuregistrijärgse 
elanikkonna (maksumaksjate hulga) suurendamise soovi. Eesmärgilt sotsiaalhüvitiseks ei saa 
pidada näiteks parima keskkoolilõpetaja toetust või jõulutoetust, vaatamata sellele, et neid 
nimetatakse ühekordseteks sotsiaaltoetusteks.  

KOV-i makstavate toetuste näol ei pruugi olla tegemist sotsiaaltoetustega(kindlustusega). Kui 
KOV-i polt makstavad toetused lugeda muuks kui sotsiaalhüvitis, ei ole põhjust rääkida ka nendest 
toetustest tulenevast ebavõrdsest kohtlemisest sotsiaalse kaitse tagamisel. KOV-ide kõiksuguste 
toetuste sotsiaaltoetuste nime all maksmine võib aga olla siiski probleem tulenevalt toetusteks 
kuluva raha katteallikast. SHS § 42 lõike 4 kohaselt võib KOV-ile riigieelarvest toimetulekutoetuse 
maksmiseks eraldatud vahendite ülejäägi korral maksta KOV abivajavatele isikutele toimetuleku 
soodustamiseks sotsiaaltoetusi. SHS § 42 lõike 4 alusel ei tohiks KOV eelkirjeldatud teenuseid 
rahastada.  

Kohalike omavalitsuste poolt sotsiaaltoetuste nime all loodud (võimalike) 
sotsiaalkindlustusskeemide osas tuleb tähelepanu pöörata koordinatsioonireeglitele1871 ning 
võimalikele kohtuvaidlustele, mille tõenäoliseks tulemuseks (sõltumata sellest, et KOV-i toetuste 
sisuliselt sotsiaalhüviseks olemist võib vaidlustada) võib olla, et hüvitisele kohaldatakse 
koordinatsioonireegleid. 

                                                 
1870 Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna 

eelarvest perekonna sissetulekutest mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine. Arvutivõrgus: 
http://tallinn.andmevara.ee/oa/page.Tavakasutaja?c=1.1.1.1&id=99521 

1871 Vt Sotsiaalõiguse põhimõtted, 2. teema eelkõige kohtuasja „Government of the French Community, and Walloon 
Government v Flemish Government” kohta käivat. 
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Ülesannete piiritlemine 

Põhiseadus ei defineeri mõistet „kohalik omavalitsus”. Mõiste „kohalik omavalitsus” on 
põhiseaduses kasutusel administratiiv-territoriaalse üksuse, kohaliku omavalitsuse organi ning 
kogukondliku elu korraldamise vormi tähenduses. Mõiste „kohalik omavalitsus” ühese 
definitsiooni puudumine põhiseaduses on ilmselt üheks põhjuseks, miks mõistet kasutatakse väga 
ebaühtlaselt ka teistes seadustes. 

Põhiseadusest ei nähtu, kas kohalikku omavalitsust tuleb mõista kui kogukonna enda vaba 
enesevalitsemisõiguse teostust, kus kõik kohaliku omavalitsuse võimuvolitused tulenevad 
kohalikult kogukonnalt või kui riigihalduse üht osa, millele kõik võimuvolitused on andnud riik ja 
mille allikaks on riigivõim1872. Ehk: põhiseadusest ei nähtu, millisele alusteooriale tugineb 
kohaliku omavalitsuse korraldus Eestis.  

Olukorras, kus põhiseadusest ei nähtu üheselt kohaliku omavalitsuse ja riigi pädevusalade piir, 
omab alusteooria põhiseaduse tõlgendamisel ülesande ühele või teisele omistamisel olulist 
tähendust. Vaadeldes Riigikohtu praktikat võib asuda seisukohale, et põhiseadust tuleb tõlgendada 
selliselt, et kohalik omavalitsus tugineb vaba kogukonna teooriale – kohalik omavalitsus saab oma 
võimuvolitused kohalikult kogukonnalt ja kohalik omavalitsus tegutseb kohaliku kogukonna 
huvides.  

Kuigi kohaliku omavalitsuse garantii on piiratud parlamendireservatsiooniga, on riigil, tulenevalt 
põhimõttest, et kohalik omavalitsus ei ole riigihalduse käepikendus kohtadel, vaid on kohaliku 
kogukonna isevalitsus, igakordne põhjendamiskohustus, kui ta soovib n-ö tungida kogukondliku 
huvi alale. Riik peab arvestama sellega, et igasugune seadusega sätestatud kohaliku omavalitsuse 
enesekorraldusõiguse piirang ei ole põhiseadusele vastav. Kohased on vaid eesmärgi 
saavutamiseks sobivad, vajalikud ja mõõdukad enesekorraldusõiguse piirangud. Riik peab tagama 
kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse põhiolemuse säilimise.1873 

Enesekorraldusõiguse piiramine, et see oleks kooskõlas põhiseadusega, peab olema minimaalne 
võimalik ja maksimaalne vajalik. Samast põhimõttest lähtub ka KOV harta.1874 Näiteks 
õiguspärane võib olla ülesande X kohalikule omavalitsusele täitmiseks panemine, ometigi 
ebaproportsionaalne ja seega ka põhiseadusega vastuolus olev võib siiski olla kohalikule 
omavalitsusele pandud ülesande X täitmise täpse reeglistiku ette kirjutamine. Unustada ei või, et 
kohaliku omavalitsuse isepädevuse osiseks on nii otsustada „kas üldse” kui ka otsustada „kuidas”. 

Põhiseadus ei anna ammendavat loetelu riigi ja KOV-i ülesannetest, vastupidi – põhiseadusest 
tulenevalt on osa küsimusi riigi ja KOV-i ühispädevus. Põhiseadus ei anna ka selgeid 

                                                 
1872 Vt ka Gordon L. Clark A Theory of Local Autonomy, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 

74, No. 2 (Jun., 1984), eelkõige lk 196-199. 
1873 T. Annus on pidanud reaalseks keskvõimu kohaliku omavalitsuse pädevusse põhiseadusevastase sekkumise osas 

kohtuvaidlusi, mille tulemiks oleks Riigikohtu poolt seaduse või selle sätte põhiseadusega vastuolus olevaks ja 
seega kehtetuks tunnistamine. T. Annus. Riigiõigus. Juura, 2006, lk 192. 

1874 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report’i kohaselt kohalik omavalitsus, tundes paremini 
kohalikke eripärasid, suudab kohandades täita ülesande paremini kui siis, kui see oleks unifitseeritult riigiüleselt. 
Kui on olemas selge unifitseeritud riigiülese regulatsiooni, mida kohalikele omavalitsustele täitmiseks anda 
soovitakse, põhjendatus, siis harta sellist olukorda ei välista. Arvutivõrgus: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/122.htm. 
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piiritlemiskriteeriume, millest lähtuvalt oleks võimalik kindlalt üks või teine küsimus riigi või 
kohaliku omavalitsuse küsimuste hulka paigutada.  

Põhiseaduse normist (§ 157) on siiski võimalik pädevusalade piiritlemiseks saada mõned suunised: 
(1) riiklike kohustuste ulatus sõltub seadusandjast, (2) seadustega võib kohustuste ulatust 
suurendada või vähendada (3) seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega 
seotud kulud kaetakse riigieelarvest.1875  

Kui põhiseadusele lisaks vaadelda näiteks SHS-i § 42 lõiget 3, mille kohaselt toimetulekutoetuse 
maksmiseks eraldatakse vahendid riigieelarvest, siis võiks teha järelduse, et kui seadusandja on ette 
näinud rahastamise riigieelarvevahenditest, siis eelduslikult on tegemist kohaliku omavalitsuse 
finantstagatise väljundiga, ehk lühidalt: tegemist on juhtumiga, kus KOV täidab riigi poolt talle 
täitmiseks pandud riiklikku ülesannet. Kuna finantsgarantii ei ole KOV-i omavalitsuse ainus 
element, tuleb viimati toodud mõttekäiku pidada poolikuks ja korrektse järelduse tegemiseks 
ebasobilikuks. 

Otsustamaks, kas mingi ülesanne jääb kohaliku omavalitsuse või riigi pädevusalasse, tuleb 
analüüsida ka seda, kas tegemist on kohalikust kogukonnast võrsunud ja kohalikku kogukonda 
puudutava ülesandega, samuti kas küsimus kuulub olemuslikult kohaliku elu või riigielu küsimuste 
hulka. Abiks sellele keerulisele probleemile vastuse leidmisel võiks olla küsimus: kas ülesande 
täitmisest on huvitatud kohalik kogukond või on sellest pigem huvitatud riik? Kui tegemist on 
ülesandega, mis on olemuselt kohaliku elu küsimus, tuleb muu hulgas analüüsida ega tegemist pole 
ülesandega, mille riik on võtnud enda täita (enda kompetentsi) seadusega. Ka Riigikohus on 
öelnud, et sisulisest kriteeriumist lähtuvalt kohaliku elu küsimuseks paigutuv küsimus ei pruugi 
seda siiski olla, kuna küsimus on vormilise kriteeriumi kohaselt haaratud või põhiseadusega antud 
mõne riigiorgani kompetentsi.1876 

Kuna põhiseadus ega ka põhiseadus kogumis KOKS-iga ei anna ammendavat kohaliku 
omavalitsuse ja riigi ülesannete piiritlust, peab seadusandja iga üksikjuhtumiga tegeledes 
eelviidatud aspektid läbi kaaluma. Põhiseadusest, KOV hartast ja kohalikku omavalitsust 
korraldavatest õigusaktidest ei tulene norme, mis takistaksid seadusandjal seadustes selge kohaliku 
omavalitsuse ja riigi ülesannete piiritlemise.  

Vastutusalade kattuvate osade olemasolu tõttu tekkiva segaduse ja halvimal juhul isegi sellest 
tingitud ülesannete täitmata jäämise vajadusest johtuvalt peab ka KOV harta oluliseks riigi ja 
KOV-i ülesannete jaotamise selgete piiride olemasolu. Täielikku kattumise välistamist ei peaks 
siiski eesmärgiks seadma, kuna see ei pruugi olla kooskõlas praktiliste vajadustega.1877 

Riigi ja kohaliku elu küsimuste piiritlemisel võiks õigusloojale abiks olla H. Herrfahrdt’i 
mõttekäigust, mis küll otseselt räägib tsentraliseerimisest ja detsentraliseerimisest, kuid milles 
sisalduv mõte on laiem. Kõikjal, kus on oluline kõrgema tahte terviklikkus või selle kiire ja kindel 
elluviimine, on tsentraliseerimine omal kohal, kus aga nõutakse kohanemist eriliste kohalike olude 

                                                 
1875 Vt ka U. Lõhmuse konkureeriv arvamus RKPJKo nr 3-1-46-03-e1, p 4. 
1876 RKPJKo nr 3-4-1-4-07. 
1877 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report Arvutivõrgus: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/122.htm. 



692 

II OSA. SOTSIAALSEADUSTIKU ÜLDOSA ANALÜÜS 
9.TEEMA. KOHALIKU OMAVALITSUSE SOTSIAALSE KAITSE ALASED ÜLESANDED  

ja vajadustega, kus on nõutav koha ja inimeste tundmine, seal on detsentraliseerimine parim 
vahend.1878 

Piiritlemisel võiks abi olla ka KOV harta selgitavast raportist, kus on öeldud, et KOV harta 
eesmärgiks on see, et kohaliku omavalitsuse korraldamise all oleks võimalikult ulatuslik ring 
küsimusi. Sellest võiks teha järelduse, et kui küsimuse osas ei ole täit kindlust, kas ta kuulub riigi 
või kohaliku elu küsimuste hulka, tuleks KOV harta mõttele tuginedes lugeda küsimus kohaliku elu 
küsimuste hulka kuuluvaks ja seega kohaliku omavalitsuse pädevusalasse jäävaks.1879 

Artikli 4 lõikest 3 tuleneb detsentraliseerimise üldpõhimõte. Riigi kohustusi täidavad viidatud sätte 
kohaselt üldjuhul eelistavalt kodanikule kõige lähemal seisvad võimuorganid. Kohustuste 
määramisel mõnele teisele võimuorganile peaks kaaluma ülesande ulatust ja iseloomu ning 
efektiivsuse ja majanduslikkuse nõudeid. 

B. Aaviksoo ja T. Annus on seisukohal, et sotsiaalhoolekande alase vastutuse jaotus on suures osas 
poliitilise valiku küsimus. Ka käesoleva töö autorid nõustuvad selle seisukohaga. B. Aaviksoo ja T. 
Annus toovad välja ka järgmised kaalutlusargumendid: 

1. Kui sotsiaalhoolekande ülesanded on täies ulatuses omavalitsuse käes, järgib see 
avalikke huvisid järgmistel põhjustel. 

− Kohalikud omavalitsused omavad informatsiooni abivajajate kohta, samuti on abisaajal 
kõige mugavam just kohaliku omavalitsusega suhelda. 

− Kohalikud omavalitsused on motiveeritud tagama abi jõudmise tegelike abivajajateni, sest 
vastutus eelarve järgimise eest lasub kohalikel omavalitsustel endil. 

− Puudus ei ole lihtsalt majanduslik termin, seda ei ole alati võimalik leevendada ainuüksi 
rahalist abi pakkudes. Puuduse leevendamine nõuab igal üksikjuhul individuaalset 
lähenemist, mida suudab kõige paremini kohalik omavalitsus.  

2. Sotsiaalhoolekande kui riikliku ülesande kasuks räägivad järgmised argumendid. 

− Kohalikel omavalitsustel ei pruugi jätkuda vahendeid piisava sotsiaalhoolekande 
kindlustamiseks.  

− Kohalikele omavalitsustele suure pädevuse andmine võib viia Eesti eri paikkondades 
elavate inimeste erineva kohtlemiseni. Riik saaks tagada kõigile Eesti elanikele võrdse 
kohtlemise. 

− Vaieldav on küsimus, kuivõrd toimetulekutoetuse maksmine siiski teiste sotsiaalteenustega 
seotud on. Kasvanud on isikute arv, kes ei vaja sotsiaalteenuseid, vaid lihtsalt abi 
sissetulekute täiendamisel; kohalikel omavalitsustel ei pruugi olla enamiku isikute 
abistamiseks mingeid märkimisväärseid võimalusi ning nad toimivad vaid raha 

                                                 
1878 H. Herrfahrdt. (1997). Haldusõpetus. – Rmt: Avaliku halduse alused: valimik Euroopa 
 esseid. Toim. W. Drechsler. Tartu: TÜ Kirjastus, lk 31. 
1879 European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report Arvutivõrgus: 

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/122.htm. 
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väljamaksmise kohana. Seda ülesannet saaks aga täita sama hästi või isegi paremini riik. 
1880 

Poliitiliste valikute tegemisel tuleb aga silmas pidada, et valikud peavad olema indiviidi huvi 
tagavad. 

Sotsiaalõigusaktides tuleb sotsiaalseadustiku eriosa koostamisel läbi viia põhjalik normianalüüs 
(nii õiguslik kui ka sotsiaalpoliitiline). Selle käigus tuleb välja selgitada iga konkreetse ülesande 
KOV-ile panemise eesmärk, samuti iga hüvitise (toetuse/teenuse), millega seoses KOV-ile 
ülesandeid pannakse, olemus ja eesmärk. Hüvitise olemusest ja eesmärgist sõltub ka selle 
piiritlemine riigi või kohaliku elu küsimuse sfääri jäävana, samuti see, kas ülesannet oleks õigem 
täitma riik või KOV (kas peaks riigi ülesande KOV-ile täitmiseks delegeerima või KOV-i ülesande 
riigile seadusega täita võtma).  

Oluline on, et eriosa raames tehtavale analüüsile tuginedes tehtaks selged poliitilised valikud, mis 
sõnastataks kvaliteetsetesse õigusnormidesse ning selgitataks adekvaatselt lahti õigusakti eelnõu 
seletuskirjas. Vaid selliselt toimides on võimalik likvideerida selgusetus ülesannete kuuluvuse osas 
sotsiaalõiguses. 

Mõttepunktid normiloojale 

Kuna käesolev töö on valminud SÜS koostamise alusdokumendina ning töö tegemisse ei ole 
kaasatud sotsiaalpoliitika eksperte, on käesolevas kontekstis eelviidatud poliitiliste otsuste tegemise 
võimalikkus piiratud. Küll aga on võimalik põhiseadusele, KOKS-ile ning teistele õigusaktidele (ja 
nende seletuskirjadele), KOV hartale, teiste riikide õigusele ning läbitöötatud teoreetilisele 
kirjandusele tuginedes välja pakkuda loetelu mõttepunktidest, mida õiguslooja võiks silmas pidada, 
kui ta kaalub KOV-ile või riigile ülesande panemist (võtmist). 

− Kas tegemist on riigi ainupädevusse jääva küsimusega? 
− Kas tegemist on riigi tuumikülesandega? 
− Kas tegemist on KOV-i ainupädevusse jääva küsimusega? 
− Kas tegemist on KOV-i ja riigi ühispädevusse jääva küsimusega? 
− Kas tegemist on olemuslikult KOV-i pädevusse jääva küsimusega, mis tuleks võtta 

täitmiseks riigile?1881 
− Riiklike kohustuste ulatus sõltub seadusandjast, seadustega võib kohustuste ulatust 

suurendada või vähendada. 
− KOV-i võimuvolitused tulenevad kohalikult kogukonnalt. 
− Kas ülesande täitmine on eelkõige kohaliku kogukonna huvides? 
− Kas ülesande täitmine on eelkõige riigi huvides? 
− Kas oluline on ühesugune elluviimine/rakendamine kogu riigis? 
− Kas ülesannet peaks täitma KOV? Miks? 
− Kas ülesannet peaks täitma riik? Miks? 
− Kuidas oleks kasulikum majanduslikult? 

                                                 
1880 B. Aaviksoo ja T. Annus, Riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike 

õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica Eriväljaanne 2002 
1881 Vt KOV eelarveläbirääkimiste töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosoleku protokoll, Arvutivõrgus: 

http://www.emovl.ee/files/1505660455.05.2008.pdf 14. mai 2008, p 3.1, milles sedastatakse et riik täidab 
olemuslikult omavalitsuslike funktsioone, millede üleandmise (tagasiandmise) osas kohalikele omavalitsustele 
tuleb jätkata koostöödi.  
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− Kuidas on võimalik tagada parim kvaliteet? 
− KOV-i enesekorraldusõigus sisaldab nii õigust otsustada „kas üldse” kui ka „kuidas”. 
− Kohased on vaid eesmärgi saavutamiseks sobivad, vajalikud ja mõõdukad 

enesekorraldusõiguse piirangud. 
− KOV võib ülesande täitmisel saavutada paremat tulemust, kui talle ei kirjutata ette ranget 

reeglistikku. 
− KOV-id on erinevad oma suuruse, inimkoosluse ja geograafilise eripära tõttu.1882 
− Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kõik kulud tuleb 

katta riigieelarvest. 
− KOV-i omakohustuste täitmiseks peab olema tagatud piisav rahastatus. 

Vaadeldes kehtivaid sotsiaalõigusakte, võib väita, et nendes sisalduvad kohalikule omavalitsusele 
kohustusi panevad normid ei ole põhjalikult läbi kaalutud eelviidatud aspektidest lähtuvalt. 
Normides näib olevat palju juhuslikku. Normidest ei ole alati võimalik välja lugeda, millised on 
riigi ja millised kohaliku omavalitsuse ülesanded. Palju on korralduslikke kohustusi panevaid 
norme. Järgnevalt eeltoodu ilmestamiseks mõningaid üldistusi ja näiteid. 

Olulisemad üldistused ja ilmekamad üksiknäited regulatsiooni vigadest 

Sotsiaalõigusaktides valitseb ideoloogiline segadus: tihti pannakse seadusega ülesandeid valla- või 
linnavalitsusele või valla-või linnavolikogule (näiteid hulgaliselt SHS, näiteks § 5 lõige 1, ja 
sotsiaalkindlustust reguleerivates seadustes) st kohaliku omavalitsuse organile, mitte kohalikule 
omavalitsusele kui üksusele. Huvitav regulatsioon sisaldub ka SHS § 114 lõikes 1, mille kohaselt 
võib Sotsiaalkindlustusamet rehabilitatsiooniteenuse osutamise halduslepinguga volitada täitmiseks 
kohaliku omavalitsuse asutusele.  

Seadusandja soov sätestada kohustusi kohaliku omavalitsuse asutustele on tihti tingitud soovist 
sätestada kohustusi või anda õigusi koolidele, hoolekandeasutustele jt KOV-i struktuuris küllalt 
iseseisvatele osistele. Ometigi jätab seadusandja tähelepanuta, et kuigi näiteks KutÕS § 4 lõike 2 
kohaselt on munitsipaalkoolid kohaliku omavalitsuse asutustena eraldi reguleeritud, ei ole nad 
siiski iseseisvad juriidilised isikud ja seda tuleb vältimatult arvestada, sh ka nende 
õigusvõimelisuse aspektist.  

Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, halduskoostöö seaduse, 
käibemaksuseaduse ja alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse seletuskirjast ei 
nähtu, millistest kaalutlustest täpselt SHS § 114 lõike 1 sõnastamisel lähtuti, kuid eeldada võib, et 
sooviti luua olukord, kus endised rehabilitatsiooniteenuse osutajad (sh KOV-i asutused) saaks 
teenuseosutamist jätkata.1883 

Riik peaks ülesandeid andma siiski vaid kohalikule omavalitsusele kui üksusele1884 kui juriidilisele 
isikule, riik ei saa KOV-i käsitleda kui ühte oma osakonda, ametit või üksust, riik peab KOV-i 
suhtuma kui iseseisvasse partnerisse. 

                                                 
1882 Sõltuvalt küsimusest, mida lahendatakse, võib olla oluline arvestada näiteks KOV-i saarelist vm eripära. 
1883 Sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, halduskoostöö seaduse, 

käibemaksuseaduse ja alaealise mõjutusvahendite seaduse muutmise seaduse seletuskiri Arvutivõrgus: 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_ELEHT=do&did=58303 

1884 Huvitav kohtulahend KOV-i organtüli osas Tallinna Halduskohtu 13.augustil 2007.a. 
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Kohati näib, et seadusandja tahe ei ole olnud määratleda, milline kohaliku omavalitsuse konkreetne 
organ riigi antud ülesannet täidab, seadusandja on ekslikult kasutanud „valla- või linnavalitsus” 
sünonüümina „kohaliku omavalitsuse üksusele”.  

Hulgaliselt leiab sotsiaalõigust reguleerivatest seadustest norme, millest jääb ebaselgeks KOV-i 
kohustuse (ülesande) ulatus või isegi selle olemasolu. Näiteks PsAS § 9 on sõnastatud selliselt, et 
ebaselgeks jääb, kas KOV peab täielikult tagama sotsiaalteenuste kättesaadavuse või on KOV-il 
kohustus niivõrd kuivõrd selle sätestab SHS. PsAS § 1 lõikes 1 on sätestatud, et PsAS reguleerib 
mh kohaliku omavalitsuse kohustusi psühhiaatrilise abi korraldamisel ja § 6 lõike 4 kohaselt 
korraldatakse psühhiaatriline eriarstiabi ka KOV-i tasandil. Ometigi PsAS-ist ei tulene KOV-ile 
muud selgesõnalist kohustus kui kohtule avalduse esitamine § 13 kohaselt. Aegunud on ka PsAS-is 
sisalduvad rahastamissätted, millest on siiski võimalik välja lugeda, et need järgivad üldist RaKS-i 
ja TTKS-iga sätestatud skeemi (tervishoiuteenuse osas), mille kohaselt tervishoiuteenust 
rahastatakse kindlustatud isikutele ravikindlustuse vahenditest ja kindlustamata isikutele vältimatu 
abi osutamise korras riigieelarvest. Sotsiaalteenuste (riigipoolne) rahastamine käib vastavalt SHS-is 
ja riigieelarves sätestatule. Ilmselt on tegemist rudimentaarsete normidega TTKS-i eelsest 
perioodist. 

Kõige ilmekamaks näiteks kohalikku omavalitsust „mõjutavatest” segastest sätetest on pensionide 
ja toetuste kättetoimetamise regulatsioon (RPKS paragrahvi 36 lõige 1 punkt 2, RPTS § 24 lõike 1 
punkt 2 ja PISTS § 22 lõike 1 punkt 2), mille kohaselt on isikul vastavalt tema soovile võimalik 
pensioni/toetuse kätte saamiseks mh kasutada teise isiku, sealhulgas kohaliku omavalitsuse,1885 
arveldusarvet Eestis. Isikul on võimalik, loomulikult vastava kokkuleppe olemasolul, kasutada 
teise isiku (nii füüsilise kui ka juriidilise) pangaarvet. Sätte sisust ei ole üheselt aru saanud ei 
rahalisele hüvitisele õigust omavad isikud ega ka KOV-id, mõlemad on pöördunud teabenõuetega 
Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti poole.  

Sätte rakendajad on asunud seisukohale, et viidatud sätte osa „sealhulgas kohaliku omavalitsuse” ei 
oma regulatiivset sisu, sellest ei tulene KOV-ile kohustust isikule raha kätte toimetada. On asutud 
seisukohale, et Riigikogu soovis, lisades „sealhulgas kohaliku omavalitsuse”, juhtida pensionite ja 
toetuste saajate ning KOV-ide tähelepanu sellele, et ka KOV-id on juriidilised isikud ning seega ka 
nendega võib sõlmida kokkuleppeid, millele tuginedes isiku rahaline hüvitis kantakse isiku soovil 
KOV-i arveldusarvele.  

Ebaselgust sisaldab endas SHS-is sisalduv lapsehoiuteenuse regulatsioon. Riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse puhul võib väita, et riigi kohustus on rahastamine ja kohaliku omavalitsuse 
kohustus on teenuse osutamine. Kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest rahastatava 
lapsehoiuteenuse puhul on aga ebaselge, kas tegemist on kohaliku omavalitsuse kohustusliku või 
vabatahtliku ülesandega. Arvestades sellega, et SHS-is on reguleeritud kohaliku omavalitsuse 
poolne tingimuste ja korra kehtestamine (§ 121) ning arvestades sellega, et kohaliku elu küsimuste 
reguleerimisel on kohalikul omavalitsusel nii põhiseadusest kui ka KOKS-ist tulenev 
volitusnormita korraldusõigus (seega eraldi normi määruse andmiseks SHS-i sätestada vaja pole), 
tuleks pigem asuda seisukohale, et tegemist on kohaliku omavalitsuse kohustusliku ülesandega. 
Samale järeldusele võib jõuda ka teiste SHS-is reguleeritud teenuste osas, mille puhul seadusandja 
on kehtestanud normi kohalikule omavalitsusele määruse andmiseks.  

                                                                                                                                                                 
 lahend nr 3-07-1428, lk 2 (alates 5 lõik) ja 3. 
1885 Sõnad „sh kohaliku omavalitsuse” on eelnõule lisatud riigikogu menetluses. 
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Seletuskirjast nähtub seadusandja tahe järgmiselt: „Käesoleva seadusega ei panda kohalikele 
omavalitsustele kohustust lapsehoiuteenust pakkuda. Kui kohalik omavalitsus otsustab lapsehoiu- 
teenust kohaliku omavalitsuse territooriumil elavatele inimestele rahastada, peab kohalik 
omavalitsus kehtestama vastava korra, järgides põhiseadusest ning teistest õigusaktidest tulenevaid 
piiranguid ning nõudeid, samuti sotsiaalhoolekande seaduses lapsehoidjale ja lapsehoiuteenusele 
esitatavaid nõudeid ning tegevusloa taotlemisele esitatavaid nõudeid.”1886 Vastust küsimusele, miks 
pidas seadusandja vajalikuks kohalikule omavalitsusele korra kehtestamise kohustuse panemist, 
seletuskirjast ei leia. 

Sarnast ebaselgust sisaldab ka SHS §-s 23 sätestatu, mille kohaselt valla- või linnavalitsusel on 
õigus määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku 
omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras. Kuni 01.03.2009 kehtinud1887 SHS § 23 
lõikes 2 sisalduva valla- või linnavalitsuse õigus hooldajale või eestkostjale hooldajatoetust maksta 
on tekitanud segadust. Hooldajatoetuse puhul ongi sätet asutud tõlgendama pigem kui kohustust: 
kui isikule on määratud hooldaja, siis on KOV-il kohustus maksta hooldajatoetust. 

Õiguskantsleri seisukohast nähtub: ”kui kohalik omavalitsus on leidnud, et isikule tuleb vajalik abi 
tagada hoolduse seadmise kaudu, peab kohalik omavalitsus määrama isikule hooldaja, kellele ta 
maksab hooldajatoetust, s.t PKS alusel määratud hooldajal on automaatselt õigus hooldajatoetusele 
välja arvatud juhul, kui tegemist on raske või sügava puudega hooldajaga”. Õiguskantsler on 
selgitanud, et vaatlusalusel juhul on tegemist olukorraga, kus sõnas „võib” sisalduv 
diskretsiooniõigus on redutseeritud nullini. Seisukohta toestab mõttekäik: „Kui hooldajatoetuse 
määramine ja maksmine oleks vabatahtlik, jääb arusaamatuks, miks seadusandja on kehtestanud 
kohaliku omavalitsuse eelarvest makstava täiendava sotsiaaltoetuse liigina hooldajatoetuse kui 
sellise, miks ta on määratlenud isikud, kellele toetust makstakse ja välistanud hooldajatoetuse 
maksmise teatud tunnustega isikutele.”.1888 Õiguskantsler on püstitanud igati õigustatud küsimused. 

Ometigi seletuskirjast nähtub seadusandja tahtena järgnev:„Uus lisatav lõige 2 annab kohalikule 
omavalitsusele õiguse maksta 18-aastase ja vanema inimese teovõimelisele hooldajale või 
eestkostjale hooldajatoetust. /…/ Hooldajatoetus muutub üheks kohaliku omavalituse poolt 
makstavaks täiendavaks sotsiaaltoetuseks.”.1889 SHS § 23 lõike 2 tekkepõhjuseks on eelnõuga 
seotud olnud isikute sõnul see, et ilma konkreetse lõikes 2 sisalduva viiteta hooldajatoetusele ei 
oleks olnud võimalik pidada kohalike omavalitsustega edukaid läbirääkimisi hooldajatoetuse nii-
öelda üleandmiseks - SHS § 23 lõige 2 oli vajalik usalduse loomiseks läbirääkimistes, SHS § 23 
lõige 2 ei olnud mõeldud regulatiivse sisuga sättena. 

Raskesti mõistetav on ka SHS § 46 lõikest 1 tulenev KOV-i kohustuse ulatus, õigemini on sätte 
mõte tervikuna arusaamatu. Sätte kohaselt on sotsiaalteenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi 

                                                 
1886 Seletuskiri sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja 

tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu juurde, lk 4. Arvutivõrgus: 
http://eoigus.just.ee/?act=6&subact=1&OTSIDOC_W=125423 

1887 Kehtetuks tunnistatud sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega 
seonduvate seaduste muutmise seadusega. RT I 2008, 58, 329 

1888 Õiguskantsleri 17.05.2006 kiri nr 6-4/050862/0603589 Kohtla-Järve Linnavolikogule, lk 4 ja 5 p 10-14. 
1889 Seletuskiri sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, töötu sotsiaalse kaitse seaduse, 

ravikindlustuse seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise 
seaduse juurde, III ptk. Arvutivõrgus: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-
bin/mgetdoc?itemid=042580012&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 
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osutajal õigus saada tasu tehtud kulude eest isiku elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt. KOV-il 
ei ole õigust keelduda nende kulude hüvitamisest, kui abi andmisel on kinni peetud seaduses või 
muudes õigusaktides või lepingus ettenähtud abi andmise viisidest ja ulatusest.  

SHS § 46 lõike 1 kohta ei leia selgitust ei sotsiaalhoolekande seaduse esimesest seletuskirjast1890 
ega ka sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse seletuskirjast,1891 mis vaid sedastab, et SHS § 
46 lõiget 1 täiendatakse mõistega "vältimatu sotsiaalabi". 

Kuna SHS § 46 lõige 1 sätestab sisuliselt vaid kohustuse, et kui KOV-il on seadusest või lepingust 
tulenev kohustus kulusid hüvitada, siis ta peab need kulud hüvitama, siis kõnealune säte iseseisvat 
kohustust ei loo. Kohustus tuleb kas lepingust või siis mõnest teisest õigusnormist (teistest 
õigusnormidest). Küll aga juhul, kui KOV on võtnud kohustuse lepinguga, annab kõnealune säte 
teisele lepingupartnerile lisagarantii, kuna KOV on kohustatud lepingust tuleneva tasu tasuma mitte 
ainult lepingulise nõude alusel vaid ka seadusest tulenevast kohustusest tingitult. Selle sätte 
kasutusjuhtumeid praktikast tuvastada ei õnnestunud. 

Sotsiaalhüvitisnõuete regulatsiooni võimalik kohaldumine KOV-ile.  

Kuna sotsiaalhüvitisnõuete regulatsiooni osas on tegemata kontseptuaalsed otsused, saab käesolev 
mõttekäik olla vaid esialgse loomuga. 

Võimaliku SÜS-is sätestatava regulatsiooni kohaldumise osas KOV-ile ei peaks vaidlust olema 
juhtudel, mil KOV täidab talle riigi poolt täitmiseks pandud riiklikku ülesannet. Sellisel juhul on 
riigi otsustada, „kas” ja „kuidas” seda tehakse ning kohaliku omavalitsuse iseotsustusõigus ongi 
eelduslikult (üldjuhul nullini1892) redutseeritud. Kohalikul omavalitsusel on konkreetse kaasuse 
korral (isiku abistamisel) loomulikult kasutada selleks vajalik diskretsioon. Kohalikul 
omavalitsusel ei ole aga õigust otsustada, kas ta mingit hüvitist pakub; tulenevalt seadusandja poolt 
ettekirjutatud reeglitest võib ka hüvitise pakkumise käik olla küllalt reglementeeritud. 

Kui aga tegemist on KOV-i omapädevusvaldkonda jäävate küsimustega, on võimalike SÜS-i 
regulatsioonide kohaldumise analüüs asjakohane. 

Nagu sotsiaalhüvitisnõuete peatükist nähtub võib sotsiaalhüvitisnõuetele läheneda ka läbi 
omandiõiguse prisma ning rahvusvahelises õiguses ja põhiseaduses tunnustatakse teatud piirides 
omandiõigust sotsiaalhüvitisele.  

Lähtudes eeldusest, et õigus hüvitisele on seotud omandiõigusega, ei peaks selles osas olema 
erisusi sõltuvalt sellest, kas hüvitis on riigi või KOV-i päritolu.  

Kuna arestimine (täitemenetluse seaduse tähenduses) ei piira KOV-i iseotsustuspädevust, vaid 
üksnes hüvitist saava isiku võimalust vabalt kasutada oma omandit, ei ole võimalik SÜS-i üldosa 
kohaldumine teemana asjakohane. Täitemenetluse normistik ei paikne eelduslikult SÜS-i üldosas. 

                                                 
1890 Seletuskiri Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu juurde (631 SE), Sotsiaalministeerium, Tallinn 1994. 
1891 Seletuskiri Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde (681 SE) 
 Arvutivõrgus: http://web.riigikogu.ee/ems/saros-

bin/mgetdoc?itemid=010520001&login=proov&password=&system=ems&server=ragne11 
1892 Kehtivate õigusnormide analüüsi pinnalt võib väita, et seadusandja eelistab KOV-ile võimalikult palju ette 

kirjutada, üheks õigusloomepraktikas tihtikasutatavaks õigustavaks argumendiks on „haldussuutmatus”. 
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Samuti, kuna KOV-i pädevuses ei ole määrata täitemenetluse reegleid (täitemenetluse reeglistiku 
kehtestamine on seadusandja pädevuses), ei ole kohane mõttekäik sellest, et KOV võiks tahta luua 
hüvitist, mis oleks täitemenetluse regulatsioonile puutumatu.  

KOV-i enesekorraldusõiguse sisuks on mh õigus otsustada „kas” midagi üldse teha ning samuti 
„kuidas” teha. Sotsiaalhüvitisnõuete kontseptsioonis sisalduvad teemad (1) õigust lõpetav tähtaeg 
ja aegumine; (2) ettemaks ja hüvitise ajutine osutamine, (3) viivis, (4) nõudeõigusest loobumine, 
(5) rahaliste hüvitiste väljamaksmine, (6) hüvitise maksmise peatamine ja vähendamine või 
väljamaksmine teisele isikule, (7) alusetult makstud hüvitise tagasinõudmine, kinnipidamine ja 
tasaarvestus, (8) hüvitisnõude loovutamine ja pantimine ning (9) hüvitis õigustatud isiku surma 
korral võiks mõttekäigu tarbeks võtta kokku kui küsimuse „kuidas” elemendid. Seega võimaliku 
SÜS-i regulatsiooni kohaldamine KOV-ile eelviidatud teemade osas kätkeks endas vaieldamatult 
piirangut elemendi „kuidas” osas. 

KOV oleks endiselt iseseisev otsustama, kas mingit hüvitist pakkuda, kuid tema korraldusvabadus 
(valikuvabadus) oleks piiratud, ta peaks arvestama seadusandja poolt etteantud piirangutega. 
Näiteks hüvitisnõude loovutamise ja pantimise regulatsiooni kohaldamine KOV-ile tähendaks 
KOV-i poolset kohustust luua isikute õiguste realiseerimiseks vastav süsteem, tegemist oleks väga 
intensiivse küsimuse „kuidas” riivega, samuti esineb riive ilmselt ka küsimuse „kas” osas; küsimus 
tõusetuks analoogiliselt ka tasaarvestuse, ettemaksu jt puhul. 

KOV-i enesekorraldusõiguse piiramise puhul tuleks eespool toodud näitlike küsimuste ja 
märksõnade loetelust kindlasti tähelepanu pöörata järgmistele: 

a) Kohased on vaid eesmärgi saavutamiseks sobivad, vajalikud ja mõõdukad 
enesekorraldusõiguse piirangud. 

b) KOV-i võimuvolitused tulenevad kohalikult kogukonnalt. 

c) Kas oluline on ühesugune elluviimine/rakendamine riigis? 

d) KOV võib ülesande täitmisel saavutada paremat tulemust, kui talle ei kirjutata ette ranget 
reeglistikku. 

e) Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kõik kulud tuleb 
katta riigieelarvest. 

Võttes kokku eeltoodu ja olles peatunud ja mõelnud näitlike küsimuste ja märksõnade loetelus 
sisalduvale tahaks rõhutada seda, et KOV-ile võimaliku SÜS-is sisalduva sotsiaalhüvitisnõuete 
regulatsiooni laiendamise otsustamisel peab esmalt teadma: millist konkreetset eesmärki soovitakse 
saavutada (iga üksiku võimaliku SÜS-i normi KOV-ile kohaldamisega)?  

Kui selge eesmärk on sõnastatud, tuleb kaaluda, kas võimaliku SÜS-i regulatsiooni laiendamine 
KOV-ile on vahendina vajalik ja mõõdukas – kas tegemist on proportsionaalse 
enesekorraldusõiguse piiranguga? Läbi tuleks kaaluda võimalikud alternatiivid. 

SÜS töögrupi lähteülesande kohaselt sotsiaalõiguse kodifitseerimise laiemaks eesmärgiks on luua 
kvaliteetne sotsiaalõiguse üksikregulatsioone ühendav, ühtsetest põhimõtetest lähtuv ning õiguse 
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realiseerijale selge ja ülevaatlik süsteem, võimaldamaks õiguse tõhusat realiseerimist ning 
lõppastmes isikute sotsiaalsete õiguste paremat kaitset. 

Praeguses analüüsietapis võib asuda pigem seisukohale, et võimaliku SÜS-i regulatsiooni 
sotsiaalhüvitisnõuete osas laiendamine KOV-ile ei oleks proportsionaalne KOV-i 
enesekorraldusõiguse piirang. Väites tuginetakse eelkõige sellele, et piisavalt selgelt ei ole välja 
toodud, millist konkreetset probleemi lahendatakse ega ka seda, kas lahendamiseks on võimalikke 
(kohasemaid) alternatiive (puudub piisav selgus eesmärgis). Oluline aspekt on ka see, et KOV-i 
isekorralduspädevuse piiramisel lasub piiramise põhiseaduspärasuse põhjendamiskohustus riigil. 
Ometigi arutelu teemal peaks töörühmas jätkuma ning otsuseid tuleks teha normhaaval, mitte 
kogumis.1893 

Rahastamine 

Rahastamise osas on pidevalt küsimuseks, kas kohalikud omavalitsused saavad neile pandud 
kohustuste täitmiseks piisavalt rahastatud. Nii nagu praegu oli ka sotsiaalhoolekande seaduse 
loomisel 1994. aastal, mil seletuskirjas kirjutati, et seaduse täitmiseks on käesoleval ajal suurimaks 
probleemiks eelarveliste vahendite nappus.1894 Kuna kohustuste kulupõhise rahastamise mudelit ei 
ole välja töötatud, siis ei olegi võimalik lõplikult kindlat vastust anda. Kulupõhise mudeli 
väljatöötamine on keerukas, aga ei tohiks olla võimatu (Eesti Haigekassa rahastamismudelis 
näiteks on suudetud tervishoiuteenuste kulupõhine hinnamudel välja töötada), kindlasti ei tohiks 
sellest loobuda. Kulupõhise mudeli väljatöötamisele aitaks oluliselt kaasa ka see, kui õigusaktid, 
millega pannakse KOV-idele kohustusi, oleksid üheselt mõistetavad. Ses osas saab abiks olla ka 
sotsiaalseadustiku loomine. 

Kohaliku omavalitsuse rahastamise küsimusi lahkab Riigikohus põhjalikult Avanduse valla 
kohtuasja raames,1895 jõudes järeldusele, et riik on kohustatud tagama kõigi kohaliku omavalitsuse 
poolt täidetavate riiklike ülesannete rahastamise, samuti tagama, et kohaliku omavalitsuse 
rahastamisskeem võimaldab vähemalt miinimumtasemel kohaliku omavalitsuse omaülesannete 
täitmise. Kohtulahendi ja eri- ning konkureeriva arvamuse pinnalt võib vaielda selle üle, kas riik on 
vaba riiklike ülesannete rahastamist korraldama muul kujul kui otseselt riigieelarve kaudu ning kas 
rahastamine peaks olema kulupõhine, vaidlust ei saa aga olla selles, et reaalne rahastatus peab 
olema tagatud, vastasel korral ei ole riik täitnud talle põhiseaduse §-st 154 tulenevat kohustust ja 
rikutud on kohaliku omavalitsuse omavalitsusgarantii ühte so finantsgarantii osa. 

Rahastamise osas tuleks üheks oluliseks aspektiks pidada ka rahastamise stabiilsust. Käesoleva töö 
kirjutamise käigus on tulumaksuprotsenti, mis laekub kohalike omavalitsuste eelarvesse, muudetud 
kahel korral. Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatava toetuse ning 
kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate hariduskulude, toimetulekutoetuse, 
koolieelsete munitsipaallasteasutuste toetuse, koolilõuna kulude, sotsiaaltoetuste ja -teenuste 

                                                 
1893 Kui eelnevalt oli vaatluse all sotsiaalhüvitisnõuete regulatsiooni võimalik kohustuslikus korras kohaldumine KOV-

ile, siis arutluse alt väljas oli haldusmenetlus ja isikuandmetöötlusega seonduvate normide võimalik kohaldumine. 
Haldusmenetluse osas ei peetud arutelu praeguses analüüsi faasis vajalikuks, kuna õiguskorras on juba läbi HMS-i 
kohaldumise KOKS-ile aktsepteeritud haldusmenetluslike normide kohustuslikku kohaldamist KOV-ile kui 
õiguspärast olukorda. Isikuandmetöötluse regulatsioonid tulenevad nii kui nii põhiseadusest ja IKS-ist, mis 
mõlemad kohalduvad teiste hulgas loomulikult ka KOV-ile. 

1894 Seletuskiri Sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu juurde (631 SE), Sotsiaalministeerium, Tallinn 1994, lk 1. 
1895 RKHKo nr 3-1-46-03 
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osutamise toetuse ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava toetuse jaotust 
omavalitsusüksuste vahel ning jaotamise ulatust, tingimusi ja korda reguleerivat määrust ei ole 
Vabariigi Valitsus veebruari lõpuks kehtestanud; eelarveaasta algusest on möödunud kaks kuud. 

Ka majanduslikult ebaselgetes oludes, võiks isegi öelda, eriti majanduslikult ebaselgetes oludes, 
tuleks tagada rahastamise stabiilsus, eriti sotsiaalhoolekandes. 

Järelevalve  

SHS § 7 lõike 2 kohaselt teostab maavanem või tema volitatud isik järelevalvet maakonnas 
osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi kvaliteedi ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud 
sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise üle. Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi 
Valitsusele vähemalt kord aastas. Seega, lisaks VVS-ile ja KOKS-ile on maavanemal KOV-ide üle 
järelevalvekohustus, mida ei peaks tulenevalt lisanduvast aruandekohustusest saama eirata, ka 
SHS-ist tulenevalt. Ometigi praktikas järelevalvet peaaegu ei teostata1896. 

Ilmselgelt pole tegemist normi puudumisest või normide ebaselgusest tuleneva probleemiga, 
tegemist on arusaamatu veaga rakenduses – maavanemad lihtsalt ignoreerivad neile seadusega 
pandud kohustust ning sotsiaalvaldkonna eest vastutav Sotsiaalministeerium on olukorra suhtes 
passiivne. 

6. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

Kohaliku omavalitsuse korraldus, samuti üldine raamistik kohaliku omavalitsuse ja riigi vahelise 
koostöö ning ülesannete piiritlemise osas on olemas (eelkõige põhiseaduses, KOV hartas, KOKS-
is, HKS-s, RES-is, KOLS-is). Sotsiaalseadustiku üldosa tarbeks ei ole midagi n-ö sulgude ette tuua 
ka kehtivatest sotsiaalõigusaktidest, kuna neis sisalduv normistik on üldistuste tegemiseks liialt 
spetsiifiline.  

Ettepanek: täiendavat regulatsiooni SÜS-s vaja ei ole, kuivõrd see ei saaks omada 
regulatiivset sisu. 

Regulatsioonide ja seletuskirjade analüüsile tuginedes tuleb asuda seisukohale, et normi eesmärk ei 
ole tihti tuvastatav. Seadused sisaldavad rohkesti juhuslikuna näivaid eesmärgistamata norme. 
Kohalikku omavalitsust puudutavate sätete puhul ei ole kohati selge isegi see, kas seadusandjal on 
olnud soov panna kohalikele omavalitsustele kohustust. Pole teada normi eesmärk sh pole teada, 
kellel (ja kas) on kohustus, samuti pole teada milline on riigi või kohaliku omavalitsuse 
diskretsiooniulatus. Eeltoodu on oluline ka selleks, et lõplikult hinnata hüvitisnõuete osa 
kohaldatavust kohalikele omavalitsustele. Selgus sotsiaalseadustiku normides on olulise tähtsusega, 
kuna nende normide reguleerimisalas on isikute põhiõigused.  

Ettepanek: kõigi normide osas tuleb läbi viia põhjalik analüüs, selgitamaks normi eesmärk 
sh tuleb analüüsida iga hüvitise eesmärk, samuti iga kohalikule omavalitsusele pandud 
kohustuse (aga ka laiemalt kohaliku omavalitsusega seonduva sätte) eesmärk. 

                                                 
1896 Maavanemad esitavad Sotsiaalministeeriumile 3-4 aruannet aastas. Aruanded leitavad Sotsiaalministeeriumi 

dokumendiregistrist Arvutivõrgus: http://www.sm.ee/index.php?id=187. 
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Keskvõimupoolne detailsete regulatsioonide ette kirjutamine kohalikule omavalitsusele ei pruugi 
olla abi vajava inimese huvide garanteerimiseks parim lahendus. Sellele järeldusele on jõutud 
näiteks Taanis ja Ühendkuningriigis. Eesmärgi saavutamise tagamiseks võiks detailsete 
regulatsioonide asemel seada eesmärgi, mille kohalik omavalitsus peab sihtrühmade osas 
saavutama. Eesmärgi täitmisel abistaksid kohalikke omavalitsusi täitevvõimu koostatud 
juhendmaterjalid ja läbiviidud koolitus. Eesmärgi täitmist tagaks tõhus ex post kontroll.  

Ettepanek: sotsiaalseadustiku normide kirjutamisele eelnevalt tuleb võrdlevalt analüüsida 
detailsete regulatsioonide kehtestamise läbi saavutatavat efekti ja eesmärkide seadmise läbi 
saavutatavat efekti; analüüsi tulemusel saab teha valiku sotsiaalseadustiku normide 
kirjutamiseks. 

Kohalikud omavalitsused pakuvad rohkelt erinevaid isiku abivajadusest sõltumatuid toetusi, mida 
nad nimetavad „sissetulekust sõltumatuteks sotsiaaltoetusteks”. Kõnealuste hüvitiste ühiseks 
nimetajaks on see, et neid makstakse üksnes konkreetse kohaliku omavalitsuse elanikena 
rahvastikuregistrisse kantud isikutele. 

Ettepanek: analüüsida täiendavalt nende toetuste olemust sh Euroopa Liidu 
koordinatsioonireeglite kohaldumine sellistele toetustele. Uurida välja nende toetuste 
rahastamise täpne allikas, tuvastamaks võimalikku kohaliku omavalitsuse poolset riigi poolt 
sotsiaalhüvitiste osutamiseks eraldatavate vahendite väärkasutust.  

Eestis on palju väikeseid kohalikke omavalitsusi. Mida väiksem on kohalik omavalitsus, seda 
piiratumad on tema rahalised võimalused. See omakorda seab ohtu isikute, kellel on kohaliku 
omavalitsuse suhtes nõudeõigus hüvitisele, õiguste tagatuse. Selleks, et kohalikud omavalitsused 
suudaksid oma ülesandeid täita paremini ja majanduslikult mõistlikul viisil, oleks otstarbekas 
nendevaheline koostöö. Nii KOKS kui KOLS sätestavad koostöö. Sotsiaalõigusaktidest ei tulene 
aga jõulist motivatsiooni koostööle. 

Ettepanek: seadusandja võiks kaaluda sotsiaalseadustikku (ilmselt konkreetsete hüvitiste 
regulatsiooni juurde) kohalike omavalitsuste vahelist koostööd soodustavate ja 
motiveerivate normatiivse sisuga regulatsioonide lisamist. 

Ettepanek: kohalikule omavalitsusele ülesannete täita andmisel võiks kaaluda võimalust 
ülesannete täitmiseks andmist kohalike omavalitsuste liitudele. 

Huvitavaks regulatsiooniks Taani õiguses on võimalus (ministri määrusega) teha 
üldregulatsioonidest nn piloodi korras erandeid. Erandi eesmärgiks on, et kohalik omavalitsus 
saaks valida seaduses sätestatud eesmärgi saavutamiseks omad vahendid, kui leiab, et 
üldregulatsioon ei ole temale sobilik. Eesti oludes võib üldregulatsioon olla mittesobilik näiteks 
väikesaartel. Erilahenduse võimaldamine selgelt soodustab uuenduslikku mõtlemist ja võimaldab 
tagada parima võimaliku kasu kohaliku omavalitsuse iseotsustusest, eeldades, et kuna kohalik 
omavalitsus tunneb alati kohalikke olusid paremini kui keskvõim, suudab ta luua kohalikke 
probleeme paremini lahendavaid skeeme kui suudaks seda keskvõim terve riigi jaoks 
unifitseeritult.  

Ettepanek: piloodi korras regionaalsete erisätete kasutamist võiks kaaluda ka 
sotsiaalseadustiku loomisel. 
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Norme analüüsides on ilmne, et kohaliku omavalitsusega seonduvalt valitseb sotsiaalõigusaktides 
segadus sh kohaliku omavalitsuse ja riigi ülesannete piiritlemisel. Põhiseadusest ja 
rahvusvahelisest õigusest (KOV harta) ei tulene ühtegi asjaolu, mis raskendaks või muudaks 
võimatuks selgete normide loomise sotsiaalõigusaktidesse. Ilmselt on segaduse põhjuseks see, et 
normilooja pole kohaliku omavalitsuse õigusi ja kohustusi reguleerivate normide loomisel 
pööranud (või osanud pöörata) piisavalt tähelepanu kohaliku omavalitsuse eriseisundile. 

Järeldus: sotsiaalseadustikus on võimalik anda kvaliteetne ja selge normistik, takistused 
rahvusvahelisest õigusest või põhiseadusest tulenevalt puuduvad.
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10. KOKKUVÕTE: ÜLDOSA JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

1. Sotsiaalseadustiku eesmärk, reguleerimisala ja põhimõisted  

1.1. Eesmärk ja reguleerimisala 

Eestis puudub sotsiaalse kaitse alane raamseadus, eriseaduste eesmärgid on määratletud 
valdkonnaspetsiifiliselt ega sobi sotsiaalseadustiku (SotS) eesmärgi määratlemiseks. Töögrupp on 
seisukohal, et kuna kodifitseerimise keskmes on inimene, siis tuleb SotS-i eesmärgina käsitleda 
inimese kaitset sotsiaalsete riskide eest, arvestades (allpool käsitletud) sotsiaalõiguse põhimõtetega.  

Kodifitseerimise eesmärke (õigusselgust, ülevaatlikkust, ühtlustamist, lihtsustamist) tuleks 
käsitleda esmajoones seadusandjale suunatud juhistena ning töögrupp ei näe vajadust nende 
nimetamiseks SotS-s.  

Sotsiaalseadustiku eesmärki ei ole vajalik iseseisvalt sätestada, selle saab siduda sotsiaalseadustiku 
reguleerimisala määratlusega: 

Sotsiaalseadustikuga reguleeritakse suhteid, mis tekivad individualiseeritud sotsiaalsete 
hüvitiste tagamisel avaliku võimu poolt, eesmärgiga kaitsta inimest sotsiaalsete riskide eest. 

Sotsiaalseteks riskideks, mille vastu avalik võim on kohustatud kehtivas õiguses kaitse tagama, on 
1) tervis, sh ajutise töövõimetuse ja emaduse kaitse; 2) vanadus, 3) püsiv töövõimetus, 4) 
toitjakaotus, 5) töötus, 6) lastega pere, 7) puue, 8) matus, 9) puudus ja 10) vägivallakuriteo ohvriks 
langemine. 

Eelnevast tulenevalt peaksid sotsiaalseadustikuga olema hõlmatud eelkõige järgmised seadused 
(sotsiaalõiguse tuumikregulatsioonid): 
Ravikindlustuse seadus  
Riikliku pensionikindlustuse seadus  
Töötuskindlustuse seadus  
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus  
Riiklike peretoetuste seadus  
Vanemahüvitise seadus  
Elatisabi seadus  
Riikliku matusetoetuse seadus  
Ohvriabi seadus  
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus  
Sotsiaalhoolekande seadus 
 
Sotsiaalseadustikuga tuleb hõlmata regulatsioonid, mille keskmes on sotsiaalpoliitilised 
eesmärgid (täpsemalt avalik-õiguslik kaitse sotsiaalsete riskide vastu). Sellest tulenevalt ei 
kuulu kodifitseerimisesemesse: töötervishoiu ja tööohutuse seadus, õppetoetuste ja õppelaenu 
seadus, koolieelse lasteasutuse seadus, spordiseadus, loovisikute ja loomeliitude seadus, 
välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus, tulumaksu seadus, 
kriminaalhooldusseadus, kuna nende regulatsioonide keskmes ei ole avalik-õiguslik kaitse 
sotsiaalsete riskide vastu või on sotsiaalpoliitilised eesmärgid põimunud sootuks vastavalt töö-, 
haridus-, spordi-, kultuuri-, välismaalaste kaitse-, maksu- või kriminaalpoliitikaga. Sõltumata 
poliitikaeesmärkide erinevusest võib SÜS sätete osaline kohaldamine põhjendatud olla, kui 
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erieesmärgiliste hüvitiste regulatsioonidel on korralduslik või menetluslik ühisosa ning taotluseks 
üldisemalt õigusruumi lihtsustamine ja ühtlustamine. 

Sotsiaalseadustikuga tuleb hõlmata eelkõige see osa õigusest, mille keskmes on hüvitiste osutamine 
konkreetseks hüvitiseks õigustatud isikule (sotsiaalõigus kui soodustava halduse hulka kuuluv 
distsipliin).  

Mitmete regulatsioonide puhul saab rääkida üksnes teatud küsimuste, mitte terve regulatsiooni 
olemuslikust kuulumisest sotsiaalseadustikku. Sotsiaalseadustikuga tuleks hõlmata üksnes need 
küsimused rahvatervise seadusest, mille puhul peaks inimesel olema õigus individualiseeritud 
tervise edendamise ja haiguste ennetamise meetmetele, abstraktsed sihtgrupile või kogu 
rahvastikule suunatud elukeskkonna ja tervise kaitse põhinõuded, millele inimene oma õiguste 
kaitsmisel toetuda ei saa, kodifitseerimisesemesse ei kuulu.  

Ka kehtiva tervishoiuteenuste korraldamise seaduse kuulumine sotsiaalseadustikku on vaieldav, 
kuna regulatsiooni keskmes on teenuse osutaja, mitte inimene ja tema sotsiaalsed õigused. 
Sotsiaalseadustikuga tuleb hõlmata see osa normistikust, mida inimene saab oma õiguste kaitsmisel 
kasutada. Sama kehtib valdavalt deklaratiivse lastekaitse seaduse puhul. 

Psühhiaatrilise abi, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje, kunstliku viljastamise ja 
embrüokaitse, raseduse katkestamise ja steriliseerimise, rakkude, kudede ja elundite 
käitlemise ja siirdamise ning vere käitlemise regulatsioonide ühendavad tunnused on 1) avalik-
õigusliku lisarežiimi loomine isikute täiendavate õiguste või kohustatud isikute täiendavate 
kohustuste sätestamisega, 2) vaid üksikud hüvitisi, valdavalt aga nõudeid ja piiranguid reguleerivad 
sätted, 3) küsimuste reguleerimine iseseisvates seadustes. Sellest tulenevalt ei ole viidatud 
regulatsioonidel tervikuna märkimisväärset ühisosa sotsiaalõiguse tuumikregulatsioonidega. Kui 
poliitiliseks eesmärgiks on väärtustada tervist ühtsena kõigis aspektides, võib prantsuse õiguse 
eeskujul kaaluda viidatud tunnustega regulatsioonide koondamist ühtsesse terviseseadustikku. Sel 
juhul tuleb viidatud regulatsioonide üldistamisvõimelist ühisosa alles täpsemalt analüüsida. 
Konkreetsed hüvitisnõudeid reguleerivad sätted tuleks hõlmata sotsiaalseadustikuga. 

Sotsiaalseadustik hõlmab ka organisatsiooni- ja rahastamisnorme, mis on sotsiaalõiguse 
süsteemi olemasolu ja toimimise vältimatuks eelduseks ning kuuluvad olemuslikult kokku hüvitiste 
aluseid ja eeldusi sätestavate normidega. Halduskorralduse reformiga kavandatakse avalik-
õiguslike juriidiliste isikute korraldust puudutava üldregulatsiooni loomist, kuid erisused on 
võimalik tuua sotsiaalseadustikku (mh jääb vaatluse alla Eesti Haigekassa seadus). 
Sotsiaalseadustiku koosseisu kuulub olemuslikult ka sotsiaalmaksu seadus, kuna sotsiaalmaksu 
saab käsitleda osana sotsiaalkindlustussüsteemist. Töötuskindlustuse seaduse eeskujul tuleks 
kaaluda hüvitise ja selle finantseerimise skeemi ühtsena reguleerimist. Poliitilise tahte olemasolul 
tuleb kaaluda sotsiaalmaksu ümberkorraldamist sundkindlustuse makseks (töötajate enamat 
kaasamist sotsiaalse kaitse süsteemi finantseerimisse), millega kaasneks mh ka kohustatud isikute 
suurem finantsautonoomia.  

Sotsiaalseadustikuga tuleb hõlmata regulatsioonid, mille kaudu avalik võim kas ise teostab või 
tagab kaitset sotsiaalsete riskide vastu, sh spetsiifiline koostööd ja järelevalvet puudutav 
regulatsioon, kui hüvitiste osutamine on erinevates vormides delegeeritud. Kui riik ei osuta hüvitisi 
ise, kuid on põhiseaduse kohaselt kohustatud kaitset tagama, ei saa hoolimata sotsiaalseadustiku ja 
selle üldosa rõhuasetusest hüvitisõigusele (keskne suhe: avalik võim - inimene, keskne küsimus: 
millele ja millistel tingimustel on inimesel õigus) sotsiaalseadustiku reguleerimisalast välja arvata 
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ka norme, mis nõuete ja piirangute kaudu määravadki kindlaks inimese õiguse sisu. Sätted, mis 
reguleerivad suhet riik-teenuse osutaja, on võimalik reguleerida ka iseseisvalt väljaspool 
sotsiaalseadustikku, eeldusel, et inimene ei saa oma õiguste kaitsmisel neile sätete tugineda ning 
nendega kursisolek ei oma seetõttu inimese jaoks määravat tähtsust (nt teenuse osutajale esitatavad 
nõuded).  

Seadustiku reguleerimisalasse ei peaks kuuluma kogumispensionide seadus, kuna võib leida, et 
sellega ei tagata esmast kaitset vanadusriski vastu, vaid üksnes sissetuleku lisa; samuti erineb 
kogumispensioni korraldus oluliselt riikliku pensioni korraldusest, alludes suures osas 
investeerimisfondide seadusele. SotS-ga ei tule esialgu hõlmata ka tööõnnetuste ja kutsehaiguste 
hüvitiste maksmist, mis kehtivas õiguses on VÕS-st tulenevalt eeskätt kannatanule kahju 
põhjustanud tööandja kohustus ning põhineb kavandatava reformi kohaselt kohustuslikul 
erakindlustusel.  

Sotsiaalseadustikku tuleb koondada elanikkonna enamiku suhtes kehtivad sotsiaalse kaitse 
üldrežiimid, ning praktilisel kaalutlusel mitte hakata seadustikuga hõlmama teatud gruppide 
eritagatisi. Viidatud normid on mõttekas jätta vastavat positsiooni (kutseala) reguleerivate sätete 
juurde (nt kaitseväeteenistuse seadus). Samuti ei ole mõistlik antud ajahetkel 
kodifitseerimisesemesse arvata regulatsioone, mille osas on tekkinud kahtlus nende olemasoleval 
kujul püsimajäämises (eripensionid, soodustingimustel vanaduspensionid, väljateenitud 
aastate pensionid, represseeritud isikute hüvitised). Pikas perspektiivis on õiguskorra ühtsuse ja 
õigusselguse huvides, et hüvitiste vahel ei valitseks põhjendamatuid erisusi, mistõttu on ka 
tulevikus kestma suunatud erihüvitiste puhul mõttekas need võimalikult ulatuslikult SÜS sätetele 
allutada. 

Sotsiaalseadustikku ei kuulu riigi õigusabi regulatsioon, mida võib pigem pidada „sotsiaalseks 
menetlusõiguseks“: riigi õigusabi esmaseks eesmärgiks on tagada tõhus õiguskaitse, samuti on riigi 
õigusabi olulisel määral allutatud kohtumenetlust reguleerivatele seadustele ning selle korralduse ja 
menetluse allutamine SÜS sätetele ei ole töögrupi arvates vajalik.   

Töögrupp ei välista võimalust, et eriosade läbianalüüsimise järel sotsiaalseadustiku reguleerimisala 
muutub. Välja pakutud reguleerimisala sõnastus võimaldab piisavalt avarat tõlgendamist ning 
sotsiaalsete riskide loetelu avatuks jätmise kaudu saab tagada sotsiaalseadustiku kohaldumise ka 
uutele sotsiaalsete riskidele (vt ettepanek p. 3).   

 

1.2. Põhimõisted  

Töögrupp ei pea senise analüüsi põhjal vajalikuks SÜS-s eraldi jaotusüksuse loomist sotsiaalõiguse 
põhimõistete defineerimiseks. Sotsiaalseadustiku võtmemõisteid sisustatakse süsteemselt üldosa 
vastava struktuurielemendi juures. Näiteks antakse süsteemselt ülevaade elus ettetulevatest 
juhtudest, mil isikul on õigus riigi abile (avatud loetelu kaudu sisustatakse mõistet „sotsiaalne 
risk“). Üheselt mõistetavalt tuleb määratleda SÜS ühe keskse mõiste  - hüvitise -  liigitamise alused 
(rahaline ja mitterahaline hüvitis) ning viidata üheselt mõistetavalt, et mõiste puhul on tegu ühise 
nimetajaga seni ebajärjekindlalt kasutatud mõistetele nagu toetus, teenus, tagatis, hüvitis, soodustus 
jmt, sõltumata osutamise viisist. 

Uute mõistete loomise kõrval on üldosasse kavandatavate sätete kaudu võimalik mõistete 
kasutamist ühtlustada (nt sotsiaalandmekaitse osas tuleks kõigis seadustiku osades tagada mõiste 
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„isikuandmed“ ühesugune kasutamine, st mitte vaid isiku põhiandmete tähenduses). Vajadusele 
terminoloogiliseks ühtlustamiseks on täpsemalt viidatud vastavates analüüsiosades. 

 

2. Sotsiaalseadustiku põhimõtted  

Töögrupp leidis, et olulisemateks sotsiaalõiguse põhimõteteks, millega sotsiaalõiguse 
kodifitseerimisel arvestada tuleb, on: 

- inimväärikus  
- võrdne kohtlemine 
- solidaarsus 
- isiku omavastutus ja perekonna abistamiskohustus 
- territoriaalsus  
- õiguskindlus.  

Need põhimõtted seavad sotsiaalõiguse keskmesse isiku. Inimväärikuse, võrdse kohtlemise ja 
õiguskindluse põhimõtted annavad isikule aluse nõuda ka sotsiaalse riski realiseerumisel inimesele 
väärilist elu. Solidaarsus, perekonna abistamiskohustus ja territoriaalsus on suunatud aga sellele, et 
sotsiaalse riski realiseerumisel ühes ajas ja ruumis kannavad teised isikud vastuvaidlematult selle 
riski realiseerumisel tekkivat kahju koos isiku endaga.  

Inimväärikuse põhimõte. Arvestades õiguse inimväärikusele ja sotsiaalsete põhiõiguste tihedat 
seotust, tuleks inimväärikuse põhimõte sotsiaalseadustiku üldosa seaduses eraldi välja tuua. 
Sotsiaalseadustiku üldosas tuleks kajastada ka inimväärikuse menetlusõiguslikku aspekti, 
sõnastades normi nii, et oleks arusaadav, et inimesel on sotsiaalhaldusmenetluses, sealjuures 
sotsiaalabi osutamise menetluses õigus väärikust austavale kohtlemisele: inimene tuleb kaasata 
menetlusse, teda peab ära kuulama, tema tahtega peab arvestama ja inimest ei tohi sildistada.  

Inimväärikuse põhimõtte SÜS-s kajastamise mõte on anda tõlgendusjuhis seadusandjale ja 
õigusnormi rakendajale ning kaalumisjuhis rakendajale. Vrdl väärteomenetluse seadustiku § 6.   

Võrdse kohtlemise põhimõte avaldab sotsiaalvaldkonnale väga suurt mõju, sellega tuleb 
arvestada nii normi loojal kui rakendajal, mh kohalikul omavalitsusel. Võrdse kohtlemise 
põhimõtte avamine sotsiaalkoodeksi üldosas oleks juhis seadusandjale ja seaduse rakendajale, 
lisaks annaks see inimesele selge ja ühese võimaluse nõuda, et avalik võim sotsiaalseadustiku 
reguleerimisala küsimustes käituks võrdse kohtlemise põhimõtet järgides. Samas on võrdse 
kohtlemise põhimõte kajastatud tugevalt põhiseaduses ning teiseses õiguses võrdse kohtlemise 
seaduse näol, mistõttu ei ole võrdse kohtlemise põhimõtte SÜS-s avamine eraldi siiski vajalik.1897 

Solidaarsuse põhimõtte sõnaselge sätestamine sotsiaalseadustiku üldosas ei ole vältimatult 
vajalik. Kui seadustikule tekib eraldi eesmärki kajastav säte, tuleb solidaarsuse põhimõte kajastada 
seal, et seadusandjal ja seaduse lugejal oleks selgelt silme ees, et Eestis põhinevad sotsiaalsed 
õigused solidaarsusel ning isik ei saa ise valida, kellega ta solidaarne on või millal ja millises 
suuruses tuleb väljamakse talle teha.  

                                                 

1897Sotsiaalseadustiku eriosa väljatöötamisel tuleks võrdse kohtlemise põhimõtte valguses analüüsida kehtivaid 
hüvitisi. Analüüsima peaks samuti, kas kohalike omavalitsuste sotsiaaltoetuste saamisele kehtestatud elukohanõuded 
on alati kooskõlas põhiseaduse ja Euroopa Liidu õigusega. 
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SÜSi üldosas tuleks sätestada et inimene vastutab esmaselt ise oma toimetuleku eest, mh 
abivajaduse ennetamise eest. Seejärel, olenevalt sellest, milline sotsiaalne risk on realiseerunud, on 
isiku toetamise eest esmaselt vastutav kas perekond või avalik võim (analüüs vajalik eriosa 
koostades). Kui abistamiskohustuslikuks subjektiks on mõni eraõiguslik isik, siis tuleb kaaluda, kas 
selle isiku võimetuse või tahtmatuse korral abi anda, tekib abistamiskohustus avalikul võimul ning 
seejärel regressiõigus vastava isiku suhtes. 

Territoriaalsuse põhimõtte rakendamisega piirab riik oma vastutust sotsiaalkaitse valdkonnas 
enda territooriumiga ning sisuliselt välistab hüvitiste määramise ja maksmise neile, kes elavad või 
töötavad väljaspool riiki. Selle põhimõtte rakendamist piiravad siduvad välislepingud. 
Territoriaalsuse põhimõtet ning Eestile siduvaid välislepinguid arvesse võttes tuleb määratleda 
SÜSi isikuline ja ruumiline kehteala. Muu hulgas tuleb arvestada Euroopa Liidu õiguse ning 
sõlmitud sotsiaalkindlustuslepingutega.1898    

Õiguskindluse põhimõtet peaks SÜSis kajastama reegel, mille järgi tuleb tagada hüvitise väärtuse 
säilimine näiteks olukorras, kus inflatsioon vms tegur mõjutab hüvitise väärtust (rakendusjuhis 
õiguse kohaldajale). Teisisõnu ei tohiks hüvitised devalveeruda. Samuti tuleks sätestada üldreegel, 
mille järgi ei või seadusandja juba loodud hüvitisi kaotada või nende määra vähendada. Seejuures 
tuleks kaaluda ka erinormi kehtestamist, mis lubab teatud väga kaalukatel põhjustel sotsiaalkaitse 
taseme vähenemist või vähendamist (annab isikule koostoimes üldreegliga mõistliku ootuse, et 
sotsiaalset kaitset kergekäeliselt ei vähendata).  

 

3. Sotsiaalsed riskid  

Sotsiaalseadustiku üldosas tuleb nimetada riskid, mille realiseerumise puhul on isikul õigus 
riigilt abi saada. Kajastada tuleb 1) tervise, sh ajutise töövõimetuse ja emaduse kaitse; 
2) vanaduse, 3) püsiva töövõimetuse, 4) toitjakaotuse, 5) töötuse, 6) lastega pere, 7) puude, 8) 
matuse, 9) puuduse ja 10) vägivallakuriteo ohvriks langemise riske. Lisaks palub töögrupp 
kodifitseerimiskomisjonil otsustada, kas jätta riskide loetelu tulenevalt põhiseaduse §-st 10 avatuks 
või mitte.  

Sotsiaalseadustiku eriosa koostamise tarbeks tuleb märkida, et iga sotsiaalse riski puhul on tarvis 
põhjalikult analüüsida, kas põhiseaduse ja rahvusvahelise õiguse koostoimest tulenevalt on vastava 
riski esinemisel peamine abistamiskohustus avalikul võimul, või võib selle esmaselt jätta 
perekonnale. Lisaks tuleb analüüsida, milliseid tingimusi seab rahvusvaheline ja Euroopa Liidu 
õigus erinevate riskide katmisele. Muu hulgas tuleb sellest analüüsist, milliste meetmete läbi on abi 
riski realiseerumisel vaja tagada. Seejärel saab otsustada, kas kajastada eraldi üldosa normis iga 
riski realiseerumisel rakendatav meetmete pakett või oleks nimetatute toomine üldosa normis liiga 
kasuistlik.  

 

4.  Sotsiaalandmekaitse  

                                                 
1898 Eriosa väljatöötamisel tuleb analüüsida Eestis rakendatavate territoriaalsuse põhimõtet väljendavate hüvitiste 
saamise eelduseks seatud tingimuste õigustatavust.  
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4.1. Sotsiaalseadustiku üldosas isikuandmete töötlemise reguleerimisest üldiselt  

Andmekaitse reguleerimise lähtekohaks on vajadus kaasata inimest võimalikult ulatuslikult teda 
puudutavasse menetlusse ning teisalt tasakaalustada avaliku võimu ja inimese suhteid 
kaasaaitamiskohustuste kaudu. Sotsiaalvaldkonna eriseadused sisaldavad mitmeid kokkulangevaid 
või ühise eesmärgiga norme, mida oleks mõisteaparatuuri ühtlustamise ja regulatsiooni üheselt 
mõistetavuse huvides mõistlik reguleerida SÜS-s. Samas peavad eriosa seadustesse jääma 
põhiseaduse nõuetele vastavad piisavalt täpsed normid, mis reguleerivad erinevate teenuste lõikes 
spetsiifilistel eesmärkidel isikuandmete töötlemist. 

Isikuandmete töötlemise reguleerimise puhul nii üldosas kui eriosa seadustes tuleb vältida 
keskendumist vaid andmebaasidele ning automatiseeritud isikuandmete töötlemisele, s.t hõlmata 
kõik andmete töötlemise vormid (nii andmekogud kui näiteks käsitsi täidetavad taotlused jms). 
Hõlmatud peaksid olema nii era- kui avalik-õiguslikud töötlejad , v.a kui eraõigusliku 
teenuseosutaja puhul on konkreetne vajadus tema suhtes mõnd normi mitte kohaldada (näiteks ei 
pea eraõigusliku teenuseosutaja jaoks taotluste vorme kehtestama riigi täitevvõim, ent 
andmekaitselised piirangud võivad siiski tuleneda seadusest).  

Sotsiaalseadustiku üldosas on mõistlik reguleerida järgmisi küsimusi:  

- Üldine konfidentsiaalsuskohustus 
- Isikute õigus andmetele juurdepääsuks ning andmete parandamiseks ja kustutamiseks 
- Isiku informeerimine andmete kogumisest 
- Isikut identifitseerivate ja kontaktandmete kasutamine 
- Kontaktandmete kasutamine muudel eesmärkidel (info edastamiseks) 
- Valeandmete esitamine ja muutustest teavitamine 
- Järelevalve isikuandmete töötlemise üle sotsiaalvaldkonnas 

  

4.3. Üldine konfidentsiaalsuskohustus 

Konfidentsiaalsuskohustuste erineva ulatuse ja formuleeringutega sätestamine kehtivas õiguses ei 
ole põhjendatud ning regulatsiooni tuleb ühtlustada. Suhte konfidentsiaalse iseloomu rõhutamiseks 
tuleks SÜS-s (ainsa IKS-i dubleeriva sättena) sätestada isikuandmeid töötlevate isikute kohustus 
mitte edastada neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid selleks mitte 
õigustatud kolmandatele isikutele, seda nii töö- või teenistussuhte, või sotsiaaltoetuse- või teenuse 
osutamises osalemise ajal kui peale selle lõppemist (eesmärk on hõlmata kõik isikud, kes 
sotsiaalseadustikus sätestatud ülesandeid täites võivad isikuandmetega kokku puutuda). Töögrupp 
ei pea vajalikuks defineerida saladuse hoidmise kohustust läbi “sotsiaalsaladuse” ja 
„sotsiaalandmete“ (Saksamaa näide). 

4.4. Isikute õigus andmetele juurdepääsuks ning andmete parandamiseks ja 
kustutamiseks 

Mitmetes riikides on sotsiaalõiguse kontekstis reguleeritud isiku õigust tutvuda tema kohta kogutud 
andmete/dokumentidega, kuid töögrupp ei pea seda IKS-i regulatsiooni arvestades vajalikuks, v.a. 
osas, mis erineb IKS-s sätestatust. Lahendada tuleks IKS-is lahendamata küsimus, kuidas toimida, 
kui andmete õigsuse osas on vaidlus töötleja ja andmesubjekti vahel. Vaidluse korral tuleks 
panna andmete õigsuse tõendamise kohustus andmete töötlejale (seega kehtib eeldus, et 
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andmesubjekti esitatu on tõene), vastasel juhul on töötlejal kohustus andmed parandada ja valed 
andmed sulgeda.  

4.5. Isiku informeerimine andmete kogumisest 

Sotsiaalvaldkonnas töödeldavate isikuandmete tundlikku iseloomu ja isiku nõusolekuta andmete 
edastamisel kaasneva põhiõiguste riive intensiivsust silmas pidades on vajalik isiku igakülgne 
informeerimine tema andmetega tehtavast. Sellest lähtuvalt tuleb sätestada andmetöötlejate 
kohustus informeerida sotsiaaltoetuse või –teenuse taotlejat, milliste tema käest küsitavate 
andmete avaldamine on kohustuslik/vabatahtlik, mis on andmete mitteavaldamise tagajärjed 
ning millistest allikatest peale isiku enda esitatud dokumentide tema kohta andmeid 
kogutakse, et tema suhtes otsust langetada. Kui andmesubjekti esitatud andmeid edastatakse 
väljapoole antud teenuseosutajat, tuleb isikut informeerida ka sellest. 

Muudest allikatest isikuandmete pärimise osas on ettepanek sätestada kolmandate isikute 
kaasaaitamiskohustus - kohustus edastada teenuseosutaja nõudmisel talle isikuandmeid juhul, kui 
vastava andmetöötluse eesmärk ja piirid on piisavalt selged (tulenevad eriosa seadustest).1899  

4.6. Isikut identifitseerivate ja kontaktandmete kasutamine 

Kuna ei ole põhjendatud, et erinevad teenuseosutajad saavad isikut identifitseerivaid põhiandmeid 
ja kontaktandmeid erinevatel tingimustel, tuleb üldosa seaduses sätestada nende pärimise 
kohustus rahvastikuregistrist, nähes põhjendatud juhtudel ette erisused. Andmesubjektid on 
paremini motiveeritud nende andmete aktuaalses seisus hoidmiseks, kui nad teadvustavad, et 
nendega võetakse ühendust rahvastikuregistrisse kantud andmete põhjal. 

4.7. Kontaktandmete kasutamine muudel eesmärkidel (info edastamiseks) 

Praktikas on teenuseosutajatel tekkinud vajadus riigi andmebaasides sisalduvaid isikute 
kontaktandmete kasutamiseks küsitluses või uuringus osalema kutsumiseks, kuid selleks puudub 
kehtivas õiguses õiguslik alus. Kogutud kontaktandmete kasutamist tuleks erandjuhtudel 
(sotsiaalseadustiku eesmärke silmas pidades, kui kontakteerumine konkreetsete isikutega on 
hädavajalik) lubada ka teatud info edastamiseks või küsitluse läbiviimiseks, tingimustel, et 
adressaadile ei seata mingeid kohustusi ning andmed anonümiseeritakse kohe peale sihtgrupi 
kontaktandmete väljaselekteerimist. Kui uuringus osalemiseks on vaja andmeid isikustatud kujul, 
siis seda saab teha vaid isiku nõusolekul. Lisagarantiina võib kaaluda seesuguse tegevuse lubamist 
vaid Andmekaitse Inspektsiooni loal.  

4.8. Valeandmete esitamine ja muutustest teavitamine 

SÜS-s tuleb kujundada ühised valeandmete esitamise ja selle võimalike järelmite reeglid kõigi 
teenuseosutajate jaoks, kujundades menetluse, mis oleks võimalikult efektiivne ent samas isiku 
õigusi võimalikult palju arvestav. Valeandmete esitamist tuleks vaadelda seoses isiku kohustusega 
teavitada teenuseosutajat asjaolude muutumisest, mis mõjutavad toetuse või teenuse saamist. 
SÜS-s tuleks reguleerida järgmised aspektid seoses valeandmete esitamise ja muutustest 
teavitamisega:  

- Isikul on kohustus toetuse või teenuse taotlemisel esitada toetuse või teenuse määramiseks 
vajalikud andmed, samuti on kohustus nende muutumisest teavitada. Milliseid andmeid on 

                                                 
1899 Vt ka ettepanekut nr 4.8 (b) andmete kontrollimise võimaluse kohta. 
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teenuseosutajal õigus nõuda, peab tulenema seadusest (mitte küll detailselt, aga 
andmekategooriatena). Isikult andmete nõudmise juures peaks olema selgitatud, kas 
andmete esitamine on kohustuslik või vabatahtlik ning mis on esitamata jätmise või 
valeandmete esitamise tagajärjed.  

- Kui teenuseosutajal tekib põhjendatud kahtlus, et toetuse või teenuse saaja on esitanud 
valeandmeid, ei ole teatanud toetuse või teenuse saamist mõjutavate andmete muutumisest 
või ei ole kõik toetuse või teenuse saamise eeldused muul moel täidetud, on õigus andmeid 
kontrollida muudest allikatest, millele andmete töötlejal on seadusest tulenev 
juurdepääsuõigus. Siin võiks kehtida põhjendatud kahtluse nõue, mis loob eelduse, et isiku 
esitatud andmete õigsuses ei kahelda. Kontrollimiseks kasutatavad allikad peavad olema 
piiratud. 

- Kahtluse tekkimisest tuleb andmesubjekti informeerida ning anda talle võimalus esitada 
omapoolseid põhjendusi. 

4.9. Järelevalve isikuandmete töötlemise üle sotsiaalvaldkonnas 

Kaaluda tuleks valdkonnasisese järelevalvepädevuse loomist isikuandmete töötlemise üle selliselt, 
et lisaks andmekaitse inspektsioonile tekiks andmete töötlemise osas teatav järelevalvekohustus kas 
konkreetse sotsiaaltoetuse või –teenuse osutamise üle järelevalvet teostaval isikul või 
teenuseosutaja üle teenistuslikku järelevalvet teostaval asutusel, kellel oleks vähemalt eriosa 
seadusest, seda täiendavatest täitevvõimu aktidest ning asutuse siseregulatsioonidest tulenevate 
isikuandmete töötlemise nõuete täitmise kontroll. 

Meetme pooltargumendiks on sotsiaalvaldkonna nüansse hästi tundva järelevalve kvaliteet, kuna 
andmete töötlemise sisulist õigustatust oskab eriteadmistega isik paremini hinnata.  

4.10. IT-lahenduste rakendamine andmekaitse huvides 

Õigustatud subjektide õigusteadlikkuse tõstmise ning asjatu halduskoormuse vähendamise 
eesmärkidest lähtuvalt tuleb soosida IT-lahenduste abil isiku enda maksimaalset osalemist 
andmete töötlemises ja järelevalves, eelkõige elektrooniliste kanalite vahendusel oma 
andmetele juurdepääsu ja andmete edastamise võimaluse läbi, et muuta kontrolli 
andmetöötleja tegevuse üle võimalikult lihtsaks. Et andmetöötlussüsteemide loomisel tekiks 
teenuseosutajatel selge kohustus vastavaid funktsionaalsusi arvesse võtta (näiteks hanketingimusi 
seades), on ettepanek SÜS-s deklaratiivses vormis sätestada alljärgnevate meetmete kasutamise, 
loomaks eelduse, et infosüsteemide arendamisel eelistatakse andmekaitset maksimaalselt tagavaid 
lahendusi: 

- Tagatud peab olema isikustatud andmete minimaalne kasutamine, isikuandmete võimalikult 
kiire kustutamine ja võimalikult suures ulatuses andmete anonümiseerimine ning 
pseudonümiseerimine.  

- Kasutada tuleb organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tõhustavad isikuandmete 
kaitset. Näiteks pääsuõiguste haldus, logifailid, andmete krüpteerimine jms.  

- Infosüsteemide arendamisel tuleb eelistada lahendusi, mis aitavad isikul aktiivselt enda 
andmete töötlemises osaleda: esitada oma nõusolekuid/vastuväiteid andmetöötlusele, 
informatsiooni saada, andmeid parandada jne. 
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5. Sotsiaalhüvitisnõuded 

Sotsiaalseadustiku üldosas tuleks reguleerida sotsiaalhüvitisnõudeid puudutavad üldpõhimõtted. 
Sotsiaalhüvitisnõuete üldosa kohaldub nii rahalistele kui mitterahalistele hüvitistele (mitterahalised 
hüvitised hõlmavad teenuseid ja nn natuuras osutatavaid hüvitisi), kui pole sätestatud teisiti. 
Õigusselguse tagamiseks tuleb eriosas määratleda hüvitise kuulumine rahalise või mitterahalise 
hüvitise hulka (nt sarnaselt RaKS-le). 

Arvestades kehtiva õiguse sisulise korrastamise ja edasiarendamise vajadust tuleks hüvitisnõuded 
sätestada üldosa eraldi peatükis, kus sätestada: 

- Õiguse tekkimine ja lõppemine  
- Aegumine  
- Ettemaks ja hüvitise ajutine osutamine  
- Viivis  
- Hüvitisest loobumine  
- Hüvitise väljamaksmine  
- Hüvitise maksmise peatamine  
- Alusetult makstud hüvitise tagasinõudmine ja tasaarvestus  
- Hüvitisnõude loovutamine ja pantimine 
- Eriõigusjärglus  

Nimetatud teemasid käsitletakse detailsemalt allpool. 

5.1. Õiguse tekkimine ja lõppemine 

Sätestada üldosas, et õigus hüvitisele tekib järgmiselt: 

1) kui hüvitise osutamine ei eelda haldusorgani kaalutlusotsust, tekib õigus hüvitisele eriosas 
hüvitise saamiseks sätestatud tingimuste täitmisest (nt õigus sünnitoetusele tekib alates lapse 
sünnist); 

2) kui kohustatud subjektil on kaalutlusõigus otsustamaks, kas või millist hüvitist isikule osutada 
(nt tööturuteenused), tekib õigus hüvitisele arvates hüvitise osutamise otsuse isikule teatavaks 
tegemisest.  

Õiguse maksmapanekuks tuleb mõlemal juhul esitada taotlus, kui eriosa ei sätesta teisiti. 

Sätestada üldosas, et õiguse hüvitisele lõpeb, kui: 

1) hüvitis on nõuetekohaselt osutatud (nt sünnitoetus on õigustatud isikule selleks ettenähtud 
tingimustel ja korras välja makstud); 

2) isik ei vasta enam seaduses sätestatud tingimustele (nt vanemahüvitise maksmise periood on 
lõppenud).  

Ülevaatlikkuse huvides võib SÜS-s siinkohal nimetada ka teised nõudeõiguse lõppemise alused (nt 
aegumine, hüvitisest loobumine), mida on lähemalt käsitletud allpool. 

Konkreetse hüvitise nõuetekohase osutamise tingimused sätestatakse eriosas ja töögrupi hinnangul 
üldosas üldise regulatsiooni vajadus puudub.  
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Kui õigustatud isik on esitanud taotluse, kuid kohustatud subjekt ei ole hüvitist nõuetekohaselt 
osutanud (nt ei ole seaduses sätestatud tähtajal välja maksnud), muutub nõue sissenõutavaks. Sel 
juhul tekib õigustatud subjektil õigus kasutada õiguskaitsevahendeid (nt nõuda viivist). 

5.2. Aegumine  

Reguleerida üldosas hüvitisnõuete aegumine, sätestades järgmised põhimõtted.  

Aegumistähtaeg algab tähtpäevast, mil isikul tekkis õigus hüvitisele, kui eriosa ei sätesta teisiti. 
Perioodilise hüvitise puhul tuleb aegumistähtaeg määrata iga üksiku kohustuse jaoks alates selle 
sissenõutavaks muutumisest. Võrdlevalt analüüsitud riikides on hüvitisnõuete aegumistähtaeg 
vahemikus üks kuni viis aastat alates hüvitisele õiguse tekkimisest või hüvitisele õiguse 
tekkimisele järgnevast kalendriaastast. Kehtivas õiguses on tähtajad enamasti lühemad. Töögrupp 
leiab, et konkreetse ettepaneku üldosa jaoks saab seetõttu teha pärast rahaliste mõjude analüüsi, 
sest asjakohane poleks sätestada üldosas tähtaega, mis enamiku nõuete puhul ei kohaldu.  

Sätestada, et hüvitisnõude aegumine on hüvitise osutamisest keeldumise alus. Alternatiivne 
ettepanek on sätestada, et erandjuhtudel ei või kohustatud subjekt aegumist kohaldada. See võib 
olla põhjendatud, kui aegumise kohaldamine oleks vastuolus usalduse kaitse põhimõttega (nt 
kohustatud subjekt andis ebaõiget teavet, vrdl Saksa SGB).  

Aegumine peatub: 1) kui isik esitab taotluse hüvitise saamiseks; 2)  hüvitise saamise õigusega 
seotud vaidluse ajaks. Peatumine lõpeb pärast otsuse isikule teatavaks tegemist või vaidlustatud 
asjas tehtud lõpliku lahendi jõustumist.  

Aegumine tuleks sätestada ka alusetult makstud hüvitise tagasinõudmise ja tasaarvestamise korral. 
Aegumistähtaeg võiks olla maksimaalselt üks aasta ajast, mil kohustatud subjekt sai teada või pidi 
teada saama, et tal on õigus hüvitis õigustatud isikult tagasi nõuda või tasaarvestada. Sõltumata 
eeltoodust peaks nõue aeguma hiljemalt kolme aasta möödumisel arvates ajast, mil hüvitis alusetult 
välja maksti.  

Muus osas saab lähtuda TsÜS-s aegumise kohta sätestatust, tehes üldosas vastava viite.  

5.3. Ettemaks ja hüvitise ajutine osutamine  

Sätestada üldosas, et õigustatud isikul on õigus saada ettemaksu, kui õigus rahalisele hüvitisele on 
kindlaks tehtud, kuid hüvitise suuruse tuvastamine on keeruline või aeganõudev. Ettemaksu 
suuruse otsustab kohustatud subjekt kaalutlusõiguse alusel lähtuvalt konkreetsetest asjaoludest 
(täpsemad tingimused saab vajadusel sätestada eriosas). Ettemaks arvatakse saadava hüvitise 
hulka.  

Hüvitise ajutise osutamise osas tuleb lähtuda põhimõttest, et kui isikul on õigus hüvitisele (nt 
abivajadus), kuid teatud tähtaja jooksul ei suudeta välja selgitada, kes on kohustatud hüvitist 
osutama, osutab hüvitist isik, kelle poole abivajav isik esimesena pöördub. Hüvitist osutanud isikul 
tekib kohustatud subjekti väljaselgitamise järel viimase vastu tagasinõue. 

5.4. Viivis   

Sätestada üldosas kohustus maksta viivist rahalise kohustuse maksmisega viivitamise korral. 
Asjatu halduskoormuse vältimiseks ja silmas pidades õigustatud isiku huve peaks viivise 
arvestamise kohustus tekkima seaduse alusel ning mitte sõltuma sellest, kas õigustatud subjekt 
taipab esitada vastava nõude. 
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Viivise maksmise kohustus tekib, kui hüvitist on taotletud, kuid kohustatud subjekt ei ole hüvitist 
nõuetekohaselt osutanud (nt ei ole hüvitist välja makstud õigusaktides ettenähtud tähtaja jooksul, 
ettenähtud viisil või hüvitise saamiseks õigustatud isikule). Sarnaselt Saksa SGB-le võib sätestada, 
et viivist arvestatakse alates viivise sissenõutavaks muutumisele järgnevast kalendrikuust kuni 
väljamaksmisele eelneva kalendrikuu lõpuni. Üldosas peaks sätestama ka viivise suuruse.  

Kui kohustatud isiku viivitus on omakorda tingitud kolmanda isiku viivitusest otsuse tegemiseks 
vajalike toimingute tegemisel (nt hüvitise määramiseks vajalike terviseandmete esitamisel) on 
võimalikud järgmised variandid: 1) kohustatud subjektil tekib ikkagi viivise maksmise kohustus ja 
vastavalt tagasinõue kolmanda isiku vastu; 2) kohustatud subjektil viivise maksmise kohustust ei 
teki, sest viivituse põhjustas kolmas isik.  

Üldosas võiks sätestada ka kohustatud subjekti õiguse nõuda alusetult makstud hüvitise 
tagasinõudmise korral õigustatud subjektilt viivist ja/või intressi. See on põhjendatud juhtudel, kui 
alusetu maksmise tingis õigustatud subjekti poolne rikkumine (nt teadlik valeandmete esitamine, 
teavitamiskohustuse rikkumine). Intressi tasumise kohustus võib kõne alla tulla, kui alusetult 
saadud hüvitise tagasimaksmiseks lepitakse kokku maksegraafikus.  

Töögrupp leiab, et eespool toodud ettepanekud on esialgsed ja viivise/intressiga seonduv vajab 
enne konkreetse üldosa regulatsiooni ettepaneku tegemist täiendavat mõjude analüüsi (viivise 
maksmise perioodi pikkus; viivise suurus; mõju eelarvele, kui kohustatud isikule panna kohustus 
vastutada ka kolmanda isiku viivituse eest koos õigusega see  hiljem sisse nõuda).  

5.5. Hüvitisest loobumine 

Sätestada üldosas hüvitisest loobumine järgmistest põhimõtetest lähtuvalt. 

Nõudeõigust omav isik võib hüvitisest loobuda, esitades kohustatud subjektile kirjaliku avalduse. 
Alternatiivne ettepanek on võimaldada hüvitisest loobumist vaid juhul, kui see ei sea ohtu isiku 
inimväärikust ega kahjusta ebaproportsionaalselt teiste isikute kaitsmist väärivaid huve (nt 
õigustatud isiku ülalpeetavaid või mõnda teist kohustatud subjekti, vrdl Saksa SGB ja Šveitsi 
ATSG).  

Loobumisega nõudeõigus hüvitisele lõpeb. Ühekordsest hüvitisest loobumine on lõplik, 
perioodilisest hüvitisest loobumise avaldus on isikul õigus (edasiulatuvalt) tagasi võtta.  

5.6. Rahalise hüvitise väljamaksmine 

Sätestada üldosas hüvitise väljamaksmine sarnaselt kehtivale õigusele selliselt, et hüvitis 
makstakse kohustatud subjekti kulul üldjuhul õigustatud isiku pangaarvele. Muid kohustatud 
subjekti kulul väljamaksmise või kättetoimetamise viise (kehtivas õiguses sätestatud erinevad 
võimalused võib selguse huvides üldosas loetleda) kasutatakse isikust või tema elukohast tuleneva 
põhjendatud vajaduse korral. Kui isik kannab hüvitise väljamaksmisega seotud kulud ise, et ole 
põhjust maksmise või kättetoimetamise viisi piirata. 

5.7. Hüvitise maksmise peatamine ja õigustud isiku nõusolekust sõltumatu 
väljamaksmine teisele isikule  

Sätestada üldosas, et perioodilise rahalise hüvitise maksmise võib täielikult või osaliselt peatada 
ajaks, mil isiku ülalpidamist finantseeritakse riigieelarvelistest vahenditest (nt vangistuses või vahi 
all viibimise ajaks). Alternatiivse ettepanekuna on võimalik sätestada, et hüvitise maksmine 
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peatatakse vaid juhul, kui isik viibib riiklikul ülalpidamisel pikemat aega (nt vähemalt ühe või kaks 
kuud).  

Hüvitise maksmise regulatsioon peaks hõlmama nii olukorra, mil riiklik ülalpidamine tagatakse 
õigustatud isikule endale (nt vanaduspensioni saaja viibib ise vangistuses), kui ka juhud, mil riiklik 
ülalpidamine tagatakse isikule, kellega seoses hüvitist makstakse (nt vahi all viibib laps, kellega 
seoses makstakse lapsetoetust).   

Sätestada tuleks ka põhimõte, et perioodilise rahalise hüvitise maksmist ei peatata täielikult, kui 
õigustatud isiku ülalpidamisel olevad isikud taotlevad selle väljamaksmist endale. Sel juhul 
makstakse hüvitis nimetatud isikutele välja vastavalt õigustatud isiku ülalpidamiskohustuse 
ulatusele (võimalik on määrata ka protsentuaalselt vastavalt ülalpeetavate arvule). 

Lisaks võib sätestada põhimõtte, et perioodilise rahalise hüvitise maksmist ei peatata, kui 
isik/asutus, kes tegelikult tagab hüvitisele õigust omava isiku ülalpidamise, taotleb hüvitise 
väljamaksmist endale. See võiks kõne alla üksnes ulatuses, milles hüvitise väljamaksmist ei taotle 
õigustatud isiku ülalpidamisel olevad isikud.  

5.8. Alusetult makstud hüvitise tagasinõudmine ja tasaarvestus 

Sätestada üldosas, et alusetult saadud hüvitis nõutakse alusetu rikastumise vältimiseks üldjuhul 
tagasi. Tagasinõudmisest võib erandina loobuda, kui: 1) isik ei ole esitanud hüvitise saamiseks 
valeandmeid ega jätnud täitmata kaasaaitamiskohustust ning tagasinõudmine oleks isiku suhtes 
ebaõiglane; 2) hüvitise tagasinõudmiseks tuleb võrreldes tagasinõutava summaga teha 
ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.  

Sätestada alusetult saadu tagastamise kord üldosas sarnaselt kehtivale õigusele järgmiselt: 1) 
esmalt antakse võimalus alusetult saadu vabatahtlikuks tagasi maksmiseks kas terve summana või 
graafiku alusel; 2) kui enammakstud hüvitist vabatahtlikult ei tagastata, teeb kohustatud subjekt 
ettekirjutuse koos hoiatusega alusetult makstud hüvitise tagasimaksmiseks; 3) kui adressaat 
ettekirjutust tähtaegselt ei täida, antakse see sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud 
korras. 

Perioodiliste rahaliste hüvitiste puhul sätestada üldosas võimalus alusetult makstu hüvitise järgmise 
perioodi maksetega tasaarvestada. Tasaarvestada saab nõudeid, mis on muutunud sissenõutavaks 
ega ole veel aegunud. Tasaarvestusest peaks loobuma samadel juhtudel kui hüvitise 
tagasinõudmisest. 

Lisaks võib üldosas sätestada tasaarvestamise järgmiselt:  

1) ühe hüvitise võlgnevus tasaarvestatakse teiste sama kohustatud subjekti makstava hüvitisega;  

2) ühe hüvitise võlgnevus tasaarvestatakse teise kohustatud subjekti nõudega, kui teine kohustatud 
subjekt on sellega nõus. See eeldab head koostööd kohustatud subjektide vahel. Kohustatud 
subjektide vahel tekib regressnõue.  

Tasaarvestamisel peab üldreeglina arvestama täitemenetluse seadustikus sätestatud rahalistele 
nõuetele sissenõude pööramise piiranguid. Täiendavad piirangud (nt konkreetsest hüvitise puhul ei 
tohi tasaarvestada rohkem kui pool hüvitise summast) tuleb vajadusel sätestada sotsiaalseadustiku 
eriosas.  
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5.9. Arestimine 

Mitte reguleerida üldosas hüvitisnõuete arestimist. Sarnaselt kehtivale õigusele sätestada 
hüvitisnõuete arestimine täitemenetluse seadustikus, mida täpsustada vajadusel pärast eriosa 
analüüsi valmimist. Üldosas võib õigusselguse huvides teha viite TMS-le. 

5.10. Loovutamine ja pantimine 

Sätestada üldosas, et hüvitisnõuete loovutamine ja pantimine on keelatud.  

Alternatiivne ettepanek on sätestada üldosas, et mitterahaliste hüvitisnõuete loovutamine ja 
pantimine on keelatud. Rahaliste hüvitisnõuete loovutamine ja pantimine on lubatud: 

1) kohustatud subjekti nõusolekul, kui see on õigustatud isiku parimates huvides ja ulatuses, milles 
hüvitisnõudeid saab arestida või tasaarvestada või 2) sõltumata kohustatud subjekti nõusolekust, 
kuid ulatuses, milles hüvitisnõudeid saab arestida või tasaarvestada.  

Hüvitisnõuete pantimise või loovutamise korral tuleb sätestada ka tähtaeg, millest alates kohustatud 
subjekt peab hakkama hüvitist maksma loovutatud või panditud nõude saanud isikule. 
Subsidiaarselt hakkaks hüvitamisele ja pantimisele sel juhul kohalduma VÕS ja AÕS. 

Töögrupp leiab, et loovutamise ja pantimise regulatsioon vajab enne konkreetsemate ettepanekute 
tegemist mõjude analüüsi. 

5.11. Eriõigusjärglus 

Sätestada üldosas, et nõuded mitterahalistele hüvitistele lõpevad nende isikliku iseloomu tõttu 
õigustatud isiku surmaga. Õigustatud isiku surmani temaga koos elanud ja tema ülalpidamisel 
olnud isikutel on eriõigusjärglastena õigus õigustatud isiku surma päeval väljamaksmata hüvitisele. 
Sätestada eriõigusjärglase õigus hüvitisest kirjalikult loobuda. Kui eriõigusjärglasi ei ole või nad 
loobuvad hüvitisest, toimub pärimine üldises korras vastavalt pärimisseadusele. 

 
6. Sotsiaalhaldusmenetlus 

Haldusmenetlust puudutav analüüs hõlmas hüvitise taotleja ja haldusorgani põhikohustusi hüvitiste 
taotlemisel ja taotluste menetlemisel. Üldosas on otstarbekas tuua välja erisused üldisest 
haldusmenetlusest ja ühtlustada sotsiaalseadustikuga hõlmatud hüvitise taotlemise regulatsioonide 
sätted. Reguleerimise lähtekohaks on vajadus tagada isiku aktiivne osalemine teda puudutavas 
menetluses, vähendades samas põhjendamatut halduskoormust. Samas on tegemist eelkõige 
vormilise ühtlustamisega, mis suures osas lähtub kehtivast õigusest. 

 Üldossa koondatav regulatsioon peaks hõlmama järgmist:  

- Haldusmenetluse seaduse kohaldamine 
- Haldusorgani kohustused  
- Taotleja kaasaaitamiskohustused  
- Hüvitise taotlemine 
- Kättetoimetamine 
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6.1. Haldusmenetluse seaduse kohaldamine 

Esitada üldviide haldusmenetluse seaduse kohaldamisele ning SÜS-s reguleerida haldusmenetlust 
üksnes ulatuses, mis on sotsiaalõiguse eripära arvestades HMS-s ette nähtud ebapiisavalt või 
reguleerimata.  

6.2. Haldusorgani informeerimis- ja selgitamiskohustus 

Võrreldes üldise haldusmenetlusega nõuab informeerimis- ja selgitamiskohustuse täitmine hüvitiste 
määramisel ning teenuste osutamisel haldusorganilt rohkem konkreetse üksikjuhtumi keskset 
lähenemist. Seetõttu tuleks üldosas ette näha haldusorgani kohustus anda oma pädevuse ulatuses 
isikule tema huve ja vajadusi arvestavat teavet, abistada isikut konkreetse hüvitise taotlemisega 
seotud küsimustes, anda teavet õiguste ja kohustuste kohta, seejuures silmas pidades võimalust, et 
isikul võib olla õigus saada hüvitist teiselt asutuselt.  

6.3. Taotlus  

Menetlus hüvitise saamiseks algab üldjuhul taotluse esitamisega. Selleks, et võimalikult efektiivselt 
ja kiiresti teha kindlaks isiku õigus hüvitisele, peab taotlus vastama õigusaktis ettenähtud nõuetele. 
Harvem võib menetlus haldusakti andmiseks või toimingu sooritamiseks alata ka haldusorgani 
initsiatiivil. Viimasena nimetatud juhud peaksid jääma eriosa reguleerimisesemeks.  
Üldosas sätestada, et hüvitise saamiseks esitatakse nõuetekohane taotlus koos nõudeõiguse 
tuvastamiseks vajalike lisadokumentidega, kui seadus ei sätesta teisiti.  
Taotlemise korra ning taotluse vormide kehtestamiseks näha ette volitusnorm sotsiaalministrile.   

6.4. Puudustega taotlus 

Sotsiaalvaldkonna seadustes on haldusorgani kohustused puudustega taotlus vastu võtta, puuduste 
kõrvaldamiseks tähtaeg anda, informeerida puuduste kõrvaldamata jätmise tagajärgedest ja 
puuduste kõrvaldamisel, lugeda taotlus tähtaegselt esitatuks sätestatud kord seaduse, kord määruse 
tasandil. Üldjuhul dubleerivad need normid HMS-s sätestatut ja nende ülekordamiseks SÜS-s 
puudub otsene vajadus.    

Taotluses puuduste kõrvaldamise tähtaja määramiseks ning selleks, kas jätta puudustega taotlus 
läbi vaatamata või teha otsus puudustega taotluse alusel tuleks jätta haldusorganile kaalutlusõigus. 

6.5. Isiku kaasaaitamiskohustused 

Kaasaaitamiskohustustega seonduvalt tuleks üldosas ette näha järgmised sätted: muutunud 
asjaoludest teatamise kohustus, uuringute talumise kohustus, vajaduse vähendamise kohustus, 
kaasaaitamiskohustust välistavad asjaolud, kaasaaitamiskohustuse täitmisel tekkinud kulude 
hüvitamisega seonduv, kaasaaitamiskohustuse rikkumise tagajärjed, sh haldusorgani kohustus 
informeerida isikut kaasaaitamiskohustuste täitmata jätmise tagajärgedest.  

Seejuures tuleks muutunud asjaoludest haldusorganile teatada seaduses ettenähtud tähtaja jooksul 
kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Selleks, et aidata isikul paremini mõista 
muutunud asjaoludest teatamise kohustuse sisu, oleks põhjendatud sätestada näidisloetelu 
asjaoludest, mille muutumisest tuleb igal juhul haldusorganit teavitada.  

Uuringute talumise kohustus ja kohustus vähendada vajadust hüvitise järele on tihedalt seotud 
konkreetse hüvitiste eesmärgiga ja eriosa vastava regulatsiooniga, seetõttu vajavad uuringute 
talumise kohustus ja kohustus vähendada vajadust hüvitise järele konkretiseerimist eriosas. 
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6.6. Taotluse läbivaatamise ja otsuse tegemise tähtaeg 

Kindlasti ei ole võimalik taotluse läbivaatamise tähtaegade üleüldine ühtlustamine, sest sõltuvalt 
menetluse spetsiifikast võib asjaolude väljaselgitamiseks kuluv aeg olla erinev. Seetõttu on 
otstarbekas näha üldosa tasandil ette taotluse läbivaatamiseks ja otsuse tegemiseks maksimaalne 
tähtaeg, millest vajadusel on võimalik eriosas ette näha erisused.    

6.7. Otsus hüvitise määramise kohta 

Otsus hüvitise määramise, osalise või täieliku keeldumise kohta antakse kirjalikus vormis. Juhul, 
kui haldusorganil ei ole rahalise hüvitise määramisel kaalutlusõigust ja hüvitis makstakse välja 
kogu ulatuses, oleks põhjendatud näha ette üldreeglist erand ning sätestada, et otsus antakse 
kirjalikult juhul, kui isik seda nõuab.  

6.8. Kättetoimetamine   

Kehtivad sotsiaalvaldkonna seadused näevad sageli ette ka tähtaja, mille jooksul tuleb otsus selle 
tegemisest arvates isikule saata. Otsuse edastamisel isikule peaks haldusorgan lähtuma HMS-s 
sätestatud efektiivse menetluse põhimõttest, otsus peaks isikuni jõudma tema jaoks kõige 
sobivamal teel ja võimalikult kiiresti ning seejuures ei ole vaja kehtestada tähtaega isikule otsuse 
edastamiseks.  

Sätestada üldosas, et otsus toimetatakse isikule kätte vastavalt taotluses tehtud valikule, kas posti 
teel lihtkirjaga, elektrooniliselt või tehakse kättesaadavaks haldusorgani piirkondlikus üksuses, kui 
seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti.  

Eestis elavale isikule toimetatakse otsus posti teel kätte rahvastikuregistrisse kantud elukoha 
aadressil või isiku poolt haldusorganile teatatud aadressil.  

Isiku taotluse alusel käivitunud menetluse korral oleks põhjendatud lugeda posti teel saadetud 
dokument taotlejale kättetoimetatuks teatud arvu päevade möödumisel selle postitamisest arvates. 
Seda eelkõige seetõttu, et taotluse esitamisega algav menetlus eeldab isikult aktiivset 
kaasaaitamiskohustuse täitmist. Taotleja peab tagama, et tema kontaktandmed oleksid õiged ja 
võimaldaksid temaga ka tegelikult ühendust võtta. Samuti on taotluse esitamisega käivitunud 
haldusmenetluse puhul isikul võimalik piisavalt täpselt määratleda aeg, millal hüvitise määramise 
või määramata jätmise otsuse tegemist võib eeldada. Juhul, kui otsus siiski mingil põhjusel ei ole 
eeldatava aja jooksul inimeseni jõudnud ja nt hüvitist ei ole isikule makstud, siis on põhjust eeldada 
isiku aktiivset huvi hüvitise mittesaamise põhjuste kohta, et välja selgitada kas teda puudutav otsus 
on tehtud.  

Kui alusetult makstud hüvitise või elatisnõude tagasinõudmise korral puuduvad andmed võlgniku 
aadressi kohta või kui võlgnik ei ela teadaoleval aadressil ja tema tegelik viibimiskoht ei ole teada 
ning ettekirjutust või otsust ei ole võimalik muul viisil kätte toimetada, avaldatakse ettekirjutuse 
resolutiivosa või otsus väljaandes Ametlikud Teadaanded. 

 

7. Vaidluste lahendamine 

Töögrupp teeb ettepaneku reguleerida sotsiaalõiguslike vaidlustega seonduvat SÜS-s lähtuvalt 
allpool välja pakutud alternatiividest vaideorganite ja vaidemenetluse vabatahtlikkuse vs kohustus-
likkuse osas. Ühtlustada tuleb vaide esitamise ning kohtusse pöördumise tähtaegu ja 
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vaidemenetluse korda ning kohustusliku kohtueelse menetluse kasuks otsustamise korral 
reguleerida menetluskulude hüvitamist. Lähtepunktiks vaidluste lahendamise ettepanekute 
tegemisel on isikute õiguste parema kaitse tagamine, millele aitab kaasa lihtne, selge ja võimalikult 
ühtne menetlust puudutav regulatsioon. 

7.1. Vaideorgan 

Alternatiiv 1 : Sätestada üks ühtne vaideorgan kõigi Sotsiaalkindlustusameti pädevuses olevate 
küsimuste osas. Kuna on oluline, et vaidemenetlus oleks inimestele kergesti ligipääsetav, peaks 
sellel vaideorganil olema mitu osakonda/allüksust piirkondlike pensioniametite juures. 

Arvestades maavanema vaiete lahendamise pädevuse kaheldavust seoses kohaliku omavalitsuse 
autonoomiaga, tunnistada kehtetuks maavanema vaiete lahendamise pädevus ning jätta vaiete 
lahendamine SHS alusel kohalike omavalitsuste endi hooleks vastavalt HMS-le. Alternatiivina 
võiks sätestada valdkonnad, mille puhul maavanem saab kontrollida ainult otsuse õiguspärasust 
(kohaliku elu küsimused), ja valdkonnad, mille puhul tuleb teostada ka otstarbekuse kontrolli (kui 
kohalik omavalitsus täidab riiklikku ülesannet). 

Alternatiiv 2 : Juhul, kui riigi kulusid hoitaks sellega kokku ning isikute õiguste kaitse 
paraneks,1900 tuleks kaaluda ka eraldi sõltumatu kohtuvälise vaidluste lahendamise organi loomist 
sotsiaalõiguse valdkonnas. See organ peaks lahendama kõiki SÜS kehtealas tekkivaid vaidlusi, 
sealhulgas kohalike omavalitsuste ning ka haigekassa ja töötukassa tegevusega seoses. Võrreldes 
vaidemenetlusega võib positiivsena välja tuua sellise organi sõltumatuse vaidlustatud akti andnud 
või toimingu sooritanud haldusorganist ning muudest võimuorganitest. Kohtumenetlusega 
võrreldes aga säilib suur osa vaidemenetluse eelistest. 

Uue vaidlusorgani loomise korral tuleb reguleerida tema poolt vaidluste lahendamise korda SÜS 
vaidluste lahendamise jaotusüksuses. 

7.2. Kohustuslik vs vabatahtlik kohtueelne menetlus 

Eeldades, et vaideotsused on kvaliteetsed ning et praegu pöördutakse kohtusse ka küsimustega, mis 
võiksid tegelikult laheneda vaidemenetluses,1901 kaaluda kohtueelse menetluse kohustuslikuks 
muutmist. Töögrupp peab nimetatud tingimuste välja selgitamiseks vajalikuks tellida mõjude 
analüüs.1902 See vähendaks tõenäoliselt kohtute töökoormust ning muudaks isikute jaoks vaidluste 
lahendamise lihtsamaks ja kiiremaks. Kohtueelse menetluse kohustuslikuks muutmise korral tuleks 
seda õigusselguse mõttes teha kõigis valdkondades. Oluline on sellisel juhul sätestada kohtueelse 
menetluse kohustuslikkus seaduses selgesõnaliselt ning reguleerida SÜS-s menetlust piisava 
põhjalikkusega. 

7.3. Vaidlustamistähtaeg 

Sotsiaalvaldkonna seadused sisaldavad kohati põhjendamatuid erinevusi nii vaide esitamise kui ka 
kohtusse pöördumise tähtaegade osas. Olukorra lahendamiseks tuleb lähtuda ühtsest põhimõttest, et 
vaide esitamise ning kohtusse pöördumise tähtaeg on 30 päeva. Sisuliselt puudub vajadus sätestada 
sotsiaalseadustiku üldosas vaide esitamise ning kohtusse pöördumise tähtaeg, sest SÜS-s 

                                                 
1900 Selle välja selgitamiseks vajalikest uuringutest vt täpsemalt põhianalüüsi 7.teema, ptk 5.1. 
1901 Selle välja selgitamiseks vajalikest uuringutest vt täpsemalt põhianalüüsi 7.teema, ptk 5.2.1902 Uuringute sisu osas 

vt täpsemalt põhianalüüsi 7.teema, ptk 5.2. 
1902 Uuringute sisu osas vt täpsemalt põhianalüüsi 7.teema, ptk 5.2. 
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reguleerimata küsimustes kehtib nagunii HMS ja HKMS. Eriseadustes võib HMS-s ja HKMS-s 
sätestatust põhjendatud juhtudel kõrvale kalduda.  

Lisaks tuleks märkida veel, et nii vaide esitamise kui ka kohtusse pöördumise tähtajad tuleb 
kindlasti sätestada seaduses. Tähtaegade seaduses reguleerimine oleks esiteks isiku jaoks 
ülevaatlikum ja selgem, kuid teiseks on kaheldav ka haldusotsuste vaidlustamise piirangu seadusest 
alamalseisvas aktis sätestamise põhiseaduspärasus. 

7.4. Vaidemenetluse kord 

Nii pensionikomisjoni kui ka vaidluskomisjoni suhtes kehtivad sotsiaalministri määrused sisal-
davad mitmeid vaidemenetluse korda reguleerivaid sätteid, mis peaksid olema reguleeritud seaduse 
tasandil. Vaidluskomisjonis (ja allesjäämise korral ka pensionikomisjonis) toimuva vaidemenetluse 
korda võiks reguleerida SÜS-s (ühiselt). Haldusmenetluse osas tehtud otsus sätestada SÜS-s üksnes 
erisused võrreldes HMS-ga kehtib ka vaidemenetluse korra osas. 

Arvestades, et vaidluskomisjoni töökorras sätestatud haldusorgani kohustus esitada igal juhul vaiet 
läbivaatavale organile dokumendid ja seletus on põhjendatud erisus võrreldes HMS-iga, sätestada 
SÜS-s haldusorgani kohustus esitada vaidluskomisjonile vaidlustatud haldusaktiga 
seonduvad dokumendid ja selgitus. 

HMS sätestab lihtsalt vaiet läbivaatava haldusorgani õiguse ja kohustuse kasutada vajaduse 
korral eksperti ; vaidluskomisjoni töökord kordab sama arstliku ekspertiisi osas ning sätestab 
ekspertiisi teostamise täpsema korra. Tegemist ei ole mitte erisusega võrreldes HMS-ga, vaid HMS 
regulatsiooni täpsustamisega. Seetõttu jätta vaidemenetluses toimuva ekspertiisi kord määrusesse. 

Sätestada SÜS-s vaidemenetluses vajaduse korral istungi korraldamise võimalus ja kord. Lisada 
olemasolevale regulatsioonile säte, mille kohaselt menetlusosalise istungile mitteilmumise puhul 
teeb vaideorgan otsuse olemasoleva teabe pinnalt või vajadusel küsib menetlusosaliselt täiendavaid 
seisukohti või andmeid. 

Sätestada SÜS-s vaideotsuse põhjendamise kohustus. 

Praegune regulatsioon vaideotsuste kättetoimetamise kohta erineb põhjendamatult HMS-s 
sätestatust. Sätestades SÜS-s üldise haldusmenetluse osas dokumentide kättetoimetamise erisused 
võrreldes HMS-ga, peab sama regulatsioon kehtima ka vaidemenetluse osas. Vastasel korral tuleb 
piirduda vaideotsuste kättetoimetamise korra osas HMS regulatsiooniga. 

7.5. Menetluskulud 

Kohustusliku kohtueelse menetluse kasuks otsustamisel tuleb kaaluda ka isiku õigusabikulude 
hüvitamise võimalust vaide rahuldamise korral – õigusabikulude hüvitamise võimatus võib osutuda 
põhiseadusevastaseks (vt 7.teema, ptk 5.4.1). Paralleelselt haldusorgani kulude hüvitamise 
võimaluse järele vajadust ei ole. Õigusabikulude hüvitamist puudutav säte võiks paikneda SÜS-i 
vaidluste lahendamise jaotusüksuses. 

8. Sotsiaalse kaitse korraldus 

Korralduse osas tuleneb oluline osa regulatsioonist nn valdkonnaülestest seadustest, näiteks 
Vabariigi Valitsuse seadus, halduskoostöö seadus, kohaliku omavalitsuse korralduse seadus jt. 
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Töögrupp leiab, et õigustatud subjekti huvide paremaks kaitseks, korralduse optimeerimiseks ja 
põhjendamatu ülekompenseerimise vältimiseks tuleb korralduse osas läbivalt lähtuda järgmistest 
põhimõtetest: 

- õigustatud subjektile (inimesele) peab olema üheselt selge, kes on hüvitise osutamiseks 

kohustatud isik või asutus; 

- hüvitisi osutavate asutuste (isikute) vahel, samuti isikute ja hüvitise määramiseks vajalikku  

teavet omavate asutuste  vahel peab toimuma koostöö; 

- hüvitisi osutava asutuse (asutuste) juhtimisse tuleb kaasata sotsiaalpartnerid;  

- hüvitiste pakkumisel tuleb soodustada erasektori kaasamist ja vaba konkurentsi läbi avatud 

hangete/konkursside korraldamise, erandid peaksid olema teenustele võimalikult ühtsed; 

-  hüvitiste osutamisel tuleb võimalusel kaasata vabatahtlikke. 

Nende põhimõtete järgimiseks tuleb juhinduda järgnevast: 

Tellida mõjuanalüüs, milles uuritakse Sotsiaalkindlustusameti tegevuste ümberkorraldamist 
selliselt, et enamus Sotsiaalkindlustusameti tegevusi täidaks tulevikus avalik-õiguslik juriidiline 
isik.  

Tellida mõjuanalüüs, milles uuritakse Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet 
ühendamist. Viimase ettepaneku osas on heaks näiteks Soome Kansaneläkelaitos (KELA), mis 
korraldab pea-aegu kõigi riiklike rahaliste hüvitiste (v.a. tööõnnetuse ja kutsehaiguse kindlustuse ja 
erapensionide, kuid nt k.a  töötuskindlustushüvitiste) maksmist. 

Kuna Justiitsministeerium töötab välja uut halduskorralduse regulatsiooni, ei ole käesoleval hetkel 
vajalik teha SÜS-i sõnastusettepanekuid Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa ja  
Sotsiaalkindlustusameti (või uue asutuse/isiku) struktuuri, juhtimise, rahastamise, aruandluse ja 
järelevalve osas. Töögrupp lähtub eeldusest, et Justiitsministeeriumi poolt menetletavad 
muudatused reguleerivad kõnealused küsimused selliselt, et eriregulatsioon SÜS-is ei ole vajalik ja 
piisab SotS eriosa regulatsioonidest. Võimalik, et SÜS-is tuleb täiendavalt reguleerida 
sotsiaalpartnerite kaasamine hüvitisi osutava asutuse (asutuste) juhtimises ning erasektori ja 
vabatahtlike kaasamine hüvitiste osutamisse.  

Kui töögrupi poolt tehtud ettepanek sotsiaalse kaitse hüvitistega tegelevate asutuste/isikute 
ümberkorraldamiseks ei leia poliitilist toetust ning säilib praegune tööjaotus, tuleks õigustatud 
subjektile parema selguse loomiseks SÜS-is nimetada, millised asutused on kohustatud 
konkreetsete sotsiaalsete riskide vastu kaitset tagama, ja millises valdkonnas peavad hüvitisi 
osutavate asutused koostööd tegema. 
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79. RKPJKo 21.12.1994, nr III-4/A-10/94 
80. RKPJKo 22.12.1998, nr 3-4-1-11-98 
81. RKPJKo 17.03.1999, nr 3-4-1-2-99  
82. RKPJKo 09.02.2000, nr 3-4-1-2-00 
83. RKPJKo 08.03.2000, nr 3-4-1-3-00 
84. RKPJKo 05.10.2000, nr 3-4-1-8-00 
85. RKPJKo 22.02.2001, nr 3-4-1-3-01 
86. RKPJKo 22.02.2001, nr 3-4-1-4-01 
87. RKPJKo 04.03.2001, nr 3-4-1-2-01 
88. RKPJKo 06.03.2002, nr 3-4-1-1-02 
89. RKPJKo 03.04.2002, nr 3-4-1-2-02 
90. RKPJKo 17.02.2003, nr 3-4-1-1-03 
91. RKPJKo 14.04.2003, nr 3-4-1-4-03 
92. RKPJKo 21.01.2004, nr 3-4-1-7-03 
93. RKPJKo 03.03.2004, nr 3-4-1-5-04 
94. RKPJKo 20.04.2004, nr 3-4-1-3-04 
95. RKPJKo 21.06.2004, nr 3-4-1-9-04 
96. RKPJKo 02.12.2004, nr 3-4-1-20-04 
97. RKPJKo 19.04.2005, nr 3-4-1-1-05 
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98. RKPJKo 02.05.2005, nr 3-4-1-3-05 
99. RKPJKo 14.10.2005, nr 3-4-1-11-05  
100. RKPJKo 15.12.2005, nr 3-4-1-16-05 
101. RKPJKo 20.03.2006, nr 3-4-1-33-05 
102. RKPJKo 16.01.2007, nr 3-4-1-9-06 
103. RKPJKo 08.06.2007, nr 3-4-1-4-07 
104. RKPJKo 01.10.2007, nr 3-4-1-14-07 
105. RKPJKo 08.10.2007, nr 3-4-1-15-07 
106. RKPJKo 26.12.2007, nr 3-4-1-12-07 
107. RKPJKo 28.05.2008, nr 3-4-1-4-08 
108. RKPJKo 30.09.2008, nr 3-4-1-8-08 
109. RKPJKo 02.10.2008, nr 3-4-1-7-08 

Riigikohtu tsiviilkolleegium 

110. RKTKo 05.10.1995, nr III-2/1-56/95 
111. RKTKo 23.10.1997, nr 3-2-1-116-97 
112. RKTKo 25.04.2002, nr 3-2-1-51-02 
113. RKTKo 22.10.2003, nr 3-2-1-96-03 
114. RKTKo 18.11.2004, nr 3-2-1-132-04 
115. RKTKo 22.09.2005, nr 3-2-1-79-05 
116. RKTKo 12.01.2007, nr 3-2-1-126-06 
117. RKTKo 07.06.2007, nr 3-2-1-68-07 
118. RKTKm 04.03.2008, nr 3-2-1-3-08 
119. RKPJKo 19.03.2009, nr 3-4-1-17-08 

Riigikohtu erikogu 

120. RKEKo 28.02.2002, nr 3-1-1-117-01 

Eriarvamused 

121. Jüri Põllu eriarvamus, millega on ühinenud kohtunikud Tõnu Anton, Indrek Koolmeister, 
Jaak Luik ja Harri Salmann asjas RKPJK 19.04.2004, nr 3-3-1-46-03. 

122. Riigikohtunik Jüri Põllu eriarvamus Riigikohtu üldkogu otsusele kohtuasjas nr 3-3-1-101-06, 
millega on ühinenud riigikohtunikud Tõnu Anton, Jüri Ilvest, Indrek Koolmeister, Julia 
Laffranque ja Harri Salmann.   

 

Ringkonnakohtud 

123. Tartu Ringkonnakohtu 29. detsembri 2008. a otsus haldusasjas nr 3-08-745 

Halduskohtud 

124. Tallinna Halduskohtu 13. augusti 2007. a otsus haldusasjas nr 3-07-1428 
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Välisriikide normatiivaktid 

Austria 

1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (üldine sotsiaalkindlustusseadus, ASVG). 
Arvutivõrgus: http://www.jusline.at/Allgemeines_Sozialversicherungsgesetz_ 
(ASVG).html 

2. Datenschutzgesetz (isikuandmete kaitse seadus, DSG) 
3. Österreichische Bundesverfassung. Arvutivõrgus: http://www.oesterreich.com/ 

deutsch/staat/b-vg-inh.htm 

Iirimaa  

4. Data Protection Act (isikuandmete kaitse seadus, DPA) 
5. Social Welfare Consolidation Act (SWCA). Arvutivõrgus: http://www.oireachtas.ie/ 

viewdoc.asp?fn=/documents/bills28/acts/2005/a2605.pdf 

Luksemburg 

6. Code de la sécurité sociale (sotsiaalkindlustuse koodeks, CSS) – kasutatud tõlget 

Läti 

7. Likums par sociālo drošību (seadus sotsiaalkindlustuse kohta, LpSD). Arvutivõrgus (ingl k): 
http://www.ttc.lv/index.php?&id=10&tid=50&l=EN&seid=down&itid= 
15902 

8. Likums par valsts sociālo apdrošināšanu (riiklik sotsiaalkindlustuse seadus) 
9. Läti Vabariigi põhiseadus. Arvutivõrgus: http://www.saeima.lv/LapasEnglish/ 

Constitution_Visa.htm 

Prantsusmaa 

10. Loi n° 78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (seadus 
informatsiooni, andmefailide ja vabaduste kohta) 

11. Code de la Sécurité Sociale (sotsiaalkindlustuskoodeks, CSS) – kasutatud tõlget 
12.  

Rootsi 

13. Grundlagar (Constitution of Sweden). Arvutivõrgus: http://www.riksdagen.se/ 
templates/R_Page____6357.aspx 

14. Information on the Personal Data Act. Arvutivõrgus: http://www.regeringen.se/ 
content/1/c6/07/43/63/0ea2c0eb.pdf 

15. Local Government Act (1991:900). Arvutivõrgus: http://www.sweden.gov.se/ 
sb/d/2008/a/29535 

16. SOU 2005:114 (Rootsi sotsiaalkindlustusseaduse eelnõu koos seletuskirjaga, 
Socialförsäkringsbalk, SOU). Arvutivõrgus (rootsi k): http://www.regeringen.se/ 
content/1/c6/05/58/40/e7d6d3c9.pdf – kasutatud tõlget 
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17. Sotsiaalkindlustuses isikuandmete töötlemise seadus 
18. Sotsiaalteenuste valdkonnas isikuandmete töötlemise seadus 
19. SFS 2001:453 (Socialtjänstlag, sotsiaalteenuste seadus, STL). Arvutivõrgus (ingl k): 

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/04/34/02/9d488738.pdf 

Saksamaa 

20. Bundesdatenschutzgesetz (isikuandmete kaitse seadus, BDSG) 
21. Local Government Law, Free State of Bavaria, Bayerische Gemeindeordnung Arvutivõrgus: 

http://www.germany.co.za/bavaria.html 
22. Sozialgerichtsgesetz (sotsiaalkohtu seadus, SGG). Arvutivõrgus: http://beck-

online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=SGG 
23. Sozialgesetzbuch I: Allgemeiner Teil (sotsiaalseadustiku I raamat, SGB I) Arvutivõrgus: 

http://www.sozialgesetzbuch-bundessozialhilfegesetz.de/_buch/sgb_i.htm 
24. Sozialgesetzbuch X: Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz (sotsiaalseadustiku 

X raamat, SGB X). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-im-internet.de/ 
sgb_10/index.html 

25. Verwaltungsgerichtsordnung (halduskohtu kord, VwGO). Arvutivõrgus: http://www.gesetze-
im-internet.de/vwgo/index.html 

26. Verwaltungsverfahrensgesetz (haldusmenetluse seadus, VwVfG). Arvutivõrgus: 
http://www.gesetze-im-internet.de/vwvfg/index.html 

Soome 

27. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 2000/812 (sotsiaalhoolekande kliendi 
seadus). Arvutivõrgus: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812 

28. Henkilötietolaki 523/1999 (isikuandmete seadus) 
29. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 2007/159 (sotsiaal- 

ja tervishoiuvaldkonna kliendiandmete elektroonilise töötlemise seadus) 
30. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin 

kokeilusta/ Act on Experiments with Seamless Service Chains in Social Welfare and Health 
Care Services and with a Social Security Card (811/2000). 

31. Sosiaalihuoltolaki 710/1982 (Sotsiaalhoolekande seadus). Arvutivõrgus: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1982/19820710   

32. Suomen perustuslaki 731/1999 (Soome põhiseadus). Arvutivõrgus: 
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1999/en19990731.pdf 

33. The Finnish Local Government Act Kuntalaki,17 märts 1995, No. 365. Arvutivõrgus: 
http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p070219103210O.pdf 

Šveits 

34. Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (sotsiaalkindlustus-
õiguse üldosa seadus, ATSG). Arvutivõrgus: http://www.admin.ch/ 
ch/d/sr/830_1/index.html 

35. Bundesgesetz über den Datenschutz (Liidu isikuandmete kaitse seadus). Arvutivõrgus: 
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c235_1.html  

36. Behindertengleichstellungsgesetz (puuetega inimeste võrdse kohtlemise seadus). 
Arvutivõrgus: http://www.admin.ch/ch/d/sr/151_3/index.html  
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37. Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (määrus 
sotsiaalkindlustusõiguse üldosa kohta, ATSV). Arvutivõrgus: http://www.admin.ch/ 
ch/d/sr/830_11/index.html 

Taani 

38. Consolidation Act on Legal Protection and Administration in Social Matters (seadus õigus-
kaitse ja halduse kohta sotsiaalasjades, CLAS). Arvutivõrgus: http:// 
www.social.dk/lovgivning/index.aspx?id=713a4d80-2c8a-4421-8784-35c02009a3ce 
#Part%2010 

39. Consolidated Act on Local Government, Act No. 1060 of October 24, 2006 
40. Danmarks Riges Grundlov The Constitutional Act Of Denmark, 5. juuni 1953. Arvutivõrgus: 

http://www.folketinget.dk/pdf/constitution.pdf 
41. Isikuandmete kaitse seadus. Arvutivõrgus: http://www.datatilsynet.dk/english 

 

Rahvusvaheline ja Euroopa Liidu õigus 

Euroopa Liit 

1. Euroopa Ühenduse Asutamisleping – ELT C 321E, 29.12.2006 
2. Euroopa Liidu põhiõiguste harta – ELT 2007/C 303/01 
3. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 883/2004/EÜ on the coordination of social 

security systems – ELT L 200, 29.04.2004, lk 1—29 
4. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv nr 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta 

isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta – ELT L 281, 23.11.1995, 
lk 31-50 

5. EL Nõukogu direktiiv 2004/80/EÜ kuriteoohvritele hüvitise maksmisest – ELT L 261, 
6.08.2004 

6. Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad ja Euroopa ühenduste muude teenistujate 
teenistustingimused ning komisjoni ametnike suhtes ajutiselt kohaldatavad erimeetmed EÜT 
L 56, 4.03.1968 

7. Euroopa Ühenduste Nõukogu 24. juuni 1992. a soovitus nr 92/441/EÜ ühiste kriteeriumide 
kohta sotsiaalse kaitse süsteemides piisavate elatusvahendite ja sotsiaalabi tagamiseks (on 
common criteria concerning sufficient resources and social assistance in social protection 
systems) – ELT L 245, 26.08.1992, lk 46—48. 

 

Euroopa Nõukogu 

8. Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (KOV harta) – RT II 1994, 26, 95 
9. Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon (EIÕK) – RT II 1996, 11/12, 34 

… 2003, 31, 156 
10. Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta ratifitseerimise seadus – RT II 2000, 15, 93 
11. Euroopa Nõukogu isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioon 

(1981) – RT II 2001, 1, 3 
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12. Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeks – RT II 2004, 6, 17 
13. Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise Euroopa konventsioon – RT II 2005, 32, 

109 
14. Vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmise euroopa konventsiooni seletav raport. 

Arvutivõrgus: http://conventions.coe.int/treaty/EN/Reports/Html/116.htm 
15. Council of Europe, Concerted Development of Social Cohesion Indicators, Methodological 

Guide, Council of Europe, August 2005. 

16. European Charter of Local Self-Government, Explanatory Report. Arvutivõrgus: 
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/HTML/122.htm 

17. Recommendation CM/Rec(2007) 7 on good administration. General presentation in Council 
of Europe. In Pursuit Of Good Administration. European Conference, DA/ba/Conf (2007) 4 
e, p 6, Arvutivõrgus kättesaadav: http://www.coe.int 

 

Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee soovitused 

18. R(86)1. Arvutivõrgus (ingl k): https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet? 
command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=606043&SecMode=1&DocId=6886
22&Usage=2 

19. R(86)12. Arvutivõrgus (ingl k): https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet? 
command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=606796&SecMode=1&DocId=6909
80&Usage=2 

Euroopa Nõukogu resolutsioonid Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi ja selle protokolli 
rakendamise kohta, arvutivõrgus: https://wcd.coe.int 

20. Euroopa Nõukogu resolutsioon nr CM/ResCSS(2007)11 Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi 
ja selle protokolli rakendamise kohta Hollandis perioodil 01.07.2005-30.06.2006 

21. Euroopa Nõukogu resolutsioon nr CM/ResCSS(2008) Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi 
rakendamise kohta Prantsusmaal perioodil 01.03.2006-30.06.2007 

Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused, arvutivõrgus: http://hudoc.esc.coe.int/esc2008/ 
query.asp?language=en 

22. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2003: Portugal 
23. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2004: artikkel 11 tõlgendamine 
24. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2004: Leedu 
25. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2005: artikkel 11 lg 5 tõlgendamine 
26. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2006: art 12 lg 4 tõlgendamine 
27. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2006: Eesti 
28. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2006: Itaalia 
29. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused 2006: Prantsusmaa 
30. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-2: Norra 
31. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIII-4: art 12 tõlgendamine  
32. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: art 12 tõlgendamine 
33. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: Norra 
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34. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: Portugal 
35. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: Saksamaa 
36. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XIV-1: Soome 
37. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XV-2, Küpros 
38. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XV-2, Türgi 
39. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XV-2, Ühendkuningriik 
40. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XV-2: Taani 
41. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XVI-1: Belgia 
42. Sotsiaalsete Õiguste Komitee järeldused XVII-2, Portugal 

ILO  

43. C102 Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952. 
44. Planning, Development and Standard Branch: Administration of social security. Social 

Security Serie No. 2.Geneva, 1998. 

OECD 

45. Recommendation of the Council Concerning Guidelines Governing the Protection of Privacy 
and Transborder Flows of Personal Data, Organization of Economic Co-operation and 
Development, 23.09.1980. Arvutivõrgus: http://www.oecd.org/ 
document/18/0,3343,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00.html 

ÜRO 

46. Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste pakt – RT 1993, 10/11, 13 
 
47. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee järeldused, arvutivõrgus: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf:  
 

1. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 04.01.1994 järeldused 
nr E/C.12/1993/14: Nicaragua 

2. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 04.01.1994 järeldused 
nr E/C.12/1993/15: Island 

3. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 19.12.1994 järeldused 
nr E/C.12/1994/15: Dominikaani Vabariik  

4. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 20.05.1997 järeldused 
nr E/C.12/1/Add.12: Zimbabwe 

5. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 04.12.1998 järeldused 
nr E/C.12/1/Add.27: Iisrael 

6. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 01.09.2000 järeldused 
nr E/C.12/1/Add.50: Austraalia  

7. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 24.09.2001 järeldused 
nr E/C.12/1/Add.67: Jaapan  

8. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 05.06.2002 järeldused 
nr E/C.12/1/Add.78: Benin  

9. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 23.05.2003 järeldused 
nr E/C.12/1/Add.86: Luxembourg  
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10. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 26.11.2004 järeldused 
nr E7C.12/1/Add.105: Tšiili 

11. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee 13.05.2005 järeldused 
nr E/C.12/1/Add.107: Hiina Rahvavabariik (sh Hong Kong ja Macao)  

ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaarid, 
arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org 

1. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 3 
(1990): liikmesriikide kohustuste iseloom  

2. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 12 
(1999): õigus adekvaatsele toidule 

3. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 13 
(1999): õigus haridusele 

4. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 14 
(2000): õigus tervisele 

5. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 16 
(2005): meeste ja naiste võrdne õigus majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialastele õigustele 

6. ÜRO Majanduslike, Sotsiaalsete ja Kultuurialaste Õiguste Komitee üldkommentaar nr 19 
(2008): õigus sotsiaalkaitsele 

ÜRO Inimõiguste Komitee üldkommentaarid, arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org 

7. ÜRO Inimõiguste Komitee üldkommentaar nr 18 (1989): mitte-diskrimineerimine, 
kättesaadav arvutivõrgus: http://www2.ohchr.org 

Rahvusvaheline kohtupraktika 

Euroopa Inimõiguste Kohus 

1. Euroopa Inimõiguste Kohtu 13.06.1979 otsus asjas Marckx vs Belgia  
2. Euroopa Inimõiguste Kohtu 23.06.1981 otsus liidetud kohtuasjades nr 6878/75 ja 7238/75 
3. Euroopa Inimõiguste Kohtu 23.11.1983 otsus Van der Mussele vs Belgia 
4. Euroopa Inimõiguste Kohtu 28.11.1984 otsus asjas Rasmussen vs Taani 
5. Euroopa Inimõiguste Kohtu 29.05.1986 otsus kohtuasjas nr 9384/81 
6. Euroopa Inimõiguste Kohtu 18.12.1986 otsus asjas Johnston jt vs Iirimaa  
7. Euroopa Inimõiguste Kohtu 07.07.1989 otsus asjas Gaskin vs Ühendatud Kuningriik 
8. Euroopa Inimõiguste Kohtu 23.06.1996 otsus asjas Hoffmann vs Austria 
9. Euroopa Inimõiguste Kohtu 16.09.1996 otsus asjas Gaygusuz vs Austria 
10. Euroopa Inimõiguste Kohtu 22.04.1997 otsus asjas X, Y ja Z vs Ühendatud Kuningriik 
11. Euroopa Inimõiguste Kohtu 27.08.1997 otsus asjas M.S. vs Rootsi 
12. Euroopa Inimõiguste Kohtu 09.06.1998 otsus asjas McGinley ja Egan vs Ühendatud 

Kuningriik 
13. Euroopa Inimõiguste Kohtu 8.12.1999 otsus asjas 28541/95 
14. Euroopa Inimõiguste Kohtu 06.04.2000 otsus asjas Thlimmenos vs Kreeka 
15. Euroopa Inimõiguste Kohtu 13.02.2003 otsus asjas Odievre vs Prantsusmaa 
16. Euroopa Inimõiguste Kohtu 30.09.2003 otsus asjas Koua Poirrez vs Prantsusmaa 
17. Euroopa Inimõiguste Kohtu 16.11.2004 otsus Ünal Tekeli vs Türgi 
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18. Euroopa Inimõiguste Kohtu 06.07.2005 otsus asjas Stec jt vs Ühendatud Kuningriik 
19. Euroopa Inimõiguste Kohtu 20.06.2006 otsus Zarb Adamni vs Malta 
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