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SISSEJUHATUS 
 

 

Väga lühidalt kokku võttes saab regulatsiooni kodifitseerimisena mõista regulatsiooni 

arusaadavamaks muutmist. Kodifitseerimine kui tegevus peaks aitama kaasa suurema 

õigusselguse loomisele.
1
 Õiguskirjanduses selgitatakse, et eristada saab reformaatorlikku 

kodifitseerimist ning konstantse õiguse kodifitseerimist. Reformaatorlik kodifitseerimine hõlmab 

endas ka uute õigusnormide loomist. Konstantse õiguse kodifitseerimine on tagasihoidlikum. See 

ei hõlma uue õiguse loomist vaid seisneb üksnes kehtiva õiguse süstematiseerimises.
2
 

Kodifitseerimise lõppresultaadiks on tüüpiliselt uue seaduse tervikteksti koostamine. 

 

Teiste seaduste hulgas otsustati kodifitseerida ka sotsiaalhoolekande seadus. Juhul, kui leitakse, 

et sotsiaalseadustiku üldosa seaduse kehtestamine on Eesti õigusruumis kohane, hakkab SHS 

kujutama sotsiaalseadustiku üldosa seaduse suhtes eriosaseadust. Vastasel juhul jääb SHS oma 

valdkonna peamiseks õigusaktiks. 

 

SHS võeti vastu 1995. aastal. Seaduse esmaversioon koosnes üksnes umbkaudu 50 paragrahvist. 

Tänaseks on SHSi muudetud enam kui viiekümnel korral ning paragrahvide arv on kasvanud 

umbes 150-ni. Selline areng on muuhulgas kaasa toonud selle, et SHS on kaotanud oma selguse. 

SHS on äärmiselt raskesti loetav ja mõistetav seadus. Seda nii abivajajate, valdkonna 

spetsialistide kui ka juristide jaoks. Seega on SHSi kodifitseerimine kindlasti õigustatud. 

 

Pidades silmas kodifitseerimise lõppeesmärki, koostada uus SHSi terviktekst, otsustati esmalt 

analüüsida, millised kehtiva SHSi normid on uude tervikteksti niiöelda üleviidavad ning millised 

õigusnormid vajavad muutmist või ka uuest terviktekstist välja jätmist. Täpsemalt analüüsiti iga 

SHSi normi puhul järgmiseid aspekte (mitte-ammendav loetelu): 

 kas norm on selge; 

 kas norm on õigel õigusakti tasandil; 

 kas norm on kooskõlas teiste SHS normide ning ka muu kehtiva õigusega; 

 kas norm on ilmselgelt aegunud; 

 kas norm omab regulatiivset mõju. 

 

Vajadus osasid kehtivaid õigusnorme muuta, viitab sellele, et SHSi kodifitseerimise näol on 

tegemist reformaatorliku kodifitseerimisega. Õigusnormi muutmine on pea alati käsitletav uue 

                                                           
1
 Rahandusministri 23. detsembri 2011.a käskkiri nr 219 „Programm „Parema õigusloome arendamine“. 

2 Elisabeth Catta, Piret Kärm. Kodifitseerimise ja süstematiseerimise tähtsus õige seaduse leidmise lihtsustamisel. 

Juridica IX, 2002. 
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regulatsiooni välja töötamisena ning uue regulatsiooni kujundamine eeldab sotsiaalvaldkonnas 

tüüpiliselt sisupoliitilist analüüsi. SHSi kvaliteet ei võimalda üksnes selle süstematiseerimist ning 

normitehnilist korrastamist. 

 

Järgnevas analüüsis ei käsitleta norme vastavalt nende järjekorrale seaduses. Seda põhjusel, et 

vastasel juhul oleks tekst äärmiselt raskesti jälgitav. Selle asemel on sama teemat käsitlevad 

normid koondatud ning nende kommentaar on esitatud koos. Lühidalt saab kokku võtta, et SHS 

sätestab reeglid selle kohta, kes peab toimetulekuraskustes isikut abistama. Vastavateks 

kohustatud isikuteks on isiku perekonnaliikmed ning avalik võim. Siinkohal olgu täpsustatud, et 

perekonnaliikmete vastastikused õigused ja kohustused on reguleeritud PKSis. Avaliku võimu 

sees jaguneb abistamiskohustus riigi ja KOVide vahel. Ka allolev analüüs on üles ehitatud 

lähtuvalt kirjeldatud loogikast. Esmalt käsitletakse SHS üldnorme, seejärel perekonna 

abistamiskohustust ning viimasena avaliku võimu abistamiskohustust reguleerivaid norme. 

Avaliku võimu abistamiskohustuse analüüs jaguneb omakorda KOVide abistamiskohustust 

reguleerivate SHS normide analüüsiks ning riigi abistamiskohustust reguleerivate normide 

analüüsiks. Analüüsi viimastes peatükkides on eraldiseisvalt käsitletud tegevuslubade, 

vaidemenetluse, järelevalve ja finantseerimise regulatsiooni. Analüüsi osaks on ka mõned 

üldkäsitlused, mis on aktuaalsed mitut teemat reguleerivate normide kontekstis (vt näiteks 

peatükk 3.1). 

 

Siinkohal olgu märgitud, et ka uus seaduse terviktekst võiks lähtud sarnasest ülesehitusest: 

1. üldsätted; 

2. SHSi sobilikud perekonna abistamiskohustust puudutavad normid, arvestades, et 

perekonnaliikmete vastastikused õigused ja kohustused peaksid olema reguleeritud PKSis. 

Seonduvalt vt palun käesoleva analüüsi 2. peatükk; 

3. avaliku võimu abistamiskohustus; 

3.1. KOVi abistamiskohustust reguleerivad õigusnormid; 

3.2. riigi abistamiskohustust reguleerivad õigusnormid; 

 3.2.1. lapse teises peres hooldamise toetus; 

 3.2.2. asenduskoduteenus; 

 3.2.3. lapsehoiuteenus; 

 3.2.4. abivahendite müügi ja üüri kulude hüvitamine; 

 3.2.5. rehabilitatsiooniteenus; 

 3.2.6. erihoolekandeteenused; 

 3.2.7. toimetulekutoetus. 

 

Sissejuhatuse lõpetuseks olgu märgitud, et paralleelselt SHS juriidilise analüüsi koostamisega on 

Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakond analüüsinud, milliseid uusi õigusreegleid oleks vaja 

SHS uues terviktekstis kehtestada. Vastav analüüs on esitatud eraldiseisvas dokumendis. 

 

Viimasena olgu rõhutatud, et alljärgnevas analüüsis esitatud SHS normide tõlgendused pole 

lõplikud. Lõplikke tõlgendusi saab anda kohus. Kuivõrd suur osa SHS norme on ebaselged, on 

tõenäoline, et erinevad juristid jõuavad erinevate tõlgendusteni. SHS uus terviktekst peaks allpool 

kirjeldatud ebaselguse võimalikult suures ulatuses kõrvaldama. 

 

Alljärgneva teksti on koostanud Siiri Traat-McClelland ja Anu Linnamägi, välja arvatud analüüsi 

punkti 3.3.9 „Toimetulekutoetuse normide kommentaar“ ning peatüki 5 „Vaidemenetluse ja 
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järelevalve normide kommentaar“, mille on koostanud Kristi Nikolajeva. Siiri Traat-McClelland 

on kaasa mõelnud ka viimati nimetatud analüüsi osade osas. Analüüsi teatud osasid on lugenud 

ning nende osas kaasa mõelnud Juta Saarevet. 
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1. PEATÜKK 
 

SHS ÜLDSÄTETE § 1-4 KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. SHS § 1 

 

1.1. Kehtiv õigus 

 
§ 1. Seaduse ülesanne 

(1) Seadus sätestab sotsiaalhoolekande organisatsioonilised, majanduslikud ja õiguslikud alused ning reguleerib 

sotsiaalhoolekandes tekkivaid suhteid. 

(2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades 

käesoleva seaduse erisusi. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Seaduse eesmärk annab muuhulgas vastuse küsimusele, mida vastava õigusakti kui meetmega 

soovitakse ühiskonnas saavutada. Seaduse eesmärk määratleb õigusakti üldise vaimu. Riigikohus 

on seaduse eesmärgi regulatsiooni korduvalt kasutanud õigusakti järgnevate sätete tõlgendamisel. 

Seaduse eesmärk annab sealhulgas haldusorganitele orientiiri, kuidas sisustada määratlemata 

õigusmõisteid ning langetada kaalutlusotsuseid. 

 

SHS § 1 peamiseks puuduseks saab pidada, et kuigi paragrahvi pealkirja kohaselt peaks normis 

olema sätestatud SHS eesmärk, on selles reguleeritud hoopis SHS kohaldamisala, milleks on: (i) 

sotsiaalhoolekande organisatsioonilised alused, (ii) sotsiaalhoolekande majanduslikud alused, (iii) 

sotsiaalhoolekande õiguslikud alused ning (iv) sotsiaalhoolekandes tekkivad suhted. SHS § 1 lg 1 

ei anna vastust küsimusele, mida püütakse seaduse abil ühiskonnas saavutada. 

 

1.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 1 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Reguleerida seaduse eesmärk. 

 

 

2. SHS § 2 

 

2.1. Kehtiv õigus 
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§ 2. Mõisted 

Käesolevas seaduses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 

1) sotsiaalhoolekanne – sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise või 

määramisega seotud toimingute süsteem; 

2) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla; 

3) sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus; 

4) sotsiaaltoetus – isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus; 

5) muu abi – sotsiaalse keskkonna parandamisele ja sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevus; 

6) sotsiaalkorter – munitsipaalomandis olev eluruum sotsiaalteenust vajavale isikule; 

7) [kehtetu - RT I 2010, 8, 39 - jõust. 01.04.2011]  

8) [kehtetu - RT I 2010, 8, 39 - jõust. 01.04.2011]  

9) [kehtetu - RT I 2010, 8, 39 - jõust. 01.04.2011]  

9
1
) [kehtetu - RT I 2010, 8, 39 - jõust. 01.09.2010]  

10) hoolekandetöötaja – sotsiaalhoolekandes töötav vastava ettevalmistusega isik; 

11) sotsiaaltöötaja – vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik; 

12) vältimatu sotsiaalabi – piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud 

sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 2 peamised puudused on: 

 SHS § 2 p 1 sätestatud termini „sotsiaalhoolekanne“ määratlus on liiga ebaselge ning 

määratlus ei vasta Normitehnika Eeskirja §-s 18 sätestatud defineerimise põhimõtetele (vt 

analüüsi punkt 2.2.1); 

 SHS § 2 p 2 sätestatud termini „toimetulek“ määratlus on liialt ebaselge ning määratlus ei 

vasta Normitehnika Eeskirja § 18 defineerimise põhimõtetele (vt analüüsi punkt 2.2.2); 

 SHS § 2 p 3 sätestatud termini „sotsiaalteenus“ määratlus on liialt ebaselge ja määratlus ei 

vasta Normitehnika Eeskirja § 18 defineerimise põhimõtetele (vt analüüsi punkt 2.2.3); 

 SHS § 2 p 4 sätestatud termini „sotsiaaltoetus“ määratlus on liialt ebaselge ja määratlus ei 

vasta Normitehnika Eeskirja § 18 defineerimise põhimõtetele (vt analüüsi punkt 2.2.4); 

 SHS § 2 p 5 sätestatud termini „muu abi“ määratlus on liialt ebaselge (vt analüüsi punkt 

2.2.5); 

 SHS § 2 p 6 sätestatud termini „sotsiaalkorter“ määratlus ei vasta Normitehnika Eeskirja § 

18 defineerimise põhimõtetele (vt analüüsi punkt 2.2.6); 

 SHS § 2 p 10 sätestatud termini „hoolekandetöötaja“ määratlus on liialt ebaselge ning 

määratlus ei vasta Normitehnika Eeskirja § 18 defineerimise põhimõtetele (vt analüüsi 

punkt 2.2.7); 

 SHS § 2 p 11 sätestatud termini „sotsiaaltöötaja“ määratlus ei vasta Normitehnika 

Eeskirja § 18 defineerimise põhimõtetele (vt analüüsi punkt 2.2.8). 

 

2.2.1. SHS § 2 p 1 defineerib sotsiaalhoolekannet kui sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu 

sotsiaalabi ja muu abi osutamise või määramisega seotud toimingute süsteemi. Terminid 

sotsiaalteenus, sotsiaaltoetus, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi on omakorda määratletud SHS § 2 

punktides 3, 4, 5 ja 12. Kui vastavad definitsioonid avada, nähtub, et sotsiaalhoolekanne on: (i) 

isiku või perekonna toimetulekut soodustava mitterahalise või rahalise toetuse, (ii) piisavate 

elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavate hädavajalike sotsiaalhoolekandeliste abinõude, mis 

tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju, (iii) sotsiaalse keskkonna parandamisele ja 

sotsiaalse turvalisuse suurendamisele suunatud tegevuste osutamise või määramisega seotud 
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toimingute süsteem. 

 

Üheks mõiste määratlemise eesmärgiks on selle alusel ära tunda, millised nähtused mõiste alla 

mahuvad ja millised mitte. Termin „sotsiaalhoolekanne“ ei ole määratletud piisavalt selgelt, et 

hoolekandelisi meetmeid oleks võimalik eristada muudest meetmetest. Nagu ülal toodud 

definitsioonist nähtub, liigituvad sotsiaalhoolekande alla toetused ja teenused, mis on suunatud 

toimetuleku soodustamisele ning samuti muud tegevused, mille eesmärgiks on sotsiaalse 

turvalisuse suurendamine. Samasuguseid meetmeid ja tegevusi viiakse ellu aga ka 

sotsiaalkindlustuses. Samuti on sotsiaalkindlustuse meetmete ja tegevuste laiemaks eesmärgiks 

inimeste toimetuleku toetamine ja sotsiaalse turvalisuse suurendamine. Ka praktikute hulgas on 

täheldatud, et SHS ei anna piisavalt selget suunist, kuidas hoolekannet ja kindlustust teineteisest 

eristada. 

 

Siinjuures olgu kõrvalepõikena selgitatud, et Euroopa Komisjon on oma uuringus toonud välja 

järgmised sotsiaalhoolekande (social assistance schemes) ja sotsiaalkindlustuse (social insurance 

schemes) põhitunnused. 
 

Sotsiaalhoolekande tunnused Sotsiaalkindlustuse tunnused 

Hüvitis määratakse tavaliselt 

diskretsioonilise otsuse alusel, mille käigus 

hinnatakse isiku abivajadust ning vajadusel 

kontrollitakse ka majanduslikku seisundit 

(based on a means- or an income-test) 

Hüvitis määratakse teatud tingimuste 

täitumisel, mis võivad olla fikseeritud 

seaduses (statutory and complementary 

insurance schemes) 

Hüvitise määramine toimub abivajaduse 

(demand for support or need for help) alusel 

Hüvitise määramine toimub 

kindlustuspõhimõtte alusel 

Rahastatakse riigi, regionaalsest või kohaliku 

omavalitsuse maksutulust 

Rahastatakse töötajate ja/või tööandjate 

tasutud kindlustusmaksetest (contributory 

benefits), mida võidakse täiendada muust 

maksutulust. Samas pole välistatud 

rahastamine üksnes maksutulust (non-

contributory benefits). 

Tegemist on universaalsete skeemidega, mis 

hõlmavad kõiki kodanikke, residente 

Hõlmab vaid kindlustatud isikuid teatud 

riskide realiseerumisel 

Eelnev maksete tegemine ei ole abi saamise 

tingimuseks 

Eelnev maksete tegemine võib olla abi 

saamise tingimuseks 

 

Lisaks termini määratluse ebaselgusele, tekib kahtlus, kas terminit kasutatakse tavatähendusest 

erinevas tähenduses. Normitehnika Eeskirja § 18 lg 1 p 2 kohaselt määratletakse termin 

õigusaktis õigusselguse eesmärgil, kui terminit kasutatakse tavalisest erinevas tähenduses. Juhul, 

kui termini tavatähendus ja tähendus õigusaktis kattuvad, pole termini defineerimine 

põhjendatud. Praegusel juhul ei näi olevat SHS terminil „sotsiaalhoolekanne“ tavakeelest erinevat 

tähendust. Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on hoolekanne enesega mittetoimetulevate 

inimeste abistamine, sellega seotud mitmesugune tegevus, sotsiaalhooldus. 

 

2.2.2. SHS § 2 p 2 sätestatud termin „toimetulek“ on liialt ebaselge, mis avaldub selles, et 

„toimetulek“ on defineeritud tautoloogiliselt – seadus ütleb, et toimetulek on võime toime tulla. 

Sisuliselt on jäetud termin defineerimata. Teiseks näib, et määratlus ei erine tavakeeles levinud 
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määratlusest, mistõttu pole definitsioon kooskõlas Normitehnika Eeskirja § 18 lg 1 p 2 nõudega, 

mis ütleb, et termin määratletakse, kui seda kasutatakse tavalisest erinevas tähenduses. Eesti 

keele seletav sõnaraamat ütleb, et toimetulek on hakkamasaamine, isiku või pere võime ära elada. 

 

2.2.3. Ka SHS § 2 p 3 sätestatud „sotsiaalteenuse“ määratlus on liialt ebaselge. Selle alusel pole 

võimalik sotsiaalteenuseid eristada muudest teenustest, näiteks sotsiaalkindlustuse valdkonnas 

osutatavatest teenustest. Samuti ei erine käesoleval kujul määratlus tavakeeles levinud 

„sotsiaalteenuste“ määratlusest. Normitehnika Eeskirja § 18 lg 1 p 2 sätestab aga, et termin 

määratletakse õigusaktis, kui seda kasutatakse tavalisest erinevas tähenduses. Eesti keele seletav 

sõnaraamat ütleb, et sotsiaalteenus on inimese v. perekonna toimetulekut soodustav teenus. 

 

2.2.4. SHS § 2 p 4 sätestatud „sotsiaaltoetuse“ määratlus on liialt ebaselge. Selle alusel pole 

võimalik sotsiaaltoetuseid eristada muudest toetustest, näiteks sotsiaalkindlustuse valdkonnas 

makstavatest toetustest. Lisaks ei erine ka siin seaduses kehtestatud määratlus tavakeeles levinud 

sotsiaaltoetuse määratlusest (vt Normitehnika Eeskirja § 18 lg 1 p 2 nõue). Eesti keele seletav 

sõnaraamat ütleb, et sotsiaaltoetus on inimese v. perekonna toimetulekut soodustav rahaline 

toetus. 

 

2.2.5. SHS § 2 p 5 sätestatud „muu abi“ määratlus on liialt ebaselge, kuivõrd selle alusel pole 

võimalik hoolekandelist muud abi eristada teiste valdkondade sotsiaalse turvalisuse 

suurendamisele suunatud tegevustest, näiteks sotsiaalkindlustuse valdkonna tegevustest. 

 

2.2.6. SHS § 2 p 6 on problemaatiline kahel põhjusel. Esiteks on terminit „sotsiaalkorter“ 

kasutatud vaid SHS § 14 lõikes 1, mistõttu on küsitav, kas termini eraldiseisev defineerimine 

SHS § 2 p 6 on üldse vajalik. Teiseks ei erine sotsiaalkorteri määratlus tavakeeles levinud 

sotsiaalkorteri määratlusest (vt Normitehnika Eeskirja § 18 lg 1 p 2 nõue). Eesti keele seletav 

sõnaraamat ütleb, et sotsiaalkorter on linnale, vallale kuuluv eluruum, mida võimaldatakse 

kasutada toimetulekuabi vajaval inimesel v. perekonnal. 

 

2.2.7. SHS § 2 p 10 sätestatud „hoolekandetöötaja“ määratlus on liialt ebaselge. Viimane on 

põhjustatud eelkõige sellest, et termini „sotsiaalhoolekanne“ määratlus on ebaselge. Lisaks on 

arusaamatu, kuidas suhestub termin „hoolekandetöötaja“ SHS § 2 p 11 sätestatud terminiga 

„sotsiaaltöötaja“. Kas kõik sotsiaaltöötajad on ühtaegu ka hoolekandetöötajad? 

 

2.2.8. SHS § 2 p 11 sätestatud termini „sotsiaaltöötaja“ määratlus ei ole kooskõlas Normitehnika 

Eeskirja § 18 põhimõtetega. Esiteks on terminit „sotsiaaltöötaja“ kasutatud vaid SHS § 24 lõikes 

3, mistõttu on küsitav, kas termini eraldiseisev defineerimine SHS § 2 p 11 on üldse vajalik. 

Teiseks, kuigi see on ebaselge, võib termini määratluses sisalduda eraldiseisev regulatsioon. Pole 

välistatud, et SHS § 2 punktist 11 tuleneb nõue, mille kohaselt peab sotsiaaltöötajatel olema 

vastav erialane ettevalmistus. Normitehnika Eeskirja § 18 lg 3 teise lause kohaselt ei tohi terminit 

määratlevasse sättesse lisada eraldiseisvaid regulatiivse toimega sätteid. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 2 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Siinjuures pole välistatud, et 

seaduse uues terviktekstis on siiski vajalik mõisteid sisaldav paragrahv kehtestada. Vastav 

vajadus saab aga selgeks alles pärast uue seaduse teksti valmimist. 
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3. SHS § 3 

 

3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 3. Sotsiaalhoolekande põhimõtted ja ülesanded 

(1) Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on: 

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; 

4) isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine. 

(2) Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks 

või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja 

ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 3 peamisteks puudusteks on: 

 paragrahvi pealkiri ja sisu ei ühti (vt analüüsi punkt 3.2.1); 

 SHS § 3 lg 1 punktis 1 sätestatud inimõiguste järgimise põhimõtte regulatiivne lisandväärtus 

on küsitav (vt analüüsi punkt 3.2.2); 

 SHS § 3 lg 1 p 3, § 3 lg 4, SHS § 14 lg 2, § 24, § 25 lg 2 ja 6-7, § 26, § 27 ja § 28 on 

koostoimes liialt ebaselged. Arusaamatuks jääb, kellel on subjektiivne avalik õigus KOV 

abile ehk kellele peab KOV sobivat hoolekandelist abi osutama (vt analüüsi punkt 3.2.3); 

 SHS § 3 lõikes 2 võib jääda väljend „sotsiaalsete erivajadustega isikud“ liialt ebaselgeks (vt 

analüüsi punkt 3.2.4). 

 

3.2.1. SHS § 3 pealkirja ning SHS § 3 lg 1 sissejuhatava lause kohaselt sätestatakse vaadeldavas 

normis sotsiaalhoolekande põhimõtted. Reaalsuses on seda tehtud vaid minimaalselt, nimetades 

SHS § 3 lg 1 punktis 1 inimõiguste järgimise printsiibi (vt ses osas ka analüüsi punkti 3.2.2). SHS 

§ 3 lg 1 punktides 2-4 sätestatud regulatsiooni ei saa rangelt võttes vaadelda hoolekande 

printsiipidena. Nendest normidest tuleneb pigem see, et hoolekandelisele abile on õigustatud 

toimetulekuraskustes isikud (SHS § 3 lg 1 p 3) ning et abistamiskohustus lasub kas perekonnal 

või avalikul võimul (SHS § 3 lg 1 p 2 ja 4). 

 

3.2.2. SHS § 3 lg 1 p 1 regulatiivne lisandväärtus on küsitav. PS § 14 kaudu on kogu avalik võim 

seotud inimõiguste austamise kohustusega. On arusaamatu, miks on inimõiguste järgimise 

põhimõte, ilma et oleks isegi täpsustatud, milliseid konkreetseid inimõigusi peaks eriliselt silmas 

pidama, esile toodud. Praegusel kujul regulatsioon üksnes kordab PS-st tulenevat. 

 

3.2.3. SHS § 3 lg 1 punktist 3 on koostoimes SHS § 9 lõigetega 1 ja lõigetega 3-5 tuletatav 

õigusreegel, et toimetulekuraskustes isikul /õigusnormi abstraktne faktiline koosseis/ on subjektiivne 

avalik õigus KOV abile /õigusnormi õiguslik tagajärg/ (seonduvalt vt ka SHS § 9 kommentaari). 

 

Seonduvalt olgu selgitatud, et märgitud reegli abstraktse faktilise koosseisu elemendiks olev 

termin „toimetulekuraskustes“ on määratlemata õigusmõiste. Analüüsi autorid leiavad, et kuigi 

SHS § 2 punktis 2 sätestatakse mõiste „toimetulek“ definitsioon, on see tegelikkuses jäetud 
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tegemata. SHS § 2 p 2 sisaldab tautoloogiat, öeldes, et toimetulek on võime igapäevaselt toime 

tulla (seonduvalt vt SHS § 2 p 2 käsitlust). Määratlemata õigusmõistete näol on tegemist selliste 

juriidiliste instrumentidega, millega seadusandja volitab haldusorganit mingit terminit 

kaalutlusõiguse alusel ise sisustama. Selliselt seadusandja loobub mõistele sisu andmisest. 

 

Eelnev tähendab, et kehtiva õiguse alusel peab iga KOV ise määratlema, kellele ta abi osutab. 

Seda tehes pole KOVid siiski vabad – nad peavad arvestama kaalutlusõiguse piiridega, mille seab 

muuhulgas kehtiv õigus, sh seadusandja poolt sätestatud eesmärgid asjakohastes õigusaktides. 

Praegusel juhul tulenevad KOVile mõiste „toimetulekuraskused“ sisustamisel piirid eelkõige 

põhiseadusest ning KOKSist. PS § 28 lg 2 kohaselt peab sisustatav mõiste 

„toimetulekuraskustes“ igal juhul hõlmama isikuid, kelle inimväärikus pole tagatud, ning KOKS 

kohaselt peab KOV arvestama kohalike olude ja võimalustega. Seega võimaldab kehtiv õigus 

olukorra, kus osades KOVides osutatakse abi üksnes inimväärikuseta isikutele ning teistes ka 

paremal järjel isikutele. 

 

SHS § 3 lg 1 p 3 kaudseks puuduseks saab pidada seda, et arusaamatu on, kuidas vaadeldav norm 

suhestub teiste SHS normidega, mis nimetavad samuti isikute grupid, kellele KOV võib olla 

kohustatud abi osutama – seonduvalt vaata vastavate normide kommentaare. Ebaselgeks jääb, kas 

järgmistel isikutel on õigus KOV abile üksnes juhul, kui nad on toimetulekuraskustes või mitte: 

 SHS § 3 lg 2 – isikud, kelle toimetulekuraskuseid on vaja ennetada ja sotsiaalsete 

erivajadustega isikud; 

 SHS § 14 lg 2 – isikud, kellel on raskusi eluruumis liikumisega; 

 § 24 – lapsed ja lapse seaduslikud esindajad; 

 § 25 lg 2 ja 6-7 – perekond, kellelt on laps ära võetud; 

 § 26 – puudega isikud; 

 § 27 – vanurid; 

 § 28 – kinnipidamiskohast vabanenud isikud. 

 

3.2.4. SHS § 3 lõikes 2 võib jääda liialt ebaselgeks, keda mõeldakse „sotsiaalsete erivajadustega 

isikute“ all. Samuti on ebaselge, kuidas väljend „sotsiaalsete erivajadustega isikud“ suhestub 

määratlemata õigusmõistega „toimetulekuraskustes isik“. 

 

3.3. Ettepanek 

 

Kaaluda abi osutamise põhimõtete kehtestamist seaduse uues terviktekstis eraldi paragrahvis. 

Põhimõtete välja töötamisel on soovitav silmas pidada põhimõtete peamist funktsiooni, milleks 

on anda haldusorganitele orientiirid kaalutlusõiguse teostamisel. Kaaluda isikute ringi, kellel on 

subjektiivne avalik õigus KOV abile, sätestamist selgemalt. 
 

 

4. SHS § 4 

 

4.1. Kehtiv õigus 

 
§ 4. Sotsiaalhoolekande subjekt 

(1) Sotsiaalteenuseid, sotsiaaltoetusi ja muud abi on õigus saada: 

1) Eesti alalisel elanikul; 
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2) Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elaval välismaalasel; 

3) Eestis viibival rahvusvahelise kaitse saajal. 

(2) Käesoleva seaduse §-s 23
1
 sätestatud toetusele on õigus Eestis seaduslikul alusel viibival isikul, kes vastab 

nimetatud paragrahvis sätestatud tingimustele. 

(3) Vältimatut sotsiaalabi on õigus saada igal Eestis viibival isikul. 

 

4.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Sotsiaalhoolekande ja sotsiaalkindlustuse subjektide regulatsioon hakkab paiknema 

sotsiaalseadustiku üldosa seaduses, mistõttu käesolevas analüüsis SHS § 4 ei käsitleta. 
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2. PEATÜKK 
 

PEREKONNA ABISTAMISKOHUSTUS 
 

 

 

 

 

Perekonnaliikmete abistamiskohustuse käsitlus on esitatud Ave Henberg’i, Kärt Muller’i ja 

Anneli Alekand’i juriidilises analüüsis „Perekonna kohustused (sotsiaalsete probleemide tõttu) 

abi vajavate pereliikmete ees“, mis on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel aadressil: 

http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/sotsiaalvaldkond.html (13.12.12). 

 

http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/sotsiaalvaldkond.html
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3. PEATÜKK 
 

AVALIKU VÕIMU ABISTAMISKOHUSTUS 
 

 

 

 

 

3.1. ÜLDANALÜÜS: ABISTAMISKOHUSTUSE JAGUNEMINE 

AVALIKU VÕIMU SEES 
 

 

 

 

1. Teema olulisus praktikas 

 

Sotsiaalministeeriumil on alust oletada, et praktikas puudub riigi ja KOV esindajatel sageli selge 

arusaam, milles seisnevad riigi ja KOV ülesanded sotsiaalse kaitse valdkonnas ning kuidas need 

ülesanded omavahel suhestuvad. 

 

Sellise ebaselgusega võivad kaasneda järgmised probleemid3: 

1) Sotsiaalministeerium oletab, et levinud võivad olla juhtumid, kus KOV jätab 

toimetulekuraskustes isikule4 abi osutamata põhjendusel, et nende arvates lasub abistamise 

kohustus riigil; 

2) kuivõrd ülesannete sisu ja jaotus on ebaselged, ei ole võimalik jälgida, kas KOVid neil 

lasuvat ülesannet täidavad või mitte; 

3) keeruline, kui mitte võimatu, on hinnata, millises ulatuses peab vastava ülesande täitmiseks 

eraldama KOVidele ressursse (sh nii rahalisi kui ka mitterahalisi5). 

 

 

2. Kuidas küsimus tekkis? 

 

Enne analüüsi juurde asumist selgitatakse alljärgnevalt lühidalt pealkirjas püstitatud küsimuse 

tekkelugu. 

                                                           
3
 Probleemide esinemist ei saa kindlalt väita, kuna seda pole hetkel analüüsitud. 

4
 Sotsiaalhoolekande seaduse § 3 lg 1 p 3 tähenduses – siinkohal vt KOV tegevust reguleerivate SHS normide 

kommentaari p 2.2.1. 
5
 Nt koolitused, abi tööinstrumentide välja töötamisel jne. 
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SHS normid on võimalik jaotada seaduses nimetatud kohustatud subjektide põhiselt kolmeks: 

SHS § 3 lg 1 p 2, mis paneb pereliikmele kohustuse hoolitseda teiste toimetulekuraskustes 

pereliikmete eest; SHS § 5 lg 4, § 8, § 9, § 11, § 12
1
 lg 2, § 13, § 14, § 15, § 21, § 23, § 24, § 25, 

§ 26, § 27, § 28
1
, § 28

2
, § 29, § 29

1
, § 29

2
, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 41, § 

45, § 46, mis reguleerivad rohkemal või vähemal määral kohalike omavalitsuste kui kohustatud 

subjektide tegevust sotsiaalse kaitse valdkonnas; ülejäänud normid, mis reguleerivad riigi 

tegevust sotsiaalse kaitse valdkonnas. 

 

Vahemärkusena olgu selgitatud, et eelmises lõigus on väljendatud, et SHSis on sätestatud KOV ja 

riigi ülesanded sotsiaalse kaitse valdkonnas ning mitte sotsiaalhoolekande valdkonnas, teadlikult. 

Esiteks on sotsiaalse kaitse osade, sotsiaalkindlustuse ning sotsiaalhoolekande, vahel selge piiri 

tõmbamine keerukas. Analüüsi autoritele ei ole teada, et Eestis oleks kõikehõlmavalt analüüsitud, 

millised Eesti sotsiaalhüvitised on vaadeldavad kindlustus- ning millised hoolekandehüvitistena. 

Teiseks on mitmetel SHSis reguleeritud sotsiaalhüvitistel kindlustushüvitiste tunnused. Nt: 

riikliku lapsehoiuteenuse osutamine (SHS § 12
1
 lg 1) ei sõltu abivajadusest vaid see määratakse 

seaduses sätestatud objektiivsetele kriteeriumidele vastamise korral – üldiselt peetakse 

hoolekandehüvitiste tunnuseks abivajaduse põhist määramist ning sotsiaalkindlustushüvitiste 

tunnuseks abivajadusest sõltumatut hüvitise määramist. Kolmandaks pole välistatud, et KOVid 

osutavad SHS alusel toimetulekuraskustes isikutele ka kindlustuslikke sotsiaalhüvitisi. Nt: SHS § 

23 lg 1 sätestab, et valla- või linnavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi 

kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras 

– pole välistatud, et KOVid maksavad selle normi alusel kindlustustunnustele vastavaid toetusi. 

 

Üldiselt nõustutakse, et suur osa KOVide, kui kohustatud subjektide, tegevust puudutavatest 

normidest on SHSis ebaselged või ei oma regulatiivset mõju. Selline vajakajäämine tuleks SHS 

kodifitseerimise käigus kõrvaldada. 

 

Arutluste käigus, kuidas vastav eesmärk saavutada, selgus, et tegelikult puudub SHS 

kodifitseerimise alamtöögrupi liikmetel ühtne arusaam, milles seisneb KOV ning tegelikult ka 

riigi ülesanne sotsiaalse kaitse valdkonnas. Tulenevalt ei suudetud ka kirjeldada, kas ja kuidas 

KOV ülesanne ja riigi ülesanne erinevad. Kuivõrd ebaselgeks jäi, milles KOV ülesanne seisneb 

ning kas ja kuidas see erineb riigi ülesandest, ei suudetud jõuda üksmeelele, kuidas need kaks 

ülesannet omavahel suhestuvad. Viimane küsimus on oluline hiljutise Riigikohtu lahendi nr 3-4-

1-8-09 valguses, mis rõhutab vajadust riiklikke ja KOV ülesandeid eristada. Seetõttu otsustati 

teemat analüüsida. 

 

 

3. Alaküsimused pealkirjas püstitatud küsimusele vastuse leidmiseks 

 

Selleks, et vastata küsimusele, kuidas jagunevad riigi ja KOV ülesanded sotsiaalse kaitse 

valdkonnas, analüüsitakse alljärgnevalt: 

 millised ülesanded Eesti riigivõimul6 sotsiaalse kaitse valdkonnas lasuvad, jättes selles 

                                                           
6
 Terminit „riigivõim“ kasutatakse siin laias institutsionaalses tähenduses. Selle kohaselt on riigivõim iga 

institutsionaliseerutud avaliku võimu kandja ja selle organ, s.t nii riik ise kui ka kõik riigist alamal seisvad avalik-
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analüüsi faasis ülesanded riigiorganite, sealhulgas halduse kandjate põhiselt eristamata (vt 

analüüsi punkt 4). Vastav käsitlus saab olema väga põgus, kuna Eesti sotsiaalkaitselisi 

ülesandeid on õiguskirjanduses juba käsitletud7; 

 millised ülesanded nende hulgast on pandud riigile ja millised KOVidele (vt analüüsi punkt 

5). Siinkohal olgu selgitatud, et fookuses on just riik ja KOV. Muude riigiorganite rolli ei 

uurita. 

 

 

4. Millised ülesanded Eesti riigivõimul sotsiaalse kaitse valdkonnas lasuvad? 

 

4.1. Sissejuhatavalt 

 

Järgnevalt käsitletakse, millised ülesanded panevad Eesti riigivõimule sotsiaalse kaitse 

valdkonnas: 

1) põhiseadus; 

2) välislepingud; 

3) seadused. 

 

Analüüsimata jäetakse, millised ülesanded tulenevad seaduse alusel antud õigusaktidest (nt KOV 

õigusaktidest). 

 

4.2. Põhiseadusest tulenevad riigivõimu ülesanded sotsiaalse kaitse valdkonnas 

 

4.2.1. Põhiseaduses on riigivõimu ülesanded sotsiaalse kaitse valdkonnas sätestatud §-s 10 ning § 

28 lõigetes 2-4. Nende hulgas eristatakse: 

1) PS §-st 10 ning § 28 lõikest 3 tulenevaid riigivõimu objektiivseid ülesandeid; 

2) PS § 28 lg 2 ja 4 sätestatud subjektiivsetele (põhi)õigustele vastavaid objektiivseid 

ülesandeid. 

 

Kuna viidatud põhiseaduse normid on väga napisõnalised, on ka riigivõimu ülesanded 

määratletud lakooniliselt. Seetõttu tuleb PS normide (ja ka riigivõimu ülesannete) sisu avada 

ulatusliku tõlgendamise teel. Riigikohus on siinjuures juurutanud järgmise praktika. Juhul kui PS 

normi reguleerimisalas on Eesti ennast sidunud mõne välislepinguga, võetakse neid 

välislepinguid PS avamisel arvesse (nt: 21. jaanuari 2004.a lahendi nr 3-4-1-7-03 punkt 20). 

Sotsiaalõigusega tegelenud õigusteadlase selgituse kohaselt tehakse seda mõistlikul määral. 

Muuhulgas toob see kaasa selle, et PS § 10 ja 28 sisu on ajas muutuv, sõltudes otseselt 

välislepingutest, millega Eesti konkreetsel ajahetkel seotud on. 

 

Kuigi kirjeldatud PS tõlgendusviis on tavaks, pakuvad analüüsi autorid välja lõhipõhjendused, 

miks võiks PS normidele anda ka iseseisva, välislepingutest sõltumatuma sisu: 

(1) saab argumenteerida, et Eestile siduvad välislepingud ei saa määrata PS normide sisu, kuna 

                                                                                                                                                                                            
õiguslikud juriidilised isikud (nt Piirissaare vald, Tartu Ülikool, advokatuur jne). Vt täpsemalt: Eesti Vabariigi 

põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine, täiendatud väljaanne, 2008, lk 47, punkt 2.1. 
7
 Sealhulgas: Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine, täiendatud trükk, 2008. Berit Aaviksoo, 

Taavi Annus. Riigi, kohaliku omavalitsuse, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel 

sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica 2002, eriväljaanne. Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 

2001, eriväljaanne. 
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nad on PS § 123 kohaselt õigusaktide hierarhias PS-st alamalseisvad8. Välislepingud on 

omakorda ülimuslikud seaduste ning seadusest alamal seisvate õigusaktide suhtes9. Kõrgema 

õiguse kehtimise prioriteet ütleb, et madalama õigusega ei saa määrata kõrgema õiguse sisu, 

vaid madalam õigus peab olema kõrgema õigusega kooskõlas10. 

 PS välislepingutest eraldiseisvale sisule viitab ka see, et enne välislepingu sõlmimist peab 

kontrollima selle kooskõla Eesti PS-ga. Eeldatavasti ei tähenda see seda, et tegelikkuses 

kontrollitakse eelkõige välislepingu vastavust Eesti poolt juba sõlmitud teistele 

välislepingutele. Samuti on võimalik kontrollida juba Eestile siduva välislepingu kooskõla 

PS-ga. Kas viimasel juhul toimuks siis samuti eelkõige välislepingu vastavuse kontroll 

teistele siduvatele välislepingutele? 

 käsitlus, mille kohaselt on välislepingud PS-st alamalseisvad ning ei saa seetõttu määrata PS 

sisu, ei välista põhimõtet, et riik ei või välislepingu täitmata jätmist õigustada teiste riikide 

ees siseriikliku õigusega, sh põhiseadusega. Eristada saab sise- ning välissuhet. See, et Eesti 

riik on kohustatud oma lepingulisi kohustusi teiste riikide ees täitma (pacta sunt servanda) 

[nn välissuhe], ei tähenda automaatselt seda, et vastav välisleping peaks Eesti-siseses 

õigusaktide hierarhias asetsema kõigist teistest õigusaktidest kõrgemal [nn sisesuhe]; 

(2) juhul, kui PS normi sisu võrdsustada välislepingu sätte sisuga, võib tagajärjeks olla see, et 

välislepingu säte, mis ei peaks olema Eesti kohtutes otsekohalduv, hakkab PS kattevarjus 

omama otsekohalduvat õigusmõju. Viimane on eriti oluline PS § 28 lg 2 ja 4 puhul, mis 

sisaldavad subjektiivseid (põhi)õiguseid ning millele üksikisikud saavad kohtutes tugineda. 

Välislepingud toovad üldjuhul õiguseid ja kohustusi üksnes selle lepingu pooleks olevatele 

riikidele. Üksikisikud saavad välislepingutest omandada õiguseid ja kohustusi vaid juhul, kui 

välislepingus on selliselt sõna-selgelt kokku lepitud või kui kohtu poolt on tuvastatud, et 

välislepingu norm on otsekohalduv (mis eeldab teatud juriidilistele kriteeriumidele 

vastamist); 

(3) juhul, kui kohus võrdsustab PS normi sisu välislepingutest tulenevaga, võib, kuid ei pruugi, 

kohus asuda seadusandja rolli. Nagu ülal mainitud, toovad välislepingud reeglina kohustusi 

riikidele, nõudes meetmete võtmist välislepingutes kokkulepitu saavutamiseks. See võib 

muuhulgas nõuda regulatiivsete meetmete tarvitusele võtmist riigi seadusandja poolt. Juhul, 

kui seadusandja pole veel jõudnud viimast teha, kuid kohus kohaldab PS rakendamisel 

välislepingu nõudeid sellegipoolest, võib, kuid ei pruugi, kohus tegutseda seadusandja 

asemel. Selline tulemus võib minna vastuollu Riigikohtu poolt 07. juunil 2011.a lahendi nr 3-

4-1-12-10 punktis 58 väljendatuga: „Sotsiaalsete õiguste tagamisel on seadusandjal avar 

diskretsiooniõigus ja kohtud ei tohi seadusandja asemel asuda langetama sotsiaalpoliitilisi 

otsuseid. Sotsiaalsete põhiõiguste täpsem maht sõltub ka riigi majanduslikust olukorrast.“ 

 

Järgnevalt kirjeldatakse väga lühidalt, millised objektiivsed (vt analüüsi punkt 4.4.2) ning 

subjektiivsetele õigustele vastavad objektiivsed kohustused (vt analüüsi punkt 4.2.3) riigivõimule 

viidatud PS normidest tulenevad. Seda tehes esitatakse esmalt väga lühike PS normide tõlgendus, 

mis ei võta Eestile siduvate välislepingute sätteid arvesse ning seejärel märgitakse vaid 

lakooniliselt, et välislepingute arvesse võtmisel vastav tõlgendus ilmselt muutuks. Viimast välja 

                                                           
8
 Sealhulgas: Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine, täiendatud trükk, 2008. Berit Aaviksoo, 

Taavi Annus. Riigi, kohaliku omavalitsuse, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel 

sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica 2002, eriväljaanne. Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 

2001, eriväljaanne. 
9
 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne, 2008, lk 609, punkt 7. 

10
 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne, 2008, lk 57, punkt 2.3.2.1. 
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ei pakuta. 

 

4.2.2. PS §-s 10 on sätestatud sotsiaalriigi printsiip, millest tuletatakse riigivõimu objektiivne 

kohustus võtta tarvitusele meetmed kodanike (samuti teiste riigis viibijate) sotsiaalse kaitse 

tagamiseks11. Õiguskirjanduses on argumenteeritud, et põhiseadus nõuab vaid minimaalse 

sotsiaalse kaitse tagamist12. Pole välistatud, et PS § 10 välislepingute abil sisustamisel jõutakse 

tõlgenduseni, mille kohaselt nõuab PS minimaalsest kõrgemal tasemel sotsiaalse kaitse tagamist. 

 

Samuti tuleneb objektiivne kohustus PS § 28 lõikest 3, mis ütleb, et riik peab võtma tarvitusele 

meetmeid vabatahtliku ja omavalitsusliku hoolekande edendamiseks13. Tegemist on 

korraldusnormiga14, mis kohustab riiki KOV hoolekannet soodustama, sealhulgas jälgima, et 

KOVidel ei lasuks ülejõukäivaid ülesandeid. Ka siin pole välistatud, et välislepingute põhjal saab 

kujundada teistsuguse tõlgenduse. 

 

4.2.3. PS 28 lg 2 sätestab eaka, töövõimetu, toitja kaotanud ja puuduses viibiva isiku subjektiivse 

põhiõiguse abile, millele vastab riigivõimu objektiivne kohustus sellisele isikule ka abi osutada. 

Jättes taas välislepingud kõrvale, on võimalik argumenteerida, et kuigi PS § 28 lg 2 loetleb neli 

isikute ringi, kellel on õigus abile, tuleb seda tõlgendada siiski selliselt, et subjektiivne õigus on 

vaid puuduses isikutel, sealhulgas puuduses viibival eakal, töövõimetul ja toitja kaotanud isikul. 

Siinjuures olgu märgitud, et termin „puudus“ pole kindlasti üheselt defineeritav. Riigikohus on 

lahendis nr 3-4-1-7-03 avanud puuduse mõiste materiaalse vaesuse kaudu, kuid see ei välista ka 

muid puuduse käsitlusi. Kuivõrd Eesti PS näeb ette minimaalse sotsiaalsete põhiõiguste 

kontseptsiooni, seisneb abi vaid toiduks ja kehahoolduseks hädavajaliku, lihtsa riietuse ja 

eluaseme andmises ning vaimse, kultuurilise ja poliitilise eksistentsi põhieelduste tagamises.15 

Pole välistatud, et tõlgendades PS sisu välislepingute abil, on võimalik jõuda tulemusele, mille 

kohaselt on PS-st tulenev subjektiivne (põhi)õigus abile mitte üksnes juba puuduses viibivatel 

isikutel vaid ka teatud muudele tunnustele vastavatel isikutel ning et abi ise peab olema 

minimaalsest kõrgemal tasemel. 

 

Teiseks tuleneb riigivõimule objektiivne kohustus PS § 28 lõikes 4 sätestatud subjektiivsest 

(põhi)õigusest. Nimetatud norm asetab lasterikkad pered ja puuetega inimesed riigi ja kohalike 

omavalitsuste erilise hoole alla. On leitud, et PS § 28 lg 4 tuleb tõlgendada koosmõjus sama 

paragrahvi lõikega 2, millest tulenevalt on subjektiivne õigus hoolele üksnes puuduses lastel ja 

puuduses puuetega isikutel. Minimaalse sotsiaalsete põhiõiguste kontseptsiooni tõttu seisneb 

vastav hool vaid hädavajaliku tagamises.16 Ka siin ei saa välistada, et võttes arvesse 

välislepingutes sätestatut, annab PS § 28 lg 4 õiguse abile ka puuduses mitte viibivatele lastele ja 

puuetega inimestele ning et abi ise peab olema minimaalsest ulatuslikum. 

 

4.3. Välislepingutest tulenevad riigivõimu ülesanded sotsiaalse kaitse valdkonnas 

 

                                                           
11

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne, 2008, lk 114 punktid 3.2 ja 

3.2.1. 
12

 Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001, eriväljaanne, punkt 8.3. 
13

 Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001, eriväljaanne, punktid 3.2.2.3 ja 8.3.5. 
14

 Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001, eriväljaanne, punkt 3.2.2.3. 
15

 Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001, eriväljaanne, punkt 3.2.2.3. 
16

 Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001, eriväljaanne. 
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Lisaks PS-le tulenevad riigivõimule kohustused ka Eestile siduvatest välislepingutest. Põhjalik 

ülevaade nendest on esitatud Ave Henberg’i, Kärt Muller’i ja Anneli Alekand’i kodifitseerimise 

käigus koostatud juriidilises analüüsis „Perekonna kohustused oma abivajavate pereliikmete ees“. 

Käesolevas analüüsis ei hakata seda kordama. 

 

4.4. Seadustest tulenevad riigivõimu ülesanded sotsiaalse kaitse valdkonnas 

 

Seaduste tasandil on riigivõimu ülesanded sotsiaalse kaitse valdkonnas sätestatud eelkõige SHSis 

ning vähesel määral ka KOKSis. 

 

SHS § 11
1
-11

14
 sätestavad rehabilitatsiooniteenuse osutamise, SHS § 11

15
-11

53
 näevad ette 

erihoolekandeteenuste osutamise ülesande, SHS § 12
1
-12

8
 reguleerivad lapsehoiuteenuse 

osutamist, SHS § 11 lg 3 sätestab sotsiaalnõustamise korraldamise ülesande, SHS § 14 lg 2 

sätestab eluruumi kohandamise teenuse osutamise ülesande jne. KOKS § 6 lg 1 ja 2 sätestavad 

hoolekande korraldamise ülesande KOVidele. 

 

Täiendavalt olgu selgitatud, et seadusest tulenevad riigivõimu ülesanded võib tinglikult jagada 

kolme gruppi: 

1) PS-st tulenevate ülesannete realiseerimiseks sätestatud ülesanded; 

2) Eestile siduvatest välislepingutest tulenevate ülesannete realiseerimiseks sätestatud 

ülesanded ning 

3) täiendavad riigivõimu ülesanded, mis ei ole sätestatud PS-st või välislepingutest tulenevate 

ülesannete realiseerimiseks. PS § 65 punkti 16 alusel on seadusandjal õigus võtta ja 

määratleda ka muid ülesandeid, nt reguleerida kõrgema sotsiaalse kaitse (sätestades laiema 

isikute ringi, kellele sotsiaalhüvitisi pakutakse ja / või sätestades heldema sotsiaalse kaitse), 

kui PS ja välislepingud ette näevad. 

 

Vastav eristamine võib osutuda relevantseks juhul, kui seadusandja soovib mõnd ülesannet 

kitsendavalt muuta või kaotada (nt piirata või lõpetada teatud sotsiaalhüvitise osutamise). Sellisel 

juhul tuleb muuhulgas analüüsida, kas tegemist võib olla ülesandega, mis on sätestatud PS-st 

tuleneva ülesande täitmiseks, mis võib omakorda piirata seadusandja tegutsemisruumi. Nt on 

õiguskirjanduses leitud, et PS § 28 lg-st 2 tulenevat abi osutamise ülesannet realiseeritakse 

toimetulekutoetuse maksmise kaudu17. Sellest johtub omakorda, et kui lõpetada puuduses 

isikutele toimetulekutoetuse maksmine, ilma et neile osutataks selle asemel muud sotsiaalhüvitist, 

võib tekkida olukord, kus puuduses isikute subjektiivne (põhi)õigus abile jääb rahuldamata. PS 

valguses ei ole selline olukord aktsepteeritav. 

 

 

5. Millised analüüsi punktis 4 kirjeldatud ülesannetest sotsiaalse kaitse valdkonnas lasuvad 

riigil ja millised KOVidel? 

 

5.1. Sissejuhatavalt 

 

Järgnevalt uuritakse, kuidas PS, välislepingud ja seadused nendes sätestatud ülesandeid sotsiaalse 

kaitse valdkonnas riigi ja KOVi vahel jaotavad. Fookuses on just riik ja KOV. Muude 

                                                           
17

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne, 2008, lk 308 punkt 10.4.4. 
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riigiorganite rolli ei uurita, kuigi see võib eksisteerida (nt võivad teatud ülesanded lasuda 

seadusandjal). 

 

Siinjuures olgu selgitatud, et alljärgnevad seisukohad on kujundatud nii palju kui võimalik 

arvestades praktikas toimuvaga. Reaalsuses täidavad sotsiaalse kaitse ülesandeid nii riik kui 

KOVid. Riiklikult makstakse toimetulekutoetust, osutatakse rehabilitatsiooniteenust, 

erihoolekandeteenuseid, lapsehoiuteenust jne. Kohalikud omavalitsused omakorda osutavad 

vältimatut sotsiaalabi, annavad eluruumi, tegelevad sotsiaalnõustamisega, isikute hooldamisega, 

koduteenuste osutamisega jne. Samuti osutavad KOVid mitmeid sotsiaalhüvitisi, mida SHS ei 

reguleeri. Kahjulik oleks kujundada selline juriidiline tõlgendus, millest tuleneks, et riik või 

KOVid on seni tegutsenud sotsiaalse kaitse valdkonnas ebaõigelt, oma pädevuse piire ületades. 

Näiteks oleks väga problemaatiline järeldada, et kogu sotsiaalhoolekanne on üksnes KOVide 

olemuslik ülesanne ning kui riik asub samuti hoolekandelist sotsiaalhüvitist osutama (nt osutama 

lapsehoiuteenust või asenduskoduteenust), siis on tegemist KOV olemusliku ülesande nö 

kaaperdamisega. Raske on näha sellise tõlgenduse mõttekust. 

 

5.2. PS-st tulenevate ülesannete jaotus 

 

5.2.1. Alljärgnevalt käsitletakse, kuidas PS jaotab riigi ja KOVide vahel: 

1) PS §-st 10 ja § 28 lõikest 3 tulenevad objektiivsed kohustused (vt analüüsi punkt 5.2.2) ning 

2) PS § 28 lõigetes 2 ja 4 sätestatud subjektiivsetele õigustele vastavad objektiivsed kohustused 

(vt analüüsi punkt 5.2.3). 

 

5.2.2. PS § 10, milles sätestatud sotsiaalriigi põhimõttest tuletatakse riigivõimu objektiivne 

kohustus tagada sotsiaalne kaitse, ei ütle iseenesest, millistel riigiorganitel, sealhulgas halduse 

kandjatel, see ülesanne lasub. Analüüsi eesmärgist lähtuvalt on ehk olulisim, et PS § 10 ka ei 

vabasta ühtegi riigiorganit, sealhulgas riiki ega KOVi sotsiaalkaitselistest objektiivsetest 

ülesannetest. Arvestades praktikas toimuvaga, kus vaadeldavaid ülesandeid täidavad mõlemad, 

saab ilmselt väita, et PS võimaldab näha sotsiaalse kaitse tagamist riigi ja KOV ülesandena. 

Argumenti, et sotsiaalkaitse korraldamine on riigi kõrval kindlasti ka KOVide kohustus, toetab ka 

PS § 154, mille osas on leitud, et selle alusel on sotsiaalse kaitse tagamine üks KOVide 

olemuslikest ülesannetest18. KOKS § 6 lg 1 ja 2 muudavad selle lausa kohustuslikuks 

omavalitsuslikuks ülesandeks19. Viimase sisu on omakorda konkretiseeritud SHSis. 

 

PS § 28 lõikest 3 võrsuv ülesanne edendada omavalitsuslikku hoolekannet lasub loogiliselt 

eelkõige seadusandjal ja riigil. Kuid ka see norm viitab tegelikkuses nii riigi kui ka KOVide 

samaaegsele seotusele hoolekandega. R. Alexy selgitab, et tegemist on normiga, mis soovib 

sotsiaalsete probleemide lahendamist omavalitsuslike jõududega ja paneb riigile selle edendamise 

kohustuse, kuid ei vabasta riiki tagamise kohustusest20. Tegemist on subsidiaarsuse idee 

                                                           
18

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2002, lk 642-643. 
19

 Siinkohal vt lisaks Riigikohtu 16. märtsi 2010.a otsuse nr 3-4-1-8-09 p 53, milles on öeldud: „Seadusandjal [s.t 

mitte otseselt PS-st tulenevalt] on õigus muuta mõne kohaliku elu ülesande täitmine omavalitsusüksusele 

kohustuslikuks (seadusest tulenev omavalitsusülesanne), kui see on enesekorraldusõigust arvestades 

proportsionaalne abinõu põhiseadusega lubatud eesmärgi saavutamiseks. Omavalitsuslikud ülesanded jagunevad 

niisiis seadusest tulenevaiks omavalitsusülesandeiks (ka "kohustuslikud omavalitsuslikud ülesanded") ja muudeks 

ülesanneteks (ka "vabatahtlikud omavalitsuslikud ülesanded"), mille täitmine ei ole seadusega ette kirjutatud.“ 
20

 Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001, eriväljaanne, punkt 8.3.5. 
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väljendusega, mille kohaselt peaks isikule abi osutama talle lähim avaliku võimu kandja21. 

 

5.2.3. Samuti on riik ja KOVid mõlemad seotud PS § 28 lõigetes 2 ja 4 sätestatud subjektiivsete 

põhiõiguste rahuldamise kohustusega. 

 

Kuigi PS § 28 lg 2 sätestab, et Eesti kodanikul on õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, 

toitjakaotuse ja puuduse korral, tuleb sõna „riigi“ all mõista siiski kogu riigivõimu, sh riiki ja 

KOVe. Vastupidine tõlgendus läheks taas vastuollu praktikas toimuvaga. Tõusetuks küsimus, 

miks osutavad KOVid puuduses isikutele vältimatut sotsiaalabi, annavad eluruumi ja osutavad 

muid puuduses isikutele suunatud sotsiaalhüvitisi. Kas KOVid on senini eneselegi arusaamatult 

täitnud riiklikku ülesannet, mida peaks finantseerima riik? Samastades sõna „riik“ terminiga 

„riigivõim“, nähtub sarnaselt PS §-le 10, et PS § 28 lg 2 ei ütle iseenesest, millistel riigiorganitel 

subjektiivse põhiõiguse rahuldamise kohustus lasub. Oluline on, et PS § 28 lg 2 ka ei vabasta 

ühtegi riigiorganit, sh riiki või KOVe, selle ülesande täitmisest. Seega saab järeldada, et PS 

võimaldab näha sotsiaalsete põhiõiguste rahuldamist mõlema, riigi ja KOVide, ülesandena. Ka 

siin on vaja lisaks arvesse võtta PS § 154, mis näeb abivajajatele abi osutamist KOV olemusliku 

ülesandena22 ning PS § 28 lg 3, mis näeb ette ka riigi rolli abi osutamisel (siinkohal vt täiendavalt 

analüüsi punkti 5.2.2). 

 

PS § 28 lg 4 ütleb lausa sõnaselgelt, et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja 

kohalike omavalitsuste erilise hoole all. 

 

5.2.4. Lõpetuseks olgu kordavalt märgitud, et kuigi PS võimaldab järeldada, et sotsiaalse kaitse 

tagamine on nii riigi kui KOVide ülesanne, ei ütle PS, millised konkreetsed ülesanded riigil ja 

KOVidel siis lasuvad. Muuhulgas ei anna PS selget juhtnööri, kes on need isikud, kellele riik ja 

KOVid peavad abi osutama. Millistele tunnustele peab isik vastama, et ta abi saamiseks 

kvalifitseeruks? Samuti ei määratle PS selgelt, millisel tasemel sotsiaalne kaitse tuleb riigil ja 

KOVidel abivajavatele isikutele tagada. Analüüsi punktis 4.2 jõuti järeldusele, et PS tõlgendamist 

raskendab veelgi asjaolu, et ebamäärane on, millisel määral peaks arvesse võtma välislepinguid 

ning pea võimatu on prognoosida, milliste järeldusteni jõuaks kõrgeima astme kohus. 

 

Tuginedes PS § 28 lg 2 teisele lausele, saab väita, et ülesannete konkretiseerimise ning ka 

täpsema jaotuse kehtestamise funktsioon on seadusandjal. Viidatud norm sätestab, et abi liigid, 

ulatuse ning saamise tingimused ja korra sätestab seadus. Ka Riigikohus on oma (ülal juba 

tsiteeritud) 07. juuni 2011.a lahendi nr 3-4-1-12-10 punktis 58 öelnud: „Sotsiaalsete õiguste 

tagamisel on seadusandjal avar diskretsiooniõigus /…/. Sotsiaalsete põhiõiguste täpsem maht 

sõltub ka riigi majanduslikust olukorrast.“ 

 

5.3. Välislepingutest tulenevate ülesannete jaotus 

 

Eestile siduvad välislepingud ei kirjuta ette, milline Eesti riigivõimu haru peab neist tulenevaid 

ülesandeid täitma. Välislepingute pooleks on Eesti riik tervikuna ning pole oluline, millise 
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 Robert Alexy. Põhiõigused Eesti põhiseaduses. Juridica 2001, eriväljaanne, punkt 3.2.2.3. 
22

 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2002, lk 642-643. 
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riigisisese korralduse abil sotsiaalsed õigused tagatakse23. Seega on seadusandja otsustada, 

pidades silmas põhiseadusest tulenevaid põhimõtteid, milliste meetmete abil ta vastavad 

eesmärgid saavutab ning milline riigivõimu tasand on kõige kohasem seda tegevust ellu viima. 

 

5.4. Seadustest tulenev ülesannete jaotus 

 

5.4.1. Riigi ja KOVide ülesandeid on niivõrd kuivõrd täpsustanud seadusandja, sätestades 

kehtivas õiguses (KOKSis ja SHSis), milliseid konkreetsemaid ülesandeid peavad sotsiaalse 

kaitse valdkonnas täitma riik ning milliseid KOVid. 

 

Olgu selgitatud, et õigusteooria kohaselt tuvastatakse riigi ülesandeid eeskätt selle kaudu, et need 

on seaduses otsesõnu riigi ülesannetena nimetatud. Kõik see, mida seadusandja seadusega 

deklareerib olevat riigi pädevuses, seda tõepoolest ka on24. Riigi ülesannete tunnuseks on 

muuhulgas, et neid täidetakse vahetu või kaudse riigihalduse kaudu ning finantseeritakse 

riigieelarvest. 

 

Omavalitsuslike ülesannete tuvastamine on keerulisem. Seadustes sätestatakse teadupärast 

kohustuslikud omavalitsuslikud ülesanded ning riiklikud ülesanded, mille täitjateks on KOVid. 

Samuti võidakse seaduses ette näha KOVide vabatahtlikud ülesanded. Kohati on raske hinnata, 

millise ülesandega on tegemist. 

 

Ebaselgus KOVidel lasuvate ülesannete iseloomus viis selleni, et ajendatuna Riigikohtu otsusest 

nr 3-4-1-8-09 andis Vabariigi Valitsus korralduse ministeeriumitel analüüsida oma valitsemisala 

seaduseid ning selgeks teha, millised nendes sätestatud KOV ülesannetest on (i) riiklikud, (ii) 

millised kohustuslikud omavalitsuslikud ning (iii) millised vabatahtlikud omavalitsuslikud. 

Analüüsi teostamisel tuli juhinduda Siseministeeriumi vastavasisulisest juhisest25. Vastava 

analüüsi viis läbi ka Sotsiaalministeerium. 

 

5.4.2. Siinkohal ei hakata Sotsiaalministeeriumi poolt SHSis sätestatud avalike ülesannete 

analüüsi kordama. 

 

Siiski olgu lühidalt märgitud, et riiklike ülesannetena saab SHSis liigitada (mitteammendav 

loetelu): toimetulekutoetuse maksmise (SHS § 22-22
3
), rehabilitatsiooniteenuse osutamise (SHS 

§ 11
1
 jj), erihoolekandeteenuste osutamise (SHS § 11

15
 jj), lapsehoiuteenuse osutamise (SHS § 

12
1
 jj), asenduskoduteenuse osutamise (SHS § 15

1
 jj), abivahendite andmise (SHS § 12), 

sotsiaaltoetuse maksmise Eestisse elama asunud isikule (SHS § 23
1
), tasu maksmise lapse 

hooldamise eest teises perekonnas (SHS § 25
1
 jj). 

 

Omavalitsuslikud ülesanded on (mitteammendav loetelu): vältimatu sotsiaalabi osutamine (SHS § 

28
1
), sotsiaalnõustamine (SHS § 11), koduteenuste osutamine (SHS § 13), eluasemeteenuste 

osutamine (SHS § 14), invatranspordi korraldamine (SHS § 26 lg 1 p 4). Nagu KOV tegevust 
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 Berit Aaviksoo, Taavi Annus. Riigi, kohaliku omavalitsuse, perekonna ja muude isikute kohustused 

põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica 2002, eriväljaanne, lk 42. 
24

 Siseministeerium. Kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete ja kohaliku omavalitsuse üksuste täidetavate 

riiklike ülesannete piiritlemise juhend. 03. mai 2010.a, lk 7 ja 11. 
25

 Siseministeerium. Kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete ja kohaliku omavalitsuse üksuste täidetavate 

riiklike ülesannete piiritlemise juhend. 03. mai 2010.a. 
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reguleerivate SHS normide analüüsist nähtub, on juriidiliselt ebaselge, kas vaadeldavad 

ülesanded on KOVidele täitmiseks kohustuslikud või vabatahtlikud. 

 

5.4.3. Viimasena olgu selgitatud, et ei riigi ega ka omavalitsuslike ülesannete kataloog pole 

kinnine. Seadusandjal on õigus kehtestada riigile täitmiseks uusi ülesandeid ning samuti on 

seadusandjal õigus panna KOVidele täitmiseks (i) uusi riiklikke ülesandeid ja sätestada (ii) uusi 

omavalitsuslikke kohustuslikke ülesandeid. Seda tehes tuleb muidugi järgida teisi 

põhiseaduslikke printsiipe (nt proportsionaalsust). 

 

Riigi tasandil (riikliku ülesandena) võib olla sotsiaalhüvitise osutamise korraldamine põhjendatud 

näiteks tulenevalt avalikust huvist lahendada küsimus terves riigis ühtemoodi või põhjusel, et 

kohalike omavalitsuste tasandil ei annaks see efektiivset tulemust.26 

 

KOV-dele riigi ülesannete täitmiseks panemine võib avalikku huvi silmas pidades olla 

otstarbekas, sest nii tagatakse riigi ülesannete täitmine kõikjal riigi territooriumil kohalikust 

olukorrast hästi informeeritud valla- ja linnaametnike poolt, mis tagab subsidiaarsuspõhimõtte 

järgimise.27 

 

Samuti võib seadusandja teha teatud omavalitsuslikud ülesanded täitmiseks kohustuslikuks. 

Sealjuures peab aga arvestama KOVide suutlikkusega. KOV haldusjõu ebapiisavusel peab 

seadusandja jätma ülesande kohustuslikuks tegemata, nägema ette vajalikud toetusmeetmed või 

võtma ülesande täitmise riigi kompetentsi.28 

                                                           
26

 Ü. Madise. Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduses. Magistritöö. TÜ 

õigusteaduskond, 2001, lk 40.  
27

 Siseministeerium. Kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete ja kohaliku omavalitsuse üksuste täidetavate 

riiklike ülesannete piiritlemise juhend. 03. mai 2010.a, lk 6. 
28

 Siseministeerium. Kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete ja kohaliku omavalitsuse üksuste täidetavate 

riiklike ülesannete piiritlemise juhend. 03. mai 2010.a, lk 9. 
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3.2. KOV ABISTAMISKOHUSTUST REGULEERIVATE NORMIDE 

KOMMENTAAR 
 

 

 

1. SHS § 3 

 

1.1. Kehtiv õigus 

 
§ 3. Sotsiaalhoolekande põhimõtted ja ülesanded 

(1) Sotsiaalhoolekande põhimõteteks on: 

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; 

4) isiku ja perekonna toimetuleku soodustamine. 

(2) Sotsiaalhoolekande ülesanneteks on isikule või perekonnale toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks 

või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isiku sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja 

ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 3 kommentaar on esitatud käesoleva analüüsi 1. peatükis, mistõttu ei hakata seda siin täies 

ulatuses uuesti ära tooma. KOV abistamiskohustust reguleerivate normide kommentaari käsitluse 

terviklikkuse huvides olgu siiski selgitatud, et analüüsi autorite arvates (vastav seisukoht võib 

olla vaieldav), tuleneb SHS § 3 lg 1 punktist 3 koostoimes SHS § 9 lg 1 ja lg 3-5 õigusreegel, 

mille kohaselt on toimetulekuraskustes isikul /õigusnormi abstraktne faktiline koosseis/ õigus 

KOV abile /õigusnormi õiguslik tagajärg/. 

 

Märgitud reegli abstraktse faktilise koosseisu elemendiks olev termin „toimetulekuraskustes“ on 

määratlemata õigusmõiste
29

. Analüüsi autorid leiavad, et kuigi SHS § 2 punktis 2 sätestatakse 

mõiste „toimetulek“ definitsioon, on see tegelikkuses jäetud tegemata. SHS § 2 p 2 sisaldab 

tautoloogiat, öeldes, et toimetulek on võime igapäevaselt toime tulla (seonduvalt vt SHS § 2 p 2 

käsitlust). 

 

Määratlemata õigusmõistete näol on tegemist selliste juriidiliste instrumentidega, millega 

seadusandja volitab haldusorganit mingit terminit kaalutlusõiguse alusel ise sisustama. Selliselt 

                                                           
29

 Määratlemata õigusmõiste osas vt: Kaire Pikamäe. Kaalutlusõigus ja selle kohtulik kontroll. Magistritöö, 2003, lk 

18-20. Kättesaadav internetis (09. veebruar 2011.a seisuga): 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/680/5/Pikamae.pdf 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/10062/680/5/Pikamae.pdf
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seadusandja loobub mõistele sisu andmisest. 

 

Eelnev tähendab, et kehtiva õiguse alusel peab iga KOV ise määratlema, kellele ta abi osutab. 

Seda tehes pole KOVid siiski vabad – nad peavad arvestama kaalutlusõiguse piiridega, mille seab 

muuhulgas kehtiv õigus, sh seadusandja poolt sätestatud eesmärgid asjakohastes õigusaktides. 

Praegusel juhul tulenevad KOVile mõiste „toimetulekuraskused“ sisustamisel piirid eelkõige 

põhiseadusest ning KOKSist. PS § 28 lg 2 kohaselt peab sisustatav mõiste 

„toimetulekuraskustes“ igal juhul hõlmama isikuid, kelle inimväärikus pole tagatud, ning KOKS 

kohaselt peab KOV arvestama kohalike olude ja võimalustega. Seega võimaldab kehtiv õigus 

olukorda, kus osades KOVides osutatakse abi üksnes inimväärikuseta isikutele ning teistes ka 

paremal järjel isikutele. 

 

 

2. SHS § 5 

 

2.1. Kehtiv õigus 

 
§ 5. Sotsiaalhoolekande korraldamine 

(1) Sotsiaalhoolekannet korraldavad sotsiaalminister, maavanemad ja kohalik omavalitsus. 

(2) Riiklikku sotsiaalhoolekannet korraldavad sotsiaalminister ja maavanemad. 

(3) Maavanem korraldab maakonnas riiklikku sotsiaalhoolekannet maavalitsuse vastava osakonna kaudu. 

(4) Omavalitsuse sotsiaalhoolekannet korraldab valla- või linnavalitsus. 

 

2.2. Hinnang 

 

SHS § 5 lg 2 ja 4 kommentaar on esitatud 3.3.1 peatükis. SHS § 5 lõigete 1 ja 4 peamiseks 

puuduseks saab pidada seda, et need kordavad KOKS § 6 lg 1-2 sätestatud regulatsiooni, mille 

kohaselt on omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -

teenuseid, vanurite hoolekannet ning turva- ja hooldekodude ülalpidamist. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 5 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

3. SHS § 8 

 

3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 8. Kohaliku omavalitsusüksuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel 

Kohaliku omavalitsusüksuse ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel on: 

1) kohaliku sotsiaalhoolekande arengukava väljatöötamine valla või linna arengukava osana; 

2) sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine ning sotsiaaltoetuste määramine ja 

maksmine; 

2
1
) sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamine ja nende esitamine maavanemale käesoleva seaduse 

§ 6 punkti 8 
1
  alusel kehtestatud korras; 

4) eestkosteasutuse töö korraldamine. 

 

3.2. Hinnang 
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SHS § 8 peamised puudused on: 

 SHS § 8 p 1 kordab sisuliselt KOKS § 37 lg 1 regulatsiooni (vt analüüsi punkt 3.2.1); 

 SHS § 8 p 2 kordab sisuliselt KOKS § 6 lg 1-2 regulatsiooni (vt analüüsi punkt 3.2.2); 

 SHS § 8 p 3 puhul võiks kaaluda selle sätestamist koos teiste normidega, mis reguleerivad 

statistiliste aruannete koostamist ja esitamist (vt analüüsi punkt 3.2.3); 

 SHS § 8 p 4 ei ole kooskõlas PKS-iga (vt analüüsi punkt 3.2.4) 

 

3.2.1. SHS § 8 punkt 1 kordab sisuliselt KOKS § 37 lg 1 regulatsiooni, mis sätestab, et vallal ja 

linnal peab olema arengukava. Arengukava on omavalitsusüksuse pika- ja lühiajalise arengu 

eesmärke määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult 

arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu 

pikaajalisi suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu 

integreerimisele ja koordineerimisele /…/. 

 

3.2.2. SHS § 8 punkt 2 kordab sisuliselt KOKS § 6 lg 1 ja 2 regulatsiooni, mille kohaselt on 

omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, 

vanurite hoolekannet ning turva- ja hooldekodude ülalpidamist. 

 

3.2.3. SHS § 8 p 2
1
 puhul võiks kaaluda, kas õigusakti oleks lihtsam lugeda, kui kõik statistiliste 

aruannete koostamist ja esitamist reguleerivad normid (SHS § 6 punktid 7, 8
1
, § 7 p 6

1
 jne) oleks 

koondatud kokku, kas siis ühte paragrahvi või ühte struktuuriosasse. 

 

3.2.4. SHS § 8 punkt 4 pole kooskõlas 01. juulil 2010.a jõustunud PKS-iga. Mõiste 

„eestkosteasutus“ on kaotatud. Eestkoste regulatsioon on sätestatud PKSis ning selle üldisemal 

kujul kordamine SHSis pole korrektne. 

 

3.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 8 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Kaaluda statistiliste aruannete 

koostamist ja esitamist reguleerivate õigusnormide koondamist ühte paragrahvi või 

struktuuriosasse. 

 

 

4. SHS § 9 

 

4.1. Kehtiv õigus 

 
§ 9. Sotsiaalhoolekandega hõlmatus 

(1) Vallas või linnas elavale isikule on kohustatud sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi 

andmist korraldama elukohajärgne valla- või linnavalitsus. 

(2) Väljaspool oma elukohta viibivale isikule korraldab sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist 

valla- või linnavalitsus, kelle halduspiirkonnas ta viibib, kooskõlastatult isiku elukoha valla- või linnavalitsusega. 

(3) 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. 

(4) Kinnipidamiskohast vabanenud isikule on sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi 

andmise korraldajaks valla- või linnavalitsus, kelle halduspiirkonnas isik viimati elas, või kui tema perekonnaliikmed 

vahetasid elukohta, siis nende juurde elama asumisel perekonnaliikmete elukohajärgne valla- või linnavalitsus. 
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(5) Välismaalasele, kes ajutiselt viibib Eestis, korraldab vältimatu sotsiaalabi andmist see valla- või linnavalitsus, 

kelle halduspiirkonnas isik abi vajamise ajal asub. 

 

4.2. Hinnang 

 

4.2.1. Enne regulatsiooni puuduste juurde asumist, olgu lühidalt selgitatud, et analüüsi autorite 

arvates tuleneb SHS § 9 lõigetest 1 ja 3-5 koostoimes SHS § 3 lg 1 punktiga 3 

toimetulekuraskustes isikutele /õigusnormi abstraktne faktiline koosseis/ õigus KOV abile 

/õigusnormi õiguslik tagajärg/. Sellest õigusreeglist võrsuvad üksikisikutele subjektiivsed 

avalikud õigused. 

 

Riigikohus on 20. detsembri 2001.a lahendi nr 3-3-1-8-01 punktis 22 selgitanud, et see, kas 

õigusnormist tuleneb subjektiivne avalik õigus või on tegemist objektiivse õigusnormiga, sõltub 

sellest, kas norm on kehtestatud (ka) üksikisiku huvides või üksnes avalikes huvides. 

Õiguskirjanduses on esile toodud, et õigusnormi saab lugeda kehtestatuks üksikisiku huvides 

(ehk sellest võrsub subjektiivne avalik õigus) näiteks juhul, kui normi abstraktsest faktilisest 

koosseisust on võimalik tuletada piisavalt selgelt isikute ring, keda eristatakse üldsusest
30

. 

 

Praegusel juhul saab väita, et SHS § 9 lg 1 ja lg 3-5 koostoimes SHS § 3 lg 1 p-ga 3 on sätestatud 

ühelt poolt kõigi üksikisikute huvides ning teiselt poolt konkreetsemalt toimetulekuraskustes 

isikute huvides. 

 

Kuna termin „toimetulekuraskustes“ on määratlemata õigusmõiste, tekib igal KOV poole 

pöördunud isikul esmalt subjektiivne avalik õigus sellele, et KOV sisustaks määratlemata 

õigusmõiste „toimetulekuraskustes“ kaalutlusvigadeta ning seejärel tuvastaks, kas isik 

kvalifitseerub toimetulekuraskustes isikuna. Juhul, kui isik kvalifitseerub toimetulekuraskustes 

isikuna, on isikul järgnevalt subjektiivne avalik õigus KOV kaalutlusvigadeta kaalutlusotsusele, 

kus on määratletud sobivaim abimeede. 

 

4.2.2. SHS § 9 peamised puudused on: 

 SHS § 9 lõiked 1 ja 3-5 on sõnastatud liialt ebaselgelt. Piisava selgusega ei nähtu, et nendes 

on sätestatud toimetulekuraskustes isikule subjektiivne avalik õigus KOV abile, jättes 

KOVile valikukaalutlusõiguse abimeetme osas (vt analüüsi punkt 4.2.2.1); 

 SHS § 9 lõigetes on läbivalt ebaselge, kas termini „elukohajärgne“ all peetakse silmas isiku 

elukohta TSÜS § 14 mõttes või rahvastikuregistrisse kantud elukohta (vt analüüsi punkt 

4.2.2.2); 

 ebaselge on, kas SHS § 9 lõikest 2 võrsuvad toimetulekuraskustes isikule subjektiivsed 

avalikud õigused ning kui jah, siis millised. SHS § 9 lg 2 saab hinnata üleüldiselt liialt 

ebaselgeks ning seetõttu ilmselt vastuolus olevaks PS §-st 10 tuleneva õiguskindluse 

põhimõttega, mis nõuab muuhulgas, et kehtivate õigusnormide sisu peab olema selge (vt 

analüüsi punkt 4.2.2.3); 

 SHS § 9 lg 4 on ilmselt vastuolus PS §-ga 34, piirates kaudselt kinnipidamiskohast 

vabanenud isiku vabadust valida endale elukoht. Siinjuures ei täpsusta seadus, kui kaua 

pärast kinnipidamiskohast vabanemist vaadeldavast normist tulenev piirang isiku suhtes 

kehtib – kas 3 kuud, aasta, 5 aastat. Samuti võib see olla vastuolus PS § 28 lõikega 2, 

                                                           
30

 Harmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 102-106. 
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kuivõrd näib, et selle alusel võib jätta abi osutamata puuduses kinnipidamiskohast 

vabanenule, kes ei asu elama oma endisesse elukohta või perekonnaliikme juurde. Taas on 

ebaselge, kui kaua selline piirang kehtib. Samuti rikutakse ilmselt kinnipidamiskohast 

vabanenute PS §-st 12 tulenevat võrdsuspõhiõigust. Viimasena väärib kriitikat termini 

„kinnipidamiskoht“ kasutamine, mis ei näi arvestavat karistusvaldkonna kehtiva õigusega (vt 

analüüsi punkt 4.2.2.4). 

 

4.2.2.1. SHS § 9 lõigete 1 ja 3-5 puuduseks saab pidada seda, et normide lugemise pinnalt ei 

pruugi olla koheselt mõistetav, kas nendest võrsuvad toimetulekuraskustes isikutele subjektiivsed 

avalikud õigused abile, sealjuures KOV kaalutlusõigusega abimeetme osas. Seega tuleks normid 

sõnastada selliselt, et nendes kajastuks analüüsi punktis 4.2.1 esile toodud õigusreegel selgemalt. 

Siinjuures pole välistatud, et sisupoliitilistel põhjustel oleks õigem formuleerida mõni teistsugune 

õigusreegel. 

 

4.2.2.2. SHS § 9 lõigetest on läbivalt ebaselge, kas väljend „elukohajärgne“ tähistab 

rahvastikuregistrijärgset elukohta või TSÜS § 14 sätestatud elukohta, mis viitab kohale, kus isik 

alaliselt või peamiselt elab. 

 

Riigikohtu praktika valguses tuleks ilmselt pigem asuda seisukohale, et termin „elukohajärgne“ 

tähistab rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi. Riigikohus on 31. Märtsi 2010.a lahendi nr 

3-2-1-155-09 punktis 14 selgitanud: „Edasi vaidlevad menetlusosalised selle üle, kumb 

eestkosteasutus peab vanemlikust hoolitsusest ilma jäänud laste elu korraldama ja nende suhtes 

eestkostja ülesandeid täitma. Menetlusosalised on üksmeelel selles, et pädevaks 

eestkosteasutuseks on laste elukohajärgne eestkosteasutus, kuid vaidlevad selle üle, kas lapse 

elukoht tuleb määrata rahvastikuregistrist nähtuva lapse elukoha andmete alusel või tuleb lapse 

elukoht määrata kindlaks TsÜS §-de 14 ja 15 järgi. Avaldaja arvates on pädev 

rahvastikuregistrist nähtuva lapse elukoha järgne eestkosteasutus. Iseenesest on õige avaldaja 

arusaam, et seadusega ettenähtud juhtudel on rahvastikuregistrisse kantud andmetel RRS § 6 lg 2 

järgi õiguslik tähendus. Muu hulgas on elukoha aadressil RRS § 48 lg 2 p 3 järgi õiguslik 

tähendus avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega. 

Kolleegiumi arvates aga ei ole vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse suhtes PKS § 95 lg 5 järgi 

eestkostja ülesannete täitmine kuni eestkostja määramiseni avaliku ülesande täitmine RRS § 48 

lg 2 p 3 mõttes. Tegemist on eestkostesuhtele sarnase suhtega, mis on eraõiguslik suhe. Üldjuhul 

loetakse lapse elukohaks TsÜS § 15 lg 1 järgi tema vanemate või eestkostja elukoht, kuid kui 

vanemad elavad lahus, on lapse elukohaks selle vanema elukoht, kelle juures ta elab.“ Kuivõrd 

KOV poolt hoolekandelise abi osutamine on vaadeldav avaliku ülesande täitmisena, tuleks 

juhinduda RRS § 48 lg 2 p 3, mis ütleb, et avaliku ülesande täitmisel mõistetakse elukohajärgsust 

rahvastikuregistrisse kantud elukoha tähenduses. 

 

4.2.2.3. Ebaselge on, kas SHS § 9 lõikest 2 koostoimes SHS § 3 lg 1 p-ga 3 võrsub 

toimetulekuraskustes isikule subjektiivseid avalikke õigusi ning kui jah, siis milliseid. Pole 

välistatud, et tegemist on üksnes objektiivse õiguse normiga, mille alusel ei saa 

toimetulekuraskustes isik nõuda (kohtu kaudu) KOVidelt mitte mingisugust käitumist. 

Ebaselguse tõttu rikub vaadeldav norm ilmselt PS §-st 10 võrsuvat õiguskindluse põhimõtet, mis 

nõuab muuhulgas, et kehtiv õigus peab olema selge. Normi ebaselgust, kuigi veidi erineva nurga 



30 

alt, on rõhutatud ka õiguskirjanduses
31

. 

 

Vaadeldav norm näib ütlevat, et kui toimetulekuraskustes isik pöördub mitteelukohajärgse KOVi 

poole, siis peab rahvastikuregistri elukoha aadressi järgne KOV teise KOVi poolt abi osutamise 

esmalt kooskõlastama ning alles seejärel saab teine KOV abi osutada. Siinjuures jäävad täiesti 

ebaselgeks järgmised aspektid (mitteammendav loetelu): 

 kas kooskõlastuse andmise menetluse saab algatada üksnes teine KOV või ka 

toimetulekuraskustes isik ise. Teiste sõnadega, kas toimetulekuraskustes isikul on 

subjektiivne avalik õigus nõuda elukohajärgse KOV kaalutlusvigadeta kaalutlusotsust 

kooskõlastamise osas; 

 millistest kaalutlustest peab elukohajärgne KOV kooskõlastamise otsuse tegemisel lähtuma 

(nt: kas elukohajärgne KOV peaks võtma arvesse, kas isik oleks käsitletav 

toimetulekuraskustes olevana ka elukohajärgses KOVis; finantskaalutlused); 

 kas juhul, kui elukohajärgne KOV otsustab kooskõlastada, on toimetulekuraskustes isikul 

subjektiivne avalik õigus nõuda teiselt KOVilt abi osutamist, kusjuures teisel KOVil on 

kaalutlusõigus abimeetme osas; 

 kuidas toimub abi osutamise finantseerimine. 

 

Kuivõrd SHS § 9 lg 2 pinnalt tõusetub niivõrd mitmeid sisulisi küsimusi, millele normi sõnastus 

vastuseid ei anna, ei hakata käesolevas juriidilises analüüsis normi tõlgendusi välja pakkuma. 

Kodifitseerimise vaatevinklist on oluline, et kirjeldatud ebaselgus vajab kõrvaldamist. 

Vaatlusalust regulatsiooni pole soovitatav samal kujul seaduse uues terviktekstis sätestada. 

 

4.2.2.3. SHS § 9 lõikel 4 on mitmed puudused, mida käsitletakse allpool järgmises järjekorras: 

 võimalik vastuolu PS §-ga 34; 

 võimalik vastuolu PS § 28 lõikega 2; 

 võimalik vastuolu PS §-ga 12; 

 ebaselgus termini „kinnipidamiskoht“ osas. 

 

Esiteks näib SHS § 9 lg 4 kaudselt piiravat PS §-st 34 võrsuvat põhiõigust valida endale vabalt 

elukoht. Regulatsioonist tuleneb, et toimetulekuraskustes kinnipidamiskohast vabanenud isikul 

on õigus saada abi üksnes KOVist, kus ta viimati elas või kus elavad tema perekonnaliikmed. 

Seega, kui isik satub pärast vabanemist toimetulekuraskustesse (sh võib ta sattuda puudusesse) ja 

ta vajab abi (nt sotsiaalkorterit), siis pannakse isik sundvaliku ette, kas (i) asuda elama KOVi, 

kust ta saab abi (nt sotsiaalkorteri), kuid kus näiteks pole töötamise võimalusi või (ii) suunduda 

KOVi, kus on küll töökohti, millele kandideerida, kuid kus ta ei suuda ilma abita toime tulla (nt 

endale eluaset hankida). On tõenäoline, et sellises situatsioonis ei saaks isik reaalselt teise valiku 

kasuks otsustada. Selline regulatsioon võib olla vastuolus PS §-ga 34. Riigikohus on seonduvalt 

25. novembri 1998.a lahendis nr 3-4-1-9-98 selgitanud: „Põhiseaduse § 34 esimene lause 

sätestab õiguse vabalt liikuda ja elukohta valida. Sama paragrahvi teine lause annab võimaluse 

piirata õigust vabalt liikuda seaduses sätestatud juhtudel ja korras /…/. Seega saab Põhiseaduse 

§ 34 alusel kehtestada piiranguid üksnes õigusele vabalt liikuda, mitte aga õigusele vabalt valida 

elukohta. /…/ Põhiseadus kehtestab elukoha vaba valiku õiguse piiramiseks väga erandlikud 

                                                           
31

 Berit Aaviksoo, Taavi Annus. Riigi, kohaliku omavalitsuse, perekonna ja muude isikute kohustused 

põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas. Juridica 2002, eriväljaanne, lk 46. 



31 

võimalused. Piirangute erandlikust iseloomust saab järeldada, et rohkem võimalusi elukoha vaba 

valiku õiguse piiramiseks, kui on sätestatud Põhiseaduse §-des 124 lg 3 ja 130, Põhiseadus ei 

anna.“ 

 

Teiseks näib SHS § 9 lg 4 olevat vastuolus PS § 28 lõikega 2. Viidatud PS norm sätestab, et 

puuduses isikutel on subjektiivne avalik õigus abile. Kuigi sama PS normi alusel võib 

seadusandja abi andmise tingimusi ja korda täpsustada, ei või seadusandja otsustada, et ta jätab 

teatud puuduses isikud lihtsalt abita (sh vältimatu sotsiaalabita). Praegusel juhul näib, et seda on 

tehtud. SHS § 9 lg 4 näib sätestavat, et puuduses kinnipidamiskohast vabanenud isikul ei ole 

õigust saada abi (isegi vältimatut sotsiaalabi) üheski teises KOVis peale endise elukoha KOVi või 

KOVi, kus elab temaga kooselav perekonnaliige. Siinjuures pole isegi täpsustatud, kui kaua 

selline piirang kehtib. 

 

Kolmandaks võib SHS § 9 lg 4 olla vastuolus PS § 12 tuleneva võrdsuspõhiõigusega osas, milles 

on sätestatud, et kinnipidamiskohast vabanenud isik saab teises KOVis abi üksnes juhul, kui ta 

asub seal elama oma perekonnaliikme juurde. Võrdsuspõhiõiguse rikkumine seisneb selles, et 

kinnipidamiskohast vabanenud isikut, kes soovib oma elukohta vahetada, koheldakse erinevalt 

isikust, kes pole olnud kinnipeetav, kuid kes soovib samuti asuda teise KOVi elama. Esimesena 

nimetatud isikud ei saa teises KOVis abi, kuid teisena nimetatud isikud saavad. Võimalikku 

võrdsuspõhiõiguse rikkumist selgitatakse lähtuvalt Riigikohtu 7. juuni 2011.a lahendist nr 3-4-1-

12-10. Siinkohal olgu märgitud, et vastav analüüs on üksnes indikatiivne. 

 

Riigikohtu otsuse nr 3-4-1-12-10 punkti 36 kohaselt tuleb võrdsuspõhiõiguse rikkumise 

kontrollimiseks määrata esmalt võrdluse lähtekoht. Praegusel juhul saab võrreldavate gruppidena 

määratleda (i) kinnipidamiskohast vabanenud isikud, kes asuvad teise KOVi elama ning (ii) 

isikud, kes pole olnud kinnipeetavad ja asuvad samuti teise KOVi elama. Seejärel tuleb hinnata 

regulatsiooni formaalset ja materiaalset õiguspärasust, kusjuures viimane hõlmab regulatsiooni 

eesmärgi välja selgitamist ja selle legitiimsuse hindamist ning regulatsiooni proportsionaalsuse 

hindamist selle eesmärgi suhtes. 

 

Võib eeldada, et SHS § 9 lg 4 on formaalselt õiguspärane. Kahtlused tekivad aga seoses 

materiaalse õiguspärasusega. Sotsiaalministeeriumi selgituse kohaselt on SHS § 9 lg 4 

eesmärgiks hoida ära nende KOVide hoolekandeliste kulutuste ülemäärane kasv, kelle 

territooriumil vanglad paiknevad. Arvatakse, et kinnipidamiskohtadest vabanenud eelistavad 

jääda elama samasse KOVi, kus asub vangla, põhjustades nendele KOVidele võrreldes teiste 

KOVidega suuremaid hoolekandelisi kulusid. Loodetakse, et abi saamise võimaluse puudumine 

teistelt KOVidelt (sh KOVilt, kus asub vangla) sunnib kinnipidamiskohtadest vabanenuid 

suunduma elama KOVidesse, kus nad elasid eelnevalt või kus elavad nende perekonnaliikmed. 

Vastavat eesmärki, stabiliseerida teatud KOVide hoolekandeliste kulutuste kasv, saab tõenäoliselt 

pidada legitiimseks, kuna PS ja kehtiva õiguse alusel on võimalik tuletada, et igal KOVil lasub 

kohustus hoolitseda esmajärjekorras oma elanike eest. Edasi tuleb analüüsida, kas valitud meede 

on eesmärgi saavutamiseks sobiv. Ebasobivaks loetakse abinõu, mis ühelgi juhul ei soodusta 

eesmärgi saavutamist. Käesolevat abinõu saab pidada sobivaks, kuna see raskendab 

kinnipidamiskohast vabanenute elama asumist teise KOVi (sh KOVi, kus asub vangla) ning 

seeläbi aitab kaasa hoolekandeliste kulude kasvu ära hoidmisele teistes KOVides (sh KOVis, kus 

asub vangla). Käesolevat abinõu ei saa aga pidada vajalikuks, kuna eesmärgi on võimalik 

saavutada ka mõne teise, kuid isikut vähem koormava abinõuga, mis on vähemalt sama efektiivne 



32 

kui esimesena nimetatu. Alternatiiviks on mitte piirata kinnipidamiskohast vabanenu elukoha 

valiku õigust vaid panna eelmise elukoha KOVile kohustus finantseerida teatud aja vältel pärast 

vabanemist isikule abi osutamist mistahes teises KOVis. Samuti on mõeldav, et seadusandja 

jagab finantsvahendid KOVide vahel lihtsalt selliselt ümber, et KOVid, kus asub vangla, saavad 

rohkem rahalisi vahendeid. Kindlasti on mõeldavad teisedki variandid. Kuivõrd vaatlusalune 

regulatsioon ei läbinud proportsionaalsuse teist testi, ei ole kolmanda testi tegemine vajalik. 

 

Neljandaks on ebaselge, millistest kohtadest vabanemise järel kaotab toimetulekuraskustes isik 

õiguse saada abi teistelt KOVidelt. Vangistusseaduse kohaselt on kinnipidamiskohtadeks kinnine 

vangla (§ 7), avavangla (§ 9), aga ka arestimaja (§ 156), kus viiakse ellu eelvangistus ja arest. 

Aresti pikkuseks võib olla kuni 30 päeva. Seega näib, et toimetulekuraskustes isikule võivad 

saabuda väga negatiivsed tagajärjed üksnes lühiajalise kinnipidamiskohas viibimise järel. Ilmselt 

polnud see seadusandja tahteks vaid regulatsiooni pole lihtsalt kaasaajastatud. 

 

4.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

SHS § 9 lg 3 puhul tõusetub küsimus normi vajalikkusest. Ilmselt tuleb olukorrana, kus isiku 

elukohta ei saa kindlaks määrata, mõista situatsiooni, kus isiku elukoha aadress 

rahvastikuregistris puudub. Arvestades, et RRS § 43 alusel lasub KOVil aktiivne kohustus 

algatada isiku aadressi kandmine rahvastikuregistrisse (juhul, kui see seal puudub), on küsitav, 

kas sellist juhtumit, kus elukohta pole võimalik kindlaks määrata ehk teisisõnu elukohta pole 

võimalik rahvastikuregistrisse kanda, saab üldse eksisteerida. SHS § 9 lg 3 regulatsiooni 

olemasolu näib olevat õigustatud üksnes juhul, kui sellised olukorrad teatud aja vältel 

eksisteerivad. 

 

4.4. Ettepanek 

 

Kaaluda SHS § 9 lg 1 ja 3-5 regulatsiooni sõnastamist selgemalt, nii et sellest nähtuks, et 

toimetulekuraskustes isikutel on subjektiivne avalik õigus KOV abile, kusjuures KOVil on 

kaalutlusõigus abimeetme osas. Pole välistatud, et sisupoliitilistel kaalutlustel on mõttekam 

kehtestada muu sisuga reegel. Reguleerida kogu paragrahvis selgelt, kas termini „elukohajärgne“ 

all mõeldakse elukohta TSÜS § 14 tähenduses või rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi. 

Mitte kehtestada SHS § 9 lg 2 regulatsiooni samal kujul. Vajadusel töötada välja uus 

regulatsioon, milles on isikule antavad subjektiivsed avalikud õigused ning KOVidele pandavad 

kohustused reguleeritud selgemalt. Analüüsida SHS § 9 lg 3 regulatsiooni sisulist vajalikkust. 

Mitte kehtestada SHS § 9 lg 4 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Kõrvaldada võimalik 

vastuolu PS-ga. 

 

 

5. SHS § 11 

 

5.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11. Sotsiaalnõustamine 

(1) Sotsiaalnõustamine on isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise 

võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku 

soodustamiseks. 
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(2) Sotsiaalnõustajaks on selleks tööks eriettevalmistuse saanud hoolekandetöötaja. 

(3) Vallas või linnas korraldab sotsiaalnõustamist vastav valla- või linnavalitsus. 

 

5.2. Hinnang 

 

5.2.1. Enne SHS § 11 puuduste käsitlemist olgu selgitatud, et analüüsi autorite hinnangul on SHS 

§ 11 lõigete 1 ja 3 näol tegemist objektiivse õiguse normidega, mis ei ole sätestatud üksikisiku 

huvides. Viimast eelkõige põhjusel, et vaadeldavate normide põhjal pole võimalik eristada isikute 

ringi, kellele KOV peaks sotsiaalnõustamise teenust osutama. Samuti ei saa vaadeldavatest 

normidest tuletada teatud isikute ringile subjektiivset õigust KOV kaalutlusvigadeta 

haldusotsusele selle kohta, kas isikule just sotsiaalnõustamist osutada (s.t haldusotsust, milles 

käsitletakse, kas just sotsiaalnõustamine oleks sobivaim abimeede). Seega ei sätesta SHS § 11 lg 

1 ja 3 ka erisust SHS §-st 9, millest on tuletatav toimetulekuraskustes isikute subjektiivne avalik 

õigus kaalutlusvigadeta haldusotsusele, milles on määratletud sobivaim abimeede (s.t 

haldusotsus, milles on käsitletud seda, miks teatud abimeede on parim, mitte aga seda, miks 

erinevad muud abimeetmed jäeti valimata). 

 

5.2.2. SHS § 11 peamisteks puudusteks on: 

 SHS § 11 lg 1 ei näi omavat regulatiivset iseloomu, mistõttu on kaheldav, kas see õigusnorm 

on vajalik (vt analüüsi punkt 5.2.2.1); 

 ebaselge on, kas SHS § 11 lõikest 2 tuleneb toimetulekuraskustes isikule, kellele KOV on 

otsustanud korraldada sotsiaalnõustamise teenust, subjektiivne avalik õigus nõuda, et 

sotsiaalnõustamist osutaks erialase ettevalmistusega hoolekandetöötaja (vt analüüsi punkt 

5.2.2.2); 

 ebaselge on, kas SHS § 11 lõikega 3 pannakse igale KOVile kohustuslik ülesanne 

sotsiaalnõustamise teenust korraldada. S.t kas sotsiaalnõustamise teenuse korraldamine on 

kohustuslik omavalitsuslik ülesanne, sealjuures olenemata sellest, kas KOVis leidub isikuid, 

kelle jaoks oleks sotsiaalnõustamine sobivaimaks abimeetmeks (vt analüüsi punkt 5.2.2.3). 

 

5.2.2.1. SHS § 11 lg 1 puhul on raske mõista, millist mõju soovitakse selle regulatsiooniga 

ühiskonnas saavutada. Näib, et tegemist on üksnes informatiivse sättega. Õiguslik regulatsioon 

peaks aga esmajärjekorras olema suunatud isikute õiguste ja kohustuste fikseerimisele. 

 

5.2.2.2. SHS § 11 lg 2 puhul on ebaselge, kas juhul, kui KOV otsustab SHS § 3 lg 1 p 3 ja § 9 

alusel osutada toimetulekuraskustes isikule sotsiaalnõustamise teenust, on sellel isikul SHS § 11 

lg 2 alusel subjektiivne õigus sellele, et sotsiaalnõustamise teenust osutaks selleks tööks 

eriettevalmistuse saanud hoolekandetöötaja või on tegemist üksnes KOVidele suunatud 

objektiivse õiguse normiga. 

 

5.2.2.3. SHS § 11 lg 3 puhul on ebaselge, kas sellega on muudetud sotsiaalnõustamise teenuse 

korraldamine kohustuslikuks omavalitsuslikuks ülesandeks, sealjuures olenemata sellest, kas 

KOVis on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks sotsiaalnõustamine sobivaimaks 

abimeetmeks. 

 

5.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 11 samal kujul. Analüüsida, millised subjektiivsed õigused 
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toimetulekuraskustes isikutel KOV suhtes olema peaks ning kujundada regulatsioon vastavalt. 

Analüüsida, kas iga Eesti KOV peaks kohustusliku omavalitsusliku ülesandena korraldama 

sotsiaalnõustamise teenuse osutamist, olenemata sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes 

isikuid, kelle jaoks oleks sotsiaalnõustamine sobivaimaks abimeetmeks. 

 

 

6. SHS § 13 

 

6.1. Kehtiv õigus 
 

§ 13. Koduteenused 

(1) Koduteenused on isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas 

toime tulla. 

(2) Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra kehtestavad kohalikud omavalitsusorganid. 

 

6.2. Hinnang 

 

SHS § 13 näol on tegemist objektiivse õiguse normiga, mis volitab kohalikku omavalitsust välja 

töötama ja kehtestama regulatsiooni koduteenuste osutamiseks. SHS § 13 puuduseks on 

ebaselgus, kas sellega muudetakse koduteenuste regulatsiooni kehtestamine kohustuslikuks 

omavalitsuslikuks ülesandeks, sealjuures olenemata sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes 

isikuid, kelle jaoks oleks koduteenuste osutamine sobivaimaks abimeetmeks. 

 

6.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 13 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Analüüsida, kas iga Eesti 

KOV peaks kohustusliku omavalitsusliku ülesandena kehtestama koduteenuste osutamise 

regulatsiooni, olenemata sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks 

vastavad teenused sobivaimaks abimeetmeks. 

 

 

7. SHS § 14 

 

7.1. Kehtiv õigus 

 
§ 14. Eluasemeteenused 

(1) Kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või perekonnale, kes ise ei ole suuteline 

ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. 

Sotsiaalkorteri andmise ja kasutamise korra kehtestab valla- või linnavolikogu elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel. 

(2) Isikuid, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab valla- või 

linnavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel. 

 

7.2. Hinnang 

 

7.2.1. Hinnang SHS § 14 lg 1 

 

Riigikohtu analüüsi „Eluruumi kasutusse andmine. Kohtupraktika analüüs“ kohaselt on SHS § 14 

lg 1 näol tegemist objektiivse õiguse normiga. SHS § 14 lg 1 peamiseks puuduseks on ebaselgus, 
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kas SHS § 14 lõikega 1 muudetakse sotsiaalkorteri andmine (s.t võimekuse tekitamine 

sotsiaalkorterite andmiseks) kohustuslikuks omavalitsuslikuks ülesandeks, sealjuures olenemata 

sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks see oleks sobivaimaks 

abimeetmeks. 

 

7.2.2. Hinnang SHS § 14 lg 2 

 

SHS § 14 lg 2 peamisteks puudusteks on: 

 ebaselge on, kas normist tuleneb üksikisikule subjektiivne avalik õigus nõuda KOVilt kindlat 

käitumist või on tegemist objektiivse normiga, ilma et sellest võrsuks subjektiivseid õiguseid 

(vt analüüsi punkt 7.2.2.1); 

 juhul, kui tegemist on objektiivse õiguse normiga, on ebaselge, kas eluruumi kohandamine ja 

abi sobiva eluruumi leidmisel on kohustuslik omavalitsuslik ülesanne (vt analüüsi punkt 

7.2.2.2). 

 

7.2.2.1. SHS § 14 lg 2 puhul pole selge, kas see on sätestatud üksikisiku huvides või üksnes 

avalikes huvides ehk kas sellest võrsub teatud piiritletud isikute ringile subjektiivne õigus 

eluruumi kohandamisele ja abile eluruumi leidmisel või mitte. 

 

Ühelt poolt saab argumenteerida, et norm on kehtestatud konkreetse isikute ringi huvides, mitte 

aga üldsuse huvides. Selleks isikute ringiks on SHS § 14 lg 2 kohaselt: (i) isikud, kellel on 

raskusi eluruumis liikumisega; (ii) isikud, kellel on raskusi endaga toimetulekul; (iii) isikud, 

kellel on raskusi suhtlemisega. Nendel isikutel oleks subjektiivne õigus eluruumi kohaldamisele 

ja abile uue eluruumi leidmisel. KOVil puuduks seega õigus otsustada, kas neile nimetatud 

abimeetmeid osutada – ta peab seda tegema. 

 

Samas tekib koheselt kahtlus, kas see ikkagi oli seadusandja tahteks. Igal liikumisraskustega või 

toimetulekuraskustes või suhtlemisraskustega isikul ei pruugi sellist abi vaja olla. Seetõttu on 

ilmselt mõistlikum tõlgendada, et seadusandja on jätnud isikute ringi, kellele vaadeldavaid 

teenuseid osutama peab määratlemata, mistõttu on tegemist avalikes huvides sätestatud 

objektiivse õiguse normiga. 

 

7.2.2.2. Juhul, kui SHS § 14 lg 2 näol on tegemist objektiivse õiguse normiga, on ebaselge, kas 

sellega muudetakse eluruumi kohandamise teenuse osutamine ja abi osutamine sobiva eluruumi 

leidmisel kohustuslikuks omavalitsuslikuks ülesandeks, sealjuures olenemata sellest, kas KOVis 

on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks nende teenuste osutamine sobivaimaks 

abimeetmeks. 

 

7.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 14 lg 1 ja 2 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Analüüsida, kas iga 

Eesti KOV peaks kohustusliku omavalitsusliku ülesandena osutama SHS § 14 lg 1 ja 2 nimetatud 

sotsiaalhüvitisi, olenemata sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks 

vastavad sotsiaalhüvitised sobivaimaks abimeetmeks. 

 

 

8. SHS § 15 
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8.1. Kehtiv õigus 

 
§ 15. Hooldamine perekonnas 

(1) Hooldamine perekonnas on isiku hooldamine sobivas perekonnas, kelle liikmete hulka ta ei kuulu. 

(2) Hooldamine perekonnas toimub valla- või linnavalitsuse ja hooldamisele võtja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu 

alusel. 

 

8.2. Hinnang 

 

8.2.1. SHS § 15 lg 1 ja 2 ei näi olevat kehtestatud üksikisikute huvides, seega näib tegemist 

olevat objektiivse õiguse normiga. Vaadeldavatest normidest ei nähtu isikute ringi, kellele peaks 

teises perekonnas hooldamise teenust organiseerima. 

 

8.2.2. SHS § 15 peamised puudused on: 

 SHS § 15 lõikel 1 ei näi olevat iseseisvat regulatiivset iseloomu (vt analüüsi punkt 8.2.2.1); 

 SHS § 15 lg 2 puhul tõusetub küsimus selle normi vajalikkusest. See, milliseid õiguslikke 

instrumente saavad KOVid hooldajaga õigussuhte fikseerimiseks kasutada, on tuletatav 

teistest õigusaktidest (vt analüüsi punkt 8.2.2.2). 

 

8.2.2.1. SHS § 15 lg 1 näib kehtestavat vaid perekonnas hooldamise mõiste, ilma et sellest 

normist, kas iseseisvalt või koosmõjus teiste SHS normidega, võrsuks kellelegi õigusi või 

kohustusi. Üksnes informatiivsete sätete kehtestamisest on soovitatav hoiduda. 

 

8.2.2.2. SHS § 15 lg 2 vajalikkus ja ka mõttekus on äärmiselt kaheldav. See, milliseid õiguslikke 

instrumente (nt leping, haldusakt jne) saab KOV ja hooldaja vaheliste õigussuhete fikseerimiseks 

kasutada, on tuletatav teistest õigusaktidest. Eelkõige on nendeks HMS, VÕS aga ka KOV enda 

õigusaktid. Eeldatavasti pole seadusandja soovinud kõik muud õiguslikud instrumendid peale 

kirjalikus vormis sõlmitud lepingu välistada (nt haldusaktid). 

 

8.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 15 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

9. SHS § 21 

 

9.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21. Toimetulekuks vajalikud muud sotsiaalteenused 

Valla- või linnavalitsus võib osutada muid sotsiaalteenuseid. Materiaalse abi andmise tingimused ja korra, samuti 

annetuste arvelevõtmise, nende üle arvestuse pidamise ja jaotamise korra vallas või linnas kehtestab kohalik 

omavalitsus. 

 

9.2. Hinnang 

 

SHS § 21 on objektiivse õiguse norm. See ei ole kehtestatud üksikisikute huvides. SHS § 21 

peamised puudused on: 
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 SHS § 21 esimene lause pole ilmselt vajalik (vt analüüsi punkt 9.2.1); 

 SHS § 21 teine lause osas „annetuste arvelevõtmise, nende üle arvestuse pidamise ja 

jaotamise korra vallas või linnas kehtestab kohalik omavalitsus“ ei pruugi olla kooskõlas 

kohaliku omavalitsuse eelarve koostamise ja finantsjuhtimise põhimõtetega (vt analüüsi 

punkt 9.2.2). 

 

9.2.1. SHS § 21 volitusnormi, mis ütleb, et KOVid võivad osutada ka muid sotsiaalteenuseid, 

vajalikkus on kaheldav. Sisuliselt volitatakse KOVe otsustama, kas võtta endale täitmiseks 

omavalitsuslik ülesanne või mitte. Riigikohus on 09. veebruari 2000.a lahendis nr 3-4-1-2-00 

selgitanud, et omavalitsuslike ülesannete võtmise eelduseks ei ole volitusnormi eksisteerimine 

seaduses – see võib ka puududa. 

 

9.2.2. SHS § 21 teine lause näib reguleerivat seda, kuidas KOVid võivad kasutada neile tehtud 

annetusi. Eelduslikult tuleksid sellised annetused era-õiguslikelt isikutelt. On äärmiselt kaheldav, 

kas selline KOV eelarve kujunemist puudutav regulatsioon on kooskõlas muude KOV eelarvet ja 

finantsjuhtimist puudutavate reeglitega. Samuti näib, et vastava regulatsioon ei peaks paiknema 

SHSis. Analüüsi autoritel on põhjust arvata, et vaadeldava normi näol on tegemist aegunud 

regulatsiooniga, millel tegelik regulatiivne väärtus puudub. Seetõttu on mõttekas see uuest 

seadusest välja jätta. 

 

9.3. Ettepanek 

 

Kaaluda, kas vaadeldava normi kehtestamine on seadusest arusaadavuse huvides vajalik. 

 

 

10. SHS § 23 

 

10.1. Kehtiv õigus 

 
§ 23. Kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused 

(1) Valla- või linnavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest 

kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras. 

 

10.2. Hinnang 

 

Vaadeldava normi näol on tegemist objektiivse õiguse normiga, mis volitab kohalikku 

omavalitsust välja töötama ja kehtestama regulatsiooni muude sotsiaaltoetuste maksmiseks. 

Vaadeldava normi vajalikkus on kaheldav. Sisuliselt volitatakse KOVe otsustama, kas võtta 

endale täitmiseks omavalitsuslik ülesanne või mitte. Riigikohus on 09. veebruari 2000.a lahendis 

nr 3-4-1-2-00 selgitanud, et omavalitsuslike ülesannete võtmise eelduseks ei ole volitusnormi 

eksisteerimine seaduses – see võib ka puududa. 

 

10.3. Ettepanek 

 

Kaaluda, kas vaadeldava normi kehtestamine on seadusest arusaadavuse huvides vajalik. 
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11. SHS § 24 

 

11.1. Kehtiv õigus 

 
§ 24. Laste hoolekanne 

(1) Laste hoolekande ning eestkoste korraldamiseks ja laste arenguks soodsa keskkonna kujundamiseks valla- või 

linnavalitsus: 

1) toetab ning nõustab last, tema eestkostjat ja lapsi kasvatavaid isikuid, tehes koostööd perekonnaliikmete ja teiste 

isikutega ning asjaomaste asutustega; 

2) töötab välja ja viib ellu lapsi arendavaid ja kaitsvaid sihtprogramme ja projekte; 

3) vajaduse korral määrab lapsele või last kasvatavale isikule tugiisiku või -perekonna; 

4) selgitab välja eestkostjateks sobivad isikud, teostab nende tegevuse üle järelevalvet ning teavitab kohut 

nendepoolsest kohustuste rikkumisest ja eestkostetava olukorrast; 

5) aitab korraldada lapsendamist; 

6) korraldab lapse hooldamise perekonnas, kelle liikmete hulka laps ei kuulu. 

(2) Kaasabi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ja teistele lapsi kasvatavatele isikutele luuakse maakonna 

sotsiaal- ja tervishoiuosakonnas ning vastavalt vajadusele valla- ja linnavalitsuses lastekaitseametniku ametikohad. 

Valla- või linnavalitsuse juurde moodustatakse vajadusel nõuandva organina laste hoolekande komisjon. 

 

11.2. Hinnang 

 

11.2.1. Enne SHS § 24 puuduste käsitlemist olgu selgitatud, et analüüsi autorite arvates sisaldab 

see objektiivse õiguse regulatsiooni. Viimast põhjusel, et ühestki vaadeldavast õigusnormist ei 

tulene piisavalt piiritletud isikute ringi, kelle suhtes KOV peaks normis kirjeldatud viisil käituma. 

 

11.2.2. SHS § 24 peamisteks puudusteks on: 

 ebaselge on, kas järgmiste ülesannete näol on tegemist KOV kohustuslike ülesannetega (vt 

analüüsi punkt 11.2.2.1): 

 SHS § 24 lg 1 p 1 toetamine ja nõustamine; 

 SHS § 24 lg 1 p 2 sihtprogrammide ja projektide välja töötamine; 

 SHS § 24 lg 1 p 3 tugiisiku või –perekonna määramine; 

 SHS § 24 lg 1 p 6 lapse teises perekonnas hooldamise korraldamine; 

 SHS § 24 lg 2 lastekaitseametniku ametikoha loomine; 

 SHS § 24 lg 1 p 4 võib olla vastuolus PKS § 193, mis sätestab, et eestkostja tegevuse üle 

teostab järelevalvet kohus (vt analüüsi punkt 11.2.2.2); 

 SHS § 24 lg 1 p 5 ei ole kooskõlas PKS § 147-170 sätestatud lapsendamise regulatsiooniga 

(vt analüüsi punkt 11.2.2.3). 

 

11.2.2.1. SHS § 24 lg 1 p 1-3 ja p 6 ning SHS § 24 lg 2 puhul on ebaselge, kas sellega on 

muudetud vastavad tegevused kohustuslikuks omavalitsuslikuks ülesandeks, sealjuures 

olenemata sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks need 

sobivaimaks abimeetmeks. 

 

11.2.2.2. SHS § 24 lg 1 p 4 näib olevat vastuolus PKS § 193, mis sätestab, et eestkostja tegevuse 

üle teostab järelevalvet kohus, mitte aga KOVid. PKS § 193 lg 2 sätestab, et kohus võib 

eestkostjale teha ettekirjutusi tema ülesannete täitmiseks. Nende järgimata jätmise korral on 

kohtul õigus eestkostja vabastada. 

 

11.2.2.3. SHS § 24 lg 1 p 5 ei haaku PKS § 147-170, mis sätestab lapsendamise regulatsiooni. 
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PKS alusel KOVidel lapsendamise raames haldusülesanded puuduvad. Arusaamatu on, mida 

KOVid SHS alusel lapsendamise raames tegema peaks. 

 

11.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

SHS § 24 lg 1 p 1 puhul on arusaamatu, mille poolest erineb lõikes nimetatud toetamine ja 

nõustamine SHS § 11 nimetatud sotsiaalnõustamisest. 

 

11.4. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 24 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Analüüsida, kas iga Eesti 

KOV peaks kohustusliku omavalitsusliku ülesandena täitma SHS § 24 nimetatud ülesandeid, 

olenemata sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks vastavad 

teenused sobivaimaks abimeetmeks. 

 

 

12. SHS § 25 „Lapse eraldamine kodust ja perekonnast” 

 

12.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 25.  Lapse eraldamine kodust ja perekonnast 

(1) Lapse võib sotsiaalteenuse ja muu abi osutamiseks eraldada kodust ja perekonnast ainult järgmiste asjaolude 

üheaegsel esinemisel: 

1) puudused lapse hooldamisel ja kasvatamisel ohustavad lapse elu, tervist või arengut või kui laps ise oma 

käitumisega seab ohtu oma elu, tervise või arengu; 

2) perekonna ja lapse suhtes kasutuselevõetud muud abinõud ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamine ei 

ole võimalik; 

3) lapse eraldamine perekonnast toimub lapse huvides. 

(2) Kodust ja perekonnast eraldatud lapse edasise elukoha, hooldamise ja kasvatamise korraldab valla- või 

linnavalitsus. Lapse vanemal, võõrasvanemal, kasuvanemal või eestkostjal on õigus kaitsta lapse huvisid vastavalt 

perekonnaseaduses sätestatud korrale. 

(3) Ühest perekonnast pärit õed ja vennad tuleb jätta kodust ja perekonnast eraldamisel kokku, välja arvatud, kui see 

on vastuolus laste huvidega. 

(4) Kodust ja perekonnast eraldi paigutatud lapsel on õigus saada teavet oma päritolu, eraldamise põhjuste ja tema 

tulevikku puudutavate küsimuste kohta. 

(5) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes toodud asjaolu äralangemisel aidatakse laps koju ja perekonda tagasi. 

(6) Valla- või linnavalitsus osutab vajadusel abi perekonnale, kellelt laps on ära võetud, et aidata luua eeldusi lapse 

tagasipöördumiseks perekonda. 

(7) Lapse paigutamisel hooldamisele väljapoole kohaliku omavalitsuse halduspiirkonda hoolitseb valla- või 

linnavalitsus tema sidemete säilimise eest endise kodukohaga, loob lapsele tingimused sinna tagasitulekuks ja aitab 

kaasa tema elluastumisele. 

 

12.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 25 peamised puudused on: 

 SHS § 25 lg 1 dubleerib PKSi (vt analüüsi punkt 12.2.1); 

 SHS § 25 lg 2 on ebaselge ja ei haaku PKSiga (vt analüüsi punkt 12.2.2); 

 SHS § 25 lg 3 regulatsioon peaks paiknema LAKSis (vt analüüsi punkt 12.2.3); 

 SHS § 25 lg 4 regulatsioon peaks paiknema LAKSis (vt analüüsi punkt 12.2.4); 

 SHS § 25 lg 5 regulatsioon peaks paiknema PKSis (vt analüüsi punkt 12.2.5); 
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 SHS § 25 lg 6 puhul on arusaamatu, kas tegemist on objektiivse õiguse või subjektiivset 

avalikku õigust sisaldava normiga. Juhul, kui tegemist on objektiivse õiguse normiga, on 

järgnevalt ebaselge, kas tegemist on kohustusliku KOV ülesandega (vt analüüsi punkt 

12.2.6); 

 SHS § 25 lg 7 puhul on arusaamatu, kas tegemist on objektiivse õiguse või subjektiivset 

avalikku õigust sisaldava normiga. Samuti ei pruugi vaadeldav regulatsioon haakuda PKS 

eestkoste regulatsiooniga (vt analüüsi punkt 12.2.7). 

 

12.2.1. SHS § 25 lg 1 sätestab lapse perekonnast eraldamise alused. Vaatlusalune regulatsioon 

näib osaliselt või täielikult dubleerivat PKS § 135 lg 4 regulatsiooni, mis ütleb, et kui lapse 

jätmine perekonda ohustab lapse tervist või elu, võib valla- või linnavalitsus lapse perekonnast 

eraldada enne kohtumäärust. Sellisel juhul peab valla- või linnavalitsus viivitamata esitama 

kohtule avalduse vanema õiguste piiramiseks lapse suhtes. 

 

Osaline või täielik dubleerimine sõltub sellest, kuidas tõlgendada SHS § 25 lg 1 p 1, mis sätestab 

ohud, millede ilmnemine on lapse perekonnast eraldamise eelduseks. SHS kohaselt on nendeks 

ohud lapse elule, tervisele või arengule. PKS § 135 lg 4 nimetab vaid ohu elule ja ohu tervisele. 

Juhul, kui lugeda ohtu arengule iseseisvaks ohuks, saab väita, et SHS sätestab täiendava aluse. 

Samas on võimalik argumenteerida, et oht arengule on juba kaetud ohuga elule või ohuga 

tervisele. Viimasel juhul SHS täiendavat alust ette ei näe. 

 

Olenemata eelnevast tõlgendusest, on Justiitsministeerium nõustunud, et vaadeldav lapse 

perekonnast eraldamise regulatsioon peaks osas, milles see reguleerib lapse ning 

perekonnaliikmete õigusi ja kohustusi, paiknema PKSis. 

 

12.2.2. SHS § 25 lg 2 esimese lause kohaselt peab KOV korraldama pärast lapse kodust ja perest 

eraldamist lapse elukoha, kasvatamise ja hooldamise. Seonduvalt on ebaselge, kas vastav KOVile 

sätestatud ülesanne on vaadeldav (i) eestkoste funktsiooni täitmisena või (ii) sotsiaalhoolekande 

osutamisena. 

 

Justiitsministeeriumi suulise hinnangu kohaselt näib SHS § 25 lg 2 esimeses lauses sätestatud 

ülesanne olevat pigem käsitletav eestkoste funktsiooni täitmisena. Kuigi kehtiva õiguse kohaselt 

pole üheselt selge, mis juhtub vanema hooldusõigusega lapse eraldamisel, võib eeldada, et 

vähemalt mingis ulatuses see peatub ning hooldusõigust asub realiseerima KOV. Hooldusõiguse 

realiseerimine hõlmab PKS § 172 alusel muuhulgas lapse isiku eest hoolitsemist. Juhul, kui 

selline SHS § 25 lg 2 esimese lause tõlgendus on korrektne, järeldub, et vaadeldav SHS 

regulatsioon kordab üldisemal kujul PKS-i, mis reguleerib täpsemalt, kelle poolt ja kuidas peab 

toimuma lapse hooldusõiguse realiseerimine. 

 

Samas pole lõpuni välistatud, et seadusandja tegelikuks sooviks oli sätestada, et KOV peab 

osutama kodust ja perest eraldatud lapsele sotsiaalhoolekandelist abi. Juhul, kui selline tõlgendus 

on korrektne, tuleb aga märkida, et selline regulatsioon kordab SHS § 3 lg 1 p 3 ning § 9 

tulenevat õigusreeglit, mille kohaselt on toimetulekuraskustes isikul õigus KOV abile. 

 

SHS § 25 lg 2 teisel lausel ei näi olevat regulatiivset väärtust. Selles üksnes selgitatakse, et 

eraldatud lapse vanemal, eestkostjal ja kasuvanemal on seoses lapsega PKSist tulenevad õigused. 

PKS mõistet „võõrasvanem“ ei kasuta. 
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12.2.3. SHS § 25 lg 3 reguleerib üldiseid lapse õiguseid. Vastav regulatsioon ei ole 

sotsiaalhoolekandespetsiifiline ning peaks seetõttu paiknema kas PKSis või lastekaitse seaduses. 

 

12.2.4. SHS § 25 lg 4 reguleerib samuti üldiseid lapse õiguseid. Vastav regulatsioon ei ole 

sotsiaalhoolekandespetsiifiline ning peaks seetõttu paiknema kas PKSis või lastekaitse seaduses. 

 

12.2.5. SHS § 25 lg 5 regulatsioon, mis sätestab lapse kodust ja perest eraldamise lõpetamise 

aluse, peaks paiknema PKSis (näiteks PKS § 135 juures) lapse kodust ja perest eraldamise muu 

regulatsiooni juures. 

 

12.2.6. SHS § 25 lg 6 puhul on arusaamatu, kas tegemist on subjektiivset avalikku õigust 

sisaldava normiga või objektiivse õiguse normiga. Selle kasuks, et tegemist on objektiivse õiguse 

normiga räägib asjaolu, et normist ei näi olevat võimalik tuletada piisavalt määratletud isikute 

ringi, kellele peaks KOV abi osutama. Kõik perekonnad, kellelt on laps ära võetud, ei vaja SHS § 

26 lg 6 sätestatud abi. Juhul, kui tegemist on objektiivse õiguse normiga, on järgnevalt 

küsimuseks, kas vaadeldav ülesanne on KOV kohustuslik ülesanne või vabatahtlik ülesanne. 

 

12.2.7. SHS § 25 lg 7 puhul on arusaamatu, kas tegemist on subjektiivset avalikku õigust 

sisaldava või objektiivse õiguse normiga. Ebaselgeks jääb, kas kodust ja perekonnast eraldatud 

lapsel on subjektiivne õigus nõuda KOVilt teatud kindlat käitumist. Selle kasuks, et tegemist pole 

subjektiivset avalikku õigust sisaldava normiga, räägib see, et normis ei näi olevat piisavalt 

täpselt reguleeritud õigustatud isikute ring. Mitte kõik kodust ja perest eraldatud lapsed ei pruugi 

vaadeldavat abi vajada. Samuti ei näi vaadeldav regulatsioon haakuvat PKS eestkoste 

regulatsiooniga. Võiks eeldada, et lapse ellu aitamise ülesanne on eelkõige lapse eestkostjal või 

siis KOVil, kes täidab eestkostja ülesandeid. Ebaselgeks jääb, kuidas endine elukoha KOV 

(juhul, kui see ei saa/jää lapse eestkostjaks) ning lapse eestkostja hooldusõigusest võrsuvad 

õigused ja kohustused jagunevad. 

 

12.3. Ettepanek 

 

Mitte sätestada SHS § 25 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Analüüsida, kas ja milliseid 

hoolekandelisi ülesandeid peavad KOVid laste perekonnast eraldamise korral täitma. Mitte 

kehtestada SHSis selliseid KOV ülesandeid, mida KOV täidab eestkostjana. Kogu eestkoste sisu 

sätestav regulatsioon võiks paikneda PKSis. 

 

 

13. SHS § 26 

 

13.1. Kehtiv õigus 

 
§ 26. Puuetega isikute sotsiaalhoolekanne 

(1) Puuetega isikutele teiste inimestega võrdsete võimaluste tagamiseks, nende aktiivseks osalemiseks ühiskonnaelus 

ja iseseisvaks toimetulekuks valla- või linnavalitsus: 

1) loob võimalused puudest tingitud takistuste vähendamiseks või kõrvaldamiseks ravi, õpetuse ja tõlketeenustega; 

2) loob koostöös pädevate riigiorganitega võimalused puuetega inimeste konkurentsivõimet tõstvaks kutseõpetuseks; 

3) sobitab koostöös pädevate riigiorganitega töökohti ja loob rakenduskeskusi; 

4) korraldab invatransporti; 
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5) tagab puuetega inimestele juurdepääsu üldkasutatavatesse hoonetesse; 

6) määrab vajadusel tugiisiku või isikliku abistaja; 

7) selgitab välja eestkostjateks sobivad isikud, teostab nende tegevuse üle järelevalvet ning teavitab kohut 

nendepoolsest kohustuste rikkumisest ja eestkostetava olukorrast. 

(2) Valla- või linnavalitsus korraldab abi vajava puudega isiku toimetuleku sotsiaalteenuste osutamise, 

sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise teel.  

 

13.2. Hinnang 

 

13.2.1. Enne SHS § 26 puuduste käsitlemist olgu selgitatud, et analüüsi autorite arvates sisaldab 

see objektiivse õiguse regulatsiooni. Ühestki vaadeldavast õigusnormist ei tulene piiritletud 

isikute ringi, kelle suhtes KOV peaks normis kirjeldatud viisil käituma. Iga puudega isik ei vaja 

normides nimetatud sotsiaalhüvitisi. Võib eeldada, et seadusandja sooviks on, et KOVid töötaks 

välja põhimõtted, kellele ja millistel tingimustel nimetatud sotsiaalhüvitisi osutatakse. 

 

13.2.2. SHS § 26 peamisteks puudusteks on: 

 SHS § 26 lg 1 p 1-6 puhul on ebaselge, kas tegemist on KOV kohustuslike ülesannetega (vt 

analüüsi punkt 13.2.2.1); 

 SHS § 26 lg 1 p 1, mis paneb KOVidele ülesandeks korraldada ravi ja õpetust, ei pruugi 

haakuda muu kehtiva õigusega (vt analüüsi punkt 13.2.2.2); 

 SHS § 26 lg 1 p 2 ei haaku kutsehariduse valdkonna regulatsiooniga (vt analüüsi punkt 

13.2.2.3); 

 SHS § 26 lg 1 p 3, mis paneb KOVidele töökohtade sobitamise ja rakenduskeskuste loomise 

ülesande, ei pruugi haakuda muu kehtiva õigusega (vt analüüsi punkt 13.2.2.4); 

 SHS § 26 lg 1 p 5 võib sisuliselt korrata ehitusseaduse § 3 lg 9 (vt analüüsi punkt 13.2.2.5); 

 SHS § 26 lg 1 p 7 võib olla vastuolus PKS § 193, mis sätestab, et eestkostja tegevuse üle 

teostab järelevalvet kohus (vt analüüsi punkt 13.2.2.6); 

 SHS § 26 lg 2 dubleerib sisuliselt SHS § 3 lg 1 p 3 ja SHS § 9 regulatsiooni (vt analüüsi 

punkt 13.2.2.7). 

 

13.2.2.1. SHS § 26 lg 1 p 1-6 puhul on ebaselge, kas nendes punktides nimetatud tegevused on 

kohustuslikuks omavalitsuslikuks ülesandeks, sealjuures olenemata sellest, kas KOVis on 

toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks need sobivaimaks abimeetmeks. 

 

13.2.2.2. SHS § 26 lg 1 p 1 sätestab puudest tingitud takistuste vähendamise ja kõrvaldamise 

ülesande õpetuse ja ravi kaudu. On arusaamatu, mida KOVid nende ülesannete raames tegelikult 

tegema peavad ning kuidas need haakuvad tervise valdkonna ja hariduse valdkonna 

regulatsioonidega. Tuleb silmas pidada, et tervise valdkonnas lasub suur hulk ülesandeid hoopiski 

riigil. 

 

13.2.2.3. SHS § 26 lg 1 p 2 sätestab kutseõppe võimaluste loomise ülesande. Kutseõppeasutuste 

asutamine on reguleeritud kutseõppeasutuse seaduses. On arusaamatu, kuidas SHS kutsehariduse 

valdkonna seadusandlusega haakub. SHSis pole korrektne sätestada norme, mis olemuslikult 

kuuluvad teiste seaduste reguleerimisalasse. 

 

13.2.2.4. SHS § 26 lg 1 p 3 sätestab töökohtade sobitamise ja rakendusasutuste loomise ülesande. 

Esmalt on täiesti selgusetu, mida KOVid selle ülesande raames tegelikult tegema peavad ning 
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suure tõenäosusega ei haaku vastav regulatsioon töö valdkonna õigusaktidega. 

 

13.2.2.5. SHS § 26 lg 1 p 5 võib sisuliselt korrata ehitusseaduse § 3 lg 9, mis sätestab, et kui 

ehitise kasutamise otstarve seda eeldab, peavad ehitis ja selle üldkasutatavad osad ning ruumid 

või alad olema ligipääsetavad ja kasutatavad liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimestele 

ning sama paragrahvi lg 10, mis ütleb, et nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste 

liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes kehtestab majandus- ja 

kommunikatsiooniminister. 

 

13.2.2.6. SHS § 26 lg 1 p 7 näib olevat vastuolus PKS § 193, mis sätestab, et eestkostja tegevuse 

üle teostab järelevalvet kohus, mitte aga KOVid. PKS § 193 lg 2 sätestab, et kohus võib 

eestkostjale teha ettekirjutusi tema ülesannete täitmiseks. Nende järgimata jätmise korral on 

kohtul õigus eestkostja vabastada. 

 

13.2.2.7. SHS § 26 lg 2 dubleerib sisuliselt SHS § 3 lg 1 p 3 ja SHS § 9 regulatsiooni, mis ütleb, 

et toimetulekuraskustes isikutel, sh toimetulekuraskustes puuetega isikutel, on õigus KOV abile. 

 

13.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 26 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Sisupoliitiliselt analüüsida, 

kuidas SHS § 26 lg 1 p 1-3 nimetatud ülesanded haakuvad teiste poliitika valdkondadega. 

Analüüsida, kas iga Eesti KOV peaks kohustusliku omavalitsusliku ülesandena täitma SHS § 26 

nimetatud ülesandeid, olenemata sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks 

oleks vastavad teenused sobivaimaks abimeetmeks. 

 

 

14. SHS § 27 

 

14.1. Kehtiv õigus 

 
§ 27. Vanurite sotsiaalhoolekanne 

(1) Vanurite toimetulekule kaasaaitamiseks neile harjumuspärases keskkonnas ning teiste inimestega võrdväärseks 

eluks valla- või linnavalitsus: 

1) loob võimalused odavamaks toitlustamiseks; 

2) tagab osutatavate teenuste kohta informatsiooni kättesaadavuse ja loob võimalused sotsiaalteenuste 

kasutamiseks; 

3) loob võimalused suhtlemiseks ja huvialaseks tegevuseks; 

4) tagab hoolekandeasutustes elavatele vanuritele turvalisuse, iseseisvuse, nende eraelu austamise ja võimaluse 

osaleda nende elukeskkonda ja tulevikku puudutavate otsuste tegemisel. 

 

14.2. Hinnang 

 

14.2.1. SHS § 27 sisaldab objektiivse õiguse regulatsiooni. Ühestki vaadeldavast õigusnormist ei 

tulene piiritletud isikute ringi, kelle suhtes KOV peaks normis kirjeldatud viisil käituma. Iga 

vanur ei vaja normides nimetatud sotsiaalhüvitisi. Võib eeldada, et seadusandja sooviks on, et 

KOVid töötaks välja põhimõtted, kellele ja millistel tingimustel nimetatud sotsiaalhüvitisi 

osutatakse. 
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14.2.2. SHS § 27 peamisteks puudusteks on: 

 ebaselge on, kas tegemist on KOV kohustuslike ülesannetega (vt analüüsi punkt 14.2.2.1); 

 SHS § 27 lg 1 p 4 on tegelikkuses sätestatud volitus sekkuda hoolekandeasutuste tegevusse. 

Vastava volitusnormi sisu ja eesmärk on liialt ebaselged, mistõttu võib see olla vastuolus PS 

§ 3 tuleneva seaduslikkuse põhimõttega (vt analüüsi punkt 14.2.2.2). 

 

14.2.2.1. SHS § 27 puhul on ebaselge, kas nendes punktides nimetatud tegevused on 

kohustuslikuks omavalitsuslikuks ülesandeks, sealjuures olenemata sellest, kas KOVis on 

toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks need sobivaimaks abimeetmeks. 

 

14.2.2.2. SHS § 27 lg 1 p 4 näib volitavat KOVi sekkuma hoolekandeasutuste tegevusse selleks, 

et tagada vanuritele teatud elamistingimused. Vastav volitus on sätestatud liialt ebaselgelt, 

mistõttu on see ilmselt vastuolus PS § 3 tuleneva seaduslikkuse põhimõttega. Tuleb arvestada, et 

hoolekandeasutusteks võivad olla era-õiguslikud isiku, avalik-õiguslikud isiku ning riigi ja KOV 

asutused. On täiesti ebaselge, milliste hoolekandeasutuste tegevusse võib KOV sekkuda ning 

millist käitumist ta võib nõuda. Samuti on määratlemata, milliseid konkreetseid meetmeid võib 

KOV võtta. Vaadeldav norm võib seetõttu olla vastuolus ka PS § 14, mis keelab avaliku võimu 

omavoli ning PS § 3 seaduslikkuse põhimõttega. 

 

14.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 27 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Analüüsida, kas iga Eesti 

KOV peaks kohustusliku omavalitsusliku ülesandena täitma SHS § 27 nimetatud ülesandeid, 

olenemata sellest, kas KOVis on toimetulekuraskustes isikuid, kelle jaoks oleks vastavad 

teenused sobivaimaks abimeetmeks. 

 

 

15. SHS § 28 

 

15.1. Kehtiv õigus 

 
§ 28. Kinnipidamiskohast vabanenute ja teiste sotsiaalabi vajavate isikute sotsiaalhoolekanne 

Kinnipidamiskohast vabanenutele ja teistele sotsiaalabi vajavatele isikutele osutatakse vastavalt nende vajadustele 

käesolevas seaduses ettenähtud sotsiaalteenuseid või antakse sotsiaaltoetusi või vältimatut sotsiaalabi, samuti 

osutatakse abi töö leidmisel, määratakse tugiisik, vajadusel luuakse varjupaigad. 

 

15.2. Hinnang 

 

SHS § 28 dubleerib sisuliselt SHS § 3 lg 1 p1 ja § 9 lg 1 ja lg 4 regulatsiooni, mis sätestavad, et 

toimetulekuraskustes isikutel, sh kinnipidamiskohast vabanenutel, on õigus KOV abile. 

 

15.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 28 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

16. SHS § 28
1
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16.1. Kehtiv õigus 

 
§ 28

1
. Vältimatu sotsiaalabi osutamine 

(1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse 

vältimatut sotsiaalabi. 

(2) Vältimatut sotsiaalabi osutavad valla- või linnavalitsuse määratud või volitatud isikud või asutused. 

(3) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu 

sotsiaalselt abitus olukorras. 

 

16.2. Hinnang 

 

16.2.1. SHS § 28
1
 lg 1 sätestab isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda 

elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu subjektiivse avaliku õiguse vältimatu sotsiaalabi 

osutamisele KOV poolt. Sama paragrahvi lg 3 täpsustab, et abi osutatakse seni, kuni isik pole 

enam sotsiaalselt abitus olukorras. „Sotsiaalselt abitusse olukorda sattumine elatusvahendite 

kaotuse või puudumise tõttu“ on vaadeldav määratlemata õigusmõistena, mille iga KOV peab 

sisustama. Vaadeldavate normide alusel peab KOV abi osutama, kuid KOVile on jäetud 

valikukaalutlusõigus abimeetmete osas. 

 

16.2.2. SHS § 28
1
 lg 2 puuduseks saab pidada seda, et vaadeldav norm reguleerib ebavajalikult 

KOKS reguleerimisala küsimust. Pole välistatud, et SHS § 28
1
 lg 2, mis näeb ette, et valla- või 

linnavalitsus (i) määrab, milline asutus vältimatut sotsiaalabi osutab või (ii) volitab era-

õiguslikku isikut vältimatut sotsiaalabi osutama, on ses osas ka KOKSiga vastuolus. Teksti 

autorile pole teada, millistel sisulistel põhjustel peaks SHSis KOKSist erisused sätestama. Nimelt 

sätestab KOKS § 22 lg 1 p 34, et volikogu otsustab [s.t mitte valitsus nagu sätestatud SHSis] valla 

või linna ametiasutuse ja valla või linna ametiasutuse hallatava asutuse moodustamise, 

ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise ning ametiasutuse põhimääruse kinnitamise. KOKS § 

22 lg 2 sätestab, et seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku 

omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi otsustab kohaliku omavalitsuse volikogu, kes võib 

delegeerida nende küsimuste lahendamise valitsusele. On arusaamatu, miks SHSi kohaselt peaks 

vältimatut sotsiaalabi osutava asutuse nimetama valitsus, aga mitte volikogu. 

 

16.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Arusaamatu on, mille poolest erinevad SHS § 3 lg 1 p 3 sätestatud määratlemata õigusmõiste 

„toimetulekuraskustes“ ning § 28
1
 lg 1 kasutatud määratlemata õigusmõiste „sotsiaalselt abitusse 

olukorda sattumine elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu“. Samuti on ebaselge, mille 

poolest erineb SHS § 9 alusel osutatav abi ning vältimatu abi. Vähemalt esmapilgul näib, et 

õigusreegel „toimetulekuraskustes isikutel on õigus KOV abile“ hõlmab endas ka SHS § 28
1
 

sätestatud õigusreegleid. Sisupoliitiliselt tuleks analüüsida, kas SHS § 28
1
 sätestamine on vajalik. 

 

16.4. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS 28
1
 lg 2 samal kujul. Sisupoliitiliselt analüüsida, miks on SHS § 28

1
 lg 1 ja 

3 sätestamine vajalik, arvestades, et SHS § 3 lg 1 punktist 3 ning SHS §-st 9 on juba tuletatav 

reegel, et toimetulekuraskustes isikutel on õigus KOV abile. 
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17. SHS § 28
2
 

 

17.1. Kehtiv õigus 

 
§ 28

2
. Täisealise isiku hooldus 

(1) Valla- või linnavalitsus seab hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma 

õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded. 

(2) Hooldust teostab valla- või linnavalitsuse poolt määratud hooldaja. Hooldus seatakse ja hooldaja määratakse 

hooldatava nõusolekul. 

(3) Hooldaja võib hooldatavat esindada üksnes hooldatavalt saadud sellekohase volituse alusel. 

(4) Valla- või linnavalitsus lõpetab hoolduse, kui seda soovib hooldatav või kui hoolduse seadmise alus on ära 

langenud. 

(5) Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu kehtestab hoolduse seadmise ja hooldaja määramise korra. 

 

17.2. Hinnang 

 

SHS § 28
2
 peamised puudused on: 

 ebaselge on, kas SHS § 28
2
 lõikest 1 võrsub subjektiivseid avalikke õigusi ning millise 

sisuga need oleks (vt analüüsi punkt 17.2.1); 

 juhul, kui tegemist on üksnes KOVidele suunatud objektiivse õiguse regulatsiooniga, on 

ebaselge, kas norm sisaldab kohustuslikke KOV ülesandeid ning milles need ülesanded 

täpsemalt seisnevad (vt analüüsi punkt 17.2.2); 

 SHS § 28
2
 lg 3 kordab ebavajalikult TSÜS § 117 lg 2 esinduse regulatsiooni (vt analüüsi 

punkt 17.2.3). 

 

17.2.1. SHS § 28
2
 lg 1 puhul on arusaamatu, kas tegemist on subjektiivseid õigusi sisaldava või 

objektiivse õiguse normiga. Ebaselge on, kas kõik vaimse või kehalise puude tõttu abi vajavad 

isikud saavad nõuda KOVilt hoolduse seadmist või on seadusandja soovinud, et KOVid 

täpsustaks, kellele hooldus seatakse. Samuti on küsimuseks, kas hoolduse seadmise taotluse saab 

esitada üksnes puudega isik (kes vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks) või 

võib seda teha ka hooldaja ise. Küsimus on oluline, kuna hooldajatele tulenevad teistest 

õigusaktidest mitmesugused õigused (vt sotsiaalmaksuseadus). 

 

Samuti on ebaselge, millised subjektiivsed õigused isiku(te)le tuleneksid ehk millist käitumist 

täpsemalt saab(-vad) isik(ud) KOVilt nõuda. Arusaamatu on, kas puudega isik, kes vajab abi oma 

õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, saab: 

 SHS § 28
2
 lg 1 alusel nõuda hoolduse seadmist ehk KOV on kohustatud, kas oma asutuste 

kaudu või delegeerides era-õiguslikule isikule, hooldamist osutama; 

 SHS § 28
2
 lg 2 alusel nõuda, et KOVi poolt määratud hooldaja oleks talle meelepärane ehk 

KOV on alati kohustatud leidma hooldaja, kelle määramisega puudega isik nõus on; 

 SHS § 28
2
 lg 3 alusel nõuda, et KOV lõpetaks hoolduse osutamise (olenemata põhjusest) ehk 

KOV on kohustatud puudega isiku taotlusel hoolduse lõpetama. 

 

17.2.2. SHS § 28
2
 puhul on ebaselge, kas paragrahvis nimetatud tegevused on kohustuslikuks 

omavalitsuslikuks ülesandeks, sealjuures olenemata sellest, kas KOVis on isikuid, kes sooviks 

hoolduse määramist. 
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Samuti on ebaselge, milliseid tegevusi peab KOV SHS § 28
2
 lg 1 alusel tegema. Arusaamatu on, 

kas selle normi alusel: 

 on hooldamine kohustuslik omavalitsuslik ülesanne (ehk avalik ülesanne), mida KOV saab 

täita oma asutuste kaudu või delegeerides selle ülesande era-õiguslikele isikutele või 

 võib KOV nt maksta üksnes sihipärast toetust hooldamise finantseerimiseks ning hooldamist 

ennast ei loeta KOV ülesandeks; 

 piirdub KOV ülesanne üksnes hooldamise kui juriidilise fakti tuvastamisega haldusaktis ehk 

hooldaja ning hooldatav saavad taotleda, et KOV tunnustaks hooldajat hooldajana, sh 

fikseeriks vastavas haldusaktis, mida hooldaja hooldatava heaks teeb. 

 

17.2.3. SHS § 28
2
 lg 3 kordab ebavajalikult TSÜS § 117 lg 2 regulatsiooni, mis ütleb, et 

esindusõiguse võib anda tehinguga (volitus) või see võib tuleneda seadusest (seadusjärgne 

esindusõigus). See tähendab, et TSÜS-ist juba tuleneb, et hooldaja saab hooldatavat esindada 

üksnes juhul, kui vastav esindamise õigus tuleneb hooldatava poolt antud volitusest või otsesõnu 

seadusest. 

 

17.3. Ettepanek 

 

Sisupoliitiliselt analüüsida, kas hooldatavale või hooldajale on vaja sätestada teatud subjektiivsed 

avalikud õigused ning millised. Analüüsida, kas iga Eesti KOV peaks kohustusliku 

omavalitsusliku ülesandena täitma SHS § 28
2 

nimetatud ülesandeid, olenemata sellest, kas KOVis 

on isikuid, kes sooviks hoolduse seadmist. Täpsustada, millised avalikud ülesanded KOVidel 

vaadeldava ülesande raames on. 

 

 

18. SHS § 29 

 

18.1. Kehtiv õigus 

 
§ 29. Abi osutamise kord 

Isiku pöördumisel valla- või linnavalitsuse poole on viimane kohustatud: 

1) hindama isiku abivajadust; 

2) andma teavet asjaajamise kohta; 

3) vajaduse korral suunama isiku pädeva asutuse või isiku juurde; 

4) tegema isiku nõusolekul koostööd isikute või asutustega, kes aitavad isikul saada tema vajadustele vastavat abi. 

 

18.2. Hinnang 

 

SHS § 29 peamised puudused on: 

 SHS § 29 p 1 kordab sisuliselt juba SHS § 9 ja § 3 lg 1 p 3 tulenevat regulatsiooni, mille 

kohaselt peab KOV osutama toimetulekuraskustes isikutele abi. Vastav abi osutamine 

hõlmab haldusmenetluslikult (i) mõiste „toimetulekuraskustes“ sisustamist, (ii) seejärel 

tuvastamist, kas isik kvalifitseerub toimetulekuraskustes isikuna ning (iii) viimasena 

kaalutlusõiguse alusel sobivaima abimeetme valikut. KOV peab HMS § 55 lg 2 alusel 

vormistama oma otsused kirjalikus haldusaktis (vt analüüsi punkt 18.2.1.); 

 SHS § 29 p 2 kordab ebavajalikult HMS § 36 (vt analüüsi punkt 18.2.2); 

 SHS § 29 p 3 kordab ebavajalikult HMS § 15 lg 4 ja HMS § 9 regulatsiooni (vt analüüsi 



48 

punkt 18.2.3); 

 SHS § 29 p 4 võib osaliselt ebavajalikult korrata HKTS-s sätestatud ametiabi regulatsiooni 

(vt analüüsi punkt 18.2.4). 

 

18.2.1. SHS § 29 p 1 võib olla ebavajalik, kuivõrd see kordab sisuliselt SHS § 9 ja § 3 lg 1 p 3 

regulatsiooni. Viimasena nimetatud normid sätestavad koosmõjus reegli, mille kohaselt on 

toimetulekuraskustes isikul õigus KOV abile. Isiku pöördumisel KOV poole tähendab 

eelnimetatud õigusreegel, et KOV peab: 

1. esmalt kaalutlusõiguse alusel sisustama, keda ta käsitleb toimetulekuraskustes isikutena; 

2. seejärel kontrollima, kas tema poole pöördunud isik kvalifitseerub toimetulekuraskustes 

isikuna (subsumeerimine), sh põhjendama, milles toimetulekuraskused (abivajadus) 

seisnevad; 

3. järgnevalt valima kaalutlusõiguse alusel sobivaima abimeetme. Abimeetme valik hõlmab 

endas ka nn abivajaduse hindamist. 

 

HMS § 55 lg 2 kohaselt peab haldusakt olema kirjalikus vormis. Seega peavad ka kõik haldusakti 

põhjendused olema isikule esitatud kirjalikult (sh: millistele tunnustele vastavaid isikuid 

käsitletakse toimetulekuraskustes isikutena; kas isik kvalifitseerub toimetulekuraskustes isikutena 

ning millised raskused tal on; milline abimeede oleks toimetulekuraskuseid arvestades sobivaim). 

 

18.2.2. SHS § 29 p 2 näib sisuliselt kordavat HMS § 36 sätestatud haldusorgani 

selgitamiskohustust. Selle kohaselt haldusorgan selgitab menetlusosalisele või taotluse esitamist 

kaaluvale isikule nende soovil: 

1) millised õigused ja kohustused on menetlusosalisel haldusmenetluses; 

2) millise tähtaja jooksul haldusmenetlus eeldatavasti läbi viiakse ja millised on võimalused 

haldusmenetluse kiirendamiseks; 

3) millised taotlused, tõendid ja muud dokumendid tuleb haldusmenetluses esitada; 

4) milliseid menetlustoiminguid peavad menetlusosalised sooritama. 

 

18.2.3. SHS § 29 p 3 dubleerib ebavajalikult HMS § 15 lg 4, mis ütleb, et kui taotluse 

lahendamine ei kuulu haldusorgani [nt KOV] pädevusse, jätab haldusorgan [nt KOV] 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. 

 

Lisaks ütleb HMS § 9 lg 1, et kui sama haldusmenetluse asi on mitme haldusorgani pädevuses, 

viib: 

1) haldusorganile taotluse esitamisega algava haldusmenetluse läbi haldusorgan, kellele on 

esimesena esitatud taotlus haldusmenetluse algatamiseks; 

2) haldusorgani initsiatiivil algava haldusmenetluse läbi haldusorgan, kes on esimesena 

saanud teada asjaoludest, mis on tinginud või tingivad haldusmenetluse algatamise. 

 

HMS § 9 lg 2 sätestab, et asja alluvuse määratlemisel erinevate tööpiirkondadega haldusorganite 

vahel viib haldusmenetluse seoses: 

1) isikuga või tema vallasvaraga läbi haldusorgan, kelle tööpiirkonnas on või viimati oli isiku 

elu- või asukoht; 
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2) kinnisvaraga läbi haldusorgan, kelle tööpiirkonnas vara asub. 

 

HMS § 9 lg 3 sätestab, et haldusorgani pädevuse muutumisel peab asja menetlusse võtnud 

haldusorgan viima menetluse lõpule. Kui haldusorgani tegevus lõpetatakse, läheb asja 

lahendamine üle pädevale haldusorganile. 

 

18.2.4. SHS § 29 p 4 võib osas, milles KOVidele pannakse kohustus teiste haldusorganitega 

koostööd teha, dubleerida HKTS-s sätestatud ametiabi regulatsiooni. 

 

HKTS § 17 lg 1 sätestab, et haldusorgan [nt KOV] annab HKTS-is sätestatud alustel ja korras 

akti või sooritab toimingu oma pädevuse piires teise haldusorgani taotlusel selle haldusorgani 

ülesande täitmise toetamiseks (ametiabi). HKTS § 18 lg 1 sätestab, et haldusorgan võib taotleda 

teiselt haldusorganilt [nt KOVilt] 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; 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. Siinkohal vt ka HKTS § 

18 lg 2 kuni § 20. 

 

18.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 29 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Sisupoliitiliselt analüüsida, kas 

SHS-is on vajalik kehtestada HMS-ist ja ka HKTS-ist erinev haldusmenetluse regulatsioon. 

Samuti on vajalik sisupoliitiliselt analüüsida, kas vaatlusalune regulatsioon on juba hõlmatud 

sotsiaalseadustiku üldosa seaduse regulatsiooniga. 

 

 

19. SHS § 29
1
 

 

19.1. Kehtiv õigus 

 
§ 29

1
. Abi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel 

(1) Kui isik vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis hõlmab ka 

sotsiaalteenuse või -toetuse määramise vajadust, kasutatakse abi osutamisel juhtumikorralduse põhimõtet. 

(2) Abi osutamine juhtumikorralduse põhimõttel hõlmab: 

1) isiku juhtumi hindamist; 

2) eesmärkide püstitamist ja tegevuste planeerimist; 

3) juhtumiplaani ja selle juurde kuuluva tegevuskava koostamist; 

4) isiku nõustamist ja juhendamist tegevuskava täitmisel; 

5) tegevuste läbiviimist erinevate isikute või asutuste poolt; 

6) tulemuste hindamist ja vajaduse korral juhtumiplaani ning selle juurde kuuluva tegevuskava muutmist. 

(3) Juhtumiplaan on kirjalik dokument, mis koosneb hinnangust isiku abivajadusele ja tema probleemide 

lahendamist käsitlevast tegevuskavast. Juhtumiplaan on informatiivse tähendusega. 

(4) Juhtumiplaanile kirjutavad alla kohaliku omavalitsusüksuse sotsiaalvaldkonnaga tegelev ametnik või kohaliku 

omavalitsusüksuse volitatud isik ning isik, kellele juhtumiplaan on koostatud. Abivajav isik kinnitab allkirjaga, et ta 

on tutvunud juhtumiplaani sisuga ning et ta osaleb juhtumiplaanis nimetatud tegevuste elluviimisel. 

(5) Juhtumiplaani vormi kehtestab sotsiaalminister määrusega . 
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19.2. Hinnang 

 

19.2.1. Enne SHS § 29
1
 puuduste käsitlemist olgu selgitatud, et analüüsi autorite arvates sisaldab 

SHS § 29
1
 lg 1 objektiivse õiguse regulatsiooni. Viimast põhjusel, et vaadeldavast õigusnormist 

ei tulene piiritletud isikute ringi, kelle suhtes KOV peaks normis kirjeldatud viisil käituma. 

 

Teiseks olgu sissejuhatavalt märgitud, et juhtumikorralduse näol näib olevat tegemist 

erihaldusmenetlusega. See tähendab, et kui haldusmenetluse üldreeglid on kehtestatud HMSis, 

siis ilmselt on seadusandja eesmärgiks olnud kehtestada sellest erisused, mille ta on nimetanud 

juhtumikorralduseks. 

 

19.2.2. SHS § 29
1
 peamised puudused on: 

 normi läbivaks puuduseks on ebaselgus, kas normis nimetatud juhtumiplaani näol on 

tegemist haldusaktiga või mitte (vt analüüsi punkt 19.2.2.1); 

 juhul, kui juhtumiplaan on vaadeldav haldusaktina, kordavad 

- SHS § 29
1
 lg 2 punktid 1-3 sisuliselt SHS § 9, § 3 lg 1 p 3 regulatsiooni ning 

- SHS § 29
1
 lg 2 p 5 haldusmenetlusest tulenevat põhimõtet, et kehtivad haldusaktid 

kuuluvad täitmisele (vt analüüsi punkt 19.2.2.2); 

 SHS § 29
1
 lg 2 p 4 näib sisuliselt kordavat HMS § 36 regulatsiooni (vt analüüsi punkt 

19.2.2.3); 

 SHS § 29
1
 lg 3 ja 4 on vastuolulised (seonduvalt vt analüüsi punkt 19.2.2.1). 

 

19.2.2.1. SHS § 29
1
 läbivaks puuduseks on ebaselgus, kas juhtumiplaani näol on tegemist 

haldusaktiga, mis tekitab toimetulekuraskustes isikule ja ka KOVile õigusi ja kohustusi või on 

tegemist üksnes informatiivse dokumendiga, mis ei tekita raskustes isikule ega KOVile õigusi, 

kohustusi. 

 

Seda, et tegemist on haldusaktiga, toetab § 29
1
 lg 2 p 5, mis näib ette nägevat, et juhtumiplaanis 

nimetatud tegevused tuleb ellu viia. Seega näib juhtumiplaan tekitavat KOVile kohustuse. Samuti 

toetab haldusaktina käsitlemist SHS § 29
1
 lg 4 viimane lause, mis paneb toimetulekuraskustes 

isikule kohustuse osaleda juhtumiplaanis nimetatud tegevuste elluviimisel. Seega tekitatakse 

juhtumiplaaniga kohustus ka haldusvälisele isikule. 

 

Juhtumiplaani haldusaktina käsitlemise vastu räägib aga SHS § 29
1
 lg 3, mis ütleb sõnaselgelt, et 

plaan on informatiivse tähendusega ehk ei tekita õigusi ega kohustusi mitte kellelegi. 

 

19.2.2.2. Juhul, kui juhtumiplaan on vaadeldav haldusaktina, kordavad SHS § 29
1
 lg 2 punktid 1-

3 sisuliselt SHS § 9, § 3 lg 1 p 3 regulatsiooni ning SHS § 29
1
 lg 2 p 5 kordab haldusmenetlusest 

tulenevat põhimõtet, et kehtivad haldusaktid kuuluvad täitmisele. 

 

SHS § 29
1
 lg 2 punktid 1-3 näevad ette, et isiku pöördumisel KOVi tuleb: isiku seisundit hinnata; 

planeerida ehk valida abistavad tegevused; koostada juhtumiplaan, kus sobiv abimeede kirja on 

pandud ning täpsustada ka tegevuskava. 

 

Sisult väga sarnased või lausa samasugused etapid on vaja KOVil läbida ka SHS § 9 ja § 3 lg 1 p 

3 alusel abi osutamisel. Õigusreegli „toimetulekuraskustes isikul on õigus KOV abile“ alusel peab 
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KOV: 

 esmalt kaalutlusõiguse alusel sisustama, keda ta käsitleb toimetulekuraskustes isikutena; 

 seejärel kontrollima, kas tema poole pöördunud isik kvalifitseerub toimetulekuraskustes 

isikuna (subsumeerimine), sh põhjendama, milles toimetulekuraskused (abivajadus) 

seisnevad; 

 järgnevalt valima kaalutlusõiguse alusel sobivaima abimeetme. Abimeetme valik hõlmab 

endas ka nn abivajaduse hindamist. Samuti peab KOV informeerima, kuidas isik abi kätte 

saab. 

 

HMS § 55 lg 2 kohaselt peab haldusakt olema kirjalikus vormis. Seega peavad ka kõik haldusakti 

põhjendused olema isikule esitatud kirjalikult (sh: millistele tunnustele vastavaid isikuid 

käsitletakse toimetulekuraskustes isikutena; kas isik kvalifitseerub toimetulekuraskustes isikutena 

ning millised raskused tal on; milline abimeede oleks toimetulekuraskuseid arvestades sobivaim). 

 

SHS § 29
1
 lg 2 p 5 kordab sisuliselt haldusmenetlusest tulenevat põhimõtet, mille kohaselt 

kuuluvad kehtivad haldusaktid täitmisele. 

 

19.2.2.4. SHS § 29
1
 lg 2 p 4, mis ütleb, et isikut tuleb nõustada ja juhendada, võib sisuliselt 

korrata HMS § 36 sätestatud haldusorgani selgitamiskohustust. Selle kohaselt haldusorgan 

selgitab menetlusosalisele või taotluse esitamist kaaluvale isikule nende soovil: 

1) millised õigused ja kohustused on menetlusosalisel haldusmenetluses; 

2) millise tähtaja jooksul haldusmenetlus eeldatavasti läbi viiakse ja millised on võimalused 

haldusmenetluse kiirendamiseks; 

3) millised taotlused, tõendid ja muud dokumendid tuleb haldusmenetluses esitada; 

4) milliseid menetlustoiminguid peavad menetlusosalised sooritama. 

 

19.3. Ettepanek 

 

Juhtumikorraldus näib olevat sisuliselt vaadeldav haldusmenetluse erimenetlusena. Analüüsida 

sisupoliitiliselt, mille poolest tavapärane haldusmenetlus ja juhtumikorraldus erinevad ning 

seejärel analüüsida, millised erisused on vaja SHSis haldusmenetluse seadusest kehtestada. Juhul, 

kui juhtumikorralduse kui haldusmenetluse erimenetluse kehtestamine on vajalik, analüüsida ja 

täpsustada, kas juhtumiplaani näol peaks olema tegemist õigusi ja kohustusi tekitava haldusaktiga 

või mitte. 

 

 

20. SHS § 29
2
 

 

20.1. Kehtiv õigus 

 
§ 29

2
. Alaealise isiku juhtumiplaan 

(1) Alaealisele isikule juhtumiplaani koostamisel lähtutakse käesoleva seaduse §-s 29 
1
  sätestatust, arvestades 

käesolevas paragrahvis toodud erisusi. 

(2) Enne asenduskoduteenusele või käesoleva seaduse §-s 25
3
 nimetatud perekonnas hooldamisele suunamist 

koostab lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus igale lapsele juhtumiplaani. 

 (3) Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus täiendab lapse juhtumiplaani pärast lapse asenduskoduteenusele 

suunamist vastavalt asenduskoduteenuse osutaja ettepanekutele. Asenduskoduteenusele või käesoleva seaduse §-s 

25
3
 nimetatud perekonnas hooldamisele suunatud lapse juhtumiplaan vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas. 
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 (4) Asenduskoduteenusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on asenduskoduteenuse halduslepingu lisa. 

Perekonnas hooldamisele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on käesoleva seaduse § 25
3
 lõikes 4 nimetatud 

lepingu lisa. 

 

 

20.2. Hinnang 

 

Samad kommentaarid SHS § 29
1
 kommentaaridega. 

 

20.3. Ettepanek 

 

Analüüsida sisupoliitiliselt, mille poolest tavapärane haldusmenetlus ja juhtumikorraldus 

erinevad ning seejärel analüüsida, millised erisused on vaja SHSis haldusmenetluse seadusest 

kehtestada. Juhul, kui juhtumikorralduse kui haldusmenetluse erimenetluse kehtestamine on 

vajalik, analüüsida ja täpsustada, kas juhtumiplaani näol peaks olema tegemist õigusi ja kohustusi 

tekitava haldusaktiga või mitte. 

 

 

21. SHS § 33 

 

21.1. Kehtiv õigus 

 
§ 33. Otsuse tegemine ja põhjendamine 

(1) Kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi 

andmise või sellest keeldumise otsustab kohalik omavalitsus. Vajaduse ilmnemisel või sotsiaalteenust, -toetust, 

vältimatut sotsiaalabi või muud abi taotleva isiku soovil kaasatakse otsuse tegemisse omavalitsusorgani asjakohane 

komisjon. 

(2) Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele. Otsuse tegemisel võib võtta 

aluseks isiku rehabilitatsiooniplaani või juhtumiplaani. 

(3) Lõikes 1 nimetatud ametniku või komisjoni otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie 

maavanemale. 

 

21.2. Hinnang 

 

SHS § 33 peamised puudused on: 

 SHS § 33 lg 1 esimene lause kordab sisuliselt HMS põhimõtet, mille kohaselt langetab 

taotluse osas otsuse see haldusorgan, kes on pädev seda lahendama (vt analüüsi punkt 

21.2.1); 

 SHS § 33 lg 2 dubleerib sisuliselt HMS § 54 (vt analüüsi punkt 21.2.2). 

 

21.2.1. SHS § 33 lg 1 esimene lause kordab sisuliselt HMS läbivat põhimõtet, mille kohaselt 

langetab taotluse osas otsuse see haldusorgan, kes on vastava taotluse saanud ning on pädev seda 

lahendama. Selline põhimõte on tuletatav nt HMS § 54. 

 

21.2.2. SHS § 33 lg 2 esimene lause kordab HMS § 54 regulatsiooni, mille kohaselt on haldusakt 

õiguspärane, kui ta on antud pädeva haldusorgani poolt andmise hetkel kehtiva õiguse alusel ja 

sellega kooskõlas, proportsionaalne, kaalutlusvigadeta ning vastab vorminõuetele ning HMS § 

56 lg 1 regulatsiooni, mis ütleb, et kirjalik haldusakt ja soodustava haldusakti andmisest 

keeldumine peab olema kirjalikult põhjendatud. Haldusakti põhjendus esitatakse haldusaktis või 
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menetlusosalisele kättesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis viidatud. 

 

SHS § 33 lg 2 teine lause, mis ütleb, et KOV võib asja otsustamisel tugineda ka sellistele 

tõenditele nagu rehabilitatsiooniplaan ning juhtumiplaan, kordab HMS § 38 lg 2 regulatsiooni, 

mille kohaselt võivad tõendiks olla erinevad allikad. HMS võimaldab KOVil tõendina kasutada 

ka eelnimetatud plaane. Juhtumiplaan saab olla tõendiks muidugi juhul, kui tegemist pole 

haldusaktiga – seonduvalt vt SHS § 29
1
 kommentaare. 

 

21.3. Ettepanek 

 

Sisupoliitiliselt analüüsida, kas SHSis on vajalik reguleerida HMSist erinev haldusmenetlus. 

Samuti on vaja arvesse võtta sotsiaalseadustiku üldosa seaduse regulatsiooni. Vältida tuleks 

asjatult dubleerivat regulatsiooni. 

 

 

22. SHS § 34 

 

22.1. Kehtiv õigus 

 
§ 34. Otsuse teatamine 

(1) Otsus tehakse asjaosalisele isikule teatavaks isiku vanust ja arengutaset arvestaval ja talle arusaadaval viisil. 

(2) Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmisest keeldumise otsus tehakse isikule 

teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast. 

 

22.2. Hinnang 

 

SHS § 34 peamiseks puuduseks on, et SHS § 34 lg 1 ei arvestata HMS terminoloogiaga, mis võib 

muuta SHS § 34 lõikest 1 aru saamise keeruliseks. 

 

HMS eristab (i) haldusakti vormi nõudeid ning (ii) haldusakti teatavaks tegemise nõudeid. HMS 

§ 55 lg 2 esimene lause sätestab, et haldusakt antakse kirjalikus vormis, kui seaduse või 

määrusega ei ole sätestatud teisiti. Haldusakti teatavaks tegemise üldnõue on tuletatav HMS § 62 

lõikest 1, mille kohaselt tehakse haldusakt menetlusosalisele teatavaks vabas vormis, kui 

seaduses või määruses ei ole sätestatud teisiti. HMSis reguleeritakse ka erijuhud, mil haldusakt 

tuleb teatavaks teha kättetoimetamisega. Viimaseks loetakse haldusakti edastamist taotlejale 

postiga, haldusorgani poolt isiklikult, elektrooniliselt, dokumendi avaldamisega ajalehes. See 

tähendab, et esimesena tsiteeritud norm reguleerib, kuidas tuleb haldusakti vormistada ning 

teisena viidatud normistik ütleb, kuidas isikut vastava haldusakti olemasolust informeerida või 

kuidas kirjalik haldusakt isikuni toimetada. 

 

SHS § 34 lg 1 reguleerib haldusakti teatavaks tegemist, s.t ei reguleerita haldusakti vormi. SHS § 

34 lg 1 järgi tuleb (kirjalik) haldusakt teha isikule teatavaks arusaadavalt. Ebaselgeks jääb, mida 

selle all täpsemalt mõeldud on ning kas tegemist on HMSis sätestatust erineva teatavaks 

tegemisega. Näiteks, kui HMS alusel tuleb kirjalik haldusakt isikule teatavaks teha 

kättetoimetamisega (vt HMS § 62 lg 2 ja § 25 lg 1), siis kuidas haakub sellega SHSist tulenev 

nõue, et teatavaks tegemine peab olema arusaadav. 
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22.3. Ettepanek 

 

SHS § 34 lg 1 osas analüüsida sisupoliitiliselt regulatsiooni vajalikkust. Analüüsida, kas HMSist 

eriregulatsiooni kehtestamine on vajalik. 

 

 

23. SHS § 45 

 

23.1. Kehtiv õigus 

 
§ 45. Sotsiaalteenuste eest võetav tasu 

(1) Isikult võib võtta 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. 

 

23.2. Hinnang 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

24. SHS § 46 

 

24.1. Kehtiv õigus 

 
§ 46. Sotsiaalhoolekandekulude hüvitamine 

 (1) Sotsiaalteenuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi osutajal on õigus saada tasu tehtud kulude eest isiku 

elukohajärgselt valla- või linnavalitsuselt. Viimasel 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. 

 (2) Riigieelarvest rahastatavate sotsiaalhoolekandekulude, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 11
2
, 11

35
, 11

39
, 

11
42

, 11
46

, 11
49

, 12
2
 ja 15

2
 nimetatud riigi rahastatavaid sotsiaalteenuseid saama õigustatud isikutele teenuse 

osutamise kulud, hüvitamise korra kehtestab sotsiaalminister. 

 

24.2. Hinnang 

 

SHS § 46 lg 1 peamised puudused on: 

 ebaselge on, kas vaadeldavast normist võrsub subjektiivseid avalikke õiguseid või on 

tegemist objektiivse õiguse normiga (vt analüüsi punkt 23.2.1); 

 vaadeldav regulatsioon ei pruugi haakuda ülejäänud SHS regulatsiooniga (vt analüüsi punkt 

23.2.2). 

 

SHS § 46 lg 2 kommentaar on esitatud 6. peatükis „Finantseerimise normide kommentaar“. 

 

24.2.1. SHS § 46 lg 1 esimeseks puuduseks on ebaselgus, kas sellest võrsub subjektiivseid 

avalikke õiguseid või mitte. Viimane sõltub sellest, kas norm on kehtestatud üksnes avalikes 

huvides või ka üksikisiku huvides. Kehtestamist üksikisiku huvides peegeldab see, kui normist on 

tuletatav piiritletud isikute ring, kellele normist õigused tulenevad. Praegusel juhul on väga raske 

arvata, kas normist on piiritletud isikute ring tuletatav. Kui see on, siis näiks nagu saaks kulude 

hüvitamist nõuda iga isik (nt mõni era-õiguslik isik, teine KOV, ka riik), kes on osutanud 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=130122011048&id=101112010011
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toimetulekuraskustes isikule abi ning teinud sellega seoses kulutusi. 

 

24.2.2. SHS § 46 lg 1 ei pruugi haakuda ülejäänud SHS regulatsiooniga. Nagu ülal selgitatud, 

saab SHS § 9 ja § 3 lg 1 p 3 tuletada üldreegli, mille kohaselt on toimetulekuraskustes isikul 

õigus KOV abile. Sealjuures on KOVil õigus: sisustada, keda ta toimetulekuraskustes isikutena 

käsitleb; tuvastada, kas isik kvalifitseerub toimetulekuraskustes isikuna; valida sobiv abimeede. 

Juhul, kui KOVil on SHS § 46 lg 1 alusel kohustus hüvitada teistele isikutele 

toimetulekuraskustes isikule osutatud abi maksumuse, tekib rida küsimusi: 

1) kes määratleb enne abi osutamist, kas isik on toimetulekuraskustes või mitte. Siinjuures 

tuleb arvestada, et määratlemata õigusmõiste „toimetulekuraskustes“ sisustamise õigus on 

KOVil. Kas SHS § 46 lg 1 kohaselt tuvastab toimetulekuraskuste olemasolu muu isik? 

Kas KOV võib kulude hüvitamisest keelduda, kui ta leiab, et isik polnud 

toimetulekuraskustes jne; 

2) kes valib sobivaima abimeetme. Kas KOV võib jätta kulu hüvitamata, kuna KOVi arvates 

polnud abimeede sobivaim jne. 

 

24.4. Ettepanek 

 

Sisupoliitiliselt tuleks analüüsida, milline on SHS § 46 lg 1 rakendamise praktika ning lähtuvalt 

sellest hinnata, kas uue regulatsiooni kujundamine on vajalik ja õigustatud. 
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3.3. RIIGI ABISTAMISKOHUSTUST REGULEERIVATE NORMIDE 

KOMMENTAAR 
 

 

 

 

3.3.1. SHS § 5-7 KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. SHS § 5 

 

1.1. Kehtiv õigus 

 
§ 5. Sotsiaalhoolekande korraldamine 

 (1) Sotsiaalhoolekannet korraldavad sotsiaalminister, maavanemad ja kohalik omavalitsus. 

 (2) Riiklikku sotsiaalhoolekannet korraldavad sotsiaalminister ja maavanemad. 

 (3) Maavanem korraldab maakonnas riiklikku sotsiaalhoolekannet maavalitsuse vastava osakonna kaudu. 

 (4) Omavalitsuse sotsiaalhoolekannet korraldab valla- või linnavalitsus. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 5 peamisteks puudusteks on: 

 SHS § 5 lg 1 kordab SHS § 5 lõigetes 2, 3 ja 4 sätestatut (vt analüüsi punkt 1.2.1); 

 SHS § 5 lg 2 kordab sisuliselt VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 ning § 84 p 1 regulatsiooni (vt 

analüüsi punkt 1.2.2); 

 SHS § 5 lg 3 kordab sisuliselt VVS § 89 lg 1-2 (vt analüüsi punkt 1.2.3). 

 

SHS § 5 lg 4 kommentaar on esitatud KOV tegevust reguleerivate SHS normide analüüsi juures. 

 

1.2.1. SHS § 5 lg 1 ühelt poolt ning SHS § 5 lõiked 2, 3 ja 4 teiselt poolt sisuliselt dubleerivad 

üksteist. Mõlemates vaadeldavates regulatsioonides öeldakse, et sotsiaalhoolekannet korraldavad 

riik oma organite kaudu ning KOVid oma organite kaudu. 

 

1.2.2. SHS § 5 lg 2 ütleb, et riiklikku hoolekannet korraldavad sotsiaalminister ja maavanem. 

Sisuliselt sama ütlevad VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 ning § 84 p 1. VVS § 49 lg 1 p 1 kohaselt 

juhib minister ministeeriumi ning korraldab selle valitsemisalasse kuuluvaid küsimusi. VVS § 67 

lg 1 kohaselt on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas muuhulgas riigi sotsiaalprobleemide 
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lahendamiskavade koostamine ja elluviimine, sotsiaalse turvalisuse, sotsiaalhoolekande 

korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. VVS § 84 lg 1 kohaselt esindab 

maavanem maakonnas riigi huve, sh sotsiaalhoolekande valdkonnas. 

 

1.2.3. SHS § 5 lg 3 dubleerib sisuliselt VVS § 89 lg 1-2. SHS § 5 lg 3 ütleb, et maavalitsuses 

korraldab riiklikku hoolekannet vastav maavalitsuse osakond. Ka VVS ütleb, et maavalitsus 

koosneb muuhulgas osakondadest, kelle põhimäärused kinnitab maavanem ehk teisisõnu määrab 

maavanem osakonna, mis sotsiaalhoolekandega tegeleb. 

 

1.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 5 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

2. SHS § 6 

 

2.1. Kehtiv õigus 

 
§ 6. Sotsiaalministri ülesanded sotsiaalhoolekande juhtimisel ja korraldamisel 

  Sotsiaalministri ülesanded sotsiaalhoolekande juhtimisel ja korraldamisel on: 

 1) riigi sotsiaalhoolekandepoliitika väljatöötamine; 

 2) sotsiaalhoolekannet reguleerivate seaduste ja muude õigusaktide eelnõude väljatöötamine; 

 3) sotsiaalhoolekande riiklike programmide ja projektide väljatöötamine ning nende koordineerimine ja 

korraldamine; 

 4) hoolekandetöötajate koolitusstandardi määramine, koolituse korraldamises osalemine; 

 5) [kehtetu - RT I 2010, 8, 39 - jõust. 27.02.2010]  

 6) proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite tootmise ja hankimise organiseerimine ning vastava nõudluse 

väljaselgitamine; 

 7) sotsiaalhoolekandealase teabe ja statistika kogumine, analüüsimine ja edastamine elanikkonnale; 

[RT I 2010, 8, 39 - jõust. 01.04.2010]  

 8) [kehtetu - RT I 2010, 8, 39 - jõust. 01.04.2011]  

 8
1
) sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide ja nende esitamise korra kehtestamine; 

[RT I 2004, 89, 605 - jõust. 01.01.2005]  

 9) kohalikele omavalitsustele sotsiaalhoolekandeks täiendavate rahaliste vahendite taotlemine; 

 10) eestkosteasutuste tööd reguleerivate õigusaktide eelnõude väljatöötamine; 

 11) lapsendamise korraldamine välisriikidest ja välisriikidesse ning vastava registri pidamine; 

 12) sotsiaalhoolekandeasutuste ja hoolekandetöötajate litsentsimine; 

 13) muude seaduste ja õigusaktidega temale pandud sotsiaalhoolekandealaste ülesannete täitmine. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 6 peamised puudused on: 

 SHS § 6 p 1 kordab VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 (vt analüüsi punkt 2.2.1); 

 SHS § 6 p 2 kordab VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 (vt analüüsi punkt 2.2.2); 

 SHS § 6 p 3 kordab VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 (vt analüüsi punkt 2.2.3); 

 SHS § 6 p 4 kordab VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 (vt analüüsi punkt 2.2.4); 

 SHS § 6 p 7 kordab VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 (vt analüüsi punkt 2.2.5); 

 SHS § 6 p 8
1
 tuleks sätestada koos statistika kogumist puudutavate normidega (vt analüüsi 

punkt 2.2.6); 

 SHS § 6 p 9 ei haaku riigieelarve seaduse § 9 regulatsiooniga (vt analüüsi punkt 2.2.7); 
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 SHS § 6 p 10 ei ole kooskõlas PKS-iga (vt analüüsi punkt 2.2.8); 

 SHS § 6 p 11 kordab PKS § 165 ning registrit puudutav regulatsioon võiks paikneda koos 

teiste registreid puudutavate normidega (SHS § 30
1
 jne) (vt analüüsi punkt 2.2.9); 

 SHS § 6 p 12 ei haaku muu SHS regulatsiooniga (vt analüüsi punkt 2.2.10); 

 SHS § 6 p 13 ei oma regulatiivset väärtust (vt analüüsi punkt 2.2.11). 

 

SHS § 6 p 6 kommentaar on esitatud abivahendite andmise regulatsiooni juures. 

 

2.2.1. SHS § 6 p 1 sätestatud ülesanne „töötada välja riigi sotsiaalhoolekandepoliitika“ kattub 

sisuliselt VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 tulenevate sotsiaalministri ja Sotsiaalministeeriumi 

ülesannetega „koostada riigi sotsiaalprobleemide lahendamiskava“ ning „korraldada 

sotsiaalhoolekannet“. 

 

2.2.2. SHS § 6 p 2 sätestatud ülesanne „sotsiaalhoolekannet reguleerivate seaduste ja muude 

õigusaktide eelnõude väljatöötamine“ kattub VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 tuleneva 

sotsiaalministri ja Sotsiaalministeeriumi ülesandega „õigusaktide eelnõude koostamine“. 

 

2.2.3. SHS § 6 p 3 ülesanne „sotsiaalhoolekande riiklike programmide ja projektide 

väljatöötamine ning nende koordineerimine ja korraldamine“ kattub VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 

1 tulenevate sotsiaalministri ja Sotsiaalministeeriumi ülesannetega „sotsiaalprobleemide 

lahendamiskavade koostamine“ ja „sotsiaalhoolekande korraldamine“. 

 

2.2.4. SHS § 6 p 4 ülesanne „hoolekandetöötajate koolitusstandardi määramine, koolituse 

korraldamises osalemine“ on paigutatav järgmiste VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 tulenevate 

sotsiaalministri ja Sotsiaalministeeriumi ülesannete alla: „sotsiaalhoolekande korraldamine“, 

„õigusaktide eelnõude koostamine“. 

 

2.2.5. SHS § 6 p 7 ülesanne „sotsiaalhoolekandealase teabe ja statistika kogumine, analüüsimine 

ja edastamine elanikkonnale“ kattub VVS § 49 lg 1 p 1 ja § 67 lg 1 tuleneva sotsiaalministri ja 

Sotsiaalministeeriumi ülesandega „sotsiaalhoolekande korraldamine“. 

 

2.2.6. SHS § 6 p 8
1
 tuleks reguleerida koos ülejäänud normidega, mis käsitlevad statistika 

kogumist (SHS § 30
1
 jne). 

 

2.2.7. SHS § 6 p 9 ei haaku riigieelarve seaduse § 9 regulatsiooniga. RES § 9 lg 2 kohaselt 

tehakse KOV eelarvetesse eraldisi tasandusfondi kaudu ning sihtotstarbeliselt. RES § 9 lg 3 

sätestab, et tasandusfondi suurus riigieelarve eelnõus ja eelarvete tasandusfondi jaotus 

määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuste ja kohalike omavalitsuste liitude volitatud 

esindajate ja Vabariigi Valitsuse esindajate vahelise kokkuleppe alusel. Kui kokkulepet ei 

saavutata, otsustab eelarvete tasandusfondi suuruse riigieelarve eelnõus ja selle jaotuse 

Vabariigi Valitsus ning esitab lahkarvamused eelarve eelnõu seletuskirjas Riigikogule. 

Tasandusfondi suurus ja selle jaotamise põhimõtted sätestatakse riigieelarves. 

 

2.2.8. SHS § 6 p 10 ei oli kooskõlas PKS-iga. 01. juulil 2010.a jõustunud PKS kaotas 

„eestkosteasutuse“ mõiste. Eestkostega seonduv on reguleeritud PKSis. 
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2.2.9. SHS § 6 p 11 ei haaku PKS-iga. Alates 01. juulist 2010.a reguleerib rahvusvahelist 

lapsendamist PKS § 165. SHS § 6 p 11 ei täpsusta ega täienda seda regulatsiooni. 

 

2.2.10. SHS § 6 p 12 ei haaku ülejäänud SHSiga. Arusaamatu on, mida mõistetakse 

„litsentsimise“ all. Pole välistatud, et selle all on silmas peetud tegevuslubade väljastamist. 

Sellisel juhul tuleks aga lähtuda tegevuslubade regulatsioonist. Tegevuslubasid väljastatakse 

üksnes osadele sotsiaalteenuse osutajatele. Üleüldist tegevusluba hoolekandeasutustele või ka 

hoolekandetöötajatele SHS ei sätesta. 

 

2.2.11. SHS § 6 p 13 ei oma regulatiivset väärtust. Tegemist näib olevat selgitava normiga, mis 

ütleb, et sotsiaalministrile võib tulla ülesandeid ka muudest õigusaktidest. Sellise selgituse 

sätestamine on ebavajalik. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 6 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

3. SHS § 7 

 

3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 7. Maavanema ülesanded sotsiaalhoolekande korraldamisel 

 (1) Maavanema ülesandeks sotsiaalhoolekande korraldamisel on 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; 

 6
1
) maakonnast sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete kogumine, koondaruannete koostamine ja nende 

esitamine käesoleva seaduse § 6 punkti 8
1
 alusel kehtestatud korras; 

 7) [kehtetu - RT I 2010, 8, 39 - jõust. 01.04.2011]  

 7
1
) asenduskoduteenuse ja riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamise korraldamine; 

[RT I 2006, 55, 405 - jõust. 01.01.2007]  

 8) maakonna eestkosteasutuste töö korraldamine; 

 9) lapsendamise korraldamine ning vastava registri pidamine; 

 10) muude seaduste ja õigusaktidega temale pandud sotsiaalhoolekandealaste ülesannete täitmine. 

 (2) 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. 

 (3) Maavanemal on õigus anda temale käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 pandud ülesande täitmine 

halduslepinguga üle kohalikule omavalitsusele. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 7 peamised puudused on: 

 SHS § 7 lg 1 p 1 kordab sisuliselt VVS § 84 p 1 (vt analüüsi punkt 3.2.1); 
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 SHS § 7 lg 1 p 2 kordab sisuliselt VVS § 84 p 1 (vt analüüsi punkt 3.2.2); 

 SHS § 7 lg 1 p 3 võib (aga ei pruugi) sisuliselt korrata VVS § 84 p 1 (vt analüüsi punkt 

3.2.3); 

 SHS § 7 lg 1 p 4 on liialt ebaselge ja ei haaku riigivaraseadusega (vt analüüsi punkt 3.2.4); 

 SHS § 7 lg 1 p 6 võib (aga ei pruugi) sisuliselt korrata VVS § 84 p 1. Lisaks on ebaselge, kas 

KOVidel tekib õigus nõuda maavanematelt teatud informatsiooni esitamist (vt analüüsi 

punkt 3.2.5); 

 SHS § 7 lg 1 p 6
1
 tuleks sätestada koos statistika kogumist puudutavate normidega (vt 

analüüsi punkt 3.2.6); 

 SHS § 7 lg 1 p 7
1
 dubleerib SHS § 15

5
 lg 1 ja § 12

6
 lg 1 regulatsiooni (vt analüüsi punkt 

3.2.7); 

 SHS § 7 lg 1 p 8 ei ole kooskõlas PKSiga (vt analüüsi punkt 3.2.8); 

 SHS § 7 lg 1 p 9 kordab PKS lapsendamise regulatsiooni ning registrit puudutav regulatsioon 

võiks paikneda koos teiste registreid puudutavate normidega (SHS § 30
1
 jne) (vt analüüsi 

punkt 3.2.9); 

 SHS § 7 p 10 ei oma regulatiivset väärtust (vt analüüsi punkt 3.2.10). 

 

SHS § 7 p 5 analüüs on esitatud abivahendite regulatsiooni analüüsi juures ning SHS § 7 lg 2-3 

kommentaar on esitatud järelevalve regulatsiooni kommentaari juures. 

 

3.2.1. SHS § 7 lg 1 p 1 ülesanne „maakonna sotsiaalhoolekandepoliitika väljatöötamine“ kordab 

sisuliselt VVS § 84 p 1 ülesannet „esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna 

tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest“. Riigi huvid ja maakonna areng hõlmavad ka 

sotsiaalhoolekannet. 

 

3.2.2. SHS § 7 lg 1 p 2 ülesanne „sotsiaalhoolekande programmide ja projektide väljatöötamine, 

nende koordineerimine ja korraldamine maakonnas“ on samuti sisuliselt paigutatav VVS § 84 p 1 

ülesande „esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud 

arengu eest“ alla. 

 

3.2.3. SHS § 7 lg 1 p 3 ülesanne „maakonna hoolekandetöötajate koolituse korraldamine“ võib 

(aga ei pruugi) sisuliselt korrata samuti VVS § 84 p 1 sätestatud ülesannet. 

 

3.2.4. SHS § 7 lg 1 p 4 sätestatud volitus „hallata riigi hoolekandeasutusi“ on liialt ebaselge. 

Arusaamatuks jääb, milliseid tegevusi see hõlmab. Juriidiliselt eristatakse tüüpiliselt vara 

valdamist, kasutamist ja käsutamist. Haldamine on pigem tavakeele väljend. Samuti ei haaku 

vaadeldav SHS regulatsioon riigivaraseadusega. RVS § 1 lg 2 sätestab riigivara valitsemise 

mõiste, mis hõlmab muuhulgas vara riigi omandisse omandamist, vara valdamist, kasutamist ja 

käsutamist. RVS § 4 kohaselt valitsevad riigivara (sh valdavad, kasutavad, käsutavad) riigivara 

valitsejad, kelleks saavad olla RVS § 4 lg 2-3 nimetatud isikud. 

 

3.2.5. SHS § 7 lg 1 p 6 ülesanne „maakonna sotsiaalhoolekandealase informatsiooni kogumine ja 

analüüsimine ning teabe edastamine valla- ja linnavalitsustele ning elanikkonnale“ võib (aga ei 

pruugi) sisuliselt korrata VVS § 84 p 1 sätestatud ülesannet. Lisaks on ebaselge, kas KOVidel 

tekib vaadeldava regulatsiooni alusel õigus nõuda maavanematelt teatud informatsiooni esitamist. 
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3.2.6. SHS § 7 lg 1 p 6
1
 tuleks sätestada koos teiste statistika kogumist puudutavate normidega 

(SHS § 30
1
 jne). 

 

3.2.7. SHS § 7 lg 1 p 7
1
 dubleerib SHS § 12

6
 lg 1 ja § 15

5
 lg 1 regulatsiooni. Viimatinimetatud 

normid sätestavad lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse rahastamise korralduse maavalitsuste 

kaudu – sama reegli üldisemal kujul kordamine SHS § 7 lg 1 p 7
1
 on ebavajalik. 

 

3.2.8. SHS § 7 lg 1 p 8 ei ole kooskõlas PKSiga. 01. juulil 2010.a jõustunud PKS kaotas 

„eestkosteasutuse“ mõiste. Eestkostega seonduv regulatsioon on sätestatud PKSis. 

 

3.2.9. SHS § 7 lg 1 p 9 dubleerib PKSi. Lapsendamise detailne regulatsioon, sh maavanema 

ülesanded selle raames, on sätestatud PKSis – maavanema rolli üldisemal kujul ära märkimine 

SHSis on ebavajalik. Lapsendamise registrit puudutav regulatsioon võiks paikneda koos teiste 

registreid puudutavate normidega (SHS § 30
1
 jne). 

 

3.2.10. SHS § 7 p 10 ei oma regulatiivset väärtust. Tegemist näib olevat selgitava normiga, mis 

ütleb, et maavanemale võib tulla ülesandeid ka muudest õigusaktidest. Sellise selgituse 

sätestamine on ebavajalik. 

 

3.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Sisupoliitiliselt oleks vaja uurida, kas maavanemad SHS § 7 lg 1 p 3, 6 ja 7 sätestatud ülesandeid 

üldse täidavad ning milline on nende ülesannete sisu. Pole välistatud, et SHS § 7 lg 1 p 3, 6 ja 7 

tegelikkuses ei täideta. 

 

3.4. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 7 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2. ÜLDANALÜÜS: JURIIDILINE VÕRDLUS – SUBJEKTIIVNE ÕIGUS 

RIIKLIKULE SOTSIAALTEENUSELE NING SUBJEKTIIVNE ÕIGUS 

RIIGI POOLT SOTSIAALTEENUSE EEST TASUMISELE 
 

 

 

 

1. Analüüsi teema tekkelugu 

 

1.1. SHS kodifitseerimise käigus oli muuhulgas vaja analüüsida riikliku lapsehoiuteenuse 

regulatsiooni (SHS § 12
1
-12

8
) – vastav analüüs on esitatud allpool. Esialgset analüüsi tehes 

ilmnes, et ebaselgeks jääb, milles seisneb nende normide alusel õigustatud isikule antud 

subjektiivne avalik õigus. Millist käitumist saab õigustatud isik (sh kohtu kaudu) riigilt nõuda32? 

 

Ühelt poolt nähtus nagu saaks SHS § 12
2
 nimetatud isik nõuda riigilt lapsehoiuteenuse osutamist. 

SHS § 12
2
 ütleb, et raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või SHS § 25

2
 lõikes 1 

nimetatud hooldajal, SHS § 12
2
 punktides 1-3 sätestatud eeldustel /abstraktne faktiline koosseis/, 

on õigus riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele /õiguslik tagajärg/. Seda järeldust näis 

muuhulgas toetavat asjaolu, et riik sõlmib KOVide vahendusel era-õiguslike lapsehoiuteenuse 

osutajatega SHS § 12
5
 lg 1 kohaselt halduslepingu. Pole välistatud, et SHS § 12

5
 lg 1 nimetatud 

halduslepingu näol on tegemist halduslepinguga avaliku ülesande üleandmiseks HKTS 

tähenduses33. Kui see nii on, saab omakorda järeldada, et seadusandja on pidanud 

lapsehoiuteenuse osutamist riiklikuks avalikuks ülesandeks, mis delegeeritakse. 

 

Teisalt näis, et õigustatud isikul on õigus üksnes riigi poolt tasu maksmisele lapsehoiuteenuse 

eest. Sellist järeldust toetas SHS § 12
5
 lg 1, millest tuleneb, et õigustatud isik peab 

lapsehoiuteenuse osutaja leidma ise. Seaduses sätestatud tingimustele vastava teenuse osutaja 

leidmise järel sõlmib KOV teenuse osutajaga halduslepingu34 ning SHS § 12
6
 lg 3 alusel tasub 

KOV lapsehoiuteenuse osutamise eest. Rahastamine toimub KOVile selleks otstarbeks riigi poolt 

eraldatud vahenditest (SHS § 12
6
 lg 1). Juhul, kui õigustatud isik sobivat teenuse osutajat ei leia, 

siis ta teenust ei saa. SHSi tekstist ei nähtunud, et riik või KOV peaks tagama teenuse osutamise 

näiteks hakates ise teenust osutama, juhul kui ükski era-õiguslik isik pole valmis seda tegema. 

                                                           
32

 Termini „subjektiivne avalik õigus“ osas vt: Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 103. 
33

 Alternatiivselt võib tegemist olla halduslepinguga HMS § 98 tähenduses, mis ei ole suunatud avaliku ülesande 

üleandmisele vaid üksnes üksikjuhtumi reguleerimisele. 
34

 Siinkohal on ebaselge, kas SHS § 12
5
 lg 1 nimetatud halduslepingu näol on tegemist (i) avaliku ülesande 

üleandmiseks sõlmitud halduslepinguga HKTS tähenduses või (ii) halduslepinguga üksikjuhtumi 

reguleerimiseks HMS § 98 tähenduses. 
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Sotsiaalministeeriumile teadaolevalt on õigustatud isikute huvi teenuse vastu suur, kuid paljudel 

jääb see era-õiguslike teenuse osutajate puudumisel saamata ning vastavad rahalised vahendid 

laekuvad riigieelarvesse tagasi. 

 

Kohtupraktika puudumise tõttu oli raske arvata, millise tõlgenduse kasuks otsustaks kohus. 

Samuti ei välistatud, et võimalik on ka mõni kolmas tõlgendus. Kõikvõimalike tõlgenduste 

esiletoomist ei peetud vajalikuks – leiti, et eelnev näitlikustab piisavalt, et regulatsioon on 

ebaselge. 

 

1.2. Leiti, et kirjeldatud ebaselgus on vaja SHS kodifitseerimise käigus kõrvaldada. Siit jõuti 

küsimuseni, millise sisuga subjektiivse avaliku õiguse peaks siis seadusandja antud asjaoludel 

SHS § 12
2
 nimetatud õigustatud isikutele sätestama (andma). Kas subjektiivse õiguse riiklikule 

lapsehoiuteenusele või üksnes riigi poolt teenuse eest tasumisele? Viidatud asjaolud, millega tuli 

arvestada on: 

 ilmselt ei saa väita, et PS § 10 ning § 28 lg 2 ja 4 või Eestile siduvad välislepingud nõuaksid 

SHS § 12
2
 nimetatud isikutele just lapsehoiuteenuse kui sellise osutamist, mis tähendab, et 

seadusandjal on vabadus otsustada, millisel kujul sotsiaalhüvitis SHS § 12
2
 nimetatud 

isikutele kujundada; 

 kuigi riik administreerib riikliku lapsehoiuteenuse osutamist, on teenuse enda reaalseteks 

osutajateks (s.t lapsehoidjateks) siiski era-õiguslikud isikud ning riigil ja ka KOVidel puudub 

soov ja valmidus asuda teenust osutama oma ametnike ja töötajate kaudu.35 

 

Küsimuse üle arutledes tõusetusid omakorda järgmised küsimused: 

1) millised õigussuhted tekivad riigi, era-õigusliku teenuse osutaja ning õigustatud isiku vahel, 

kui (i) õigustatud isikule antakse subjektiivne avalik õigus riiklikule sotsiaalteenusele36 ning 

juhul, kui (ii) õigustatud isikule antakse subjektiivne avalik õigus üksnes riigi poolt 

sotsiaalteenuse eest tasumisele; 

2) kas ja millised muud kohustused era-õiguslikul teenuse osutajal tekivad, kui (i) õigustatud 

isikule antakse subjektiivne avalik õigus riiklikule sotsiaalteenusele ning kui (ii) õigustatud 

isikule antakse subjektiivne avalik õigus riigi poolt teenuse eest tasumisele; 

3) tuginedes punktides 1 ja 2 nimetatud võrdlevale analüüsile, kas oleks põhjendatud eelistada 

üht juriidilist skeemi teisele. 

 

Olgu selgitatud, et juriidiline termin õigussuhe tähistab vastastikkuseid, üksteisega seotud 

kohustusi ja õiguseid37. Nagu püstitatud küsimustest nähtub, võivad vaatlusaluste sotsiaalhüvitiste 

skeemidega kaasneda puudutatud isikutele ka muud kohustused, mis ei ole otseselt seotud 

õigussuhtega. Õigussuhte näiteks on õigustatud isiku õigus nõuda riigilt sotsiaalteenuse osutamist 

ning sellele vastav riigi kohustus sotsiaalteenust ka osutuda. Muu kohustuse näiteks on era-

õigusliku teenuse osutaja, kellele on delegeeritud riikliku avaliku ülesande täitmine, kohustus 

järgida RHS tulenevaid kohustusi (selle väite osas vt analüüsi punkt 4). 

 

                                                           
35

 Vajab kontrollimist, kas SHS § 12
1
-12

8
 sätestatud lapsehoiuteenust osutavad ka KOVid. Mitu neid on? 

36
 Selliselt, et riik (KOVide vahendusel) otsustab, kas isik on teenusele õigustatud, kuid teenust osutab pärast seda 

avaliku ülesandena era-õiguslik isik. 
37

 Selliselt, et riik (KOVide vahendusel) otsustab, kas isik on teenusele õigustatud, kuid teenust osutab pärast seda 

avaliku ülesandena era-õiguslik isik. 



64 

Arutelu käigus ilmnes, et püstitatud küsimused võivad olla asjakohased ka teiste SHSis 

reguleeritud riiklike sotsiaalteenuste puhul, mis seisnevad sotsiaalteenuse või sotsiaalteenuste 

kompleksi38 osutamises. Täpsemalt selliste: 

 mille puhul on seadusandjal piisav otsustusruum riikliku sotsiaalhüvitise kujundamiseks – sh 

võimalus otsustada, kas anda subjektiivne avalik õigus riiklikule teenusele / teenuse 

kompleksile või üksnes tasu maksmisele, 

 mille osas on riik endale jätnud: 

- üksnes administreerimise kohustuse või 

- administreerimise kohustuse ja kohustuse osutada sotsiaalteenuste kompleksist vaid 

osasid sotsiaalteenuseid 

 ning mille puhul sotsiaalteenust või kõiki/osasid teenuseid sotsiaalteenuste kompleksist 

osutavad avaliku ülesandena era-õiguslikud isikud. 

 

Eeltoodud kriteeriumidele vastavad lisaks riiklikule lapsehoiuteenusele ka riiklik 

rehabilitatsiooniteenus, riiklikud erihoolekandeteenused ja riiklik asenduskoduteenus. Vastavaid 

riiklikke teenuseid käsitletakse põhjalikumalt neid teenuseid puudutavates juriidilistes 

analüüsides. 

 

Niisiis, kuna ülal püstitatud küsimused ei näinud olevat üksnes riikliku lapsehoiuteenuse-

spetsiifilised, otsustati neid käsitleda eraldiseisvalt. Otsustati formuleerida üldisemad küsimused, 

mis oleksid relevantsed ka teiste riiklike sotsiaalteenuste puhul. 

 

Viimasena olgu märgitud, et allolevas analüüsis ei käsitleta KOVide poolt osutatavaid 

sotsiaalteenuseid, kuigi analüüsi järeldused võivad olla asjakohased ka nende puhul. Seda 

põhjusel, et kehtiv SHS ei sätesta võrreldes HKTSi või HMSiga eriregulatsiooni KOVide poolt 

(i) sotsiaalteenuste osutamise ülesande delegeerimise osas era-õiguslikele isikutele ega (ii) 

sotsiaalteenuste rahastamise osa, kui neid osutavad era-õiguslikud isikud. Pole ka teada, et 

eksisteeriks vajadust KOVidele SHSis vastavasisulist eriregulatsiooni kehtestada. 

 

 

2. Analüüsi põhiküsimused 

 

Kergema jälgitavuse huvides, olgu esmalt välja toodud järgneva analüüsi põhiteemad: 

 

1) millised õigussuhted tekivad subjektiivse avaliku õiguse andmisel riiklikule sotsiaalteenusele 

või sotsiaalteenuste kompleksile riigi, era-õigusliku teenuse osutaja ning õigustatud isiku 

vahel, kui: 

(i) riik täidab üksnes teenuse administreerimise kohustust või riik täidab teenuse 

administreerimise kohustust ja osutab vaid osasid teenuseid sotsiaalteenuste kompleksist 

(ii) ning sotsiaalhüvitise osaks olevaid kõiki või osasid sotsiaalteenuseid osutab avaliku 

ülesandena era-õiguslik isik (vt analüüsi punkt 3); 

2) millised muud kohustused era-õiguslikul teenuse osutajal punktis 1 kirjeldatud juhul tekivad 

(vt analüüsi punkt 4); 

                                                           
38

 Nt rehabilitatsiooniteenus koosneb väga mitmetest üksikutest teenustest. Rehabilitatsiooniteenuse komponentide 

osas vt: Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määrus nr 256 „Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, 

teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine“. 
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3) millised õigussuhted tekivad riigi, era-õigusliku teenuse osutaja ning õigustatud isiku vahel 

subjektiivse avaliku õiguse andmisel riigi poolt sotsiaalteenuse eest tasu maksmisele. 

Siinkohal olgu kohe märgitud, et vaatlusaluste õigussuhete sisu sõltub sellest, kas tasu 

maksmine toimuks VÕS normide alusel (s.t riik võtaks VÕS § 175 lg 2 alusel tasu maksmise 

kohustuse üle) või kehtestab seadusandja rahastamise eriskeemi, mis ei juhindu VÕS 

regulatsioonist. Käesolevas analüüsis käsitletakse: 

3.1. millised õigussuhted tekivad, kui kohaldamisele kuuluvad VÕS § 175-177 (vt analüüsi 

punkt 5.2); 

3.2. milliseid rahastamise eriskeeme võib teoreetiliselt veel ette kujutada (vt analüüsi punkt 

5.3); 

4) kas ja millised muud kohustused era-õiguslikul teenuse osutajal punktis 3 kirjeldatud juhul 

tekivad (vt analüüsi punkt 6); 

5) peamised juriidilised ning ka mitte-juriidilised erinevused punktides 1 ja 3.1 kirjeldatud 

sotsiaalhüvitiste skeemide vahel (vt analüüsi punkt 7). 

 

 

3. Õigussuhted subjektiivse avaliku õiguse andmisel riiklikule sotsiaalteenusele või 

sotsiaalteenuste kompleksile, kui kõiki või osasid sotsiaalteenuseid osutab avaliku 

ülesandena era-õiguslik isik 

 

3.1. Sissejuhatavalt 

 

Esmalt on vaatluse all olukord, kus: 

 seadusega antakse õigustatud isikule subjektiivne avalik õigus mingile riiklikule 

sotsiaalteenusele (nt riiklik lapsehoiuteenus) või sotsiaalteenuste kompleksile (nt riiklik 

rehabilitatsiooniteenus); 

 riik administreerib vahetu riigihalduse või KOVide kaudu sotsiaalteenuse osutamist või riik 

administreerib ja osutab vaid osasid sotsiaalteenuste kompleksi osaks olevaid 

sotsiaalteenuseid; 

 sotsiaalhüvitise osaks olevaid kõiki või osasid sotsiaalteenuseid osutab avaliku ülesande 

delegeerimise lepingu alusel era-õiguslik isik. Nt: riikliku lapsehoiuteenuse puhul hoitakse 

õigustatud isiku raske või sügava puudega last, riikliku rehabilitatsiooniteenuse raames 

osutatakse õigustatud isikule nt logopeedi teenust. 

 

Sellise lahenduse puhul tekivad järgmised õigussuhted: õigussuhe riigi ja era-õigusliku teenuse 

osutaja vahel; õigussuhe riigi ja õigustatud isiku vahel; teatud juhtudel õigussuhe õigustatud isiku 

ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel. Järgnevalt vaadeldakse täpsemalt, (i) mille alusel need 

õigussuhted tekivad ning (ii) millise sisuga ehk milliseid vastastikkuseid, üksteisega seotud 

õigusi ja kohustusi need õigussuhted hõlmavad. 

 

3.2. Õigussuhe riigi ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel 

 

3.2.1. Riigi ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel võib tekkida kas riikliku ülesande 

delegeerimise tsiviillepingu alusel era-õiguslik suhe või riikliku ülesande delegeerimise 
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halduslepingu alusel avalik-õiguslik suhe39. Vastavaid juhtumeid käsitletakse alljärgnevalt. 

 

3.2.2. HKTS § 3 lg 4 sätestab, et haldusülesande täitmiseks volitamise korral võib sõlmida 

tsiviilõigusliku lepingu, kui [järgneb seaduse teksti liigendus koos kommentaaridega]: 

(a) seadus ei näe ette üksnes halduslepingu sõlmimist 

See tähendab, et tsiviillepingu sõlmimine on lubatav, kui seaduse norm ei kohusta 

haldusorganit sõlmima avaliku ülesande delegeerimiseks halduslepingut (nt SHS § 11
4
 lg 1). 

Avaliku ülesande tsiviillepinguga volitamiseks ei pea seaduses volitusnormi üldse sisalduma. 

Samuti ei pea tsiviillepingu sõlmimisel HKTS § 1 lg 3 kohaselt juhinduma HKTS-is 

sätestatud nõuetest ning protseduurist. Siiski peab haldusorgan kontrollima RHS 

regulatsiooni kohaldumist ning järgima muid haldusõiguse põhimõtteid40 (nt isikute võrdne 

kohtlemine). 

(b) lepinguga ei reguleerita avaliku teenuse kasutaja või muu kolmanda isiku õigusi ega 

kohustusi 

See nõue tähendab, et tsiviillepingus ei või sätestada era-õiguslikule sotsiaalteenuse osutajale 

selliseid käitumiskohustusi, (i) mis mõjutavad teenuse kasutajate või kolmandate isikute 

(õiguslikku) seisundit ning (ii) ei tulene otsesõnu seadusest. Nt: teenuse kvaliteedinõuded; 

teenuse hind, mida peab maksma teenuse kasutaja; täpsustused või piirangud teenusele 

õigustatud isikute ringis. Teisisõnu ei saa suure tõenäosusega tsiviillepingu formaati 

kasutada, kui eksisteerib vajadus sotsiaalhüvitise andmise (avaliku ülesande) korraldust 

lepingus konkretiseerida. Õiguskirjandusest võib mõista, et tsiviillepingu sõlmimine on 

teoreetiliselt võimalik, kui avaliku ülesande sisu ning osutamise nõuded tulenevad piisava 

täpsusega seadusest ning lepingus üksnes viidatakse neile41. Riigi ja era-õigusliku isiku 

vaheline tsiviilleping võib puudutada üksnes poolte omavahelisi küsimusi (nt pooltevaheline 

arveldamine ja muu suhtlus, poolte õiguskaitsevahendid jne).42 

(c) riiki või kohalikku omavalitsust ei vabastata tal lasuvatest kohustustest ja 

Vaadeldav tingimus tähendab, et era-õiguslik isik ei astu temale delegeeritud avaliku 

ülesande ulatuses riigi või KOV asemele ning ei muutu haldusorganiks. Riiki või KOVi ei 

vabastata (õigustatud isiku ees) neil lasuvast avalikust ülesandest õigustatud isiku ees.43 

(d) ülesande täitmisel ei kasutata täidesaatva riigivõimu volitusi. 

See tähendab, et tsiviillepinguga ei või anda era-õiguslikule isikule õigust otsustada 

kolmandate isikute õiguste ja kohustuste üle – õigust kolmandaid isikuid käskida või keelata. 

Kõige lihtsamaks näiteks on siinkohal haldusaktide andmise õiguse üleandmine (nt 

                                                           
39

 Kuna SHSis nähakse ette avaliku ülesande üleandmine just riigi ja era-õigusliku isiku vahelise lepingu alusel, siis 

ei käsitleta käesolevas analüüsis võimalusi anda avaliku ülesande täitmine üle otse seadusega või seaduse alusel 

antud haldusaktiga (vt HKTS § 3 lg 1). 
40

 Seonduvalt vt Riigikohtu 15. märtsi 2006.a lahend nr 3-3-1-5-06, milles on leitud: „Kui hanke läbiviimisele 

laienevad Riigihangete seadusest vaid üksikud sätted, on ostjal avar kaalutlusruum hankemenetluses esitatavate 

tingimuste ja kohaldatavate protseduurireeglite kindlaksmääramisel. Seejuures on ostja kohustatud järgima 

kaalutlusreegleid ning hankemenetluse kujundamisel teostama oma sellekohast diskretsioonivolitust õiguspäraselt 

arvestades diskretsiooni piire ja eesmärke. Ostja tegevus hankemenetluses ei tohi olla meelevaldne.“ 
41

 Anno Aedmaa, Nele Parrest. Haldusleping. Tallinn 2004, lk 31-32. Kättesaadav internetis aadressil (04. aprilli 

2011.a seisuga): http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf  
42

 Anno Aedmaa, Nele Parrest. Haldusleping. Tallinn 2004, lk 31-32. Kättesaadav internetis aadressil (04. aprilli 

2011.a seisuga): http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf  
43

 Anno Aedmaa, Nele Parrest. Haldusleping. Tallinn 2004, lk 33. Kättesaadav internetis aadressil (04. aprilli 2011.a 

seisuga): http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf 

http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf
http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf
http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf
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tegevuslubade väljaandmine) ja riikliku järelevalve teostamisõiguse delegeerimine.44 

 

Õiguskirjanduses selgitatakse, et avaliku ülesande tsiviillepinguga delegeerimisel kvalifitseerub 

era-õiguslik isik halduse abistajana, kes aitab haldusasutust teatud ülesannete teostamisel. Era-

õiguslik isik ei ole iseseisev45 vaid täidab halduse tellimusel ja korraldusel abistava iseloomuga 

toiminguid. Seetõttu kuulub era-õigusliku isiku tegevus selle ametkonna tegevuse hulka, kelle 

nimel ta tegutseb.46 

 

Kui tsiviillepingu sõlmimine on lubatav, on käesoleva analüüsi punktis 3.1 kirjeldatud asjaoludel 

ilmselt eelkõige mõeldav järgmiste lepingute sõlmimine: (i) käsundusleping sotsiaalteenuse 

osutamiseks, mis pole sõlmitud kolmandate isikute kasuks ning (ii) kolmandate isikute (ehk 

SHSis nimetatud õigustatud isikute) kasuks sõlmitud sotsiaalteenuse osutamise käsundusleping47. 

Seoses viimasega – juhul kui seaduses (nt SHSis) ei ole sätestatud, et vastava tsiviillepingu puhul 

on kolmandatel isikutel (sotsiaalteenuse klientidel) iseseisev täitmisnõue era-õigusliku teenuse 

osutaja vastu, on tegemist ebaehtsa lepinguga kolmandate isikute kasuks48. Avaliku ülesande 

delegeerimise tsiviillepingus kolmandate isikute õiguste reguleerimise keelu tõttu ei saa 

õigustatud isikutele täitmisnõuet sätestada – vastav nõudeõigus saab tuleneda üksnes otse 

seadusest. HKTS § 3 lg 3 alusel ei saa avalikku ülesannet HKTS tähenduses delegeerida töö- või 

teenistuslepinguga – haldusülesande täitmine HKTS tähenduses seisneb haldusülesannete 

täitmises väljaspool töö-, teenistus- või muud alluvussuhet riigi või kohaliku omavalitsusega ning 

valitsusasutuse või valla või linna ametiasutuse või organi teostatavat teenistuslikku järelevalvet. 

 

Siinkohal ei ole võimalik riigi ja teenuse osutaja vahelisi õigussuhteid avaliku ülesande 

delegeerimise tsiviillepingu raames täpsemalt käsitleda. Need sõltuvad konkreetsest lepingust. 

Lühidalt olgu siiski märgitud, et riigil ja era-õiguslikul teenuse osutajal on võimalik kasutada 

lepingust või seadusest tulenevate õiguste rikkumise korral kõiki lepingulisi ja seadusest 

tulenevaid õiguskaitsevahendeid. 

 

Teoreetiliselt saab sotsiaalhüvitiste kontekstis ette kujutada järgmist avaliku ülesande 

tsiviillepinguga delegeerimist. Valitsusasutuse ülesandeks on osutada SHSis nimetatud isikutele 

rehabilitatsiooniteenust. Selle teenuse näol on tegemist nö kompleksteenusega, mille raames saab 

osutada 20 erinevat teenust (nt: füsioterapeudi teenus, tegevusterapeudi teenus, loovterapeudi 

                                                           
44

 Anno Aedmaa, Nele Parrest. Haldusleping. Tallinn 2004, lk 29. Kättesaadav internetis aadressil (04. aprilli 2011.a 

seisuga): http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf 
45

 Era-õigusliku avaliku ülesande täitja haldusorganina kvalifitseerumise üheks tingimuseks on sellise era-õigusliku 

isiku iseseisvus. HKTS § 1 lg 1 sätestab, et käesolev seadus määrab kindlaks füüsilistele ja juriidilistele isikutele 

riigi ja kohaliku omavalitsuse avaliku halduse ülesannete (edaspidi haldusülesannete) iseseisvaks täitmiseks 

volitamise tingimused ja korra ning haldusorganite vahelise ametiabi osutamise alused ja korra. 
46

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 404 punkt 60. 
47

 Kohaldamisele kuuluksid VÕS § 619, mis sätestab, et käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) 

vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma 

selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud ning VÕS § 80 lg 1, mis ütleb, et lepingus võib ette näha /…/, et kohustus 

tuleb võlausaldaja asemel täita kolmandale isikule (leping kolmanda isiku kasuks). 
48

 Kohaldamisele kuuluksid VÕS § 619, mis sätestab, et käsunduslepinguga kohustub üks isik (käsundisaaja) 

vastavalt lepingule osutama teisele isikule (käsundiandja) teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma 

selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud ning VÕS § 80 lg 1, mis ütleb, et lepingus võib ette näha /…/, et kohustus 

tuleb võlausaldaja asemel täita kolmandale isikule (leping kolmanda isiku kasuks). 

http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf
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teenus, eripedagoogi teenus, logopeedi teenus)49. Õigustatud isikule kombineeritakse just temale 

sobivad teenused – neid võib olla üks või mitu. Teoreetiliselt on mõeldav, et valitsusasutus 

otsustab rehabilitatsiooniteenuse osaks oleva logopeedi teenuse osutamise delegeerida 

tsiviillepinguga (nt käsunduslepinguga) era-õiguslikule isikule. Praktikas tähendaks see seda, et 

kuigi kliendi silmis oleks rehabilitatsiooniteenuse osutajaks endiselt riigiasutus, saavutab riik 

rehabilitatsiooniteenuse ühe komponendi osutamise era-õigusliku isiku kaasabil, kes allub 

valitsusasutuse kontrollile ning ei ole käsitletav iseseisva haldusorganina. Sellise lahenduse 

kaudu vabaneb asutus muuhulgas vajadusest luua logopeedi ametikoht. 

 

3.2.3. HKTS § 3 lg 1 sätestab, et /…/ eraõigusliku juriidilise või füüsilise isiku võib volitada riigi 

haldusülesannet täitma /…/ [ka] seaduse alusel sätestatud tingimustel ja korras sõlmitud 

halduslepinguga. 

 

Erinevalt avaliku ülesande tsiviillepinguga delegeerimisest: 

(a) võib avaliku ülesande delegeerida halduslepinguga üksnes seaduses vastavasisulise 

selgesõnalise volitusnormi olemasolul50; 

(b) võib halduslepingus reguleerida avaliku teenuse kasutajate ja kolmandate isikute õiguseid, 

pidades silmas, et vastava regulatsiooniga ei tohi piirata õigustatud isikute seadusest 

tulenevat subjektiivset avalikku õigust51. See tähendab, et halduslepingus võib muuhulgas 

konkretiseerida, millise kvaliteediga teenust osutada tuleb, kuid seda ei tohi teha nii, et 

piiratakse õigustatud isikule seadusega antud õiguste mahtu; 

(c) HKTS § 4 alusel on lubatud halduslepinguga üle anda võimuvolitusi; 

(d) HKTS § 1 lg 1 ja § 3 lg 4 loogikast järeldub, et halduslepingu sõlmimisel vabaneb riik 

üleantud avaliku ülesande ulatuses vastava ülesande täitmise kohustusest. Era-õiguslik 

teenuse osutaja astub avaliku ülesande üleandja asemele ning muutub iseseisvaks 

haldusorganiks52. 

 

Kui halduslepingu sõlmimine on lubatav, tulenevad riigi ja era-õigusliku teenuse osutaja 

vahelised õigused ja kohustused (i) vastavast halduslepingust ning (ii) asjassepuutuvatest 

õigusaktidest. Peamised õigusaktid oleksid kindlasti SHS, HMS ja HKTS, aga ka tsiviilseadused. 

HMS § 105 lg 1 sätestab, et halduslepingutele kohaldatakse tsiviilõiguslike lepingute kohta 

käivaid sätteid, arvestades [HMSis] kehtestatud erisusi. Õigusteoorias põhjendatakse viimast 

haldusõiguse lünkade täitmise vajadusega eraõiguslike normide abil. Sellisel juhul ei ole tegemist 

eraõiguse, vaid avaliku õiguse tasandiga, kus haldus rakendab eraõiguses formuleeritud sätteid 

või eraõiguse poolt kujundatud õigusinstituute avaliku õigusena.53 

 

                                                           
49

 Vt: Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007.a määrus nr 256 „Rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste 

loetelu, teenuste hindade ja teenuse maksimaalse maksumuse kehtestamine“ lisa 2. 
50

 Anno Aedmaa, Nele Parrest. Haldusleping. Tallinn 2004, lk 30. Kättesaadav internetis aadressil (04. aprilli 2011.a 

seisuga): http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf 
51

 Anno Aedmaa, Nele Parrest. Haldusleping. Tallinn 2004, lk 33 ja lk 41. Kättesaadav internetis aadressil (04. aprilli 

2011.a seisuga): http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf 
52
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Ka siinkohal pole võimalik riigi ja era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahelisi õigussuhteid 

avaliku ülesande delegeerimise halduslepingu raames täpsemalt käsitleda. Need sõltuvad 

konkreetsest lepingust. Lühidalt olgu märgitud, et riigil ja era-õiguslikul teenuse osutajal on 

võimalik kasutada nende lepingust või seadusest tulenevate õiguste rikkumise korral kõiki 

lepingulisi ja seaduslikke õiguskaitsevahendeid. Siinkohal olgu juhitud tähelepanu HKTS § 11, 

mis sätestab erinormid riigi või KOV poolt halduslepingu ühepoolseks lõpetamiseks. 

 

Praktikas on halduslepinguga avaliku ülesande delegeerimise võimalus ette nähtud riikliku 

rehabilitatsiooniteenuse (SHS § 11
4
 lg 1), riikliku erihoolekandeteenuse (SHS § 11

24
), riikliku 

asenduskoduteenuse (SHS § 15
4
) ja riikliku lapsehoiuteenuse (SHS § 12

5
) puhul. 

 

3.3. Õigussuhe riigi ja õigustatud isiku vahel 

 

3.3.1. Riigi ja õigustatud isiku vahel tekib õigusnormi alusel, mis subjektiivse avaliku õiguse 

sätestab, avalik-õiguslik suhe. Järgnevalt käsitletakse: 

1) millised vastastikkused, üksteisega seotud õigused ja kohustused selle õigussuhte raames 

täpsemalt tekivad (vt analüüsi punkt 3.3.2) ning 

2) millist mõju omab see, kui riik delegeerib sotsiaalteenuse osutamise avaliku ülesande 

tsiviillepingu või halduslepinguga era-õiguslikule isikule (vt analüüsi punktid 3.3.3 ja 

3.3.4). 

 

3.3.2. Riigi ja õigustatud isiku vahelise avalik-õigusliku suhte põhisisuks on seaduses sätestatud 

tingimustele vastava isiku õigus saada riiklikku sotsiaalteenust ning riigi seonduv kohustus seda 

ka osutada.54 

 

Siinjuures on tähtis, et isik saab subjektiivse avaliku õiguse (normi) alusel nõuda üksnes sellise 

kvaliteedi ja maksumusega riikliku sotsiaalteenuse osutamist, nagu on seaduses (SHSis) 

sätestatud. Subjektiivne avalik õigus ei anna isikule mitte midagi enamat, kui talle on 

objektiivselt ja õiguslikult tagatud55. See tähendab, et isik ei saa nõuda, et riigi poolt osutatav 

sotsiaalteenus vastaks näiteks turul tavalisele kvaliteedile, juhul kui seaduses pole sätestatud, et 

isikul on subjektiivne avalik õigus saada riiklikku sotsiaalteenust, mis vastab turul tavalisele 

kvaliteedile. Viimasena kirjeldatud regulatsioon on aga praktikas ilmselt mõeldamatu, kuna 

kvaliteet on ajas muutuv ning üldjuhul otseselt seotud sotsiaalteenuse maksumusega (s.t mida 

kõrgem kvaliteet, seda kõrgem hind). On raske ette kujutada, et seadusandja jätaks lahtiseks, 

millise kvaliteediga ning seega ka maksumusega sotsiaalteenust isikule osutatakse. 

 

Sealhulgas ei saa isik tugineda riigi vastu TKS tulenevatele õigustele. Näiteks ei kohaldu TKS § 

9 lg 1 esimeses lauses sätestatud nõue, et osutatav teenus peab vastama kehtestatud nõuetele, 

olema sihipärasel kasutamisel ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, 

mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijakaitse regulatsiooni kohaldumise eelduseks on 

muuhulgas see, et isikute (tarbija ning kaupleja) vahel oleks era-õiguslik suhe (nt era-õiguslik 

müügileping, teenuse osutamise leping, töövõtuleping). Üheks era-õigusliku suhte tunnuseks on 

osapoolte võrdsus56. Praegusel juhul on aga riigi ja õigustatud isiku vahel avalik-õiguslik suhe, 
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 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 103 punkt 2. 
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 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 103 punkt 4. 
56

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 31 punkt 16. 
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millele on iseloomulik, et seadusandja on ühepoolselt määratlenud, millele õigustatud isikul õigus 

on. Õigustatud subjektil puudub ses osas läbirääkimisõigus. 

 

Kirjeldatud avalik-õigusliku suhte raames on eelkõige võimalik ette kujutada kolme subjektiivse 

avaliku õiguse rikkumise juhtu, mille korral saaks õigustatud isik riigi vastu kasutada Tabelis 1 

märgitud õiguskaitsevahendeid. 

 

Tabel 1 

Subjektiivse avaliku õiguse 

rikkumine 

Rikkumisele vastav võimalik õiguskaitsevahend 

1. Alusetu keeldumine riikliku 

sotsiaalteenuse osutamisest 

HKMS § 6 lg 2 p 2 alusel kaebus sooritamata 

toimingu sooritamiseks ehk teisisõnu riikliku 

sotsiaalteenuse osutamiseks 

2. Seaduses sätestatud nõuetele 

mittevastava riikliku sotsiaalteenuse 

osutamine 

HKMS § 6 lg 2 p 2 alusel kaebus sooritamata 

toimingu sooritamiseks ehk teisisõnu nõuetekohase 

riikliku sotsiaalteenuse osutamiseks 

3. Kahju tekitamine HKMS § 6 lg 3 p 2 ja RVastS alusel kaebus kahju 

hüvitamiseks 

 

Kuivõrd riigil kirjeldatud avalik-õigusliku suhte raames õigused puuduvad, ei tõusetu ka õiguste 

rikkumise ega õiguskaitsevahendite kasutamise küsimust. 

 

3.3.3. Kui riik delegeerib riikliku sotsiaalteenuse osutamise ülesande era-õiguslikule isikule 

tsiviillepinguga, siis sellest riigi ja õigustatud isiku vaheline avalik-õiguslik suhe ei muutu. 

 

Õigustatud isiku subjektiivse avaliku õiguse sisu jääb samaks. Sealhulgas jääb samaks see, 

milliste tunnuste ja kvaliteediga sotsiaalteenust isik nõuda saab. Riigil omakorda säilib seonduv 

kohustus subjektiivne avalik õigus rahuldada. Nagu analüüsi punktis 3.2.2 märgitud, avaliku 

ülesande tsiviillepinguga delegeerimisel, riik temal lasuvast subjektiivse õiguse rahuldamise 

kohustusest ei vabane – riik lihtsalt saavutab kohustuse täitmise era-õigusliku isiku kaasabil. Era-

õiguslik isik ei muutu iseseisvaks haldusorganiks vaid tegutseb avaliku ülesande delegeerinud 

riigiasutuse nimel. 

 

Eelnev tähendab ka seda, et riik on (halduskohtus) vastutav õigustatud isiku subjektiivse õiguse 

rikkumise eest, isegi kui rikkumise paneb toime tsiviillepingu alusel tegutsev era-õiguslik isik 

(rikkumise juhtude ja õiguskaitsevahendite osas vt Tabel 1). Sealhulgas on riik kohustatud 

hüvitama tsiviillepingu alusel tegutseva era-õigusliku isiku poolt põhjustatud kahju. 

Kohaldamisele kuuluksid RVastS § 12 lg 1 ja 2. Esimene sätestab, et kahju kannatanud isikule on 

kohustatud kahju hüvitama avaliku võimu kandja, kelle tegevusega kahju tekitati. Tegevusetusega 

tekitatud kahju on kohustatud hüvitama avaliku võimu kandja, kes jättis õigeaegselt haldusakti 

andmata või toimingu sooritamata. Teine ütleb, et avaliku võimu kandja poolt tekitatud kahjuks 

loetakse igasugune selle avaliku võimu kandja ülesandeid täitnud füüsilise isiku poolt vahetult 

põhjustatud kahju, sõltumata sellest, kas ülesandeid täideti teenistussuhte, lepingu, 

üksikkorralduse või muul alusel. Käesolevas lõikes nimetatud füüsiline isik kannatanu ees ei 

vastuta, kui seadus ei sätesta teisiti. 
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3.3.4. Kui riik delegeerib sotsiaalteenuse osutamise ülesande era-õiguslikule isikule 

halduslepinguga, siis omab see riigi ja õigustatud isiku vahelisele avalik-õiguslikule suhtele 

mõju. 

 

Kuigi õigustatud isiku subjektiivse avaliku õiguse sisu jääb samaks (sh jääb samaks, millise 

kvaliteediga teenust isik nõuda saab), läheb vastava õiguse rahuldamise kohustus üle era-

õiguslikule isikule. Riik vabaneb delegeeritud ülesande ulatuses avalikust ülesandest. Nagu 

analüüsi punktis 3.2.3 märgitud, astub era-õiguslik isik avaliku ülesande delegeerija asemele ning 

muutub selliselt iseseisvaks haldusorganiks. Õiguskirjanduses selgitatakse, et era-õiguslik isik 

esineb üleantud ülesannetes riigi asemel avalik-õigusliku suhte poolena eraisiku vastas, võttes 

oma tegevusega õigusi ja kohustusi iseendale ning vastutades iseseisvalt haldusülesande täitmisel 

toimepandud õigusrikkumise eest.57 

 

Kaasnevalt tulenebki, et õigustatud isiku nõudeõigus on edaspidi suunatud era-õigusliku 

sotsiaalteenuse osutaja vastu. Kui era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja rikub subjektiivset avalikku 

õigust (mõeldavad rikkumise juhud ja neile vastavad õiguskaitsevahendid on kirjeldatud Tabelis 

1), on (halduskohtus) vastustajaks just era-õiguslik teenuse osutaja mitte ülesande delegeerija.58 

Siinkohal eksisteerib erisus kahju hüvitamise nõude puhul. RVastS § 12 lg 3 alusel tuleb see 

esitada riigi vastu. Viidatud norm sätestab, et eraõiguslikust isikust avaliku võimu kandja poolt 

tekitatud kahju eest vastutab riik /…/. 

 

Eelnev aga ei tähenda, et avaliku ülesande delegeerinud riik vabaneb igasugustest kohustustest. 

Esiteks nõuab HKTS § 4, et riik töötaks välja haldusülesande täitmise edasise korralduse juhul, 

kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab juriidilisel või 

füüsilisel isikul jätkata haldusülesande edasist täitmist. Riik peab tagama õigustatud isikule 

riikliku sotsiaalteenuse osutamise ka juhul, kui era-õiguslik teenuse osutaja selle mingil põhjusel 

tegemata jätab. Isiku subjektiivne avalik õigus ei tohi toetuda tühjusele. Riik ei saa vabandada 

subjektiivse avaliku õiguse rahuldamata jätmist nt sellega, et era-õiguslik teenuse osutaja 

halduslepingulisi kohustusi ei täida või et era-õiguslikud teenuse osutajaid, kellega 

halduslepingut sõlmida, lihtsalt pole. Teiseks näeb HKTS § 10 punkt 5 ette haldusülesande 

üleandja kohustuse teostada halduslepingu alusel tegutseva isiku tegevuse üle järelevalvet.59 

 

3.4. Õigussuhe õigustatud isiku ja era-õigusliku teenuse osutaja (kellele on delegeeritud 

avaliku ülesande täitmine) vahel 

 

3.4.1. Õigustatud isiku ja era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahelise õigussuhte alus ja sisu 

sõltub riigi ja era-õigusliku teenuse osutaja vahelisest õigussuhtest. 

 

Paraku peab märkima, et see, milline õigussuhe tekib õigustatud isiku ja era-õigusliku 

sotsiaalteenuse osutaja vahel avaliku ülesande tsiviillepinguga delegeerimisel, on vaieldav. Ühelt 

poolt saab argumenteerida, et õigustatud isiku ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel ei tekigi 
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õigussuhet. Samas on ilmselt võimalik põhjendada, et nende vahel tekib era-õiguslik suhe (vt 

analüüsi punkt 3.4.2). Juhul, kui sotsiaalteenuse osutamise ülesanne delegeeritakse 

halduslepinguga, tekib õigustatud isiku ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel avalik-õiguslik 

suhe (vt analüüsi punkt 3.4.3). Nimetatud õigussuhteid vaadeldakse alljärgnevalt 

üksikasjalikumalt. 

 

3.4.2. Lihtsama jälgitavuse huvides olgu sissejuhatavalt selgitatud, et avaliku ülesande 

tsiviillepinguga delegeerimisel õigustatud isiku ja era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahelise 

õigussuhte analüüs on üles ehitatud järgmiselt: 

 olulised aspektid, mida tuleb õigussuhte sisu määratlemisel silmas pidada (vt analüüsi punkt 

3.4.2.1); 

 väide 1: juhul, kui riik ja era-õiguslik isik on sõlminud avaliku ülesande delegeerimise 

tsiviillepingu (ning selle näol pole tegemist ehtsa kolmandate isikute kasuks sõlmitud 

lepinguga), siis õigussuhet sotsiaalteenuse osutaja ja õigustatud isiku vahel ei tekigi. Seda 

põhjusel, et tsiviillepingu alusel avalikku ülesannet täitev era-õiguslik isik on käsitletav 

halduse abistajana. Kuna halduse abistaja tegutseb riigi nimel, siis tekib õigustatud isikul 

õigussuhe üksnes riigiga (vt analüüsi punkt 3.4.2.2); 

 väitele 1 alternatiivne väide 2: juhul, kui riik ja era-õiguslik isik on sõlminud avaliku 

ülesande delegeerimise tsiviillepingu (ning selle näol ei ole tegemist kolmandate isikute 

kasuks sõlmitud lepinguga), siis tekib sotsiaalteenuse osutaja ja õigustatud isiku vahel era-

õiguslik suhe. Võimalik erisus seoses kahju hüvitamisega (vt analüüsi punkt 3.4.2.3); 

 väide 2.1: juhul, kui riik ja era-õiguslik isik on sõlminud avaliku ülesande delegeerimise 

tsiviillepingu ning selle näol on tegemist ebaehtsa lepinguga kolmandate isikute kasuks, 

siis õigustatud isiku ja teenuse osutaja vahel õigussuhet ei teki. Võimalik erisus seoses 

kahju hüvitamisega (vt analüüsi punkt 3.4.2.3.1); 

 väide 3: juhul, kui riik ja era-õiguslik isik on sõlminud ehtsa tsiviillepingu kolmandate 

isikute kasuks, siis tekib sotsiaalteenuse osutaja ja õigustatud isiku vahel era-õiguslik suhe. 

Võimalik erisus seoses kahju hüvitamisega (vt analüüsi punkt 3.4.2.4). 

 

3.4.2.1. Algatuseks on oluline silmas pidada, et kui riik delegeerib sotsiaalteenuse osutamise 

avaliku ülesande tsiviillepinguga era-õiguslikule sotsiaalteenuse osutajale, siis ei ole õigustatud 

isik selle avaliku ülesande delegeerimise lepingu pooleks. Viimast isegi juhul, kui SHS näeb ette 

tsiviillepingu sõlmimise kolmandate isikute ehk antud juhul õigustatud isikute kasuks60. Üldreegli 

kohaselt tähendab lepingu pooleks mitte olemine seda, et lepingu pooleks mitteolev isik ei saa 

sellest lepingust omandada õigusi ega kohustusi, sh õiguskaitsevahendeid61. 

 

Käesoleva analüüsi punktis 3.2.2 toodud näite puhul tähendaks eelnev, et kui valitsusasutus 

delegeerib logopeedi teenuse osutamise nt käsunduslepinguga eraisikule, siis ei ole õigustatud 

isik selle lepingu pooleks. Tulenevalt ei saa õigustatud isik osaleda avaliku ülesande 

delegeerimise tsiviillepingu sõlmimise eelsetel läbirääkimistel. Õigustatud isik ei saa mõjutada 

sõlmitava lepingu sisu. Teiseks, juhul kui riik või era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja rikuvad 

avaliku ülesande delegeerimise tsiviillepingust tulenevaid kohustusi, ei saa õigustatud isik 
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 Kolmanda isiku kasuks sõlmitud käsunduslepingu osas vt: Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi. 

Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2006, lk 241 punkt 1. 
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 Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2006, 

lk 8 punkt 4.1. 
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üldreeglina kasutada selliste rikkumiste osas õiguskaitsevahendeid. Sealhulgas ei saa õigustatud 

isik nõuda, et (i) riik lepingut rikkuva era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vastu 

õiguskaitsevahendeid kasutaks või (ii) nõuda konkreetsemalt VÕS § 101 lg 1 p 1 alusel, et 

lepingut rikkunud pool kohustust täidaks või (iii) nõuda VÕS § 101 lg 1 p 5 alusel sotsiaalteenuse 

osutajale makstava hinna alandamist. 

 

3.4.2.2. Niisiis esmalt saab väita, et juhul kui riik ja era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja sõlmivad 

avaliku ülesande delegeerimiseks tsiviillepingu (ning tegemist pole ehtsa kolmandate isikute 

kasuks sõlmitud tsiviillepinguga), siis õigustatud isiku ja era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja 

vahel õigussuhet ei tekigi. 

 

See tähendab, et õigustatud isikul pole õigusi, mille rahuldamist ta saaks (kohtu kaudu) otse era-

õiguslikult sotsiaalteenuse osutajalt nõuda ning era-õiguslikul sotsiaalteenuse osutajal pole 

omakorda õigustatud isiku ees selliseid kohustusi, mille täitmist saaks õigustatud isik temalt 

(kohtu kaudu) nõuda. 

 

Nagu analüüsi punktides 3.2.2 ja 3.3.3 selgitatud, on avaliku ülesande tsiviillepinguga 

delegeerimisel era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja vaadeldav halduse abistajana, kes tegutseb 

riigiasutuse nimel. Õigustatud isiku ees on endiselt vastutav delegeeriv riigiasutus. Sealhulgas on 

riik (kohtus) vastutav õigustatud isiku subjektiivse õiguse rikkumise eest, isegi kui rikkumise 

paneb toime tsiviillepingu alusel tegutsev era-õiguslik isik. Riik on muuhulgas kohustatud 

hüvitama tsiviillepingu alusel tegutseva era-õigusliku isiku põhjustatud kahju. Kohaldamisele 

kuuluksid RVastS § 12 lg 1 ja lg 2. 

 

3.4.2.3. Samas pole (alternatiivselt) lõpuni välistatud ka tõlgendus, et avaliku ülesande 

tsiviillepinguga delegeerimisel (juhul, kui tegemist pole lepinguga kolmandate isikute kasuks) 

tekib õigustatud isiku ja era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahel era-õiguslik suhe, olgugi et 

era-õiguslik teenuse osutaja on vaadeldav halduse abistajana. 

 

Väite põhjendamiseks peab aga kirjeldama: 

 millel nendevaheline era-õiguslik suhe baseerub (nt: lepingul, kahju õigusvastasel 

tekitamisel, seaduses sätestatud muul alusel); 

 millised (tsiviilkohtus kaitstavad) nõudeõigused õigustatud isikul era-õigusliku 

sotsiaalteenuse osutaja vastu on ning omakorda, millised (tsiviilkohtus sissenõutavad) 

kohustused era-õiguslikul sotsiaalteenuse osutajal õigustatud isiku ees on. 

 

Vastava põhjenduse esitamine on keerukas. Võimalik, et teoreetilise käsitluse raames polegi see 

mõeldav, kuna juriidiline hinnang on liialt kaasuse-spetsiifiline. Seetõttu tuuakse järgnevalt esile 

peamised aspektid, miks era-õigusliku suhte esinemise põhistamine komplitseeritud on. 

 

Esiteks on kaheldav, kas õigustatud isik ja era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja sõlmivad 

omavahel lepingu (VÕS § 3 p 1 ja § 8). Vastava lepingu sõlmimise vastu räägib eelkõige see, et 

avaliku ülesande delegeerimise lepingu alusel ei näi era-õiguslikul sotsiaalteenuse osutajal olevat 

iseseisvat otsustusõigust, kas õigustatud isikule sotsiaalteenust osutada või mitte. Vastava otsuse 

on oma haldusaktiga teinud avaliku ülesande delegeerinud haldusorgan. Ette saab kujutada vaid 

õigustatud isiku tahteavaldust, mis seisneb nõustumuses teenust saada. Õiguskirjanduses 
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selgitatakse, et ühepoolne tahteavaldus ei ole lepingulise suhte loomiseks piisav62. 

 

Teiseks on kaheldav, milles õigustatud isik ja era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja üldsegi läbi 

rääkida, kokku leppida saaksid. Analüüsi punktides 3.3.2 ja 3.3.3 selgitati, et subjektiivse avaliku 

õiguse alusel on õigustatud isikul õigus saada üksnes seda, mida seadus talle objektiivselt lubab. 

Selle õiguse sisu ei muutu sellest, kui riik annab subjektiivse avaliku õiguse rahuldamise 

ülesande üle era-õiguslikule isikule. Seega näib, et õigustatud isik ja era-õiguslik sotsiaalteenuse 

osutaja ei saa rääkida läbi osutatava sotsiaalteenuse omadustes või osutamise tingimustes. Näib, 

et sotsiaalteenuse osutaja otsustab õigustatud isikult saadud info põhjal ühepoolselt, kuidas 

õigustatud isikule teenust osutada. Õigustatud isik ei saa nii-öelda kaubelda, et era-õiguslik 

sotsiaalteenuse osutaja talle midagi enamat või midagi spetsiifilisemat osutaks. Näib, et tegemist 

pole kahe võrdse subjekti vahel toimuva kokkuleppeprotsessiga. 

 

Samuti ei saa poolte vahel tekkida võlasuhet, mis põhineks seadusel (VÕS § 3 p 6). Kehtiv SHS 

ega ka ükski teine seadus ei näe ette, et õigustatud isiku ja tsiviillepingu alusel avalikku ülesannet 

täitva era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahel tekiks era-õiguslik suhe. 

 

Viimasena on küsitav, kas õigustatud isiku ja teenuse osutaja vahel saaks tekkida era-õiguslik 

suhe, mille aluseks oleks lepinguväline kahju tekitamine era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja 

poolt riikliku sotsiaalteenuse osutamisel (VÕS § 3 p 2). RVastS § 12 lg 1 ja 2 alusel näib, et 

õigustatud isiku ees vastutab teenuse osutamisel põhjustatud kahju eest riik. 

 

Juhul, kui vaatamata ülal toodule siiski leitakse, et õigustatud isiku ja avaliku ülesande 

delegeerimise tsiviillepingu alusel tegutseva era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahel tekib era-

õiguslik suhe, on sotsiaalteenuse osutaja poolt kahju tekitamisel ilmselt siiski vastutav riik. 

Avaliku õiguse prioriteedi põhimõtte kohaselt, mis lühidalt tähendab, et avalik õigus murrab 

kollisiooni korral eraõiguse63, peaksid kohaldamisele kuuluma RVastS § 12 lg 1 ja 2. 

 

3.4.2.3.1. Analüüsi punkti 3.4.2.3 lõpetuseks olgu eraldi esile toodud, et juhul, kui riik ja era-

õiguslik sotsiaalteenuse osutaja sõlmivad omavahel avaliku ülesande delegeerimise lepingu, mis 

on kvalifitseeritav ebaehtsa lepinguna kolmandate isikute kasuks, siis era-õiguslikku suhet 

teenuse osutaja ja õigustatud isiku vahel ilmselt ei teki. Õiguskirjanduses selgitatakse, et 

kolmandale isikule, kelleks praegusel juhul oleks õigustatud isik, vastavast tsiviillepingust või 

VÕSist seoses selle tsiviillepinguga õiguseid ning sotsiaalteenuse osutajale korrespondeeruvaid 

kohustusi ei tulene64. 

 

3.4.2.4. Kui SHS näeb ette avaliku ülesande delegeerimise tsiviillepingu sõlmimise, mis on 

kvalifitseeritav ehtsa kolmandate isikute (praegusel juhul õigustatud isikute) kasuks sõlmitud 

lepinguna, siis tekivad õigustatud isikutel (i) vastava avaliku ülesande delegeerimise 

tsiviillepingu, (ii) SHSi ja (iii) VÕS alusel mõningad üksikud õigused, kuigi õigustatud isikuid ei 

loeta sellise avaliku ülesande delegeerimise lepingu pooleks. Need üksikud õigused ning neile 

                                                           
62

 Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2006, 

lk 12 punkt 3.1. 
63

 Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine, täiendatud väljaanne, 2008, lk 51, punkt 2.1.4. 
64

 Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2006, 

lk 240-246. 



75 

korrespondeeruvad era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja kohustused moodustavad õigustatud 

isiku ja sotsiaalteenuse osutaja vahelise era-õigusliku suhte sisu. 

 

Kõige olulisemaks on ehk see, et ehtsa kolmanda isiku kasuks sõlmitud tsiviillepingu puhul saab 

õigustatud isik esitada (tsiviilkohtu kaudu) era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vastu täitmise 

nõude (VÕS § 80 lg 2), mis hõlmab ka parandamise ja asendamise nõuet (VÕS § 108 lg 6). 

Seonduvalt saab era-õiguslik teenuse osutaja esitada kolmanda isiku vastu samasuguseid 

vastuväiteid, mida ta võiks esitada võlausaldaja (praegusel juhul riigi) vastu (VÕS § 80 lg 7). 

 

Seoses kahju hüvitamise nõudega olgu taas esile toodud, et ilmselt kuuluksid avaliku õiguse 

prioriteedi põhimõtte alusel kohaldamisele RVastS § 12 lg 1 ja 2, mis näevad ette, et era-

õigusliku sotsiaalteenuse osutaja poolt teenuse osutamisel kahju tekitamisel, peab kahju hüvitama 

riik. 

 

3.4.3. Ka avalik-õigusliku suhte käsitluse lihtsama jälgitavuse huvides olgu sissejuhatavalt 

selgitatud, et analüüs on üles ehitatud järgmiselt: 

 olulised aspektid, mida tuleb avalik-õigusliku suhte määratlemisel jälgida (vt analüüsi punkt 

3.4.3.1); 

 selgitus selle kohta, mille alusel avalik-õiguslik suhe tekib ning millised üksteisega seotud 

õigused ja kohustused õigustatud isikul ja era-õiguslikul teenuse osutajal on (vt analüüsi 

punkt 3.4.3.2). 

 

3.4.3.1. Sarnaselt tsiviillepinguga delegeerimisele, kui riik annab sotsiaalteenuse osutamise 

avaliku ülesande halduslepinguga üle era-õiguslikule isikule, siis ei ole õigustatud isik selle 

avaliku ülesande delegeerimise lepingu pooleks. Lepingu pooleks mitte olemine tähendab 

üldreeglina, et isik ei saa lepingust omandada õigusi ega kohustusi, sh kasutada 

õiguskaitsevahendeid. 

 

Muuhulgas tähendab see seda, et õigustatud isik ei saa osaleda halduslepingu sõlmimise eelsetel 

läbirääkimistel. Juhul, kui riik või era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja rikuvad halduslepingust 

tulenevaid kohustusi, ei saa õigustatud isik kasutada selliste rikkumiste osas 

õiguskaitsevahendeid, v.a juhul kui need rikkumised rikuvad ühtlasi tema subjektiivset avalikku 

õigust. Nt ei saa õigustatud isik nõuda sotsiaalteenuse osutajale makstava hinna alandamist, 

halduslepingu üles ütlemist või nõuda riigi poolt tasu maksmise kohustuse täitmisest keeldumist. 

 

3.4.3.2. Samas, kuigi õigustatud isik ei ole avaliku ülesande delegeerimise halduslepingu pooleks, 

võtab era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja halduslepinguga üle teatud riigi kohustused õigustatud 

isiku ees (praegusel juhul kohustuse osutada riiklikku sotsiaalteenust). Seetõttu tekib õigustatud 

isiku ning era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahel (i) vastava avaliku ülesande delegeerimise 

halduslepingu ning (ii) SHSis sätestatud subjektiivse avaliku õiguse normi alusel avalik-õiguslik 

suhe. 

 

Nagu analüüsi punktis 3.2.3 märgitud, astub era-õiguslik isik üleantud avaliku ülesande ulatuses 

delegeerija asemele ning muutub selle ülesande täitmisel iseseisvaks haldusorganiks. Era-õiguslik 

isik esineb riigi asemel avalik-õigusliku suhte poolena eraisiku vastas, võttes oma tegevusega 

õigusi ja kohustusi iseendale ning vastutades iseseisvalt haldusülesande täitmisel toimepandud 

õigusrikkumise eest. 
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Kaasnevalt tulenebki, et õigustatud isiku subjektiivse avaliku õiguse rahuldamise nõue on osas, 

milles rahuldamise kohustus on delegeeritud era-õiguslikule isikule, edaspidi suunatud era-

õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vastu. Kui era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja rikub talle 

üleantud subjektiivse avaliku õiguse rahuldamise kohustust (mõeldavad rikkumise juhud ja neile 

vastavad õiguskaitsevahendid on kirjeldatud Tabelis 1), on (halduskohtus) vastustajaks just era-

õiguslik teenuse osutaja mitte ülesande delegeerija. Siinkohal eksisteerib erisus kahju hüvitamise 

nõude puhul. RVastS § 12 lg 3 alusel tuleb see esitada riigi vastu. Viidatud norm sätestab, et 

eraõiguslikust isikust avaliku võimu kandja poolt tekitatud kahju eest vastutab riik /…/. 

 

3.5. Mitte-juriidiline märkus 

 

Era-õigusliku isiku poolt sotsiaalteenuse osutamisel avaliku ülesandena (kas siis tsiviillepingu või 

halduslepingu alusel) võivad muuhulgas olla järgmised mitte-juriidilised mõjud, mille olemasolu 

või puudumist tuleks iga üksikregulatsiooni puhul eraldi kontrollida: 

 

1. juriidilise skeemi kasutamine, kus seaduses sätestatakse subjektiivne avalik õigus 

sotsiaalteenusele koos võimalusega delegeerida sotsiaalteenuse enda osutamine erasektorile 

ning delegeeriv haldusorgan määrab ühepoolselt, millise era-õigusliku sotsiaalteenuse 

osutaja juurde peab õigustatud isik riikliku sotsiaalteenuse saamiseks minema, s.t õigustatud 

isikutel puudub õigus valida erinevate era-õiguslike sotsiaalteenuse osutajate vahel ning 

sealhulgas otsustada, et teatud era-õiguslik teenuse osutaja talle ei sobi, võib pärssida sellise 

sotsiaalteenuse (sh kvaliteedi) arengut; 

2. on vaja arvestada, et seaduses sätestatud subjektiivne avalik õigus ning sellele vastav riigi 

kohustus (ülesanne) on reeglina teatud fikseeritud sisuga (sh kvaliteet, hind). Subjektiivse 

avaliku õiguse ning sellele vastava riigi kohustuse (ülesande) sisu saab muuta vaid 

seadusandja. Eelduslikult teeb Riigikogu seda suhteliselt harva; 

3. kui riik otsustab temal lasuva sotsiaalteenuse osutamise ülesande delegeerida era-õiguslikule 

isikule, siis annab ta üle just selle fikseeritud sisuga (sh kvaliteet ja hind) ülesande; 

4. valitsusasutus ei saa nõuda, et eraisik hakkaks delegeerimise lepingu kehtivuse perioodil 

osutama seaduses sätestatust kõrgemal tasemel riiklikku sotsiaalteenust (avalikku ülesannet). 

Kuna seadusandja on sätestanud õigustatud isikutele just teatud sisuga subjektiivse õiguse, 

siis ei või valitsusasutus omaalgatuslikult otsustada, et alates teatud tähtpäevast hakatakse 

õigustatud isikutele andma midagi muud (sh kõrgema kvaliteedi ja hinnaga teenust); 

5. samuti tuleb arvestada, et õigustatud isikutel on õigus täpselt sellele, mida subjektiivne õigus 

neile tagab. Seega isegi, kui era-õiguslik isik hakkab osutama kõrgema kvaliteediga 

sotsiaalteenust, ei saaks õigustatud isik seda kohtu kaudu nõuda. Selline õigus ei tuleneks 

seadusest (SHSist); 

6. õigustatud isikul ei ole võimalik kaasa rääkida ega mõjutada talle osutatava sotsiaalteenuse 

sisu (sh kvaliteet ja hind). Õigustatud isik ei ole avaliku ülesande delegeerimise lepingu 

pooleks. Samuti pole õigustatud isikul võimalik tõenäoliselt tugineda tarbijakaitse 

regulatsioonile; 

7. on tõenäoline, et seadusandja või avaliku ülesande üleandja ei suuda piisavalt kirjeldada, 

milles üleantava sotsiaalteenuse osutamine seisnema peab. Lisaks tuleb arvestada, et 
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sotsiaalteenuse sisu määratlemisel püüab seadusandja tegelikult ära arvata, millisest 

teenusest on õigustatud isikud huvitatud – seda tehakse alati piiratud informatsiooni 

tingimustes. Senini on SHSis suudetud määratleda vaid töötajate kvalifikatsiooninõuded ning 

ruuminõuded teenuse osutamise paigale. Üksnes need kaks aspekti ei määratle, mida või 

kuidas peab era-õiguslik teenuse osutaja tegema; 

8. juhul, kui delegeeriv haldusorgan määrab ühepoolselt, millise era-õigusliku sotsiaalteenuse 

osutaja juurde peab õigustatud isik riikliku sotsiaalteenuse saamiseks minema, on era-

õigusliku teenuse osutaja esmaseks eesmärgiks reeglina saavutada järgmise delegeerimise 

lepingu sõlmimine, mitte aga võimalikult paljude õigustatud isikute (klientide) veenmine 

selles, et tema osutatud sotsiaalteenus on parima kvaliteedi ja hinna suhtega. Delegeerimise 

leping tagab era-õiguslikule sotsiaalteenuse osutajale sissetuleku – selle puudumisel pole 

äritegevus võimalik, v.a juhul, kui era-õiguslik isik hangib sissetuleku ka muudest allikatest. 

Delegeerimise lepingu sõlmimise otsustab ainuisikuliselt seaduses nimetatud asutus, 

kusjuures õigustatud isikute (klientide) arvamus ei ole otsustamiskriteeriumiks. Seega peab 

era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja veenma üksnes riigiasutust, et ta on võimeline osutama 

seaduses sätestatud tingimustele vastavat sotsiaalteenust. Selline sõltumatus õigustatud 

isikute (klientide) hinnangutest ja soovidest vähendab ja võib isegi välistada era-õigusliku 

sotsiaalteenuse osutaja motivatsiooni arendada oma teenust lähtuvalt klientide huvidest; 

9. juhul, kui delegeeriv haldusorgan määrab ühepoolselt, millise era-õigusliku sotsiaalteenuse 

osutaja juurde peab õigustatud isik riikliku sotsiaalteenuse saamiseks minema, võib era-

õigusliku teenuse osutaja eesmärgiks kujuneda üksnes seaduses sätestatud nõuetele vastava 

sotsiaalteenuse osutamine ning mitte midagi enamat. S.t arendustegevus kliendi huvide 

rahuldamiseks on vähetähtis või isegi välistatud. Esiteks on seaduses sätestatud 

minimaalsetele nõuetele vastava sotsiaalteenuse osutamine odavaim, tagades teenuse 

osutajale suurima võimaliku kasumi. Teiseks puudub era-õiguslikul sotsiaalteenuse osutajal 

ka igasugune muu ajend kõrgema kvaliteediga teenuse osutamiseks. Üldjuhul osutatakse 

parema hinna ja kvaliteedi suhtega teenuseid selleks, et endale (suurem) klientuur ja seeläbi 

(suurem) sissetulek tagada. Nagu ülal märgitud, on antud juhul era-õigusliku sotsiaalteenuse 

osutaja peamiseks huviks saavutada delegeerimise lepingu sõlmimine, mille üle otsustab 

ainuisikuliselt valitsusasutus. Viimane kontrollib, kas era-õiguslik isik suudab seaduses 

sätestatud tingimustele vastavat sotsiaalteenust osutada. Klientide rahulolu ei ole 

kriteeriumiks. 

 

 

4. Muud kohustused subjektiivse õiguse andmisel sotsiaalteenusele, kui riik administreerib 

sotsiaalteenuse osutamist ning sotsiaalteenust ennast osutab avaliku ülesandena era-õiguslik 

isik 

 

Olulisim on ehk välja tuua see, et juhul, kui riiklik ülesanne delegeeritakse halduslepinguga, 

tulenevad era-õiguslikule isikule HKTS §-st 15 mitmed piirangud. Paragrahvi lg 1 kohaselt peab 

era-õiguslik isik saama halduslepingus määratud järelevalveasutuse või -organi nõusoleku 

järgmistel juhtudel: 1) eraõigusliku juriidilise isiku teise juriidilise isikuga ühinemiseks, 

jagunemiseks või ümberkujundamiseks, kui sellega ei kaasne halduslepingu pooleks oleva 

eraõigusliku juriidilise isiku lõppemine, mis on halduslepingu lõpetamise aluseks; 2) isiku vara 

võõrandamiseks, investeerimiseks või laenu võtmiseks halduslepingus ettenähtud ulatuses; 3) 



78 

tehingu tegemiseks, millega kaasneb isiku ettevõtte või selle osa omandi või valduse üleminek; 4) 

äriühingu aktsia- või osakapitali vähendamiseks vähemalt halduslepingus sätestatud alammäära 

ulatuses, mis ei tohi olla suurem kui 1/10 aktsia- või osakapitali suurusest; 5) halduslepingus 

nimetatud muuks toiminguks. 

 

Samuti võib era-õiguslik juriidiline isik olla kohustatud kohaldama riigihangete seadust. RHS § 

10 lg 2 sätestab, et hankija käesoleva paragrahvi lõike 1 punkti 6 tähenduses on eraõiguslik 

juriidiline isik: 1) mis on asutatud eesmärgiga täita või mis täidab põhi- või kõrvaltegevusena 

ülesannet avalikes huvides, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu, ja 2) mida põhiliselt 

rahastavad või mille juhtimis-, haldus- või järelevalveorgani liikmetest rohkem kui poole 

määravad või mille juhtimist muul viisil kontrollivad koos või eraldi lõike 1 punktides 1–5 või 

teised punktis 6 nimetatud isikud või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi 

vastavad isikud. 

 

Lisaks on avaliku ülesande täitjast era-õiguslik juriidiline isik, aga ka füüsiline isik, kohustatud 

järgima AvTS tulenevaid nõudeid. AvTS § 5 lg 1 p 3 sätestab, et teabevaldajaks on eraõiguslik 

juriidiline isik ja füüsiline isik käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustel. AvTS § 5 lg 

2 ütleb omakorda, et eraõiguslikule juriidilisele isikule ja füüsilisele isikule laienevad 

teabevaldaja kohustused, kui isik täidab seaduse, haldusakti või lepingu alusel avalikke 

ülesandeid, sealhulgas osutab haridus-, tervishoiu-, sotsiaal- või muid avalikke teenuseid, – teabe 

osas, mis puudutab nende ülesannete täitmist. 

 

 

5. Õigussuhted subjektiivse avaliku õiguse andmisel üksnes riigi poolt sotsiaalteenuse 

osutamise eest tasu maksmisele 

 

5.1. Sissejuhatavalt 

 

Teiseks on vaatluse all olukord, kus: 

 seadusega antakse õigustatud isikule subjektiivne avalik õigus riigi poolt sotsiaalteenuse 

osutamise eest tasu maksmisele. Siinjuures pole iseenesest välistatud regulatsioon, mille 

kohaselt riik maksab sotsiaalteenuse eest tasu üksnes juhul, kui: 

 sotsiaalteenuse osutaja vastab seaduses (SHSis) sätestatud tingimustele; 

 sotsiaalteenus vastab seaduses (SHSis) sätestatud tunnustele; 

 õigustatud isiku ja sotsiaalteenuse osutaja vabadus tsiviillepingu sisu kujundamisel on 

seaduse alusel piiratud; 

 riik administreerib vahetu riigihalduse või KOVide kaudu sotsiaalhüvitise osutamist, sh teeb 

haldusotsuse selle kohta, kas isik kvalifitseerub õigustatud isikuna või mitte; 

 õigustatud isik valib (SHSis sätestatud kriteeriumidele vastava) era-õigusliku teenuse osutaja 

ning sõlmib temaga tsiviillepingu (SHSis sätestatud tingimustele vastava) sotsiaalteenuse 

osutamiseks; 

 sotsiaalteenust osutab õigustatud isikuga sõlmitud tsiviillepingu alusel era-õiguslik 

sotsiaalteenuse osutaja (kes ei ole vaadeldav avaliku ülesande täitjana); 

 riik maksab era-õiguslikule sotsiaalteenuse osutajale teenuse osutamise eest tasu. 

 

See, millised õigussuhted kirjeldatud juhul osapoolte vahel tekivad, sõltub sellest, milline tasu 
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maksmise skeem täpsemalt on. Isegi kui lõpptulemuseks on see, et õigustatud isikule osutatud 

teenuse eest maksab riik, võidakse selleni jõuda väga erinevaid menetlusi pidi ning ka 

osapooltele erinevaid õigusi ja kohustusi omistades. 

 

Üheks võimaluseks on lähtuda kehtivast VÕSist. SHSis saaks sätestada, et õigustatud isikul on 

subjektiivne avalik õigus riigi poolt tasu maksmise kohustuse ülevõtmisele VÕS § 175 lg 2 

tähenduses. Sellist korraldust ning selle raames tekkivaid õigussuhteid on kirjeldatud analüüsi 

punktis 5.2. 

 

Teiseks võimaluseks on aga mitte juhinduda VÕSist ning kehtestada nii-öelda tasu maksmise 

eriskeem. Ilmselt on mõeldav sätestada selline eriskeem, mis välistab VÕSi kohaldumise või luua 

skeem, mis oleks kombinatsioon teatud avaliku õiguse normidest ning VÕSi normidest. Osalt on 

viimast tehtud ravikindlustuses – vt tervishoiuteenuse osutamise leping VÕS § 758-773 ning 

ravikindlustuse seaduse § 29 lg 1, mille alusel võtab riik üle tasu maksmise kohustuse 

tervishoiuteenuse eest. Kuna eriskeemi loomine pole pelgalt juriidilisi teadmisi nõudev ülesanne, 

jäetakse see käesolevas analüüsis välja pakkumata. Siiski esitatakse analüüsi punktis 5.4 mõned 

üldised märkused. 

 

Viimasena olgu märgitud, et allolev analüüs ei käsitle ilmselt kõiki küsimusi, mis võivad ühe või 

teise rahastamise skeemi puhul tõusetuda. Tegemist on teoreetilise lähenemisega, mida on vaja 

praktilise lahenduse väljatöötamisel kindlasti konkretiseerida. 

 

5.2. Õigussuhted subjektiivse avaliku õiguse andmisel riigi poolt tasu maksmise kohustuse 

ülevõtmisele VÕS § 175 lg 2 tähenduses 

 

Lahenduse puhul, kus õigustatud isikule antakse subjektiivne avalik õigus riigi poolt 

sotsiaalteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisele, tekivad järgmised õigussuhted (vt 

joonis 2): õigussuhe õigustatud isiku ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel; õigussuhe riigi ja 

õigustatud isiku vahel; õigussuhe riigi ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel. Järgnevalt 

vaadeldakse täpsemalt, (i) mille alusel need õigussuhtes tekivad ning (ii) milliseid 

vastastikkuseid, üksteisega seotud õigusi ja kohustusi need sisaldavad. 

 

5.2.1. Õigussuhe riigi ja õigustatud isiku vahel 

 

Õigustatud isiku ja riigi vahel tekib subjektiivset avalikku õigust sätestava SHS normi alusel 

avalik-õiguslik suhe. Selle raames on seaduses nimetatud tingimustele vastaval isikul õigus 

sellele, et riik võtaks temale osutatava sotsiaalteenuse eest tasu maksmise kohustuse üle ning 

riigil on seonduvalt kohustus seda ka teha65. 

 

Siinjuures on tähtis, et isik saab subjektiivse avaliku õiguse (normi) alusel nõuda üksnes sellises 

ulatuses tasu maksmise kohustuse ülevõtmist, nagu on seaduses sätestatud. Subjektiivne avalik 

õigus ei anna isikule mitte midagi enamat, kui talle on objektiivselt ja õiguslikult tagatud66. Juhul, 

kui õigustatud isik ja sotsiaalteenuse osutaja lepivad kokku kõrgemas tasus, peab puudujääva 

summa maksma õigustatud isik ise. 
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 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 103 punkt 2. 
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 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 103 punkt 4. 
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Kirjeldatud avalik-õigusliku suhte raames on võimalik ette kujutada peamiselt kahte subjektiivse 

avaliku õiguse rikkumise juhtu, mille korral saaks õigustatud isik riigi vastu kasutada Tabelis 2 

märgitud õiguskaitsevahendeid. 

 

Tabel 2 

Subjektiivse avaliku õiguse 

rikkumine 

Rikkumisele vastav võimalik õiguskaitsevahend 

1. Alusetu keeldumine tasu maksmise 

kohutuse ülevõtmisest 

HKMS § 6 lg 2 p 2 alusel kaebus sooritamata 

toimingu sooritamiseks ehk teisisõnu tasu 

maksmise kohustuse ülevõtmiseks 

2. Kahju tekitamine HKMS § 6 lg 3 p 2 ja RVastS alusel kaebus kahju 

hüvitamiseks 

 

Kuivõrd riigil kirjeldatud avalik-õigusliku suhte raames õigused puuduvad, ei tõusetu ka õiguste 

rikkumise ega õiguskaitsevahendite kasutamise küsimust. 

 

Võrreldes analüüsi punktis 3.3 kirjeldatud juriidilise lahendusega (subjektiivse avaliku õiguse 

andmine sotsiaalteenusele) oleksid peamised erinevused järgmised: 

 kuna vastavalt subjektiivsele avalikule õigusele peab riik võtma üle üksnes tasu maksmise 

kohustuse, siis jääb era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja leidmise kohustus õigustatud isikule. 

Juhul, kui õigustatud isik sobivat teenuse osutajat ei leia, ei pea riik sotsiaalteenuse osutamist 

tagama, nt ise teenust osutama asudes; 

 kuna seadusandja ei anna õigustatud isikule subjektiivset avalikku õigust sotsiaalteenusele, ei 

pea seadusandja ka määratlema sotsiaalteenuse sisu. Viimases lepivad omavahelises lepingus 

kokku õigustatud isik ja sotsiaalteenuse osutaja; 

 riik ei pea HKTS § 4 alusel teostama era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja üle riiklikku 

järelevalvet. 

 

5.2.2. Õigussuhe õigustatud isiku ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel 

 

Õigustatud isiku ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel tekib era-õiguslik suhe, mille aluseks on 

(i) pooltevaheline tsiviilleping (VÕS § 3 p 1) ning (ii) asjassepuutuvad õigusnormid. 

 

Ilmselt on käesoleva analüüsi punktis 5.1 kirjeldatud asjaoludel eelkõige mõeldav 

käsunduslepingu sõlmimine sotsiaalteenuse osutamiseks. Õigustatud isikul ning sotsiaalteenuse 

osutajal on võimalik kokku leppida, millise sisuga ning samuti, millise tasu eest on 

sotsiaalteenuse osutaja (käsundi saaja) kohustatud teenust osutama. Sealjuures oleks käsundi 

saaja kohustatud osutama sotsiaalteenust vajaliku hoolsusega (VÕS § 620), vastavalt 

käsundiandja juhistele (VÕS § 621), hoidma saladust (VÕS § 625) jne. Samuti kohalduks 

tarbijakaitse regulatsioon. TKS § 9 lg 1 sätestab, et teenus peab vastama kehtestatud nõuetele, 

olema sihipärasel kasutamisel ohutu tarbija elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, 

mida tarbija tavaliselt õigustatult eeldab. Tarbijale osutatav teenus peab vastama 

lepingutingimustele võlaõigusseaduses sätestatu kohaselt. 

 

Siinjuures on mõeldav, et seadusandja piirab õigustatud isiku ja sotsiaalteenuse osutaja 
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lepinguvabadust, sätestades teatud kohustuslikud lepingutingimused. Selliselt on toimitud näiteks 

tervishoiuteenuse osutamise lepingu puhul – vt VÕS § 758-773. Sotsiaalteenuste osutamise 

eriregulatsiooni kehtestamiseks nt VÕS-is peab eksisteerima põhjendatud vajadus. 

 

Õigustatud isiku ja era-õigusliku teenuse osutaja õiguste ja kohustuste täpsem käsitlus pole 

siinkohal võimalik. Need sõltuvad konkreetsest lepingust (sh lepinguliigist). Lühidalt olgu siiski 

märgitud, et õigustatud isikul ja era-õiguslikul teenuse osutajal on võimalik kasutada lepingust 

või seadusest tulenevate õiguste rikkumisel kõiki lepingulisi ja seadusest tulenevaid 

õiguskaitsevahendeid (VÕS § 101). Õigustatud isikul on võimalik pöörduda ka 

Tarbijakaitseameti poole. 

 

5.2.3. Õigussuhe riigi ja era-õigusliku teenuse osutaja vahel 

 

5.2.3.1. Riigi ja era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahel tekib era-õiguslik suhe, mille aluseks 

on: 

 riigi ja õigustatud isiku vaheline avalik-õiguslik suhe, mille kohaselt võtab riik tasu maksmise 

kohustuse õigustatud isikult üle (vt analüüsi punkt 5.2.1); 

 era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja (võlausaldaja) nõusolek, et riik õigustatud isikult tasu 

maksmise kohustuse üle võtab ning selliselt sotsiaalteenuse osutamise tsiviillepingus 

õigustatud isiku asemele astub (VÕS § 175 lg 2); 

 õigustatud isiku ja sotsiaalteenuse osutaja vahelisest tsiviillepingust tulenev tasu maksmise 

kohustus (mis lasub nüüd riigil) (vt analüüsi punkt 5.2.2) ja 

 muud asjassepuutuvad (VÕS) õigusnormid. 

 

Vastava era-õigusliku suhte raames lasub riigil kohustus maksta sotsiaalteenuse osutamise eest 

sotsiaalteenuse osutamise tsiviillepingus kokkulepitud tasu (mis peab olema, kas SHSis sätestatud 

suuruses või ei tohi ületada SHSis sätestatud tasu ülempiiri) ning sotsiaalteenuse osutajal on 

õigus seda riigilt nõuda. Siinkohal on oluline, et kuna riik on tasu maksmise kohustuse 

ülevõtmisega astunud õigustatud isiku asemele, siis saab teenuse osutaja tasu nõuda üksnes riigilt 

ja mitte õigustatud isikult67. Riik ja õigustatud isik ei ole siin vaadeldavad solidaarvõlgnikena (vt 

võrdlevalt VÕS § 178 lg 4, mis näeb ette solidaarvastutuse tekkimise kohustusega ühinemise 

puhul). 

 

Järgnevalt käsitletakse põgusalt, milliseid juriidilisi instrumente saab kasutada, kui: 

1) riik rikub sotsiaalteenuse osutaja ees tasu maksmise kohustust; 

2) era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja rikub sotsiaalteenuse osutamise kohustust; 

3) õigustatud isik rikub temal lasuvaid kohustusi era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja ees, 

mille tulemusena ei saa teenuse osutaja teenust osutada (nt õigustatud isik ei ilmu teenuse 

osutamise paika või keeldub teenuse osutamiseks vajaliku info andmisest). 

 

Allolev käsitlus on üksnes ülevaatlik, kuna põhjalikum analüüs on mõttekas esitada kaasuse-

spetsiifilisemalt, kui kaalutakse mõne riikliku sotsiaalhüvitise osutamise skeemi muutmist. Lisaks 

on üksikasjalikuma analüüsi käigus tõenäoliselt võimalik välja mõelda teisigi probleeme, mis 

võivad riigi ja era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahel tekkida. 
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 Paul Varul, Irene Kull jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2006, lk 575. 
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5.2.3.1.1. Juhul, kui riik ei maksa pärast teenuse osutamist era-õiguslikule sotsiaalteenuse 

osutajale tasu, saab era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja muuhulgas esitada riigi vastu VÕS § 101 

lg 1 p 1 alusel kohustuse täitmise nõude ning VÕS § 101 lg 1 p 6 alusel viivise nõude. Teenuse 

osutaja ei saa neid nõudeid esitada õigustatud isiku vastu. 

 

5.2.3.1.2. Juhul, kui era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja rikub sotsiaalteenuse osutamise 

kohustust, jättes teenuse osutamata või osutades mittenõuetekohast teenust, saavad erinevaid 

meetmeid tarvitusele võtta nii õigustatud isik kui ka riik. 

 

Õigustatud isik saab teoreetiliselt kasutada järgmisi õiguskaitsevahendeid: nõuda VÕS § 101 lg 1 

p 1 alusel kohustuse täitmist, VÕS § 101 lg 1 p 4 alusel lepingust taganeda või selle üles öelda, 

VÕS § 101 lg 1 p 5 alusel alandada hinda ning VÕS § 101 lg 1 p 3 alusel nõuda kahju hüvitamist.  

 

Riik omakorda saab temal lasuva kohustuse täitmisele esitada VÕS § 176 kohaselt vastuväiteid. 

VÕS § 176 lg 1 sätestab, et kohustuse ülevõtja (riik) võib võlausaldaja (era-õigusliku 

sotsiaalteenuse osutaja) nõudele lisaks enda vastuväidetele esitada vastuväiteid, mis tulenevad 

võlausaldaja ja senise võlgniku (õigustatud isiku) vahelisest õigussuhtest, välja arvatud 

vastuväited, mis kuulusid senisele võlgnikule võlausaldaja vastu isiklikult. Samuti ei või ta senise 

võlgniku nõuet võlausaldaja nõudega tasaarvestada. VÕS § 176 lg 2 ütleb, et kohustuse ülevõtja 

ei või võlausaldaja nõudele esitada vastuväiteid, mis kuuluvad talle senise võlgniku vastu 

tulenevalt kohustuse ülevõtmise aluseks olevast õigussuhtest. 

 

Siinjuures olgu juhitud tähelepanu, et juriidiliselt eristatakse termineid „õiguskaitsevahend“ ja 

„vastuväide“. Õiguskaitsevahendit saab defineerida kui meedet, mis on suunatud kohustuse 

rikkumise negatiivsete tagajärgede likvideerimisele või nende saabumise takistamisele. 

Õiguskaitsevahendid on käsitletavad seaduse jõul tekkivate õigustena olemasoleva võlasuhte 

raames. Vastuväitega näidatakse aga, et nõudeõigust pole, kuna puudub alus. Vastuväiteid saab 

jagada nõuet välistavateks, lõpetavateks või takistavateks.68 

 

Õiguskirjanduses selgitatakse, et VÕS § 176 lg 1 ja 2 alusel tuleb eristada: 

1) vastuväiteid, mis kuuluvad uuele võlgnikule (riigile) isiklikult; 

Siia alla liigitub näiteks tasaarvestuse võimalusest tulenev vastuväide (kusjuures riik saab 

tasaarvestada üksnes era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja nõudeid enda vastu) ning VÕS §-st 

110 tulenev vastuväide. VÕS § 110 lg 1 esimene lause sätestab, et võlgnik (riik) võib keelduda 

oma kohustuse täitmisest, kuni võlausaldaja (era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja) on 

rahuldanud võlgniku sissenõutavaks muutunud nõude võlausaldaja vastu, kui see nõue ei ole 

piisavalt tagatud ning selle nõude ja võlgniku kohustuse vahel on piisav seos ning seadusest, 

lepingust või võlasuhte olemusest ei tulene teisiti. Siinjuures olgu juhitud tähelepanu, et 

õiguskirjanduse kohaselt tuleb „võlgniku sissenõutavaks muutunud nõude“ all mõista 

võlgniku (riigi) enda nõuet võlausaldaja vastu, st võlgnik peab ka ise võlausaldaja olema. See 

nõue võib põhineda kas samal või teisel kehtival võlasuhtel69. Praegusel juhul riik õigustatud 

isiku ja era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vahelisest sotsiaalteenuse osutamise lepingust 

                                                           
68

 Ave Hussar. Lepingu täitmise nõue õiguskaitsevahendina. Magistritöö. Tartu 2006, lk 55. Kättesaadav internetis 

(15. juuli 2011.a seisuga): 

http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/1099/hussarave.pdf?sequence=5  
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 Paul Varul, Irene Kull jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2006, lk 358. 
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nõudeõiguseid ei omanda – riik ei ole selle lepingu alusel samaaegselt võlausaldajaks. Seega 

ei saaks riik VÕS § 110 lg 1 alusel tasu maksmise kohustusest keelduda põhjusel, et era-

õiguslik sotsiaalteenuse osutaja pole õigustatud isikule teenust osutanud. Riik saab ilmselt 

selle vastuväite esitada järgneva vastuväidete grupi raames. 

2) vastuväiteid, mis tulenevad senise võlgniku (õigustatud isiku) ja võlausaldaja (era-

õigusliku sotsiaalteenuse osutaja) vahelisest õigussuhtest70 

Siia alla liigituvad vastuväiteid, mis seonduvad kohustuse olemasoluga (nt leping, mille alusel 

kohustus tekkis, on kehtetu), kohustuse lõppemisega (kohustus on täidetud), kohustuse 

suurusega (nt kohustuse aluseks oleva lepingu rikkumise tõttu era-õigusliku sotsiaalteenuse 

osutaja poolt, on kohustus vähenenud hinna alandamise tõttu, kusjuures VÕS § 112 kohaselt 

peab olema hinda alandanud õigustatud isik).71 Ilmselt saaks riik VÕS § 176 lg 1 alusel 

keelduda temal lasuva tasu maksmise kohustuse täitmisest, kui sotsiaalteenuse osutaja jätab 

teenuse osutamata. Sellisel juhul oleks tegemist kohustuse olemasoluga seonduva 

vastuväitega. 

 

Juhul, kui riik siiski maksab tasu alusetult välja, saab riik vastava summa era-õiguslikult 

sotsiaalteenuse osutajalt VÕS alusetu rikastumise regulatsiooni alusel tagasi nõuda. 

 

5.2.3.1.3. Kui õigustatud isik rikub temal lasuvaid kohustusi era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja 

ees, sõltuvad meetmed, mida sotsiaalteenuse osutaja saaks kasutada sellest, millised tagajärjed 

rikkumisel on. 

 

Teoreetiliselt saaks teenuse osutaja kasutada järgmisi õiguskaitsevahendeid: nõuda VÕS § 101 lg 

1 p 1 alusel kohustuse täitmist; nõuda VÕS § 101 lg 1 p 3 alusel kahju hüvitamist; kui teenuse 

osutamine peaks osutuma võimatuks, VÕS § 101 lg 1 p 4 alusel lepingust taganeda või selle üles 

öelda. 

 

5.2.3.1.4. Viimasena olgu esile toodud, et VÕS § 176 lg 2 kohaselt ei saa riik keelduda 

sotsiaalteenuse osutajale tasu maksmisest põhjusel, et hiljem on selgunud, et õigustatud isik 

tegelikult ei kvalifitseerugi õigustatud isikuna72. Sellisel juhul on riigil ilmselt võimalik esitada 

õigustatud isiku vastu nõue VÕS alusetu rikastumise sätete või õigusvastase kahju tekitamise 

sätete alusel. 

 

5.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Riigi poolt sotsiaalteenuse eest tasu maksmise kohustuse ülevõtmisel võivad olla järgmised mitte-

juriidilised mõjud: 

1. erinevalt analüüsi punktis 3 kirjeldatud juriidilisest skeemist ei ole antud skeemi puhul sisse 

programmeeritud, et era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja poolt osutatav sotsiaalteenus oleks 

teatud fikseeritud (püsiva) sisuga (vt analüüsi punkt 3.5). Kuna sobiva sotsiaalteenuse osutaja 

valib välja õigustatud isik, siis võib eeldada, et see motiveerib teenuse osutajaid oma 

teenuseid klientide vajadustele enam kohandama. Vastasel juhul ei õnnestu neil oma teenust 

müüa, v.a kui nad on teatud piirkonnas monopoolses seisundis. Juhul, kui üheks 
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 Paul Varul, Irene Kull jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2006, lk 578. 
71

 Paul Varul, Irene Kull jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2006, lk 578. 
72

 Paul Varul, Irene Kull jt. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 2006, lk 579. 



84 

sotsiaalpoliitiliseks eesmärgiks on saavutada sotsiaalteenuste areng, võib olla analüüsi 

punktis 5.2 kirjeldatud juriidilise skeemi kasutamine sobivam; 

2. õigustatud isik on sotsiaalteenuse osutamise lepingu pooleks. Õigustatud isik valib (SHSis 

sätestatud tingimustele vastava) teenuse osutaja ise välja ning sõlmib temaga teenuse 

osutamise tsiviillepingu. Muuhulgas tähendab see seda, et õigustatud isikul on võimalik 

kokku leppida just temale sobiva sotsiaalteenuse osutamises. Teenuse sisuelemente ei määra 

ühepoolselt kindlaks riik. Samuti, juhul kui sotsiaalteenuse osutaja rikub tsiviillepingut on 

õigustatud isikul võimalik kasutada õiguskaitsevahendeid, sh nõuda täitmist, alandada hinda, 

leping lõpetada; 

3. era-õiguslik sotsiaalteenuse osutaja on enam motiveeritud oma teenust vastavalt klientide 

soovidele edasi arendama. Viimase tingib see, et sotsiaalteenuse osutaja valib välja 

õigustatud isik, mitte riik. Üldjuhul valivad õigustatud isikud sotsiaalteenuse osutaja, kelle 

teenus on hinna ja kvaliteedi suhtelt parim. Riik ei saa valida mitte parima hinna ja kvaliteedi 

suhtega sotsiaalteenuse osutaja vaid sellise, kes on suuteline osutama seaduses sätestatud 

(minimaalsetele) nõuetele vastavat sotsiaalteenust; 

4. asjaolu, et õigustatud isik on sotsiaalteenuse osutamise lepingu pooleks ei välista seda, et 

keegi õigustatud isikut lepingu sõlmimisel abistab; 

5. õigustatud isikul on võimalus tugineda tarbijakaitse regulatsioonile. 

 

5.4. Seadusandja poolt sotsiaalteenuse eest tasu maksmise eriskeemi kehtestamine 

 

Nagu ülal märgitud, ei pea sotsiaalteenuse eest tasu maksmisel ilmtingimata lähtuma VÕS 

kohustuste ülevõtmise regulatsioonist. Seadusandja võib avaliku õiguse normidega kujundada ka 

rahastamise eriskeemi, mis välistab VÕSi kohaldumise osaliselt või täielikult. Siinjuures tasuks 

kindlasti uurida Soomes kasutatavat voucher’ite süsteemi ning ka tervishoiuteenuste 

finantseerimise skeeme. 

 

Eriskeemi tekitamisel on vaja muuhulgas analüüsida: 

 millised õigused on õigustatud isikul võrreldes VÕS regulatsiooniga. Millistest õigustest 

õigustatud isik ilma jääb või millised õigused talle juurde antakse? Kuidas saab õigustatud 

isik oma õiguseid era-õigusliku sotsiaalteenuse osutaja vastu maksma panna? Juhul, kui 

õigustatud isik jäetakse teatud õigustest ilma (nt ei võimaldata õigustatud isikul hinda 

alandada) või talle antakse mõni õigus juurde, siis millist mõju omab see osapoolte 

käitumisele; 

 millised õigused on võrreldes VÕS regulatsiooniga era-õiguslikul sotsiaalteenuse osutajal. 

Millistest õigustest teenuse osutaja ilma jääb või millised õigused talle juurde antakse? 

Kuidas saab teenuse osutaja temale antud õiguseid maksma panna? Juhul, kui teenuseosutaja 

jäetakse teatud õigustest ilma või talle antakse mõni õigus juurde, siis millist mõju omab see 

osapoolte käitumisele; 

 millised õigused on võrreldes VÕS regulatsiooniga riigil. Juhul, kui riik jäetakse teatud 

õigustest ilma või talle antakse mõni õigus juurde, siis millist mõju omab see osapoolte 

käitumisele. 
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6. Muud kohustused subjektiivse õiguse andmisel sotsiaalteenusele tingimusel, et 

sotsiaalteenust osutab era-õiguslik isik 

 

Erinevalt analüüsi punktis 4 käsitletust, analüüsi punktis 5.2 kirjeldatud sotsiaalteenuse eest tasu 

maksmise kohustuse üle võtmise skeemi puhul era-õiguslikule sotsiaalteenuse osutajale muid 

kohustusi ei teki. 

 

 

7. Peamised juriidilised ning mitte-juriidilised erinevused käsitletud kahe sotsiaalhüvitise 

vahel 
 

Alljärgnevalt esitatakse olulisemad analüüsi punktis 3 ja 5.2 kirjeldatud juriidiliste skeemide 

tunnused. Kindlasti on olulisi aspekte veelgi. 

 

Aspekt Subjektiivne õigus 

sotsiaalteenusele. Era-

õiguslik sotsiaalteenuse 

osutaja TÄIDAB avalikku 

ülesannet 

Subjektiivne õigus riigi 

poolt tasu maksmise 

kohustuse ülevõtmisele. 

Era-õiguslik sotsiaalteenuse 

osutaja EI TÄIDA avalikku 

ülesannet 

Kes sotsiaalteenust reaalselt 

osutab? 

Era-õiguslik sotsiaalteenuse 

osutaja 

Era-õiguslik sotsiaalteenuse 

osutaja 

Kas juriidiline skeem toetab 

sotsiaalteenuse edasi 

arendamist teenuse osutaja 

poolt? 

Ei (vt analüüsi punkt 3.5) Jah (vt analüüsi punkt 5.4) 

Õigustatud isiku võimalus 

rääkida kaasa sotsiaalteenuse 

sisu osas (sh kvaliteet, 

osutamise tingimused jne) 

Puudub. 

Saab nõuda vaid seaduses 

sätestatut. Seadusandja või 

halduslepingu sõlmija 

otsustab puuduliku info 

tingimustes, millist 

sotsiaalteenust võiks kõik 

õigustatud isikud saada 

Õigustatud isik on 

lepingupooleks ning lepib 

temale osutatavas teenuses ise 

kokku 

Õigustatud isiku võimalus 

valida endale sobivaim 

sotsiaalteenuse osutaja 

Üldjuhul puudub. 

Valiku teeb riik. 

Üksikjuhtudel on antud 

kliendile õigus valida riigi 

poolt eelvalitud teenuse 

osutajate hulgast 

Õigustatud isik valib endale 

lepingupartneri. Riik võib 

siiski nõuda, et lepingupartner 

peab vastama teatud 

miinimumnõuetele 

Era-õigusliku sotsiaalteenuse 

osutaja puudumisel peab riik 

õigustatud isikule 

sotsiaalteenuse osutamise 

tagama (kas siis vahetu või 

kaudse riigihalduse kaudu) 

Riigil lasub vastav kohustus Selline kohustus riigil puudub 
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Võimalus tugineda 

tarbijakaitse regulatsioonile 

Puudub. Olemas. 

Kohtumenetluse kulukus Riigilõiv kaebuselt madal. 

Uurimisprintsiip. Õigusabi 

kulu võib olla samaväärne 

tsiviilkohtuga 

Riigilõiv võrreldes 

halduskohtuga kõrgem. 

Võistlev kohtumenetlus. 

Õigusabi kulu võib olla 

samaväärne halduskohtuga 

Era-õigusliku teenuse osutaja 

motivatsioon osutada 

õigustatud isiku huvidele 

vastavat sotsiaalteenust 

Üldjuhul puudub. 

Era-õiguslik teenuse osutaja 

peab täitma temale 

delegeeritud avalikku 

ülesannet, mille sisu on 

fikseeritud. Teenuse osutaja 

peamiseks huviks on 

saavutada järgmise 

delegeerimise lepingu 

sõlmimine, mille üle otsustab 

ainuisikuliselt riik. (Vt 

analüüsi punkt 3.5) 

Olemas. 

Kuna sotsiaalteenuse osutaja 

valib just õigustatud isik, siis 

peab era-õiguslik isik 

äritegevuse järjepidevuse 

tagamiseks veenma 

õigustatud isikuid, et 

parimaks teenuse osutajaks on 

tema 

Era-õigusliku teenuse osutaja 

motivatsioon tõsta 

sotsiaalteenuse kvaliteeti 

Üldjuhul puudub. 

Era-õigusliku teenuse osutaja 

huviks on osutada seaduses 

sätestatud tingimustele 

vastavat teenust võimalikult 

odavalt. Miinimumile vastava 

teenuse osutamine on ilmselt 

odavaim, mis võimaldab 

suurema kasumi teenimist 

Olemas. 

Sotsiaalteenuse osutaja soovib 

saavutada enda eelistamist 

teistele sotsiaalteenuse 

osutajatele. Kliendid 

huvitatud teenusest, kui see 

on võrreldes teiste teenuse 

osutajatega parem. Klient on 

huvitatud riigi raha eest 

parima teenuse saamisest. 

Sotsiaalteenuse osutamise 

õigussuhte välised 

regulatiivsed kohustused era-

õiguslikule sotsiaalteenuse 

osutajale 

Olemas. 

HKTS, riigihangete seadusest, 

avaliku teabe seadusest jt 

õigusaktidest tulenevad 

kohustused 

Puuduvad. 
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3.3.3. LAPSE TEISES PERES HOOLDAMISE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

1. Riiklik või omavalitsuslik ülesanne 

 

Enne normide analüüsi juurde asumist olgu lühidalt selgitatud, miks vaadeldavat sotsiaalhüvitist 

käsitletakse riigi abi peatükis ning mitte kohaliku omavalitsuse abi peatükis. Esmapilgul võib 

SHS § 25
1
-25

3
 ja riiklike peretoetuste seaduse § 9, § 9

1
 lg 1 ja § 10 lg 4 pinnalt jääda ebaselgeks, 

kelle ülesandega on tegemist. 

 

Alljärgnevatel põhjustel pole lapse teises peres hooldamise võimaldamine omavalitsuslik 

ülesanne. SHS § 25
3
 lg 2 tuleneb, et lapse teises peres hooldamist osutavad era-õiguslikud isikud, 

kes eelduslikult ei tee seda haldusülesandena. SHS normidest ei nähtu, et era-õiguslikele isikutele 

delegeeritaks haldusülesande täitmine. SHS ei pane KOVidele kohustust tagada (garanteerida), et 

SHS § 25
1
 lõikes 1 nimetatud lastele oleks teenus olemas. Praktikas on kujunenud, et juhul, kui 

puudub perekond, kes oleks nõus nö võõrast last enda juurde hooldamisele võtma, SHS § 25
1
 

lõikes 1 nimetatud lapsed teenust ei saa. Samuti ei sätesta SHS, et KOVid peaks sotsiaalhüvitist 

finantseerima oma eelarvetest. Kuigi RPTS on ses küsimuses ebaselge, võib pigem järeldada, et 

teenuse osutamist finantseerib riik riiklike peretoetuste maksmise kaudu. Kolmandaks on 

seadusandja üksikasjalikult reguleerinud sotsiaalhüvitise määramise protsessi ning samuti selle 

osutamise tingimused – puudub omavalitsuslikele ülesannetele iseloomulik avaram otsustusruum. 

Sellegipoolest on SHSis reguleeritud rida KOV kohustusi vaatlusaluse sotsiaalhüvitise osutamise 

raames. Nende näol on tegemist eelkõige administratiivsete kohustustega – sealhulgas SHS § 25
2
 

lg 2 kolmas lause, § 25
3
 lg 3, § 25

3
 lg 4 ja sotsiaalministri 12. jaanuari 2005.a määruses nr 9 

„Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele 

ruumidele esitatavad nõuded“ nimetatud kohustused. Teatud mõttes saab lapse teises peres 

hooldamise sotsiaalhüvitist võrrelda toimetulekutoetusega, mille näol on samuti tegemist riikliku 

ülesandega, kuid mida administreerivad kohalikud omavalitsused. 

 

Lapse teises peres hooldamise sotsiaalhüvitist saab järgmistel põhjustel pigem pidada riiklikuks 

ülesandeks. SHS § 25
1
 lõikest 1 näib tulenevat, et selles nimetatud lastel on subjektiivne avalik 

õigus teatavale sotsiaalhüvitisele. Siinkohal olgu etteruttavalt öeldud, et ebaselge on, millise 

sisuga sotsiaalhüvitist saavad vastavad lapsed riigilt nõuda – seonduvalt vt palun SHS § 25
1
 lg 1 

kommentaari. RPTS alusel näib, et riik finantseerib SHS § 25
1
 lõikes 1 nimetatud lastele teises 

peres hooldamise teenuse osutamist. RPTS § 6 lg 6 näeb ette hooldajale lapsehooldustasu 

maksmise. RPTS § 9 reguleerib toetuse maksmist lapsele, keda hooldatakse teises peres. Kuigi 

see on ebaselge, võib eeldada, et RPTS § 9 nimetatud toetus läheb lapse ülalpidamise, sh 
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hooldamise, kulude hüvitamiseks teises peres. RPTS § 9
1
 lg 1 näeb ette seitsme- või 

enamalapselise pere vanema toetuse ka hooldajatele. RPTS § 10 lg 4 sätestab sünnitoetuse 

hooldajale, kui viimast pole lapse kohta veel kellelegi makstud. 

 

 

2. SHS § 25
1
 „Perekonnas hooldamisele suunatav laps ja tema õigused” 

 

1.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 25

1
.  Perekonnas hooldamisele suunatav laps ja tema õigused 

(1) Perekonnas hooldamisele suunatakse orb ja vanemliku hoolitsuseta laps: 

1) kelle vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud; 

2) kelle vanematele on nende piiratud teovõime tõttu määratud eestkostja; 

3) kelle vanemate isikuhooldusõigus lapse suhtes on piiratud või täielikult ära võetud; 

4) kes on vanematest eraldatud; 

5) kelle vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas. 

(2) Lapse perekonda hooldamisele suunamisel ja talle juhtumiplaani koostamisel arvestatakse vähemalt 10-aastase 

lapse soovi. Kui lapse arengutase seda võimaldab, tuleb arvestada ka noorema kui 10-aastase lapse soovi. Enne 

nõusoleku andmist on lapsel õigus tutvuda hooldajaks saada soovija, tema perekonna liikmete ja koduga ning saada 

nende kohta teavet. Hooldaja perekonda elama asumisel on lapsel õigus kaasa võtta oma isiklikud esemed. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 25
1
 peamised puudused on: 

 ebaselge on, millele on lapsel subjektiivne avalik õigus (vt analüüsi punkt 1.2.1); 

 ebaselge on, millistele tunnustele vastava lapse saab suunata perekonnas hooldamisele ehk 

millisel lapsel on õigus sellele, et riik tema hooldamist toetaks, kuna: 

 SHS § 25
1
 lg 1 sissejuhatavas lauses kasutatud väljend „orb või vanemliku hoolitsuseta 

laps“ ei haaku PKS terminoloogiaga (vt analüüsi punkt 1.2.2); 

 SHS § 25
1
 lg 1 punktid 2 ja 4 on paigutatavad punkti 3 alla (vt analüüsi punkt 1.2.3). 

 

1.2.1. SHS § 25
1
 puuduseks on, et regulatsioonist jääb ebaselgeks, millele on SHS § 25

1
 lõikes 1 

nimetatud lapsel subjektiivne avalik õigus – kas teises peres hooldamise teenusele või sellele, et 

riik teises peres hooldamise teenuse osutamist üksnes finantseeriks. 

 

Ühelt poolt on võimalik argumenteerida, et SHS § 25
1
 lg 1 nimetatud lapsel on õigus teises peres 

hooldamise teenusele, mis tähendab, et riik peab vastava teenuse lapsele ka tagama. SHS § 25
1
 lg 

1 sätestab, et „Perekonnas hooldamisele suunatakse /.../ laps ...“. 

 

Teisalt on võimalik argumenteerida, et lapsel subjektiivset avalikku õigust teenusele pole vaid on 

õigus üksnes riigipoolsele teenuse kulude hüvitamisele. SHS § 25
3
 lõikest 2 nähtub, et teenust 

osutavad era-õiguslikud isikud ning regulatsioonist ei tulene, et avalik võim peaks selliste era-

õiguslike isikute olemasolu lapsele garanteerima. RPTS § 6 lg 6, § 9
1
 lg 1 ja § 10 lg 4 on 

sätestatud erinevad sotsiaaltoetused isikule (hooldajale), kellega on sõlmitud lapse perekonnas 

hooldamise leping. Võib eeldada, et vastavad toetused on suunatud hooldamisega kaasnevate 

kulude hüvitamiseks. Samuti maksab riik SHS § 9 alusel lapsele, keda hooldatakse teises peres, 

toetust. Võib eeldada, et ka see toetus on suunatud lapse hooldamise kulude katmiseks teises 

peres. Siinkohal on kummaline, et SHS § 25
3
 lg 4 kohaselt pole laps (oma seadusliku esindaja 



89 

vahendusel) perekonnas hooldamise lepingu pooleks – seonduvalt vt palun SHS § 25
3
 

kommentaare. 

 

1.2.2. SHS § 25
1
 lg 1 sissejuhatava lause kohaselt on üks perekonnas hooldamisele suunamise 

eelduseid, et laps oleks „orb või vanemliku hoolitsuseta“. Laste ja vanemate vastastikuseid 

õiguseid ja kohustusi reguleerib PKS. Seega peaks seda, kas laps on vanemliku hoolitsuseta või 

mitte, tüüpiliselt tuvastama PKSi arvesse võttes. Praegusel juhul ei haaku aga SHS § 25
1
 lg 1 

sissejuhatav lause PKSiga, muutes raskesti mõistetavaks, millise lapse saab perekonnas 

hooldamisele suunata. 

 

Esiteks ei tunne PKS terminit „orb“. Tavakeeles on selliseks lapseks laps, kelle üks vanem või 

mõlemad vanemad on surnud (vt eesti keele seletav sõnaraamat). Seega on võimalik, et orvul on 

üks vanem siiski olemas, kellele kuulub lapse hooldusõigus. Tekib kahtlus, kas seadusandja on 

ikkagi soovinud vaadeldavat sotsiaalhüvitist osutada ka sellistele lastele. 

 

Teiseks jääb arusaamatuks, milline laps on „vanemliku hoolitsuseta“. Taaskord PKS sellist 

terminoloogiat ei kasuta. PKS räägib hooldusõigusest lapse osas, mis võib kuuluda lapse (i) 

vanemale, (ii) eestkostjale või (iii) KOVile eestkostja ülesannete täitmise korral. Jääb 

arusaamatuks, kas termini „vanemliku hoolitsuseta“ all on silmas peetud (i) olukorda, kus lapse 

hooldusõigus kuulub eestkostjale või KOVile eestkostja ülesannetes või (ii) olukorda, kus 

hooldusõigus ei kuulu mitte kellelegi. Seoses viimasega olgu märgitud, et vähemalt juriidiliselt ei 

ole selline situatsioon, kus hooldusõigus ei kuulu mitte kellelegi, võimalik. Pole välistatud, et 

vaadeldavas SHS regulatsioonis on tahetud väljendada hoopis midagi kolmandat. 

 

1.2.3. Ka SHS § 25
1
 lg 1 punktid ei võimalda üheselt aru saada, millise lapse saab perekonda 

hooldamisele suunata. Vaadeldava lõike punktid 2 ja 4 on paigutatavad punkti 3 alla. Esimesena 

nimetatud punktides on öeldud, et perekonnas hooldamisele suunatakse laps, (i) kelle vanematele 

on määratud eestkostja ning (ii) kes on vanematest eraldatud. Sisuliselt on tegemist juhtumitega, 

kus vanemate hooldusõigust piiratakse või see võetakse ära. Kuna SHS § 25
1
 lg 1 p 3 juba 

sätestab samasisulise üldisema aluse (kelle vanemate isikuhooldusõigus lapse suhtes on piiratud 

või täielikult ära võetud), siis pole punktide 2 ja 4 eraldi välja toomine õigustatud. 

 

1.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Kuigi SHS § 25
1
 lg 1 on ebaselge, võib oletada, et teise perekonda võib hooldamisele suunata 

lapse, kes vastab järgmistele tunnustele: 

1) vanemad on surnud; 

2) vanemate isikuhooldusõigust on piiratud või see on täielikult ära võetud; 

3) vanemad on teadmata kadunud või tagaotsitavad; 

4) vanemad kannavad eelvangistust või vangistust vanglas. 

 

Ülal kirjeldatud ebaselguse tõttu tuleks sisupoliitiliselt analüüsida, kas kõiki neid lapsi peab 

olema võimalik suunata perekonnas hooldamisele või on sihtgrupp liiga kitsas või lai. Sealjuures 

tuleks kindlasti arvesse võtta, et kõigil nimetatud lastel on isikud, kes teostavad nende osas 

isikuhooldusõigust – kas siis eestkostjad, KOV eestkostja ülesannetes või vanemad. 

Isikuhooldusõiguse piiramise korral otsustab teatud ulatuses lapse hooldust puudutavaid küsimusi 

kohus või kohtu määratud asutus. Samuti oleks vaja arvesse võtta, et ülal nimetatud lastel võivad 
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olla perekonnaliikmed, kes on kohustatud neid ülal pidama. Pole välistatud, et teatud juhtudel 

langeb lapse eestkostja ja ülalpidaja kokku – näiteks vanavanem. 

 

1.4. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS 25
1
 lg 1 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Sisupoliitiliselt analüüsida, 

millele on lapsel subjektiivne avalik õigus ning kujundada regulatsioon vastavalt. Sisupoliitiliselt 

analüüsida, kes on need lapsed, kelle teises perekonnas hooldamist peaks lastetoetuste kaudu riik 

finantseerima. Uue regulatsiooni välja töötamisel tagada kooskõla PKS-iga. 

 

 

2. SHS § 25
2
 „Lapse perekonnas hooldajale ja tema perekonna liikmetele esitatavad nõuded 

ning hooldaja õigused” 

 

2.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 25

2
.  Lapse perekonnas hooldajale ja tema perekonna liikmetele esitatavad nõuded ning hooldaja õigused 

(1) Isik, kes soovib hooldada oma perekonnas last, kelle suhtes tal ei ole perekonnaseadusest tulenevat 

ülalpidamiskohustust (edaspidi hooldaja), peab vastama järgmistele nõuetele: 

1) ta on täieliku teovõimega, iseseisvalt toimetulev isik, kes elab püsivalt Eestis; 

2) tal on lapse kasvatamiseks vajalikud isikuomadused; 

3) temalt ei ole ära võetud vanema õigusi ega ole ära võetud last ilma vanema õiguste äravõtmiseta; 

4) teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest; 

5) tema suhtes ei ole alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana kuriteos, mille eest seadus näeb karistusena ette 

vangistuse, ja ta ei ole süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteos, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist 

karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud; 

6) tal ei ole sõltuvust alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest; 

7) ta on läbinud Sotsiaalministeeriumi tunnustatud koolituse või on sellele registreerunud. 

(2) Hooldaja täisealised perekonnaliikmed, kellega tal on ühine eluruum ja majapidamine, peavad vastama 

käesoleva paragrahvi lõike 1 punktide 3–6 nõuetele. Hooldaja ja tema perekonna täisealised liikmed kinnitavad oma 

nõuetekohasust allkirjaga. Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus võib nõuda hooldajalt ja tema perekonna 

täisealistelt liikmetelt nende nõuetekohasust tõendavaid dokumente. 

(3) Lapse perekonnas hooldamise leping lõpetatakse juhul, kui hooldaja või tema perekonna täisealised liikmed ei 

vasta enam käesoleva paragrahvi lõigete 1 ja 2 nõuetele ning lepingu jätkamine on vastuolus lapse huvidega. 

(4) Hooldajal on õigus saada lapse kohta tema hooldamiseks vajalikku teavet lapse elukohajärgselt valla- või 

linnavalitsuselt ning osaleda lapse juhtumiplaani koostamises. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 25
2
 peamised puudused on: 

 SHS § 25
2
 lg 1 p 3 ei haaku terminoloogiliselt PKS-iga (vt analüüsi punkt 2.2.1); 

 SHS § 25
2
 lg 1 p 4 puhul on ebaselge, kas termini „hooldaja“ all on silmas peetud üksnes 

SHS § 25
2
 nimetatud hooldajat või ka SHS § 28

2
 nimetatud hooldajat (vt analüüsi punkt 

2.2.2); 

 SHS § 25
2
 lg 1 p 2 ja p 6 on sisuliselt dubleerivad (vt analüüsi punkt 2.2.3); 

 SHS § 25
2
 lg 3 puhul on ebaselge, kas hooldamise lepingu lõpetamise eelduseks on 

samaaegselt (i) mitte vastamine § 25
2
 lg 1-2 nõuetele ning (ii) vastuolu lapse huvidega. Tekib 

teoreetiline küsimus, kas lepingut saaks jätkata, kui esineks vastuolu § 25
2
 lg 1-2 nõuetega, 

kuid puuduks vastuolu lapse huvidega (vt analüüsi punkt 2.2.4; vt ka analüüsi punkt 3). 
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2.2.1. SHS § 25
2
 lg 1 p 3 kohaselt ei või lapse hooldajaks olla isik, kellelt on vanema õigused või 

laps (ilma vanema õiguste äravõtmiseta) ära võetud. Selline sõnastus ei haaku PKS-iga, mis 

reguleerib vanema hooldusõiguse piiramist ning ka täielikku ära võtmist. Tulemusena on 

ebaselge, kellega ei või hooldamise lepingut sõlmida. 

 

2.2.2. SHS § 25
2
 lg 1 p 4 puhul on ebaselge, kas punktis kasutatud termini „hooldaja“ all on 

mõeldud üksnes SHS § 25
2
 nimetatud hooldajat või ka SHS § 28

2
 nimetatud hooldajat. 

 

2.2.3. SHS § 25
2
 lg 1 p 2 ja 6 on sisuliselt kordavad. Punktis 2 öeldakse, et hooldajal peavad 

olema lapse kasvatamiseks vajalikud isikuomadused. Punktis 3 öeldakse, et hooldajal ei või olla 

sõltuvust teatud ainetest. Võib eeldada, et lapse kasvatamiseks vajalikud isikuomadused 

hõlmavad muuhulgas ka seda, et isik ei oleks sõltlane. Seega näib, et SHS § 25
2
 lg 1 p 6 eraldi 

esile toomine ei ole põhjendatud. 

 

2.2.4. SHS § 25
2
 lg 3 puhul on ebaselge, kas hooldamise lepingu lõpetamise eelduseks on 

samaaegselt (i) mitte vastamine § 25
2
 lg 1-2 nõuetele ning (ii) vastuolu lapse huvidega. Tekib 

teoreetiline küsimus, kas lepingut saaks jätkata, kui esineks vastuolu § 25
2
 lg 1-2 nõuetega, kuid 

puuduks vastuolu lapse huvidega. 

 

Seoses vaatlusaluse lepinguga vt ka SHS § 25
3
 kommentaare. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Korrigeerida SHS § 25
2
 lg 1 p 3 sõnastust, nii et see oleks kooskõlas PKS terminoloogiaga. 

Täpsustada, millist hooldajat SHS § 25
2
 lg 1 p 4 silmas peetakse. Kõrvaldada SHS § 25

2
 lg 1 p 2 

ja p 6 dubleerivus. Reguleerida SHS § 25
2
 lg 3 selgemalt, millisel juhul hooldamise leping 

lõpetatakse. 

 

 

3. SHS § 25
3
 „Lapse suunamine perekonnas hooldamisele” 

 

3.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 25

3
.  Lapse suunamine perekonnas hooldamisele 

(1) [Kehtetu - RT I 2006, 55, 405 - jõust. 01.01.2008] 

(2) Hooldajaks saada soovija esitab sellekohase kirjaliku avalduse enda elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele 

või lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele juhul, kui lapse elukoht ja hooldajaks saada soovija elukoht ei 

ole samas vallas või linnas. 

(3) Avalduse saanud valla- või linnavalitsus hindab avalduse saamisest arvates ühe kuu jooksul hooldajaks saada 

soovija ja tema perekonna täisealiste liikmete vastavust käesoleva seaduse § 25
2
 nõuetele; küsib juhul, kui lapse 

elukoht ja hooldajaks saada soovija elukoht ei ole samas vallas või linnas, kirjalikult teavet ja arvamust hooldajaks 

saada soovija ja tema perekonna liikmete kohta nende elukohajärgsest valla- või linnavalitsusest; osutab hooldajaks 

saada soovijale sotsiaalnõustamise teenust, külastab tema kodu ning suunab ta asjakohasele Sotsiaalministeeriumi 

tunnustatud koolitusele. 

(4) Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus otsustab hooldajaks saada soovija sobivuse last perekonnas 

hooldama hooldajaks saada soovija ja tema perekonna täisealiste liikmete nõuetekohasuse, sotsiaalnõustamise ning 

hooldajaks saada soovija kodu külastuse ja koolituse tulemuste põhjal, kui hooldajaks saada soovija on koolituse 

läbinud, ning sõlmib hooldajaks saada soovijaga lapse perekonnas hooldamise lepingu (edaspidi leping), mis on 

kooskõlas lapsele koostatud juhtumiplaaniga. 
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(5) Kui lapse elukoht ja hooldaja elukoht ei ole samas vallas või linnas, teavitab lapse elukohajärgne valla- või 

linnavalitsus kirjalikult hooldaja elukohajärgset valla- või linnavalitsust lepingu sõlmimisest. 

(6) Lapse perekonnas hooldamisele ja selle korraldamisele ning hooldamisel kasutatavatele ruumidele esitatavad 

nõuded kehtestab sotsiaalminister. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 25
3
 peamisteks puudusteks on: 

 ebaselge on, mis on ning saab olla SHS § 25
3
 lg 4 nimetatud hooldamise lepingu 

reguleerimise ese (vt analüüsi punkt 3.2.1); 

 kuigi perekonnas hooldamise teenust osutatakse lapsele, ei näi laps olevat SHS § 25
3
 lg 4 

nimetatud hooldamise lepingu pooleks (vt analüüsi punkt 3.2.2). 

 

3.2.1. Lapse teises perekonnas hooldamise regulatsioonist jääb ebaselgeks, milline saab ning võib 

olla SHS § 25
3
 lg 4 nimetatud hooldamise lepingu sisu. Milles saavad KOV ja hooldaja üldse 

kokku leppida? Regulatsioonist ei nähtu, et laps vaadeldava lepingu pooleks oleks. 

 

Lapse perekonnas hooldamise regulatsioonist selgub, et KOVi roll seisneb eelkõige 

haldusmenetluse teostamises enne lepingu sõlmimist. KOV võtab SHS § 25
3
 lg 2 alusel vastu 

isiku hooldajaks hakkamise avalduse, § 25
3
 lg 3 alusel hindab KOV taotlust ja taotlejat ning § 25

3
 

lg 4 alusel otsustab, kas taotleja sobib hooldajaks. KOV tuvastab hooldaja vastavuse SHSis 

sätestatud tingimustele. SHSist ei nähtu, et KOVile tekiks hooldamise eest tasu maksmise 

kohustust. Riiklike peretoetuste seaduse § 9 kohaselt makstakse lapsele perekonnas hooldamisel 

oleva lapse toetust. Eelduslikult läheb vastav toetus teatud osas lapse ülalpidamiseks. Samuti 

makstakse RPTS § 6 lg 6 alusel hooldajale lapsehooldustasu ning juhul, kui hooldaja sellele 

kvalifitseerub siis ka RPTS § 9
1
 alusel seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust ning RPTS 

§ 10 lg 1 alusel sünnitoetust. Hooldaja õigused ja kohustused, sh see, mida hooldaja on 

kohustatud hooldamise raames tegema, on reguleeritud SHS § 25
3
 lg 6 alusel ning ka ülal 

nimetatud RPTS normides. Kokkuvõttes on arusaamatu, millistes õigustes ja kohustustes saavad 

KOV ja hooldaja omavahel lepingus kokku leppida. 

 

3.2.2. Viimasena olgu juhitud tähelepanu sellele, et kuigi perekonnas hooldamise teenust 

osutatakse lapsele, ei ole laps SHS § 25
3
 lg 4 nimetatud lepingu pooleks. Lapse seaduslikuks 

esindajaks saab olla kas vanem, eestkostja või KOV eestkostja ülesannetes. Näib, et 

regulatsioonis eeldatakse ekslikult, et last saab esindada KOV. 

 

3.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 25
3
 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Sisupoliitiliselt analüüsida, 

milline on KOV roll perekonnas hooldamise teenuse raames ning kujundada regulatsioon 

vastavalt. Samuti analüüsida, millised õigused ja kohustused jäävad lapsele ja hooldajale. Pidada 

silmas, et lapse seaduslikuks esindajaks on tema vanem, eestkostja või KOV eestkostja 

ülesannetes. 
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3.3.4. ASENDUSKODUTEENUSE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. SHS § 15
1
 „Asenduskoduteenus” 

 

1.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 15

1
.  Asenduskoduteenus 

Asenduskoduteenus on käesoleva seaduse §-s 15
3
 nimetatud teenuse osutaja poolt lapsele tema põhivajaduste 

rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine 

ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 15
1
 puuduseks saab pidada seda, et asenduskoduteenuse mõiste ei ole määratletud 

lähtuvalt Normitehnika Eeskirja § 18 lg 3 sätestatud põhimõtetest, mille kohaselt peab termini 

sisu olema määratletud selle põhitunnuste või mõistega hõlmatud subjektide, objektide või 

nähtuste loetelu kaudu või vähelevinud sõna selgitusena. Terminit määratlevasse sättesse ei tohi 

lisada eraldiseisvaid regulatiivse toimega sätteid. 

 

Täpsemalt on puuduseks, et termini määratlus näib sisaldavat regulatiivseid sätteid. Esiteks näib 

normist tulenevat nõue, et asenduskoduteenust osutaks üksnes SHS § 15
3
 nimetatud teenuse 

osutaja. Teiseks näivad normist tulenevad nõuded, et asenduskoduteenuse osutaja (i) rahuldaks 

lapse põhivajadused, (ii) võimaldaks peresarnased tingimused, (iii) looks turvalise ja arenguks 

soodsa elukeskkonna, (iv) valmistaks last ette toimetulekuks täiskasvanuna. Tulemusena tekib 

olukord, kus asenduskoduteenuse mõiste alla ei näi mahtuvat need teenused, mis loetletud 

nõuetele ei vasta. On kaheldav, kas selline oli seadusandja tahe. 

 

1.3. Ettepanek 

 

Reguleerida asenduskoduteenuse mõiste lähtudes Normitehnika Eeskirja § 18 lg 3. 

 

 

2. SHS § 15
2
 „Asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud isikud” 

 

2.1. Eesti kehtiv õigus 
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§ 15
2
.  Asenduskoduteenuse saamiseks õigustatud isikud 

(1) Õigus asenduskoduteenusele on lapsel (edaspidi asenduskoduteenusele õigustatud laps), kes vastab käesoleva 

seaduse § 25
1
 lõikes 1 sätestatud tingimustele ning kelle hooldamist ja kasvatamist ei korralda eestkostja ega teosta 

käesoleva seaduse § 25
2
 lõikes 1 nimetatud hooldaja. 

(2) Asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatakse asenduskoduteenust: 

1) kuni lapse 18-aastaseks saamiseni, 

2) statsionaarses õppes või tervislikel näidustustel muus õppevormis põhikoolis, gümnaasiumis või 

kutseõppeasutuses põhi- või keskhariduse omandamise korral kuni järgmise kooliaasta alguseni või 

3) kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis bakalaureuse- või magistriõppes esmase õppekavajärgse 

nominaalse õppeaja lõpuni, kui asenduskoduteenusel viibiv laps jätkab õppimist kutseõppeasutuses, 

rakenduskõrgkoolis või kõrgkooli bakalaureuse- või magistriõppes samal kalendriaastal, kui ta omandas põhi-, kesk- 

või kõrghariduse. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 15
2
 peamised puudused on: 

 SHS § 15
2
 lg 1 on ebaselge, millisel lapsel on subjektiivne avalik õigus 

asenduskoduteenusele (vt analüüsi punkt 2.2.1); 

 SHS § 15
2
 lg 1 on ebaselge, kas lapsel on subjektiivne avalik õigus riiklikule 

asenduskoduteenusele või üksnes riigi poolt asenduskoduteenuse eest tasumisele (vt analüüsi 

punkt 2.2.2). 

 

2.2.1. SHS § 15
2
 lg 1 sätestab, et lapsel, 

 kes vastab SHS § 25
1
 lg 1 sätestatud tingimustele ning 

 kelle hooldamist ja kasvatamist 

 ei korralda eestkostja ega 

 teosta käesoleva seaduse § 25
2
 lõikes 1 nimetatud hooldaja /abstraktne faktiline 

koosseis/, 

on õigus asenduskoduteenusele /õiguslik tagajärg/. 

 

Nähtub, et asenduskoduteenuse saamise esimeseks kriteeriumiks on vastamine vähemalt ühele 

SHS § 25
1
 lõikes 1 sätestatud tingimusele. Kuna SHS § 25

1
 lg 1 on ebaselge, muutub 

arusaamatuks ka SHS § 15
2
 lg 1. Seonduvalt vt palun SHS § 25

1
 lg 1 kommentaari. 

 

Asenduskoduteenuse saamise teiseks kriteeriumiks on, et lapse „hooldamist ja kasvatamist ei 

korralda eestkostja“. Kuivõrd PKS § 179 lg 1 kohaselt on eestkostja või KOV eestkostja 

ülesannetes, kohustatud lapse isiku ja vara eest hoolitsema, järeldub, et õigus 

asenduskoduteenusele on vaid lastel, kellel veel ei ole eestkostjat või kellel enam pole eestkostjat 

(nt täisealiseks saamise tõttu). On kaheldav, kas seadusandja tahteks oli osutada 

asenduskoduteenust vaid nendele lastele. Ilmselt on siin tegemist olukorraga, kus SHS § 15
2
 lg 1 

sõnastus ei ole PKSiga kooskõlas. 

 

2.2.2. SHS §-s 15
2
 lg 1 jääb arusaamatuks, millist käitumist saab õigustatud isik (sh halduskohtu 

kaudu) riigilt nõuda. 

 

Ühelt poolt nähtub, nagu saaks SHS § 15
2
 nimetatud isik nõuda riigilt (sh kohtu kaudu) 

asenduskoduteenuse osutamist. SHS § 15
2
 ütleb, et lapsel, kes vastab SHS § 25

1
 lõikes 1 

sätestatud tingimustele ning kelle hooldamist ja kasvatamist ei korralda eestkostja ega teosta 
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SHS § 25
2
 lõikes 1 nimetatud hooldaja /abstraktne faktiline koosseis/ on õigus 

asenduskoduteenusele /õiguslik tagajärg/. Seda järeldust näib muuhulgas toetavat asjaolu, et riik 

sõlmib asenduskoduteenuse osutajatega SHS § 15
4
 lg 2 alusel halduslepingu. Pole välistatud, et 

nimetatud halduslepingu näol on tegemist halduslepinguga riikliku ülesande üleandmiseks HKTS 

tähenduses. Kui see nii on, saab omakorda järeldada, et seadusandja on pidanud 

asenduskoduteenust riiklikuks avalikuks ülesandeks, mis delegeeritakse. 

 

Teisalt näib, et õigustatud isikul on õigus üksnes riigi poolt tasu maksmisele asenduskoduteenuse 

eest (s.t rahastamisele). Seda toetavad järgmised argumendid: 

1) üheski SHS normis pole otsesõnu öeldud, et seadusandja peab asenduskoduteenuse osutamist 

riiklikuks ülesandeks ning näeb ette ülesande delegeerimise võimaluse KOVidele ja era-

õiguslikele isikutele; 

2) SHS § 15
5
 lg 1 sätestab, et riik tagab üksnes asenduskoduteenuse rahastamise; 

3) SHS § 15
4
 lg 1 alusel esitatakse maavanemale taotlus asenduskoduteenuse rahastamiseks, 

mitte aga teenuse saamiseks; 

4) SHSist ei tulene, et riik teenuse osutamise tagab. Juhul, kui seadusandja oleks pidanud 

teenuse osutamist riiklikuks ülesandeks, oleks ta pidanud selle osutamise HKTS § 4 alusel 

tagama. Viidatud norm ütleb, et täidesaatva riigivõimu volitusi eeldava haldusülesande 

täitmiseks volitamist reguleeriv seadus peab nägema ette /…/ haldusülesande täitmise 

edasise korralduse juhul, kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu 

põhjus, mis takistab juriidilisel või füüsilisel isikul jätkata haldusülesande edasist täitmist; 

5) SHS § 15
4
 lõikes 1 sätestatud menetlus, mille kohaselt valitakse välja asenduskoduteenuse 

osutaja, erineb oluliselt HKTSis sätestatud avaliku ülesande delegeerimise menetlusest. 

Ühisjooned peaaegu puuduvad, mistõttu on keeruline, kui mitte võimatu, argumenteerida, et 

tegemist on riikliku ülesande delegeerimise menetlusega. Näiteks on märkimisväärne, et 

asenduskoduteenuse osutaja (ehk isiku, kellele riik oma ülesande delegeerib) valivad SHS § 

15
4
 lg 1 alusel välja KOVid (226 üksust), kuigi SHSist ei nähtu otsesõnu, et KOVidele oleks 

seadusega vastav pädevus antud. Järgnevalt on eripärane, et KOVid võivad riikliku ülesande 

delegeerida ka iseendale. Seejärel sõlmib halduslepingu maavanem, kuigi HKTS § 8 kohaselt 

peaks delegeerimist otsustav ja lepingut sõlmiv asutus olema sama. Erisusi on veel teisigi – 

kõigi nende äratoomine pole siinkohal vajalik. 

 

Tõlgendust, et õigustatud isikul on õigus üksnes rahastamisele ja mitte teenusele, näib toetavat ka 

asenduskoduteenuse kui poliitikameetme areng. Sotsiaalministeeriumi kodulehel avaldatu 

kohaselt antakse riigile kuuluvad asenduskodud üle kohalikele omavalitsustele. Tegemist ei ole 

KOVidele riikliku ülesande üleandmisega. Majandustegevuse registri andmete kohaselt on Eestis 

41 asenduskoduteenuse osutajat, kellest 24 on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Reguleerida selgemalt, millisel lapsel on subjektiivne avalik õigus vaadeldavale 

sotsiaalhüvitisele. Sätestada selgemalt, millele on õigustatud isikul subjektiivne avalik õigus – 

kas asenduskoduteenusele või riigi poolt teenuse eest tasumisele. 

 

 

3. SHS § 15
3
 „Asenduskoduteenuse osutamine” 
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3.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 15

3
.  Asenduskoduteenuse osutamine 

Asenduskoduteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus, 

valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellele on teenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud 

kehtiv tegevusluba. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 15
3
, mis kehtestab tegevusloa nõude kohaliku omavalitsuse asutusele, valitsusasutusele, 

valitsusasutuse hallatavale asutusele või ka era-õiguslikule isikule, kellele on delegeeritud 

halduslepinguga avaliku ülesande iseseisev täitmine, ei ole kooskõlas MTSÜS § 4 lõikega 5. 

Viidatud MTSÜS sätestab, et majandustegevuse vabadust ei ole riigil, kohalikul omavalitsusel, 

avalik-õiguslikul juriidilisel isikul või riigi või kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku 

juriidilise isiku ülesannet täitval muul isikul nimetatud ülesande täitmise ulatuses. Kuivõrd 

nimetatud üksustel majandustegevuse vabadust pole, siis ei saa seda ka tegevusloaga piirata. 

 

3.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada tegevusloa nõuet kohaliku omavalitsuse asutusele, valitsusasutusele, 

valitsusasutuse hallatavale asutusele ja era-õiguslikule isikule, kellele on delegeeritud 

halduslepinguga avaliku ülesande iseseisev täitmine. 

 

 

4. SHS § 15
4
 „Asenduskoduteenusele suunamine” 

 

4.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 15

4
.  Asenduskoduteenusele suunamine 

(1) Asenduskoduteenusele õigustatud lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus teeb otsuse lapse 

asenduskoduteenusele suunamise kohta, arvestades käesoleva seaduse §-s 25, § 31 lõikes 2 ja § 32 lõikes 2 

sätestatud nõudeid. Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus valib lapsele sobiva asenduskoduteenuse osutaja ja 

esitab seejärel asenduskoduteenuse rahastamise taotluse lapse elukohajärgsele maavanemale koos lapse isikut 

tõendava dokumendi ärakirjaga ning ärakirja vähemalt ühest järgmistest dokumentidest: 

1) dokumendist, mis tõendab, et lapse vanemad on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud; 

2) kohtumäärusest lapse vanemale eestkostja määramise kohta; 

3) kohtulahendist lapse vanemalt isikuhooldusõiguse piiramise või täieliku äravõtmise kohta; 

4) kohtulahendist lapse vanematest eraldamise kohta; 

5) dokumendist vanemate eelvangistuses või vangistuses viibimise kohta. 

(2) Lapse elukohajärgne maavanem, lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus ja asenduskoduteenuse osutaja 

sõlmivad asenduskoduteenuse osutamiseks halduslepingu (edaspidi asenduskoduteenuse haldusleping). 

(3) Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus annab asenduskoduteenuse osutajale teavet lapse kohta, kelle 

hooldamiseks on sõlmitud asenduskoduteenuse haldusleping. 

(4) Lapse elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalvaldkonnaga tegelev ametnik külastab asenduskoduteenusel 

viibivat last tema arenguga tutvumiseks ning lapse heaolu hindamiseks vähemalt kaks korda aastas. 

 

4.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 15
4
 peamised puudused on: 

 SHS § 15
4
 lõikes 1 on ebaselge, kes saab algatada asenduskoduteenuse osutamise menetluse 
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(vt analüüsi punkt 4.2.1); 

 SHS § 15
4
 lõikes 1 on ebaselge, milline on maavanema otsustuspädevus (vt analüüsi punkt 

4.2.2); 

 SHS § 15
4
 lõikes 1 ei ole viide SHS §-le 25 piisavalt täpne (vt analüüsi punkt 4.2.3); 

 SHS § 15
4
 lõikes 2 on ebaselge, kas normis volitatakse sõlmima halduslepingut avaliku 

ülesande üleandmiseks HKTS tähenduses või üksikjuhtumi reguleerimiseks HMS § 98 lg 1 

tähenduses (vt analüüsi punkt 4.2.4). 

 

4.2.1. SHS § 15
4
 lg 1 esimene lause sätestab, et lapse suunamise asenduskoduteenusele otsustab 

KOV. Seda tehes peab KOV SHS § 31 lg 2 ja § 32 lg 2 alusel arvestama viidatud normides 

nimetatud isikute arvamusega (nende hulgas on laps, vanem, kasuvanem, hooldaja, eestkostja). 

Samuti peab KOV lähtuma SHS §-st 25. 

 

Vaadeldavast regulatsioonist jääb mulje, et asenduskoduteenuse määramise initsiatiiv saab tulla 

üksnes KOVilt, kes peab puudutatud osapooled ära kuulama. Selline lahendus on problemaatiline 

eelkõige järgmisel põhjusel. 

 

Tuleb arvestada, et vaadeldavale sotsiaalhüvitisele on subjektiivne avalik õigus SHS § 15
2
 lg 1 ja 

2 nimetatud lapsel, kes võib olla piiratud teovõimega või ka teovõimeline (vt SHS § 15
2
 lg 2 

punktid 2 ja 3). Järgnevalt on oluline silmas pidada, et HMS § 12 lg 2 kohaselt realiseerib 

piiratud teovõimega laps oma (subjektiivseid avalikke) õigusi seadusliku esindaja kaudu. 

Seaduslikuks esindajaks võib olla lapse vanem, eestkostja, erieestkostja või PKS § 176 lg 1 alusel 

KOV, juhul kui KOV täidab eestkostja ülesandeid. Teovõimeline laps teostab oma õiguseid 

iseseisvalt. 

 

Praegusel juhul näib, et kuigi lastele on antud subjektiivne avalik õigus sotsiaalhüvitisele, ei 

pruugi neil olla võimalik seda realiseerida (sh algatada haldusmenetlus). Nagu ülal viidatud, näib, 

et asenduskoduteenuse määramise menetluse saab algatada üksnes KOV. Viimane ei pruugi aga 

olla lapse seaduslikuks esindajaks. Selliselt välistatakse nende laste poolt asenduskoduteenuse 

taotlemine, kelle seaduslikuks esindajaks pole KOV või kes on teovõimelised. Loodetavasti 

praktikas keeldumisi siiski ei tehta. 

 

4.2.2. SHS § 15
4
 lõikest 1 nähtub, et asenduskoduteenuse määramise menetluse raames teeb 

KOV otsuse lapse teenusele suunamise kohta ning otsuse asenduskoduteenuse osutaja valiku 

osas. Seejärel esitab KOV maavanemale rahastamise taotluse. Arusaamatu on, milline on 

maavanemale jäetud otsustuspädevus. Juhul, kui lapse õiguse asenduskoduteenusele tuvastab 

KOV ning KOV määrab samuti teenuse osutaja, näib, et maavanemal puudub diskretsiooniruum 

– pole, mille üle otsustada. Pole välistatud, et tegemist on pelgalt haldusesisese haldusaktiga, 

millega maavanem teeb ülesandeks teatud summas rahaliste vahendite eraldamise. Sellise 

haldusesisese haldusakti tegemise ette nägemine seaduses on ebavajalik. 

 

4.2.3. SHS § 15
4
 lg 1 esimeses lauses sisalduv viide SHS §-le 25 ei ole piisavalt täpne. SHS § 15

4
 

lõikest 1 tuleneb, et KOV peab asenduskoduteenusele suunamisel järgima SHS §-st 25 tulenevaid 

nõudeid, kuid arusaamatu on, milliseid nõudeid on silmas peetud. Kas üksnes nõudeid selle 

kohta, kuidas peab KOV perekonnast eraldatud laste osas käituma (nt SHS § 25 lg 3, 4 ja 7) või 

on siin silmas peetud midagi muud? 
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4.2.4. SHS § 15
4
 lõikes 2 sätestatud volitusnormi sisu on ebaselge. Nagu analüüsi punktis 2.2.2 

selgitatud, saab ühelt poolt argumenteerida, et SHS § 15
4
 lg 2 alusel lubatakse riigil delegeerida 

asenduskoduteenuse osutamise kohustus KOV asutuseks olevale asenduskoduteenuse osutajale 

või era-õiguslikule asenduskoduteenuse osutajale. Teisalt saab väita, et norm näeb ette 

rahastamise haldusotsuse tegemise ning haldusakti asemel fikseeritakse vastav otsus HMS 98 lg 1 

kohaselt halduslepingus. 

 

4.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

SHS § 15
4
 lg 1 kohaselt valib lapsele asenduskoduteenuse osutaja välja KOV. Sisuliselt võiks 

analüüsida, kas vastava teenuse osutaja võiks oma seadusliku esindaja kaudu välja valida laps. 

 

4.4. Ettepanek 

 

Reguleerida asenduskoduteenuse määramise protsess selgemalt (SHS § 15
4
 lg 1). Sätestada 

selgelt, kas riik annab üle riikliku asenduskoduteenuse osutamise ülesande või mitte (SHS § 15
4
 

lg 2). Kaaluda, kas asenduskoduteenuse osutaja võiks oma seadusliku esindaja kaudu välja valida 

laps. 

 

 

5. SHS § 15
5
 „Asenduskoduteenuse rahastamine” 

 

5.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 15

5
.  Asenduskoduteenuse rahastamine 

(1) Asenduskoduteenusele õigustatud lapsele osutatavat teenust rahastatakse riigieelarvest. Rahastamise tagab 

Sotsiaalministeerium maavalitsuste kaudu. 

(2) Riigieelarvest rahastatava asenduskoduteenuse hinna ning maksimaalse maksumuse asenduskoduteenusele 

õigustatud lapse kohta kalendriaastas kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

(3) Lapse elukohajärgne maavanem tasub lapsele asenduskoduteenuse osutamise eest käesoleva seaduse § 15
4
 lõike 

2 alusel sõlmitud lepingu kohaselt esitatud arvete alusel Vabariigi Valitsuse kehtestatud maksimaalse maksumuse 

ulatuses. 

(4) Maavanemal on õigus anda halduslepinguga käesoleva seaduse § 7 lõike 1 punktis 7
1
 nimetatud 

asenduskoduteenuse rahastamise korraldamine koos asenduskoduteenuse halduslepingu sõlmimise õigusega 

täitmiseks kohalikule omavalitsusüksusele. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud halduslepinguga üle antud rahaliste vahendite ülejääki võib valla- või 

linnavalitsus kasutada laste ja peredega seotud sotsiaalteenuste, mille eesmärgiks on välistada lapse muutumine 

asenduskoduteenuse õigustatud subjektiks, osutamiseks ning arendamiseks valla- või linnavolikogu kehtestatud 

tingimustel ja korras. 

 

5.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

6. SHS § 15
6
 „Asenduskoduteenuse halduslepingu muutmine ja ennetähtaegne lõpetamine 

 

6.1. Eesti kehtiv õigus 
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§ 15

6
.  Asenduskoduteenuse halduslepingu muutmine ja ennetähtaegne lõpetamine 

(1) Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus on kohustatud asenduskoduteenuse halduslepingu muutmise 

vajaduse ilmnemisel lepingu tingimused üle vaatama, kaasates lepingu pooli, ning tegema lepingusse 

pooltevahelisest kokkuleppest lähtuvad muudatused. 

(2) Asenduskoduteenuse haldusleping lõpetatakse ennetähtaegselt, kui: 

1) lepingu jätkamine on vastuolus lapse huvidega; 

2) laps, kelle kasuks asenduskoduteenuse haldusleping sõlmiti, sureb; 

3) asenduskoduteenuse osutaja tegevusluba lõpeb või tunnistatakse see kehtetuks. 

 

6.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 15
6
 peamiseks puuduseks on, et normi lõike 1 sõnastus on ebaselge ning samuti näib norm 

ebavajalik. Liialt keeruline on aru saada, millised on normi abstraktse faktilise koosseisu 

elemendid ning millised on õigusliku tagajärje elemendid. Ilmselt saab normist tuletada 

järgmised koosseisud ja õiguslikud tagajärjed: 

 juhul, kui ilmneb halduslepingu muutmise vajadus /abstraktne faktiline koosseis/, peab KOV 

lepingu tingimused üle vaatama ja kaasama teised lepingupooled /õiguslik tagajärg/; 

juhul, kui lepingupooled lepivad lepingu muutmises kokku /abstraktne faktiline koosseis/, 

peab KOV tegema lepingusse vastavad muudatused /õiguslik tagajärg/. 

 

Nähtub, et KOVile on pandud peamiselt administratiivsed kohustused – vaadata üle lepingu 

tingimused, kaasata teised pooled, vormistada lepingu muudatus. Sellise detailse regulatsiooni 

kehtestamine seaduses on ebavajalik. On ilmne, et lepingu muutmise vajaduse tekkimisel viib 

KOV end lepingu sisuga kurssi ning suhtleb ka teiste lepingu pooltega. Ebavajalik on seaduses 

ette näha, milline lepingu pool lepingu muudatuse vormistab. 

 

6.3. Ettepanek 

 

Jätta SHS § 15
6
 lg 1 seaduse uues terviktekstis kehtestamata. 

 

 

7. SHS § 15
7
 „Asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumendid” 

 

7.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 15

7
.  Asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumendid 

(1) Lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus kogub ja säilitab asenduskoduteenusel viibiva lapse dokumente. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega. 

(3) Pärast asenduskoduteenuse halduslepingu sõlmimist annab asenduskoduteenusele suunatud lapse elukohajärgne 

valla- või linnavalitsus asenduskoduteenuse osutamiseks vajalikud dokumendid üle teenuse osutajale. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega. 

(5) Asenduskoduteenuse halduslepingu lõpetamisel annab asenduskoduteenuse osutaja tema valduses olevad 

asenduskoduteenusel viibinud lapse dokumendid üle lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. 

(6) Asenduskoduteenusele õigustatud lapse lapsendamisel, talle eestkostja määramisel, tema abiellumisel või 

täisealiseks saamisel annab lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus tema valduses olevad asenduskoduteenusel 

viibinud lapse dokumendid allkirja vastu üle lapse seaduslikule esindajale või täisealiseks saanud lapsele. 

 

7.2. Hinnang kehtivale õigusele 
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Kommentaarid puuduvad. 

 

 

8. SHS § 15
8
 „Asenduskoduteenusele esitatavad nõuded” 

 

8.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 15

8
.  Asenduskoduteenusele esitatavad nõuded 

(1) Asenduskodu pere koosneb kuni kuuest asenduskoduteenusele suunatud lapsest. 

(2) Iga asenduskodu pere kohta peab olema vähemalt üks käesoleva seaduse § 15
9
 lõikes 5 sätestatud nõuetele 

vastav kasvatusala töötaja või perevanem. 

(3) Kui asenduskodu pere lapsed viibivad asenduskodus, peab seal iga asenduskodu pere kohta ööpäevaringselt 

viibima vähemalt üks kasvatusala töötaja või perevanem. Kui asenduskodu pere lastest üle poole on alla 

kolmeaastased või raske või sügava puudega lapsed, peab asenduskodu peres päevasel ja õhtusel ajal viibima kaks 

kasvatusala töötajat või perevanem ja kasvatusala töötaja. 

(4) Kui asenduskodu pere laps viibib väljaspool asenduskodu, peab asenduskoduteenuse osutaja tagama 

eemalviibivale lapsele võimaluse võtta vajaduse korral ühendust kasvatusala töötaja või perevanemaga. 

(5) Asenduskoduteenuse osutaja on kohustatud: 

1) tagama asenduskoduteenusel viibiva lapse hooldamise, kasvatamise, arendamise ja turvalisuse; 

2) tagama asenduskoduteenusel viibiva lapse kohta käiva teabe ja vajalike dokumentide kogumise; 

3) teatama lapse surmaga lõppenud õnnetusest viivitamata politseisse ning käesoleva seaduse § 15
4
 lõike 2 alusel 

sõlmitud lepingu osapooltele; 

4) osutama asenduskoduteenust või olema valmis asenduskoduteenuse osutamiseks vähemalt neljale lapsele; 

5) tagama, et temaga lepingulises suhtes olev kasvatusala töötaja vastaks käesoleva seaduse § 15
9
 lõigetes 2–6 ja 

perevanem § 15
10

 lõikes 2 sätestatud nõuetele; 

6) koostama käesoleva seaduse § 6 punkti 8
1
 alusel kehtestatud korras statistilisi aruandeid asenduskoduteenuse 

kohta ja esitama need asenduskoduteenuse osutamise asukohajärgsele maavanemale. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktides 1 ja 2 nimetatud kohustuste täpsema sisu kehtestab sotsiaalminister 

määrusega. 

 

8.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 15
8
 peamised puudused on: 

 SHS § 15
8
 lg 1 on liialt ebaselge (vt analüüsi punkt 8.2.1); 

 SHS § 15
8
 lg 2 ja 3 on koostoimes SHS § 15

8
 lõikega 1 liialt ebaselged (vt analüüsi punkt 

8.2.2). 

 

8.2.1. SHS § 15
8
 lg 1 puhul on ebaselge, milline nõue normist tuleneb. Kas norm nõuab, et: 

 asenduskoduteenuse osutaja peab moodustama lastest püsivad asenduskodu pered (ehk et 

laps kuulub alati sama pere koosseisu), kusjuures ühte perre ei tohi kuuluda üle 6 lapse; 

 asenduskoduteenusel viibivad lapsed moodustavad alati maksimaalselt kuue-liikmelised 

asenduskodu pered, kusjuures teenuse osutajal on võimalik vastavate perede koosseisu 

vastavalt vajadusele muuta ehk teisisõnu võib sama laps kuuluda erinevatel ajahetkedel 

erinevatesse peredesse (näiteks nädala sees on pere liikmeteks A, B ja C ning 

nädalavahetustel sama pere liikmeteks A ja M); 

 juhul, kui asenduskoduteenuse osutaja otsustab pered moodustada, ilma et perede 

moodustamine oleks seaduse kohaselt kohustuslik, ei või ühes peres olla enam kui kuus last. 

 

8.2.2. SHS § 15
8
 lg 2-3 on kokkuvõtvalt sätestatud, mitu töötajat peab asenduskoduteenuse 

osutajal asenduskodu pere kohta olema. Vastav regulatsioon on aga koostoimes SHS § 15
8
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lõikega 1 arusaamatu, mis tuleneb omakorda eelkõige sellest, et SHS § 15
8
 lg 1 regulatsioon on 

arusaamatu. Lühidalt saab SHS § 15
8
 lg 1-3 tuletada järgmised tõlgendused: 

 asenduskoduteenuse osutaja peab moodustama lastest püsivad asenduskodu pered, 

kusjuures ühte perre ei tohi kuuluda üle 6 lapse. Iga vastava pere kohta peab teenuse 

osutajal olema olenevalt asjaoludest üks või kaks töötajat (vt SHS § 15
8
 lg 3 teine lause). 

Viimast isegi juhul, kui asenduskoduteenuse osutaja on moodustanud näiteks ühe- või 

kaheliikmelised asenduskodu pered. Praktikas survestab vaadeldav regulatsioon ilmselt 

moodustama minimaalselt 6-liikmelisi asenduskodu peresid; 

 asenduskoduteenusel viibivad lapsed moodustavad alati maksimaalselt kuue-liikmelised 

asenduskodu pered, kusjuures teenuse osutajal on võimalik vastavate perede koosseisu 

igal ajal muuta. Iga sellise pere kohta peab olema üks või kaks töötajat. Selline tõlgendus 

võimaldaks teenuse osutajal asenduskodu peresid jooksvalt ümber formuleerida, nii et 

moodustada alati võimalikult palju 6-liikmelisi peresid ning vähendada selliselt töötajate 

arvu; 

 juhul, kui asenduskoduteenuse osutaja otsustab pered moodustada, ilma et perede 

moodustamine on seaduse alusel kohustuslik, ei või ühes peres olla enam kui kuus last. 

Selle tõlgenduse kohaselt kohalduksid SHS § 15
8
 lg 2-3 üksnes juhul, kui teenuse osutaja 

pered moodustab. 

 

8.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 15
8
 lg 1-3 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

9. SHS § 15
9
 „Nõuded asenduskodu kasvatusala töötajatele” 

 

9.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 15

9
.  Nõuded asenduskodu kasvatusala töötajatele 

(1) Asenduskodu kasvatusala töötajad on abikasvataja, nooremkasvataja, kasvataja ja vanemkasvataja. 

(2) Kasvatusala töötaja peab olema täieliku teovõimega isik, kes vastab käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktides 2–

6 sätestatud nõuetele. 

(3) Abikasvataja peab lisaks käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud nõuetele vastama veel 

järgmistele nõuetele: 

1) tal peab olema vähemalt keskharidus; 

2) ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel kehtestatud 160-tunnise sotsiaaltöö ja pedagoogika 

täienduskoolituse või ta peab olema sellele registreerunud. Kui töölepingu sõlmimisel on abikasvataja eespool 

nimetatud täienduskoolitusele registreerunud, peab ta selle läbima vähemalt kolme aasta jooksul abikasvataja 

ametikohale tööleasumisest arvates. 

(4) Nooremkasvataja peab lisaks käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud nõuetele vastama veel 

järgmistele nõuetele: 

1) tal peab olema pedagoogiline või sotsiaaltööalane keskeri- või kõrgharidus või 

2) tal peab olema keskharidus, muu keskeri- või kõrgharidus ning ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 

8 alusel kehtestatud 160-tunnise sotsiaaltöö ja 160-tunnise pedagoogika täienduskoolituse. 

(5) Kasvatajal peab olema vähemalt aastane lastega töötamise kogemus ja ta peab vastama lisaks käesoleva seaduse 

§ 25
2
 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud nõuetele veel järgmistele nõuetele: 

1) tal peab olema pedagoogiline keskeri- või kõrgharidus ning ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 8 

alusel kehtestatud 160-tunnise sotsiaaltöö täienduskoolituse, 

2) tal peab olema sotsiaaltööalane keskeri- või kõrgharidus ning ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 

8 alusel kehtestatud 160-tunnise pedagoogika täienduskoolituse või 
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3) tal peab olema muu keskeri- või kõrgharidus ning ta peab olema läbinud käesoleva paragrahvi lõike 8 alusel 

kehtestatud 160-tunnise sotsiaaltöö ja 160-tunnise pedagoogika täienduskoolituse. 

(6) Vanemkasvatajana töötav isik peab lisaks käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud nõuetele 

vastama käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 1 või 2 toodud nõuetele ning: 

1) tal peab olema vähemalt kolmeaastane töökogemus laste hoolekande valdkonnas; 

2) ta peab olema juhendanud vähemalt kolm kuud praktikante, nooremkasvatajaid või kasvatajaid; 

3) ta peab olema koostanud erialase uurimistöö või osalenud laste hoolekande arendustegevuses. 

(7) Kasvatusala töötajate vastavust käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 kehtestatud nõuetele kontrollib 

asenduskoduteenuse osutaja. 

(8) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–5 nimetatud sotsiaaltöö ja pedagoogika täienduskoolituste läbiviimise korra ja 

täienduskoolituste õppekavad kehtestab sotsiaalminister määrusega. 

 

9.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 15
9
 peamiseks puuduseks on see, et kuigi vaadeldavas paragrahvis on sätestatud nõuded 

abikasvatajale, nooremkasvatajale, kasvatajale ja vanemkasvatajale, ei tulene ühestki SHSi 

normist, millised isikud on käsitletavad abikasvatajatena, nooremkasvatajatena, kasvatajatena 

ning vanemkasvatajatena. 

 

9.3. Ettepanek 

 

Seaduse uues terviktekstis reguleerida, kelle suhtes SHS § 15
9
 sätestatud abikasvataja, 

nooremkasvataja, kasvataja ning vanemkasvataja nõuded kehtivad. Milline isik on käsitletav 

abikasvatajana, nooremkasvatajana, kasvatajana ning vanemkasvatajana? 

 

 

10. SHS § 15
10

 „Nõuded perevanemale ja temaga ühist eluruumi kasutavale isikule” 

 

10.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 15

10
.  Nõuded perevanemale ja temaga ühist eluruumi kasutavale isikule 

(1) Perevanem on füüsiline isik, kes elab ööpäevaringselt koos asenduskodu perega. 

(2) Perevanem peab olema täieliku teovõimega isik, kes: 

1) vastab käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud nõuetele; 

2) on vähemalt 25-aastane; 

3) vastab vähemalt käesoleva seaduse § 15
9
 lõikes 5 kasvatajale kehtestatud nõuetele ning on täiendavalt läbinud 

käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktis 7 nimetatud koolituse. 

(3) Perevanem võib kasvatada ja hooldada korraga kuni kuut last. 

(4) Igal perevanemal peab olema vähemalt nooremkasvatajale kehtestatud nõuetele vastav osalise või täistööajaga 

töötav abiline. 

(5) Perevanem võib töölepingu alusel töötada või muu lepingu alusel teisi teenuseid osutada asenduskoduteenusel 

viibiva lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse nõusolekul, kui töötamine või teiste teenuste osutamine ei 

takista perevanemal käesolevast seadusest tulenevate kohustuste täitmist. 

(6) Perevanem võib asenduskoduteenuse osutamisel kasutada kolmanda isiku abi 42 kalendripäeval aastas. 

(7) Perevanema vastavust käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele kontrollib asenduskoduteenuse osutaja. 

(8) Kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides, peab täieliku teovõimega isik, kellega perevanemal 

on ühine eluruum, vastama käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktides 3–6 sätestatud nõuetele ning tal peab olema 

lastega koosolemiseks vajalik vaimne tervis. 

(8
1
) Asenduskoduteenust ei tohi osutada perevanema eluruumides, kui sama eluruumi kasutab isik, keda on 

karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 

142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 143
1
 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud 

kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille 
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karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi. 

(9) Kui asenduskoduteenust osutatakse perevanema eluruumides, peab perevanemaga ühist eluruumi kasutav 

täisealine isik läbima korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude 

röntgenuuringu, ja tal peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. 

(10) Perearst teostab nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ja väljastab kirjaliku tervisetõendi. 

 

10.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 
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3.3.5. LAPSEHOIUTEENUSE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. SHS § 12
1
 „Lapsehoiuteenus” 

 

1.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 12

1
. Lapsehoiuteenus 

(1) Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja või käesoleva seaduse § 25
2
 lõikes 1 nimetatud hooldaja 

toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab nimetatud isikute asemel lapse hooldamise, 

arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja. 

(2) Kui lapsehoiuteenust, välja arvatud raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või käesoleva 

seaduse § 25
2
 lõikes 1 nimetatud hooldajale osutatav lapsehoiuteenus, rahastatakse kohaliku omavalitsusüksuse 

eelarvest, kehtestab lapsehoiuteenust saama õigustatud isikute ringi, lapsehoiuteenuse rahastamise mahu ning 

lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja korra kohaliku omavalitsusüksuse volikogu. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 12
1
 lg 2 volitusnorm on sätestatud liialt ebaselgelt. Normist on võimalik välja lugeda, et 

KOVid ei või kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastada lapsehoiuteenuse osutamist raske ja 

sügava puudega lapse esindajale või hooldajale. Sotsiaalministeeriumi suulise selgituse kohaselt 

ei olnud see seaduse välja töötamisel sooviks. 

 

1.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 12
1
 lg 2 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

2. SHS § 12
2
 „Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isikud” 

 

2.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 12

2
. Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isikud 

Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul esindajal või käesoleva 

seaduse § 25
2
 lõikes 1 nimetatud hooldajal (edaspidi lapsehoiuteenusele õigustatud isik) kuni selle kalendriaasta 

lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et: 

1) raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis; 

2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud teiste sotsiaalteenustega, välja arvatud käesoleva seaduse §-s 25
1
 

sätestatud lapse perekonnas hooldamine; 
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3) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 12
2
 peamised puudused on: 

 ebaselge on, millist käitumist saab õigustatud isik riigilt nõuda (vt analüüsi punkt 2.2.1); 

 hooldajale lapse hooldamise osas otsustusõiguse andmine ei haaku perekonnaseadusega 

(vt analüüsi punkt 2.2.2). 

 

 

2.2.1. SHS §-s 12
2
 jääb arusaamatuks, millist käitumist saab õigustatud isik (sh halduskohtu 

kaudu) riigilt nõuda. 

 

Ühelt poolt nähtuks nagu saaks SHS § 12
2
 nimetatud isik nõuda (sh kohtu kaudu) riigilt 

lapsehoiuteenuse osutamist. SHS § 12
2
 ütleb, et raske või sügava puudega lapse seaduslikul 

esindajal või SHS § 25
2
 lõikes 1 nimetatud hooldajal, SHS § 12

2
 punktides 1-3 sätestatud 

eeldustel /abstraktne faktiline koosseis/, on õigus riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele /õiguslik 

tagajärg/. Seda järeldust näib muuhulgas toetavat asjaolu, et riik sõlmib KOVide vahendusel 

lapsehoiuteenuse osutajatega SHS § 12
5
 lg 1 kohaselt halduslepingu. Pole välistatud, et SHS § 

12
5
 lg 1 nimetatud halduslepingu näol on tegemist halduslepinguga avaliku ülesande 

üleandmiseks HKTS tähenduses. Kui see nii on, saab omakorda järeldada, et seadusandja on 

pidanud lapsehoiuteenuse osutamist riiklikuks avalikuks ülesandeks, mis delegeeritakse. 

 

Teisalt näib, et õigustatud isikul on õigus üksnes riigi poolt tasu maksmisele lapsehoiuteenuse 

eest. Sellist järeldust toetab SHS § 12
5
 lg 1, millest tuleneb, et õigustatud isik peab 

lapsehoiuteenuse osutaja leidma ise. Seaduses sätestatud tingimustele vastava teenuse osutaja 

leidmise järel sõlmib KOV teenuse osutajaga halduslepingu HMS § 98 tähenduses ning tasub 

SHS § 12
6
 lg 3 alusel lapsehoiuteenuse osutamise eest. Rahastamine toimub KOVile selleks 

otstarbeks riigi poolt eraldatud vahenditest (SHS § 12
6
 lg 1). Juhul, kui õigustatud isik sobivat 

teenuse osutajat ei leia, siis ta teenust ei saa. SHSi tekstist ei nähtu, et riik või KOV peaks tagama 

teenuse osutamise nt ise teenust osutama hakates, juhul kui ükski era-õiguslik isik pole valmis 

seda tegema. Sotsiaalministeeriumile teadaolevalt on õigustatud isikute huvi teenuse vastu suur, 

kuid paljudel jääb see era-õiguslike teenuse osutajate puudumisel saamata ning vastavad 

rahalised vahendid laekuvad riigieelarvesse tagasi. 

 

Kohtupraktika puudumise tõttu on raske prognoosida, millise tõlgenduse kasuks otsustaks kohus. 

Samuti pole välistatud, et võimalik on ka mõni kolmas tõlgendus. Kõikvõimalike tõlgenduste 

esiletoomine pole siinkohal vajalik – eelnev peaks piisavalt näitlikustama, et regulatsioon on 

ebaselge. 

 

2.2.2. SHS §-s 12
2
 sissejuhatavast lausest nähtub, et õigustatud isikuks võib olla ka lapse 

hooldaja SHS § 25
2
 tähenduses. Seadusest ei nähtu, et lapse hooldaja peaks enne lapse 

lapsehoiuteenusele suunamist küsima lapse seadusliku esindaja nõusolekut. Tuleb arvestada, et 

lapse seaduslikuks esindajaks võib olla ka muu isik kui KOV. See tähendab, et lapse hooldajale 

antakse sisuliselt otsustusõigus lapse isikuhoolduse küsimuses. Selline regulatsioon ei haaku 

perekonnaseadusega, mis näeb ette, et lapse hooldamise ja kasvatamise küsimustes on otsustajaks 

lapse seaduslik esindaja. 
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2.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Seoses uue perekonnaseaduse jõustumisega 01. juulil 2010.a tuleks üle vaadata riiklikule 

lapsehoiuteenusele õigustatud isikute ring. Kehtiva SHS alusel on üheks õigustatud isikuks „lapse 

seaduslik esindaja“. Isikud, kes on käsitletavad „lapse seadusliku esindajana“, on tuletatavad 

PKSist: 

 PKS § 120 lg 1 sätestab, et lapse seaduslik esindaja on hooldusõiguslik vanem. Ühist 

hooldusõigust omavatel vanematel on ühine esindusõigus; 

 PKS § 139 lg 1 ning 179 lg 1 tuleneb, et lapse seaduslik esindaja võib olla ka eestkostja või 

erieestkostja. PKS § 174 ja § 175 kohaselt võib eestkostjaks olla nii füüsiline kui juriidiline 

isik ning PKS § 176 alusel ka KOV. PKS § 178 lg 2 kohaselt võib kohus nimetada lapsele ka 

mitu eestkostjat. PKS § 209 lg 1 sätestab, et isikule, kes on vanema hoolduse all või kellele 

on määratud eestkostja, määratakse erieestkostja nendeks toiminguteks, mida vanemad või 

eestkostja ei saa teha. Eelkõige määratakse erieestkostja päritud või kinkena saadud vara 

valitsemiseks, kui pärandaja või kinkija on määranud, et vanemad või eestkostja ei tohi seda 

vara valitseda; 

 lisaks sätestab PKS § 122 lg 2, et kui vanemad annavad lapse pikemaks ajaks kasuperekonna 

hooldada, võib kohus lapse hoolduse asjades vanemate või last hooldava isiku taotlusel anda 

otsustusõiguse üle last hooldavale isikule. Õiguste üleandmiseks last hooldava isiku 

(kasuvanem) taotlusel on vaja vanemate nõusolekut. Üleantud õiguste ulatuses on 

kasuvanemal erieestkostja õigused ja kohustused. 

 

Sisupoliitiliselt on vaja kontrollida, kas riiklikule lapsehoiuteenusele peavad olema õigustatud 

kõik PKS-s määratletud lapse seaduslikud esindajad. 

 

2.4. Ettepanek 

 

Reguleerida selgelt, kellel on õigus lapsehoiuteenusele. Sätestada selgelt, kas SHS § 12
2
 

nimetatud isikul on subjektiivne avalik õigus riiklikule lapsehoiuteenusele või üksnes riigi poolt 

lapsehoiuteenuse ees tasumisele. 

 

 

3. SHS § 12
3
 „Lapsehoiuteenuse osutajana tegutsemine” 

 

3.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 12

3
. Lapsehoiuteenuse osutajana tegutsemine 

(1) Täielikult või osaliselt riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest rahastatavat lapsehoiuteenust võib osutada 

füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel on 

lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse maavanema antud kehtiv tegevusluba. 

(2) Kui tegevusluba soovitakse taotleda, sõltumata lapsehoiuteenuse osalisest või täielikust rahastamisest riigi- või 

kohaliku omavalitsusüksuse eelarvest, kohaldatakse sellele käesoleva paragrahvi lõikes 1 ning käesoleva seaduse §-

des 12
7
 ja 12

8
 sätestatud nõudeid. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 12
3
 peamised puudused on: 
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 SHS § 12
3
 lg 1 ei ole kooskõlas MTSÜS § 4 lõikega 5 (vt analüüsi punkt 3.2.1); 

 SHS § 12
3
 lg 2 ei haaku MTSÜS § 16 lg 1-2 (vt analüüsi punkt 3.2.2); 

 

3.2.1. SHS § 12
3
 lg 1, mis kehtestab tegevusloa nõude kohaliku omavalitsuse asutusele, 

valitsusasutusele, valitsusasutuse hallatavale asutusele või ka era-õiguslikule isikule, kellele on 

delegeeritud halduslepinguga avaliku ülesande iseseisev täitmine, ei ole kooskõlas MTSÜS § 4 

lõikega 5. Viidatud MTSÜS norm sätestab, et majandustegevuse vabadust ei ole riigil, kohalikul 

omavalitsusel, avalik-õiguslikul juriidilisel isikul või riigi või kohaliku omavalitsuse või avalik-

õigusliku juriidilise isiku ülesannet täitval muul isikul nimetatud ülesande täitmise ulatuses. 

Kuivõrd nimetatud üksustel majandustegevuse vabadust pole, siis ei saa seda ka tegevusloaga 

piirata. 

 

3.2.2. SHS § 12
3
 lg 2 sätestab, et lapsehoiuteenuse osutaja võib tegevusluba taotleda ka juhul, kui 

seadus iseenesest tegevusloa omamise nõuet ei sätesta. Teiste sõnadega on kehtestatud nn 

vabatahtlik tegevusluba, mida võib, aga ei pea taotlema. Selline „vabatahtlik“ tegevusluba ei 

haaku MTSÜSiga. 

 

MTSÜS § 16 lg 1 sätestab, et seaduses sätestatud juhul peab ettevõtjal enne tegevusalal 

majandustegevuse alustamist olema tegevusluba (edaspidi loakohustus). Sama paragrahvi lg 2 

ütleb, et tegevusluba on mis tahes nimetusega ettevõtjale adresseeritud haldusakt või ettevõtjaga 

sõlmitud haldusleping, milleta on keelatud ettevõtjal majandustegevust alustada ning mis 

tõendab teatud majandustegevuse nõuete täitmist teatud tegevusalal või määrab kindlaks 

majandustegevuse teostamise kõrvaltingimused. 

 

Seega on õigusruumi ühtsust silmas pidades korrektne reguleerida tegevusloa nõue juhul, kui 

ilma tegevusloata ei ole majandustegevus teatud tegevusalal lubatud. Juhul, kui eriseaduses 

sätestatud tegevusluba sellist juriidilist iseloomu ei oma, on soovitav kasutada mõnd muud 

terminit õigusliku instrumendi tähistamiseks. Praegusel juhul näib lapsehoidjate tegevusluba 

pigem omavat pädevustunnistuse iseloomu. 

 

3.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 12
3
 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Viia tegevusloa regulatsioon 

MTSÜSiga kooskõlla. 

 

 

4. SHS § 12
4
 „Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine” 

 

4.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 12

4
.  Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamine 

(1) Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isik esitab lapsehoiuteenuse saamiseks taotluse koos nõutavate 

dokumentidega lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele. 

(2) Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus teeb otsuse lapsehoiuteenusele õigustatud 

isiku riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele suunamise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate 

dokumentide esitamisest arvates. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse vormi ning nõutavate dokumentide loetelu kehtestab 

sotsiaalminister määrusega. 
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4.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

5. SHS § 12
5
 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise haldusleping” 

 

5.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 12

5
.  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise haldusleping 

(1) Raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus sõlmib lapsehoiuteenusele õigustatud 

isikuga ja lapsehoiuteenusele õigustatud isiku valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu riigi rahastatava 

lapsehoiuteenuse osutamiseks eeldusel, et: 

1) raske või sügava puudega lapse elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele on esitatud käesoleva seaduse § 12
4
 

lõikes 1 nimetatud dokumendid; 

2) raske või sügava puudega lapsele ei ole sama kalendriaasta jooksul osutatud riigi rahastatavat lapsehoiuteenust 

Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud maksimaalse maksumuse ulatuses; 

3) raske või sügava puudega lapse elukohajärgne valla- või linnavalitsus on teinud kindlaks, et nimetatud lapsele ei 

osutata riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamisega samal ajal teisi hooldamist tagavaid sotsiaalteenuseid või 

raske või sügava puudega laps ei viibi samal ajal haridusasutuses. 

(2) Kui raske või sügava puudega lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus muutub pärast käesoleva seaduse § 12
4
 

lõikes 2 nimetatud otsuse tegemist, teavitab lapsehoiuteenusele õigustatud isik uut elukohajärgset valla- või 

linnavalitsust riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotluse rahuldamise otsusest. 

(3) Raske või sügava puudega lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse muutumisel kohustub kohalik omavalitsus, 

kus nimetatud laps oli viimati registreeritud, kandma raske või sügava puudega lapse uue elukohajärgse kohaliku 

omavalitsuse taotlusel üle raske või sügava puudega lapse riigi rahastatava lapsehoiuteenuse jaoks eraldatud 

vahendid raske või sügava puudega lapse elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. 

 

5.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 12
5
 peamiseks puuduseks on, et koosmõjus teiste riikliku lapsehoiuteenuse normidega, 

jääb ebaselgeks, kas lõike 1 alusel annab riik KOVide vahendusel riikliku lapsehoiuteenuse 

osutamise ülesande üle era-õiguslikule isikule (vt seonduvalt SHS § 12
2
 kommentaari). Võimalik 

on ka tõlgendus, mille kohaselt normis nimetatud halduslepinguga avalikku ülesannet üle ei anta 

ning riik üksnes rahastab era-õigusliku isiku poolt lapsehoiuteenuse osutamist. Sellisel juhul saab 

normis nimetatud halduslepingut käsitleda üksikjuhtumi reguleerimiseks sõlmitud lepinguna 

HMS § 98 tähenduses. Viidatud norm kehtestab, et haldusorgan võib haldusakti andmise asemel 

sõlmida üksikjuhtumi reguleerimiseks halduslepingu isikuga, kellele haldusakt oleks muidu 

suunatud, kui seadus või määrus ei näe otseselt ette üksnes haldusakti andmist. 

 

5.3. Ettepanek 

 

Sätestada selgelt, kas riik annab KOVide vahendusel era-õiguslikele isikutele üle riikliku 

lapsehoiuteenuse osutamise ülesande või üksnes finantseerib lapsehoiuteenuse osutamist. 

 

 

6. SHS § 12
6
 „Lapsehoiuteenuse riiklik rahastamine” 

 

6.1. Eesti kehtiv õigus 
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§ 12

6
.  Lapsehoiuteenuse riiklik rahastamine 

(1) Lapsehoiuteenusele õigustatud isikule osutatavat lapsehoiuteenust rahastatakse riigieelarvest valla- või 

linnaeelarvesse eraldatud vahenditest. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendid eraldatakse valla- või 

linnaeelarvesse maavalitsuste kaudu vastavalt kohalikus omavalitsuses elavate raske või sügava puudega laste 

arvule iga aasta 1. detsembri seisuga 

(2) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse maksimaalse maksumuse raske või sügava puudega lapse kohta 

kalendriaastas kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

 

6.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

7. SHS § 12
7
 „Lapsehoidjale ja temaga ühist eluruumi kasutavale isikule esitatavad 

nõuded” 

 

7.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 12

7
.  Lapsehoidjale ja temaga ühist eluruumi kasutavale isikule esitatavad nõuded 

(1) Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab 

tema turvalisuse. 

(2) Lapsehoidja peab olema täieliku teovõimega ning lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse 

tervisega ning vastama käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktides 2–6 sätestatud nõuetele. 

(3) Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema kutseseaduse alusel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus. 

(4) Kui lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoidja eluruumis, peab muu seda eluruumi kasutav täieliku teovõimega isik 

olema lastega koosolemiseks vajaliku vaimse tervisega ning vastama käesoleva seaduse § 25
2
 lõike 1 punktides 3–6 

sätestatud nõuetele. 

(4
1
) Lapsehoiuteenust ei tohi osutada lapsehoidja eluruumis, kui sama eluruumi kasutab isik, keda on karistatud või 

kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 

punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 143
1
 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, 

mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed 

on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi. 

(5) Kui lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoidja eluruumis, peab muu seda eluruumi kasutav täisealine isik läbima 

korrapärase tervisekontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel kopsude röntgenuuringu, ja tal 

peab olema tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta. 

(6) Perearst teeb nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ja väljastab kirjaliku tervisetõendi. 

 

7.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 12
7
 peamiseks puudusteks on: 

 SHS § 12
7
 lg 2 ja SHS § 25

2
 lg 1 p 2 ja p 6 on sisuliselt kattuvad (vt analüüsi punkt 7.2.1); 

 SHS § 12
7
 lg 4 ja lg 4

1
 on osaliselt kattuvad (vt analüüsi punkt 7.2.2). 

 

7.2.1. SHS § 12
7
 lg 2 nõuab, et lapsehoidjal peab olema lapsehoiuteenuse osutamiseks vajaliku 

vaimse tervisega. Vastav nõue kattub SHS § 25
2
 lg 1 punktides 2 ja 6 sätestatuga. Viidatud punkti 

2 kohaselt peab lapsehoidja olema teenuse osutamiseks vajalike isikuomadustega. Sama 

paragrahvi punkt 6 nõuab, et lapsehoidjal ei tohi olla teatud ainetest sõltuvust. Saab väita, et 

vajalik vaimne tervis ning mitte sõltumine teatud ainetest on kaetud nõudega omada teenuse 

osutamiseks vajalikke isikuomadusi. Eeldatavasti isikul vajalikud isikuomadused puuduvad, kui 

tal on teenuse osutamist takistav psüühikahäire, sh sõltuvus alkoholist või muudest nimetatud 
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ainetest. 

 

7.2.2. SHS § 12
7
 lg 4 kohaselt peab muu isik, kes kasutab eluruumi, mida lapsehoidja kasutab 

lapsehoiuteenuse osutamiseks, vastama muuhulgas SHS § 25
2
 lg 1 p 5 tingimusele, mis nõuab, et 

tema suhtes ei oleks alustatud kriminaalmenetlust süüdistatavana kuriteos, mille eest seadus näeb 

karistusena ette vangistuse, ja ta ei ole süüdi mõistetud tahtlikult toimepandud kuriteos, mille 

karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. 

 

SHS § 12
7
 lg 4

1
 reguleerib sarnaselt, et muu isik, kes kasutab eluruumi, mida lapsehoidja kasutab 

lapsehoiuteenuse osutamiseks, ei tohi olla karistatud või allutatud sundravile karistusseadustiku § 

133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 

143
1
 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest. 

 

7.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Seoses SHS § 12
7
 lg 4

1
 on küsimuseks, kas norm hõlmab kõik kuriteod, mille eest karistamisel 

peaks olema kokkupuude lastega välistatud. Kuivõrd alaealiste vastu suunatud karistusseadustiku 

süütegude jagu on 2010.a täiendatud, tuleks hinnata, kas tuleks täiendada ka vaadeldavat 

piirangut. 

 

7.4. Ettepanek 

 

Sätestada SHS § 12
7
 lg 4 ja § 12

7
 lg 4

1
 regulatsioon ühes normis. Kõrvaldada SHS § 12

7
 lg 2 ning 

SHS § 25
2
 lg 1 p 2 ja p 6 sisuline kattuvus. 

 

 

8. SHS § 12
8
 „Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded” 

 

8.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 12

8
.  Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded 

(1) Lapsehoiuteenuse osutamise korral võib lapsehoidja hoida: 

1) lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides korraga kuni viit last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal 

hooldamist vajavad isikud; 

2) väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume korraga kuni 10 last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal 

ajal hooldamist vajavad isikud. 

(2) Kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis last, loetakse kõiki lapsehoiuteenusel viibivaid raske või 

sügava puudega lapsi, alla kolmeaastaseid lapsi ning lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavaid raske või 

sügava puudega isikuid ja alla kolmeaastaseid lapsi kahe lapse eest. 

(3) Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides või muudes lapsehoiuks sobivates 

ruumides. Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume, peavad 

lapsehoiuteenuse osutamise ruumid vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse 

tervisekaitsenõuetele. 

(3
1
) Lapsehoiuteenuse osutamisel korraga rohkem kui kümnele lapsele ühes tegevuskohas peavad lapsehoiuteenuse 

osutamise ruumid, nendele ruumidele juurdepääsuteed ja ruumidest väljapääsuteed vastama ehitusseaduses 

sätestatud ja selle alusel kehtestatud tuleohutusnõuetele, mis kehtivad koolieelsetele lasteasutustele. 

(4) Lapsehoiuteenuse osutamise korral rohkem kui nelja tunni vältel: 

1) tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsehoiuteenusele õigustatud isiku ja 

lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele. Lapsehoiuteenuse osutaja peab toitlustamisel tagama toidu 

käitlejale kehtestatud nõuete täitmise vastavalt toiduseaduses sätestatule; 
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2) kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides, võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha 

vastavalt lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenusele õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele 

kokkuleppele. 

(5) Lapsehoidja lähtub oma töös lapsehoiuteenusele õigustatud isiku juhistest ning lapse huvidest. 

Lapsehoiuteenusele õigustatud isik ning lapsehoidja vahetavad teineteisega lapse hooldamisega seonduvat teavet. 

(6) Riigi või kohaliku omavalitsusüksuse rahastatava lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud käesoleva seaduse § 6 

punkti 8
1
 alusel kehtestatud korras koostama statistilisi aruandeid lapsehoiuteenuse kohta ja esitama need 

lapsehoiuteenuse osutamise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. 

 

8.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 12
8
 peamisteks puudusteks on: 

 SHS § 12
8
 lõiked 1-2 on liialt ebaselged (vt analüüsi punkt 8.2.1); 

 SHS § 12
8
 lõike 4 punkt 1 ei haaku toiduseadusega (vt analüüsi punkt 8.2.2). 

 

8.2.1. SHS § 12
8
 lõiked 1-2 sätestavad piirangud sellele mitut last võib üks lapsehoidja 

samaaegselt lapsehoiuteenuse raames hoida. Vastavad reeglid on liialt ebaselged ja ei näi 

haakuvat ülejäänud lapsehoiuteenuse regulatsiooniga. 

 

Lapsehoiuteenuse regulatsioonist on võimalik aru saada, et selle sisuks on õigustatud isiku 

puudega lapse hoidmine. Seega võiks eeldada, et seaduses piiratakse mitme puudega lapse suhtes 

võib üks lapsehoidja lapsehoiuteenust osutada. Ehk kaudselt ka mitme õigustatud isiku mitut 

puudega last võib üks lapsehoidja samaaegset hoida. Viidatud SHS § 12
8
 lõigetes 1-2 sätestatud 

piirangud võtavad aga arvesse ka lapsed ning isegi täisealised hooldamist vajavad isikud, kelle 

suhtes lapsehoiuteenust ei osutata. Sealjuures on vastavad normid sõnastatud selliselt, nagu 

osutaks lapsehoidja lapsehoiuteenust ka nendele teistele lastele ja täisealistele isikutele. 

Vaadeldav regulatsioon tuleks ümber sõnastada vastavalt sellele, mida soovitakse tegelikult 

saavutada. 

 

8.2.2. SHS § 12
8
 lg 4 punktist 1 nähtub, et lapsehoiuteenuse osutaja peab tagama toidu käitlejale 

kehtestatud nõuete täitmise vastavalt toiduseaduses sätestatule. Tuleb silmas pidada, et 

lapsehoiuteenuse osutaja võib osutada lepingu alusel teenust kas lapse kodus või muus 

tegevuskohas. 

 

Võib eeldada, et kui lapsehoiuteenuse osutaja osutab teenust lapse kodus ning vastav teenus 

hõlmab ka toidu valmistamist, siis ta valmistab toidu lapse kodus olevatest toiduainetest lapse 

kodu köögis. Selline tegevus kvalifitseerub oma tarbeks toidu valmistamisena käsunditäitja 

vahendusel. Toiduseaduse § 1 lg 2 kohaselt toiduseadust oma tarbeks toidu valmistamise korral ei 

kohaldata. Sama ütleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artikli 1 lõige 

3. Seega ei haaku SHSist tulenev nõue toiduseaduse nõudega. Eeldatavasti ei olnud seadusandja 

tahteks siiski nõuda, et lapsehoiuteenuse osutaja asuks lapse kodu köögis toiduseaduse nõudeid 

järgima. 

 

Kui lapsehoiuteenuse osutaja osutab teenust väljaspool lapse kodu (näiteks enda eluruumides), on 

vastav tegevuskoht ilmselt käsitletav hoolekandeasutusena. Kuna SHS § 16-18 sätestatud 

hoolekandeasutuse mõiste on ääretult ebaselge, siis viimast täie kindlusega väita ei saa. Juhul, kui 

lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskoht on käsitletav hoolekandeasutusena, siis näib samuti, et 

toiduseadus antud juhul ei kohaldu. Toiduseaduse § 1 lg 2 viimane lause ütleb, et samuti ei 
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kohaldata toiduseadust nimetatud määruse artikli 1 lõikes 3 sätestatud toimingute tegemisel 

haridusasutuses õpilaste õpetamise või hoolekandeasutuses viibivate isikute õpetamise, 

arendamise või abistamise eesmärgil. Juhul, kui toiduseadus lapsehoiuteenuse osutamisel 

väljaspool lapse kodu (näiteks lapsehoiuteenuse osutaja kodus) siiski kohaldub, pole sellise 

normi, mis lihtsalt deklareerib, et toiduseadus kuulub kohaldamisele, sätestamine SHSis vajalik. 

 

8.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada § 12
8
 lg 1-2 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Mitte kehtestada SHS § 12

8
 

lg 4 p 1 seaduse uues terviktekstis. 
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3.3.6. TEHNILISTE ABIVAHENDITE SOODUSTINGIMUSTEL 

ERALDAMISE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. Kooskõla Euroopa Liidu õigusega 

 

SHS kodifitseerimise ajal analüüsis Sotsiaalministeerium, kas abivahendite võimaldamine 

sotsiaalvaldkonnas võib langeda EÜ Nõukogu direktiivi 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta 

(EÜT L 169, 12.07.1993, lk 1–43) reguleerimisalasse. Vastavaid järeldusi võetakse arvesse uue 

abivahendite regulatsiooni välja töötamisel. 

 

 

2. Sissejuhatavalt regulatsiooni tasandist 

 

Kehtiva normistiku esimeseks üldiseks puuduseks on selle sätestamine valel õigusakti tasandil. 

SHS § 12 alusel on seadusandja delegeerinud kogu abivahendite eraldamise regulatsiooni 

kehtestamise pädevuse sotsiaalministrile, sätestamata sealjuures haldusele mingeid sisulisi 

tegevuspiire. 

 

Põhiseaduse § 3 sätestab seadusereservatsiooni põhimõtte, mille kohaselt ei saa edasi delegeerida 

täitevvõimule seda, mida PS järgi on kohustatud tegema seadusandja.
73

 Vabariigi Valitsusele 

antud määrusandlusõiguse eesmärgiks on vähendada seadusandja koormust ja anda normide 

tehniline täpsustamine üle valitsusele, et tagada seeläbi paindlik haldustegevus ning vältida 

seaduste ülekoormamist tarbetute üksikregulatsioonidega.
74

 Sellest tulenevalt peab seadus 

määratlema raamid, mille sees täitevvõim tegutseda võib.
75

 Seaduses antud volitusnormi 

eesmärk, sisu ja ulatus peavad olema väga selged ja täpsed ning määrusega ei tohi minna 

kaugemale volitusnormis lubatust. Regulatsiooni tasandi valikul on määravaks olulisuse 

põhimõte, mis tähendab, et seadusandja peab otsustama kõik põhiõiguste seisukohalt olulised 

küsimused. 

 

                                                           
73

 Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaanne. II väljaanne. lk 53, punkt 2.3.1.1. „Seadusereservatsiooni 

nõue tuleneb õigusriigi ja demokraatia põhimõtetest ja tähendab, et põhiõigusi puudutavates küsimustes peab kõik 

põhiõiguste realiseerimise seiskohalt olulised otsused langetama seadusandja.“ 
74

 RKPJKo 20.12.1993, 3-4-1-3-96, p II. Seadusega täidesaatva võimu piiramine on tarvilik riigivõimu teostamise 

demokraatlikkuse kontrolliks, üldiseks õiguskindluseks ning põhiseaduslike õiguste ja vabaduste kaitseks. 
75

 PS kommentaar, lk 54. 
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Antud juhul reguleerib sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a määrus nr 79 „Tehniliste 

abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“ rohkem, kui 

seadusega on lubatud. Samadel põhjustel tekib küsimus SHS § 12 kooskõla osas PS §-ga 3 ehk 

volitusnorm ise on samuti defektne. 

 

Eelpool tulenevast tuleks seaduse tasandil sätestada küsimused, mis puuudutavad 

sotsiaalhüvitisele õigustatud subjekte (määruse § 2 lg 1), ettevõtlusvabaduse piiranguid (määruse 

§ 2 lg 4, § 3 lg 5 ja § 8), finantseerimist, järelevalvet jne. Määrusega võiks kehtestada näiteks 

abivahendi kaardi vormi, abivahendi loetelu, ekspertkomisjoni koosseisu jne. Tuleb järgida 

põhimõtet, et madalama õigusega ei saa määrata kõrgema õiguse sisu. 

 

 

3. Kas vaadeldava sotsiaalhüvitise näol on tegemist sotsiaalteenusega või riigi poolt 

abivahendi ostmise või üürimise kulude hüvitamisega ning mida vastav sotsiaalhüvitis 

hõlmab? 

 

3.1. Sissejuhatus 

 

Põhiseaduse § 28 lg 2 näeb ette avaliku võimu kohustuse osutada abi. PS ei määra kindlaks 

täpseid tingimusi, mille esinemisel peab isikule abi osutama. Ammugi ei kirjuta põhiseadus ette, 

millises vormis peab abi andma või kui suur see olema peab. Miinimumkriteeriumiks on, et abi 

peab igal juhul andma mitte-inimväärses olukorras isikutele ning abi peab minimaalselt tagama 

inimväärse eksistentsi. See, kellele abi anda, abi vormi ning abi andmise tingimused ja korra peab 

kehtestama seadusandja ning ka KOVid oma õigusaktides. Praegusel juhul on seadusandja 

otsustanud osutada abi abivahendite võimaldamise vormis. Üheks probleemiks on aga, et 

ebatäpselt on reguleeritud, milles abi seisneb. Ebaselgust kirjeldatakse alljärgnevalt. 

 

3.2. Kas sotsiaalteenuse osutamine või abivahendi ostmise ja „laenutamise“
76

 kulude 

hüvitamine? 

 

SHS § 10 p 2 sätestab, et proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine on 

sotsiaalteenus. Sotsiaalteenuse mõiste on toodud SHS § 2 punktis 3. Selle kohaselt on 

sotsiaalteenus toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. SHS § 12 lg 2 räägib abivahendite 

andmisest ning ei täpsusta enam, kas selle näol on tegemist sotsiaalteenuse või millegi muuga. 

Abivahendite Määrus räägib läbisegi abivahendite: 

 müümise ja laenutamise teenusest (nt Abivahendite Määruse § 1 lg 1); 

 eraldamisest (nt Abivahendite Määruse § 1 lg 3); 

 ostmise, laenutamise ja nendega seotud teenuste kompenseerimisest (nt Abivahendite 

Määruse § 2 lg 1, 3, 4, 5, 6) 

 väljastamisest (nt Abivahendite Määruse § 8 lg 1). 

 

Olgugi, et regulatsioon on ebaühtlane, võib Abivahendite Määrusele (kui eriregulatsioonile SHS 

§ 10 p 2 ning ka § 12 lg 2 suhtes) ning ka praktikale toetudes siiski järeldada, et riik üksnes 

hüvitab teatud ulatuses abivahendite ostmise või „laenutamise“ (juriidiliselt on korrektne rääkida 

                                                           
76

 Etteruttavalt olgu selgitatud, et kuigi Abivahendite Määrus kasutab väljendit „abivahendi laenutamine“ tuleb selle 

all mõista „abivahendi üürimist“ – seonduvalt vt analüüsi punkt 3.3. 
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abivahendite üürimisest – seonduvalt vt analüüsi punkt 3.3) kulud, mitte aga ei osuta nn 

abivahendi sotsiaalteenust. Seega saab väita, et abivahendite võimaldamine on vaadeldav rahalise 

toetusena, kuigi rahasummat abivahendi ostmiseks või „laenutamiseks“ ei maksta isikule endale 

välja vaid see suunatakse otse abivahendi müüjale või nn laenutajale. 

 

Abivahendite Määruse § 1 lõigetest 1 ja 4, § 6 lõikest 1, § 10 on tuletatav, et riigi ülesandeks on 

hüvitada teatud ulatuses abivahendite ostmise või „laenutamise“ kulu. Abivahendite Määruse § 2 

kohaselt esitab isik taotluse abivahendi ostmise või „laenutamise“ kulude hüvitamiseks ning 

taotluse rahuldamise korral tekib isikul subjektiivne avalik õigus kulude üle võtmisele riigi poolt. 

Abivahendite Määrusest ei tulene, et riigi kohustus seisneks milleski enamas, näiteks abivahendi 

omandi üle andmises või abivahendi kasutamiseks andmises. Määruse § 3 lg 5 ning ka praktikast 

nähtub, et abivahendeid müüvad ja „laenutavad“ era-õiguslikud isikud, kes teevad seda oma 

äritegevuse raames. 

 

Seonduvalt olgu siinkohal juhitud tähelepanu, et SHS § 6 punkt 6 näeb ette, et abivahendite 

hankimise organiseerib sotsiaalminister ning SHS § 7 punkt 5 näeb ette, et abivahenditega 

varustamise maakonnas korraldab maavanem. Tegelikkuses ei hangi Sotsiaalministeerium 

abivahendeid ega saa nende omanikuks, vaid jagab raha maavalitsustele, kes kompenseerivad 

isikule ettevõttelt abivahendi ostmise ja „laenutamise“ kulud. Kehtivat regulatsiooni tuleks seega 

korrigeerida nii, et see vastaks tegelikule olukorrale. 

 

3.3. Laenu-, üüri- või rendisuhe 

 

Abivahendite Määrus räägib abivahendite „laenutamisest“. Kuivõrd kehtiv õigus täpselt sellist 

terminit ei tunne, on vajalik analüüsida, millise võlaõigusliku suhtega on tegemist: laenu-, rendi- 

või üürisuhtega. 

 

Laenulepingu mõiste annab VÕS § 396 lg 1, mille kohaselt kohustub üks isik (laenuandja) andma 

teisele isikule (laenusaaja) rahasumma või asendatava asja (laen), laenusaaja aga kohustub tagasi 

maksma sama rahasumma või tagastama sama liiki asja samas koguses ja sama kvaliteediga. 

Lõige 3 sätestab, et lepingu esemeks on liigitunnustega piiritletud esemed, eelkõige väärtpaberid, 

kui lepingupooled ei ole kokku leppinud teisiti. Laenulepingu objektiks saab olla üldjuhul üksnes 

raha või asendatavad asjad (laen). Mitterahaliste laenude praktiline tähendus on väike, sest 

valdavas enamuses on laenulepingu esemeks raha või väärtpaberid. Kui lepingu esemeks on laen 

(abivahendid), siis laenusaajal on kohustus tagastada laen kohustuse vormis, mille sisuks on 

samaliigiliste (või kokku lepitud asendatavate) asjade või muude esemete samas koguses 

üleandmine. Oluline on märkida, et kuna laenusaaja saab laenulepingu objektina talle üleantud 

asja omanikus, siis on tal üldjuhul õigus need asjad ära tarvitada või neid käsutada.
77

 

 

Abivahendite puhul võib ilmselt eeldada, et isiku ja ka ettevõtja huviks ei ole abivahendi 

kasutamine laenulepingu alusel, kuivõrd sellisel juhul peab isik abivahendi tagastama samas 

koguses ja sama kvaliteediga. Pikaaegsel tarbimisel abivahend aga paratamatult kulub või isegi 

muutub täiesti kasutuskõlbmatuks. Seega eeldaks abivahendi laenulepingu alusel kasutamine 

seda, et isik annaks ettevõtjale lepingu tähtaja saabudes üle näiteks kasutamata (nt mõnelt teiselt 

                                                           
77

 VÕS kommentaarid lk 386 punkt 3.3.2. 
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ettevõttelt ostetud) abivahendi. Võib eeldada, et riik pole soovinud kompenseerida abivahendi 

kasutamise kulu laenulepingu alusel. 

 

VÕS § 339 sätestab, et rendilepinguga kohustub üks isik (rendileandja) andma teisele isikule 

(rentnik) kasutamiseks rendilepingu eseme ning võimaldama talle rendilepingu esemest 

korrapärase majandamise reeglite järgi saadava vilja. Rentnik on kohustatud maksma selle eest 

tasu (renti). Kuna abivahendite „laenutamisel“ on eesmärgiks vaid asja kasutada andmine ning 

me ei saa rääkida asja kasutamisel tekkiva vilja saamisest, siis ei ole ettevõtte ja isiku vahel 

tekkiva õigussuhte näol üldjuhul ilmselt tegemist ka rendilepinguga. 

 

Eelnevat arvesse võttes, saab ilmselt üldjuhul kvalifitseerida isiku ja ettevõtja vahelise õigussuhte 

üürisuhtena. VÕS § 271 sätestab, et üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele 

isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu 

(üüri). 

 

3.4. Mis on abivahendite andmisega seotud teenus? 

 

3.4.1. Sissejuhatus 

 

Abivahendite Määruse § 2 lõigetest 3-4, § 5 lõikest 6, § 6 lõikest 1 ja 3, § 10 lõigetest 1-2 ja 8 on 

võimalik aru saada, et riik finantseerib lisaks abivahendite ostmisele ja üürimisele ka: 

 müügiga seotud teenuste osutamist; 

 üürimisega seotud teenuste osutamist. 

 

Ettevõtjate ja Sotsiaalministeeriumi selgituse kohaselt on nendeks teenusteks abivahendi 

kohandamine (kasutatakse ka sõna „sobitamine“), hooldamine ja remont. Kuigi praktika on 

ebaühtlane, hüvitab riik mitmes maakonnas ettevõtjale lepingu alusel lisaks abivahendi 

maksumusele eraldi ka remondi- ja hooldusteenuse maksumuse. 

 

Seonduvalt käsitletakse, kas: 

 abivahendi kohandamine, hooldamine ja remont on müügilepingu ja VÕS alusel müüja 

kohustuseks või on tegemist ettevõtte poolt eraldiseisva teenuse osutamisega (vt analüüsi 

punkt 3.3.2); 

 abivahendi kohandamine, hooldamine ja remont on üürilepingu ja VÕS alusel üürileandja 

kohustuseks või on tegemist ettevõtte poolt eraldiseisva teenuse osutamisega (vt analüüsi 

punkt 3.3.3). 

 

Vastava analüüsi tulemusel saab omakorda järeldada, kuivõrd on nimetatud teenuste 

eriregulatsiooni kehtestamine SHSis vajalik. Tuleb vältida VÕSi dubleerimist. Samuti aitab see 

hinnata, kas riik peab nende tegevuste elluviimist ettevõtjate poolt eraldi kompenseerima. 

Viimasena saab sisupoliitiliselt analüüsida, kas siiski on olemas teatud abivahendite kasutamist 

hõlbustavaid teenuseid, mida abivahendite müüjad või üürijad müügilepingu või üürilepingu 

regulatsiooni alusel osutama ei pea, kuid mida nad võiks osutada ning mida riik võiks 

kompenseerida. 

 

3.4.2. Abivahendite müük ning müügiga seotud kohandamis-, hooldus- ning remonditeenus 
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Füüsilisele isikule abivahendite müük on VÕS § 208 lg 4 ja § 34 kohaselt käsitletav 

tarbijalemüügina. VÕS § 208 lg 4 ütleb, et tarbijalemüük on asja müük müügilepingu alusel, 

mille puhul tarbijale müüb vallasasja müüja, kes sõlmib lepingu oma majandus- või 

kutsetegevuses. VÕS § 34 ütleb, et tarbija on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu 

iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. 

 

Esimesena on niisiis küsimuseks (mida käsitletakse lühidalt alljärgnevalt), kas abivahendi 

kohandamine (või sobitamine) tarbijale on vaadeldav VÕS müügilepingu regulatsiooni 

kohaselt müüja kohustusena või on see eraldiseisev ettevõtte poolt pakutav teenus. 

 

Sotsiaalministeeriumi selgituse kohaselt mõistab Sotsiaalministeerium kohandamise (või 

sobitamise) all (i) juba olemasoleva ettevõtja poolt müüdava abivahendi füüsilist muutmist 

selliselt, et see vastaks isiku individuaalsetele vajadustele (näiteks muudetakse abivahendi 

mõõtmeid, abivahend programmeeritakse teatud viisil jms) ning (ii) uue abivahendi valmistamist. 

Niinimetatud kohandamisega muudetakse abivahend isikule kasutatavaks. Ilma kohandamiseta 

isik abivahendit kasutada ei saaks. Enamus väikseid ja keerulisi abivahendeid kohandamist ei 

vaja. Nendes kahes abivahendi grupis vajavad kohandamist üksnes voodid, eemaldatavad 

voodipõhjad ning elektrilised ratastoolid. Kohandamist vajavad kõik individuaalsed abivahendid, 

mis valmistatakse igale isikule eritellimuse alusel individuaalselt. 

 

VÕS valguses saab asuda seisukohale, et Sotsiaalministeeriumi viidatud kohandamine 

(sobitamine) on ilmselt üldjuhul käsitletav asja valmistamisena VÕS § 208 lg 1-2 tähenduses 

ning käsitletav müügilepingu alusel müüja kohustusena. VÕS § 208 lg 1 tuleneb, et müügilepingu 

esemeks võib olla ka valmistatav asi. Samuti ütleb VÕS § 208 lg 2, et müügilepingu regulatsiooni 

kohaldatakse ka lepingutele, mis on sõlmitud valmistatava asja tellimiseks. Õiguskirjanduses 

selgitatakse, et üldjuhul on tegemist müügilepinguga, kui valmistatav asi on lepingu sõlmimise 

hetkeks juba valminud. Juhul, kui asi pole lepingu sõlmimise hetkeks veel valminud, on siiski 

tegemist müügilepinguga, kui asja ei valmistatud tellija materjalist ning kui suurem osa 

kohustustest ei ole seotud tööde tegemisega.
78

 VÕS § 217 lg 2 punktist 2 tuleneb, et asja ei saa 

lugeda müügilepingu tingimustele vastavaks, kui ostja ei saa seda kasutada eriliseks otstarbeks, 

milleks ostja selle ostis. Seega peab müüja muuhulgas hoolitsema selle eest, et isikul oleks 

võimalik ostetavat abivahendit ka kasutada. 

 

Teiseks on küsimuseks (mida käsitletakse lühidalt järgnevalt), kas abivahendi hooldus ja 

remont on müügilepingu ja VÕS alusel müüja kohustusteks või on need vaadeldavad 

eraldiseisnevate teenustena. 

 

VÕS § 232 sätestab tarbijalemüügil ostjale õiguse nõuda asja kasutamise, korrashoiu või 

parandamisega seotud teenuste olemasolu, mida võib mõistlikult eeldada. Selliste teenuste 

olemasolu võib eeldada keskmisest kallimate ja keerukamate müügiobjektide puhul, eelkõige 

masinate või seadmete puhul, mille juures rikke või puuduse ilmnemise korral saab mõistlikult 

eeldada asja parandamise soovi ja vajadust uue asja soetamiseks. Nimetatud paragrahv sätestab 

tarbijalemüügi puhul tekkiva müüja kõrvalkohustusena ostjale teabe andmise kohustuse müüdud 

                                                           
78

 Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi. Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn 2007, 

lk 7. 



118 

asja kasutamise korrashoiu või parandamisega seotud teenuste kättesaadavusest, juhul kui ta neid 

teenuseid ise ei osuta.79 Abivahendid on enamuses kallid ja keerukad ning nende puhul saab 

remondi- ja hooldusteenuse olemasolu ettevõtjalt eeldada. Lihtsate (väike-)abivahendite puhul 

tõenäoliselt ei tekigi vajadust asjade remondiks või hoolduseks. 

 

Seda, kas asja parandamine või asendamine uuega on kliendile tasuta või tasuline määrab ära 

VÕS müügilepingu regulatsioon ning ka ettevõtja antav garantii. 

 

VÕS § 218 lg 2 sätestab, et tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele 

mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale. Tarbijalemüügi 

puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud 

lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole 

vastuolus asja või puuduse olemusega. VÕS § 222 lg 1 sätestab, et kui asi ei vasta 

lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või asendamist, kui see on 

võimalik ja sellega ei põhjustata müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega 

ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades muu hulgas asja väärtust, 

lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust saada lepingutingimustele 

vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib parandamise asemel asendada asja 

lepingutingimustele vastava asjaga. VÕS § 222 lg 4 ütleb, et müüja kannab asja parandamisega 

või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud. 

 

Müügigarantii on müüja poolt ostjale antav vabatahtlik lubadus (mitte kohustus) laiendada ostja 

õigusi võrreldes viimasele seaduse alusel ettenähtuga.80 VÕS § 231 sätestab müügigarantii 

erisused tarbijalemüügi korral ning selle paragrahvi lõike 4 punkti 1 kohaselt kehtib eeldus, et 

ostjal on müügigarantii kestel müüdud asja puuduste ilmnemise korral õigus nõuda asja tasuta 

asendamist või parandamist.81 Järelikult on ettevõtjal garantiiajal kohustus tagada asja tasuta 

remont ja hooldus asjal ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks. Siinjuures on oluline teada, et 

garantii ei kata tavaliselt isiku süüliselt või hooletusest asjale tekitatud kahjustusi.
82

 

 

Kokkuvõttes saab asuda seisukohale, et abivahendi kohandamine või sobitamine on VÕS 

tähenduses üldjuhul käsitletav asja valmistamisena, mis on müügilepingu regulatsiooni kohaselt 

müüja kohustuseks. Kui abivahendil tekib kahe aasta jooksul puudus, siis on abivahendi müüja 

kohustatud vastava puuduse hoolduse, remondi või abivahendi välja vahetamisega tasuta 

kõrvaldama. Müüja võib vaadeldavat ostja õigust müügigarantiiga veelgi laiendada. Seega ei ole 

üldjuhul põhjendatud see, et riik kompenseerib eraldi kohandamise ning hooldus- ja 

remonditeenuste osutamist. Siinjuures oleks soovitav aga sisupoliitiliselt analüüsida, kas riigil 

oleks põhjendatud hüvitada sellise hooldamise ja remondi kulu, mida on vaja teha pärast kahe-

aastase kohustusliku puuduste kõrvaldamise perioodi või garantiiperioodi möödumist. 

 

3.4.3. Abivahendite üürimine ning sellega seotud kohandamis-, hooldus- ning 

remonditeenus 
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Sarnaselt abivahendi müügiga seotud teenuste analüüsile (vt analüüsi punkt 3.3.2) on ka 

abivahendite üürimise kontekstis esimeseks küsimuseks, kas abivahendi kohandamine 

(sobitamine) isikule on vaadeldav VÕS üürilepingu regulatsiooni kohaselt üürileandja 

kohustusena või on see eraldiseisev ettevõtte poolt pakutav teenus. 

 

VÕS normide valguses saab järeldada, et üürilepingu eseme kohandamine (või sobitamine) on 

hõlmatud üürilepingu eseme omadustes kokku leppimisega ning üürilepingu eseme kasutatavuse 

tagamisega. VÕS § 271 sätestab, et üürilepinguga kohustub üks isik (üürileandja) andma teisele 

isikule (üürnikule) kasutamiseks asja ja üürnik kohustub maksma üürileandjale selle eest tasu. 

VÕS § 276 lg 1 sätestab, et üürileandja on kohustatud asja üürnikule üle andma kokkulepitud 

ajaks koos päraldistega lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis ja tagama asja hoidmise 

selles seisundis lepingu kehtivuse ajal. Tsiteeritud normidest võib järeldada, et kui abivahend ei 

ole isikule kasutamiseks sobivas seisundis (näiteks pole võimalik elektrilisse ratastooli istuda), 

siis on üürileandja temal lasuvat kohustust rikkunud. VÕS § 277 lg 1 täpsustab, et kui üürileandja 

annab üle asja, mille puudused välistavad asja sihtotstarbelise kasutamise võimaluse või piiravad 

seda olulisel määral, võib üürnik lepingust taganeda. 

 

Teiseks on küsimuseks, kas abivahendi hooldus ja remont on üürilepingu ja VÕS alusel 

üürileandja kohustusteks või on need vaadeldavad eraldiseisnevate teenustena. 

 

Nagu juba ülal esile toodud, on üürileandja lepinguliseks põhikohustuseks lisaks lepingu eseme 

üleandmise kohustustele veel ka asja korrashoiukohustus. Asi tuleb lepingu kehtivuse aja jooksul 

hoida lepingujärgseks kasutamiseks sobivas seisundis. Asja korrashoiukohustus ei lasu mitte 

ainult üürileandjal, vaid ka üürnikul on teatud kohustused.
83

 Nimelt peab üürnik asja kasutama 

hoolikalt ja vastavalt sihtotstarbele, millest üürileandmisel lähtuti. VÕS § 278 sätestab üürniku 

õiguskaitsevahendid juhuks, kui asjal tekib lepingu kehtivuse ajal puudus, mille eest üürnik ei 

vastuta ja mida ta ei pea oma kulul kõrvaldama, või kui asja lepingujärgne kasutamine on 

takistatud, võib üürnik: 

 nõuda üürileandjalt puuduse või takistuse kõrvaldamist vastavalt VÕS §-s 279 sätestatule; 

 nõuda üürileandjalt kolmanda isikuga õigusliku vaidluse ülevõtmist; 

 nõuda üürileandjalt kahju hüvitamist; 

 alandada üüri vastavalt VÕS §-s 296 sätestatule; 

 hoiustada üüri vastavalt VÕS §-s 298 sätestatule. 

 

Sellest saab järeldada, et abivahendi üürimisega seotud kohandamise ning remondi- ja 

hooldusteenus on üürilepingu regulatsioonist tulenevalt üürileandja kohustuseks. Sisupoliitiliselt 

võib siiski analüüsida, kas eksisteerib veel mingeid tegevusi / teenuseid, mis ei ole üürilepingute 

regulatsiooniga hõlmatud, kuid mille osutamist võiks riik isikutele kompenseerida. 

 

 

4. Abivahendite müügi ja üüri kulude hüvitamise lühivõrdlus meditsiiniseadmehüvitisega 
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Abivahendite võimaldamise regulatsiooni välja töötamisel oleks otstarbekas võrdlevalt 

analüüsida RaKS sätestatud meditsiiniseadmete regulatsiooni. RaKS § 48 ütleb, et haigekassa 

võtab õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras üle tasu maksmise kohustuse kindlustatud isikule 

vajalike meditsiiniseadmete eest, mis on kantud haigekassa meditsiiniseadmete loetellu. 

 

Haigekassa kompenseerib kindlustatule järgmisi meditsiiniseadmeid: 

 glükomeetri testiribad diabeedihaigetele; 

 insuliinipump diabeedihaigetele (alla 4-aastastele lastele ja 4–18 aastastele kindlustatutele, 

kes on vajanud diabeedi ebastabiilse kulu tõttu aasta jooksul ravi piirkondlikus haiglas 3 

ja enam korda); 

 insuliinipumba tarvikud kuni 18-aastastele insuliinipumba ravil olevatele kindlustatutele; 

 vahemahutid kuni 10-aastastele astmahaigetele lastele; 

 stoomihooldusvahendid ja trahheostoomihooldusvahendeid stoomiga kindlustatutele; 

 esmased proteesid 6 kuu jooksul pärast amputatsiooni; 

 operatsiooni- ja traumajärgsed ortoosid (6 kuu jooksul); 

 põletushaigete surveriided eriarsti määramisel; 

 ravikontaktläätsed keratokoonuse raviks ja kuni 6-aastase lapse afaakia raviks; 

 ühekordselt kasutatavad põiekateetrid neuroloogilise-, operatsiooni- või kiiritusjärgse 

patoloogia või ureetra struktuuride korral 6 kuuks; 

 haavasidemed, haavaplaastrid venoossete-, diabeetiliste- ja lamatishaavandite ning 

põletushaavade raviks (hüvitatakse alates 01.01.2011).
84

 

 

Meditsiiniseadmehüvitisega kompenseeritakse ainult seadme soetamise kulud. Erinevalt 

abivahendite regulatsioonist ei ole ette nähtud kaasnevate teenuste kompenseerimist. Samas on ka 

siin osad seadmed individuaalselt valmistatavad (punkt 6 ja 7). Kuna abivahendite ostmise ja 

üürimise kulu hüvitab samuti riik, oleks mõistlik võtta meditsiiniseadmehüvitis abivahendite 

võimaldamise süsteemi muutmisel eeskujuks, arvestades muidugi sotsiaalhoolekande erisustega. 

 

 

5. SHS § 12 

 

5.1. Kehtiv õigus 

 
§ 12. Proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite andmine 

(1) Haiguse, kõrge ea või puude tõttu proteesi, ortopeedilist ja muud abivahendit vajaval isikul on õigus saada 

vastav abivahend. 

(2) Soodustingimustel antavate proteeside, ortopeediliste ja muude abivahendite loetelu ning nende saamise 

tingimused ja korra kehtestab sotsiaalminister. 

 

5.2. Hinnang 

 

SHS § 12 lg 2 sätestatud volitusnorm ei ole kooskõlas PS § 3 tuleneva parlamendireservatsiooni 

põhimõttega. Selle kohaselt peab seadusandja reguleerima kõik olulised küsimused ise ning mitte 

delegeerima nende otsustamist haldusele. Praegusel juhul on seadusandja delegeerinud haldusele 
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otsustamiseks kõik olulised küsimused, sealhulgas kellele abivahendite müüki ja üürimist 

hüvitatakse, millistele tingimustele peavad era-ettevõtjad vastama, et nende müüdud või üüritud 

abivahendite kulu riik hüvitaks, järelevalve regulatsiooni jne. 

 

5.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 12 lg 2 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Kehtestada seaduse 

tasandil olulised küsimused, näiteks: subjektid, kellel on õigus hüvitisele, vajadusel 

ettevõtlusvabaduse piirangud, järelevalve jne. 

 

 

6. Abivahendite Määrus § 1 

 

6.1. Kehtiv õigus 

 
§ 1.  Üldsätted 

 (1) Määrus reguleerib tehniliste abivahendite soodustingimustel müümise ja laenutamise teenuse osutamist lastele, 

puuetega inimestele ja vanuritele. 

 (2) Tehnilised abivahendid (proteesid, ortoosid jm abivahendid) on tooted, instrumendid, varustus või tehnilised 

süsteemid, mille abil on võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud kahjustuse või puude süvenemist, 

kompenseerida kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret, parandada või säilitada võimalikult kõrget 

füüsilist ja sotsiaalset iseseisvust ning tegutsemisvõimet. 

 (3) Soodustingimustel eraldatakse eritellimuse alusel või masstoodanguna valmistatud tehnilisi abivahendeid, mida 

vajadusel kohandatakse konkreetsele isikule. 

 (4) Määruse alusel kompenseeritavate tehniliste väikeabivahendite loetelus (lisa 1), loetelus piirhinnad 

inkontinentsitoodetele (lisa 6) ja keerulisemate abivahendite loetelus (lisa 2) on kindlaks määratud abivahendite 

kasutusaeg, piirhinnad ja riigi osaluse protsent abivahendi eest tasumisel. Piirhindade puhul tasub riik piirhinnast 

riigi osaluse protsendi ulatuses. 

 

6.2. Hinnang 

 

Abivahendite Määruse § 1 peamised puudused on: 

 määruse § 1 lg 1 ei haaku SHS § 12 lõikega 1 (vt analüüsi punkt 6.2.1); 

 määruse § 1 lg 3 ei näi omavat regulatiivset mõju (vt analüüsi p 6.2.2). 

 

6.2.1. SHS § 12 lg 1 kohaselt hüvitab riik abivahendi üürimise või ostmise kulu isikule, kes vajab 

abivahendit haiguse, kõrge ea või puude tõttu. Abivahendite Määruse § 1 lg 1 kohaselt reguleerib 

määrus abivahendi üüri või ostmise kulude hüvitamist lapsele, puudega isikule ja vanurile, kui 

nimetatud isikud abivahendit vajavad. Nähtub, et seadusandja ning sotsiaalministri nimetatud 

subjektide ringid, kelle osas kaalutakse sotsiaalhüvitise määramist, ei kattu. 

 

6.2.2. Abivahendite Määruse § 1 lg 3 ei näi omavat iseseisvalt ega koosmõjus teiste normidega 

regulatiivset mõju ehk selles ei ole sätestatud kellegi õigust, kohustust ega keeldu.  

 

6.3. Ettepanek 

 

Reguleerida selgelt, kellel on abivahendite üürimise ja ostmise kulude hüvitamise raames 

subjektiivsed õigused ning milles vastavad subjektiivsed õigused seisnevad. Mitte kehtestada 

Abivahendite Määruse § 1 lg 3 uues regulatsioonis. 
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7. Abivahendite Määrus § 2 

 

7.1. Kehtiv õigus 

 
§ 2.   Tehnilise abivahendi taotlemine 

 (1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud teenuste kompenseerimist 

käesoleva määruse alusel võivad taotleda: 

 1) lapsevanemad või eestkostja lapsele; 

 2) tööealised isikud, kellel on tuvastatud töövõime kaotus alates 40% või kellele on määratud puude raskusaste; 

 3) vanaduspensioniealised isikud, kellel abivahend võimaldab parandada toimetulekut; 

 4) insuliini süstivad diabeetikud; 

 5) isikud, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind. 

 6) isikud, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist. 

 (2) Tehniliste abivahendite kasutamise vajaduse määrab: 

 1) tehniliste väikeabivahendite korral perearst või eriarst; 

 2) keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarst või rehabilitatsiooniasutus. 

 (3) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste esmakordse 

kompenseerimise taotlemiseks pöördub taotleja elukohajärgsesse maavalitsusse ning isikliku abivahendi kaardi (lisa 

4) saamisel abivahendeid väljastavasse ettevõttesse, asutusse või organisatsiooni (edaspidi ettevõte ). 

 (4) Korduvalt määratud väikeabivahendite ostmiseks, laenutamiseks või nendega seotud teenuste kompenseerimise 

taotlemiseks pöördub taotleja abivahendeid väljastavasse ettevõttesse. Ettevõte kooskõlastab enne abivahendi müüki 

või laenutamist taotluse maavalitsusega. 

 (5) Korduvalt määratud keerulisemate abivahendite kompenseerimise taotlemiseks ja käesoleva määruse 

paragrahvis 4 toodud erandjuhtumitel esitab isik elukohajärgsele maavalitsusele vabas vormis avalduse. 

 (6) 1278,23 eurot ja rohkem maksva abivahendikompenseerimise aluseks on lastel ja tööealistel isikutel 

rehabilitatsiooniplaan või eriarsti tõend ning vanaduspensionieas olevatel isikutel eriarsti tõend või kohaliku 

ekspertkomisjoni nõudmisel rehabilitatsiooniplaan. 

 

7.2. Hinnang 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

8. Abivahendite Määruse § 3 

 

8.1. Kehtiv õigus 

 
§ 3. Abivahendi taotluste läbivaatamine 

 (1) Isikliku abivahendi kaardi väljastab isikule arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani alusel allkirja vastu tema 

elukohajärgne maavalitsus, kes peab kaartide kohta arvestust. Maavanemal on õigus delegeerida isikliku abivahendi 

kaardi väljastamine kohalikele omavalitsusüksustele. 

 (2) Isikliku abivahendi kaardid nummerdatakse ja nendele tehakse märge puude raskusastme või töövõime kaotuse 

protsendi kohta ekspertiisiotsuse või invaliidsustunnistuse alusel. 

 (3) Igale isikule väljastatakse ainult üks isikliku abivahendi kaart, millele ettevõtted kannavad kõik 

soodustingimustel müüdud või laenutatud abivahendid. Kaardi täitumisel kinnitab elukohajärgne maavalitsus sellele 

lisalehe, mille järjekorranumber märgitakse kaardile. Kaardi kaotamisel väljastatakse dublikaat. Lisalehele ja 

dublikaadile märgitakse sama järjekorranumber, mis oli esialgsel kaardil. 

 (4) Elukoha muutmise korral peab isikliku abivahendi kaardi omanik pöörduma uue elukohajärgse maavalitsuse 

poole, kus tema kaart registreeritakse ümber, märkides sellele uue numbri ning väljastaja nimetuse, ning 

teavitatakse sellest eelmist isikliku abivahendi kaardi registreerijat. 
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 (5) Ettevõtted müüvad või laenutavad abivahendeid soodustingimustel ainult täpselt ja täielikult täidetud isikliku 

abivahendi kaardi olemasolul. 

 (6) Isikliku abivahendi kaart väljastatakse diabeetikutele glükomeetrite ostmiseks. 

 (7) Isikliku abivahendi kaart väljastatakse isikutele, kellel on rinnavähi tagajärjel eemaldatud rind, rinnaproteesi 

ostmiseks. 

 (8) Isikliku abivahendi kaart väljastatakse isikutele, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist, 

kuulmisabivahendite ning heli ülekandesüsteemide ostmiseks. 

 

8.2. Hinnang 

 

Abivahendite Määruse § 3 peamised puudused on: 

 määruse § 3 pealkiri ei kajasta normi sisu (vt analüüsi p 8.2.1); 

 määruse § 3 lg 2 vajalikkus on küsitav, kuna on regulatsiooni teksti üleliia koormav (vt 

analüüsi p 8.2.2); 

 määruse § 3 lõiked 6–8 näivad dubleerivat määruse § 3 lg 1 (vt analüüsi p 8.2.3). 

 

8.2.1. Abivahendite Määruse § 3 pealkiri tuleks sõnastada viisil, mis kajastaks normi sisu, milleks 

on kokkuvõtlikult isikliku abivahendi kaardi taotlemise ja menetlemise protsess. Kuna isikliku 

abivahendi kaart on plaanis ära kaotada ning viia infovahetus elektrooniliseks, siis sisupoliitiliste 

muudatuste tulemusel võib vaadeldav paragrahv sellisel kujul ka kaduda. 

 

8.2.2. Abivahendite Määruse § 3 lg 2 vajalikkus on küsitav. Kaartide nummerdamise kohustuse 

sätestamine määruses on regulatsiooni teksti üleliia koormav. Võib eeldada, et kaardid 

tähistatakse viisil, mis võimaldab neid eristada. Juhul, kui määruse kehtestaja soovib siiski anda 

maavalitsustele üksikasjalikumaid juhiseid (nt paludes kaardid nummerdada), saab seda teha ka 

muul viisil, kui määruse regulatsiooni kaudu. Puude raskusastme märkimise nõue kaardile kordab 

sisuliselt määruse Lisa 4, milles kehtestatakse isikliku abivahendi kaarti vorm. Võib eeldada, et 

kõik kaardi väljad tuleb täita, sh määrkida puude raskusaste. Arusaamatu on nõue märkida 

kaardile töövõime kaotuse protsent, kuna kaardi vorm sellist välja ei sisalda. 

 

8.2.3. Abivahendite Määruse § 3 lõiked 6–8 sätestavad teatud isikud, kellele tuleb väljastada 

abivahendi kaart teatud abivahendi ostmiseks. Näib, et sisuliselt dubleerivad vaadeldavad lõiked 

määruse § 3 lg 1, mis sätestab üldreegli, mille kohaselt väljastatakse kõigile isikutele, kelle osas 

on tuvastatud abivahendi vajalikkus, isiklik abivahendi kaart, kuhu muuhulgas märgitakse, 

millise abivahendi kulu hüvitamiseks on kaart väljastatud. On arusaamatu, miks on § 3 lõigetes 6-

8 eriliselt esile toodud, et nimetatud isikutele peab isikliku abivahendi kaarti abivahendi 

soetamiseks väljastama. 

 

8.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Ravikindlustuses oli abivahendi kaardile sarnane kaardi väljastamise süsteem meditsiiniseadme 

soetamiseks.
85

 Nüüdseks on paberkandjal kaart asendatud elektroonilise andmete vahetamisega 

ettevõtte ja Haigekassa vahel. Abivahendite kaardi muutmisel võiks võrrelda Ravikindlustuses 

kasutusel olevat meditsiiniseadme kaarti. 

 

8.4. Ettepanek 

                                                           
85
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Muuta Abivahendite Määruse § 3 pealkiri vastavalt normi sisule. Mitte kehtestada uues 

regulatsioonis Abivahendite Määruse § 3 lg 2. Analüüsida sisupoliitiliselt Abivahendite Määruse 

§ 3 lõigete 6-8 vajalikkust. 

 

 

9. Abivahendite Määruse § 4 

 

9.1. Kehtiv õigus 

 
§ 4. Erandjuhtumid 

 (1) Käesoleva määruse paragrahvi 5 lõikes 6 nimetatud kohalik ekspertkomisjon vaatab tehniliste abivahendite 

soodustingimustel ostmise taotlused läbi ja teeb otsuse järgmistel juhtudel: 

 1) [Kehtetu] 

 2) isik vajab abivahendit maksumusega alates 1278,23 eurot, mis sisaldab abivahendi maksumust koos pakutava 

kasutus- ja hooldusõpetuse teenusega; 

 3) isik vajab uut abivahendit enne eelmise kasutusaja möödumist. 

 4) isik vajab abivahendit, mis ei ole käesoleva määruse lisades 1 ja 2 toodud loeteludes ja uue abivahendi puhul 

määrab omaosaluse protsendi, mis ei ole väiksem kui 10 protsenti. 

 5) isik taotleb § 10 lõikes 7 nimetatud isiku omaosaluse vähendamist 5 protsendini abivahendi kogumaksumusest. 

 (2) [Kehtetu] 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt tehtud otsused saadetakse taotlejale 5 tööpäeva jooksul otsuse tegemisest 

arvates. 

 

9.2. Hinnang 

 

Abivahendite Määruse § 4 peamiseks puuduseks on, et see ei haaku Abivahendite Määruse § 5 

lõikega 6. Määruse §-st 4 nähtub, et kohalik ekspertkomisjon teeb haldusotsuseid. Komisjon 

otsustab taotlejale abivahendi soetamise kulude hüvitamise. Abivahendite Määruse § 5 lg 6 

kohaselt on aga kohalikul ekspertkomisjonil üksnes nõuandev pädevus. 

 

9.3. Ettepanek 

 

Sisupoliitiliselt analüüsida, kelle pädevuses peaks olema Abivahendite Määruse § 4 lõikes 1 

loetletud haldusotsuste tegemine ning reguleerida vastav pädevus selgelt. 

 

 

10. Abivahendite Määruse § 5 

 

10.1. Kehtiv õigus 

 
§ 5. Üleriigilise ja kohaliku ekspertkomisjoni moodustamine ja nende koosseis 

 (1) Tehniliste abivahenditega varustamise ja nendega seotud teenuste osutamise üleriigiliseks koordineerimiseks, 

tulemuslikumaks osutamiseks ning kaebuste lahendamiseks moodustab sotsiaalminister nõuandva õigusega 

üleriigilise tehniliste abivahendite ja rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni (edaspidi üleriigiline 

ekspertkomisjon). 

 (2) Üleriigiline ekspertkomisjon moodustatakse kolmeks aastaks. 

 (3) Üleriigilise ekspertkomisjoni esimees on Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler. 

 (4) Üleriigilise ekspertkomisjoni liikmed on: 

  – Haridusministeeriumi esindaja; 
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  – Eesti sotsiaalnõukoja esindaja; 

  – Sotsiaalministeeriumi esindajad (finants-eelarve, hoolekande ja siseauditi osakonnast); 

  – Sotsiaalkindlustusameti esindaja (püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi alal); 

  – Eesti Arstide Liidu esindaja; 

  – Eesti Perearstide Seltsi esindaja; 

  – liikumispuudega inimeste organisatsioonide esindaja; 

  – kuulmispuudega inimeste organisatsioonide esindaja; 

  – nägemispuudega inimeste organisatsioonide esindaja; 

  – raske ja/või püsiva tervisehäirega inimeste organisatsioonide esindaja; 

  – puuetega laste vanemate organisatsioonide esindaja; 

  – eakate organisatsioonide esindaja. 

 (5) Üleriigilise ekspertkomisjoni ülesanded ja töökorra kinnitab sotsiaalminister. 

 (6) Tehniliste abivahenditega varustamise ja nendega seotud teenuste osutamise kohapealseks koordineerimiseks 

ning tulemuslikumaks osutamiseks moodustab maavanem nõuandva õigusega tehniliste abivahendite ja 

rehabilitatsiooniteenuste ekspertkomisjoni (edaspidi kohalik ekspertkomisjon). 

 (7) Kohalik ekspertkomisjon moodustatakse kolmeks aastaks. 

 (8) Kohaliku ekspertkomisjoni esimees on maavanem või tema poolt määratud isik. 

 (9) Kohaliku ekspertkomisjoni koosseisus peab olema vähemalt viis isikut, järgmise erialase ettevalmistusega 

isikute: 

– pedagoogika 1 (isikute arv) 

– sotsiaaltöö  1 

– arstiteadus 1  

– tegevusteraapia 1 

– füsioteraapia   1  

ning järgmiste organisatsioonide esindajate hulgast: 

– Puuetega Inimeste Koja esindaja 1 

– eakate organisatsiooni esindaja 1 

– puuetega laste vanemate organisatsiooni esindaja 1 

 (10) Kohaliku ekspertkomisjoni ülesanded ja töökorra kinnitab maavanem. 

 

10.2. Hinnang 

 

Abivahendite Määruse § 5 peamised puudused on: 

 määruse § 5 lõikes 1 jääb ebaselgeks, milline on üleriigilise ekspertkomisjoni pädevus (vt 

analüüsi punkt 10.2.1); 

 määruse § 5 lg 6 ei haaku määruse §-ga 4 ning § 10 lõikega 7 (seonduvalt vt analüüsi 

punkt 10.2.2). 

 

10.2.1. Abivahendite Määruse § 5 lg 1 puhul on ebaselge, millised ülesanded üleriigilisel 

ekspertkomisjonil lasuvad. Lõige nimetab iseenesest järgmised ülesanded: (i) abivahenditega 

varustamise ja nendega seotud teenuste osutamise koordineerimine; (ii) kaebuste lahendamine. 

Kuigi määrus seda ei nimeta, on praktikas kujunenud, et üleriigiline ekspertkomisjon otsustab 

kallite abivahendite (maksumusega alates 3194 EUR) ostmise hüvitamise taotlejatele. Nimetatud 

ülesanded on problemaatilised järgmistel põhjustel. 

 

Abivahendeid müüvad ning üürivad era-ettevõtted, kelle tegevust üleriigiline ekspertkomisjon 

praktikas ei koordineeri. Lisaks on küsitav, kas komisjon üldse saakski määruse alusel era-

ettevõtjate tegevust reguleerida. Määruse kohaselt on komisjon üksnes nõuandva pädevusega. 
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Sotsiaalministeeriumi selgituse kohaselt pole üleriigiline ekspertkomisjon kunagi ühtegi kaebust 

menetlenud. Vastava ülesanne ei haaku ka määruse § 5 lg 1 teise poolega, mis ütleb, et 

komisjonil on üksnes nõuandev roll. Seega ei saaks komisjon olla vaideorgani rollis. 

 

Viimasena on problemaatiline, et üleriigiline ekspertkomisjon on asunud otsustama, kas hüvitada 

isikutele kallite abivahendite ostmise ja üürimise kulud. Vastavat pädevust komisjonile määrusest 

ei tule. Määruse § 5 lg 1 teine pool ütleb, et komisjon on üksnes nõuandva pädevusega. 

 

10.2.2. Abivahendite Määruse § 5 lg 6 ei haaku määruse § 4 ja § 10 lg 7. Määruse § 5 lg 6 

kohaselt on kohalikul ekspertkomisjonil üksnes nõuandev pädevus. Samas määruse § 4 ning § 10 

lg 7 alusel peab kohalik ekspertkomisjon tegema haldusotsuseid. 

 

10.3. Ettepanek 

 

Sisupoliitiliselt analüüsida, milline pädevus üleriigilisel ja kohalikul ekspertkomisjonil olema 

peaks ning kujundada regulatsioon vastavalt. 

 

 

11. Abivahendite Määruse § 5
1
 

 

11.1. Kehtiv õigus 

 
§ 5

1
. Dokumentide loetelu 

 (1) Isikliku abivahendi kaardi saamiseks on vajalikud järgmised dokumendid: 

 1) väikeabivahendite korral perearsti või eriarsti tõend; 

 2) keerulisemate tehniliste abivahendite korral eriarsti tõend või rehabilitatsiooniplaan. 

 (2) Keerulisema tehnilise abivahendi soodustingimusel ostmiseks või laenutamiseks on vajalikud järgmised 

dokumendid: 

 1) taotlus kohalikule ekspertkomisjonile (vabas vormis); 

 2) isikliku abivahendi kaart (lisa 4); 

 3) eriarstitõend või rehabilitatsiooniplaan vastavalt sotsiaalministri poolt kehtestatud vormile; 

 4) hinnapakkumised. 

 

11.2. Hinnang 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

12. Abivahendite Määruse § 6 

 

12.1. Kehtiv õigus 

 
§ 6. Abivahendi eraldamine 

 (1) Eelisjärjekorras võimaldatakse soodustingimustel abivahendite ostmist, laenutamist või nendega seotud 

teenuseid käesoleva määruse paragrahvi 2 lõike 1 punktides 1 ja 2 märgitud taotlejatele. 

 (2) Juhul kui tehniliste abivahendite soodustingimustel müümine või laenutamine kohe ei ole võimalik, seab tehnilisi 

abivahendeid müüv ja laenutav ettevõte sisse taotlejate järjekorra, mille alusel võimaluse avanedes abivahendeid 

müüakse või laenutatakse. 
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 (3) Tehnilisi abivahendeid soodustingimustel müüvad ja laenutavad ettevõtted peavad abivahendi müümisel või 

laenutamisel tagama kliendile abivahendi sobitamise, kohandamise ning esmase kasutamise ja hooldamise 

õpetamise. 

 (4) Isikul on õigus soodustingimustel eraldatavale tehnilisele abivahendile (v.a abivahendid ühekordseks 

kasutamiseks) pärast eelmise abivahendi kasutusaja möödumist. 

 (5) Erandkorras on lühema kasutusajaga õigus saada tehnilist abivahendit isikutel, kellele abivahend on muutunud 

ebasobivaks tervislikel (nt kuulmise halvenemine) või muudel isikust mitteolenevatel (nt kasvamine lapseeas) 

põhjustel. 

 

12.2. Hinnang 

 

Abivahendite Määruse § 6 lg 3 dubleerib VÕS ja TKS regulatsiooni. Määruse § 6 lõikes 3 

sätestatud abivahendi kohandamise kohustus kattub VÕS § 208 lg 1 ja 2 sätestatud asja (lähtuvalt 

ostja soovist) valmistamise kohustusega. Määruse § 6 lg 3 sätestatud esmase kasutamise ja 

hoolduse õpetuse andmise kohustus kattub TKS § 6 lg 1 ja 2, mis sätestavad, et tehniliselt 

keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale peab tootja 

lisama kasutusjuhendi. Kasutusjuhend peab sisaldama tarbijale vajalikku teavet kauba õigeks, 

sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks ning kauba õigeks kokkupanemiseks, paigaldamiseks, 

ühendamiseks, hooldamiseks või säilitamiseks ja vajaduse korral ka hävitamiseks. Kui kaup 

koosneb mitmest osast, lisatakse kasutusjuhendisse loetelu kauba juurde kuuluvatest osadest 

(komplekti koostisosad). 

 

12.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada määruse § 6 lg 3 uues regulatsioonis. 

 

 

13. Abivahendite Määrus § 7 

 

13.1. Kehtiv õigus 

 
§ 7. Abivahendi tagastamine 

 (1) Kui eritellimusel valmistatud või kohandatud soodustingimustel eraldatud tehniline abivahend osutub 

kasutuskõlbmatuks garantiiaja jooksul, või kui rehabilitatsiooniasutus teeb kindlaks, et eraldatud abivahend isikule 

ei sobi, loetakse abivahend selle väljastanud ettevõtte praagiks, mis kuulub ümbertegemisele või vahetamisele 

väljastaja omavahendite arvelt. 

 (2) Soodustingimustel laenutatud korduvkasutusega tehnilised abivahendid kuuluvad tagastamisele neid väljastanud 

ettevõttele vastavalt kasutajaga sõlmitud lepingule. 

 

13.2. Hinnang 

 

Abivahendite Määruse § 7 peamised puudused on: 

 määruse § 7 lg 1 kordab sisuliselt VÕS § 231 lg 4 p 1 regulatsiooni. Samuti ei haaku 

määruse § 7 lg 1 osaliselt VÕS põhimõtetega (vt analüüsi p 13.2.1); 

 määruse § 7 lg 2 kordab VÕS § 334 lg 1 (vt analüüsi p 13.2.2). 

 

13.2.1. Määruse § 7 lg 1, millega antakse abivahendi ostjale õigus nõuda müügigarantii ajal 

abivahendi tasuta parandamist või asendamist, kordab VÕS § 231 lg 4 p 1, mis ütleb samuti, et 
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tarbijalemüügi puhul eeldatakse, et müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja 

tasuta parandamist või asendamist. 

 

13.2.2. Määruse § 7 lg 2, mis näeb ette, et isik peab abivahendi pärast kasutamise tähtaja 

möödumist tagastama, kordab VÕS regulatsiooni. VÕS § 334 lg 1 sätestab, et üürnik peab 

üüritud asja koos päraldistega pärast lepingu lõppemist tagastama seisundis, mis vastab asja 

lepingujärgsele kasutamisele. 

 

13.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada määruse § 7 uues regulatsioonis. 

 

 

14. Määrus § 8 

 

14.1. Kehtiv õigus 

 
§ 8. Arvestuse pidamine soodustingimustel eraldatavate tehniliste abivahendite üle 

 (1) Tehnilisi abivahendeid väljastavad ettevõtted kannavad abivahendi väljastamist puudutavad andmed isiku 

isikliku abivahendi kaardi vastavale reale. 

 (2) Ettevõte peab sellist arvestust tellimuste ja klientide kohta, mis annab ülevaate tema tegevusest klientide 

teenindamisel ja abivahendite väljastamisel. 

 (3) Ettevõte registreerib esitatud tehniliste abivahendite soodustingimustel ostu või laenutamise taotlused. Taotluste 

register sisaldab järgnevaid andmeid: taotleja nimi, isikukood, elukoht, taotluse esitamise kuupäev, ettevõtte nimetus 

kuhu taotlus esitatakse, taotletava abivahendi nimetus, abivahendi kogumaksumus, riigi osaluse protsent, 

omaosaluse protsent, kätte saamise kuupäev, ettevõtte esindaja allkiri ja kliendi allkiri. 

 (4) Ettevõtted peavad eraldi arvestust soodustingimustel laenutatud tehniliste abivahendite üle. 

 

14.2. Hinnang 

 

Määruse § 8 lg 1 kordab määruse § 3 lg 3 regulatsiooni. Mõlemad normid näevad ette, et ettevõte 

peab kandma abivahendi kaardile abivahendi kohta käivad andmed. 

 

14.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada § 8 lg 1 uues regulatsioonis. 

 

 

15. Määrus § 9 

 

15.1. Kehtiv õigus 

 
§ 9. Korraldamine ja koordineerimine 

 (1) Maakondades korraldab ja koordineerib tehniliste abivahendite alaste teenuste osutamist sotsiaalabi korras 

maavanem. 

 (2) Maavanemal on õigus korraldada vähempakkumise konkursse tehniliste abivahendite laenutamise ja ostmise 

osas. 

 (3) Tehniliste abivahendite teenuste arendamise ja kättesaadavuse parema tagamise eesmärgil on maavanemal 

õigus sõlmida ettevõtetega lepinguid kuni kolmeks aastaks. Konkreetsed teenused ja nende finantseerimise mahud 

kooskõlastatakse poolte vahel igal aastal pärast riigieelarve vastuvõtmist. 



129 

 

15.2. Hinnang 

 

Määruse § 9 peamised puudused on: 

 määruse § 9 lg 1 kordab SHS § 7 lg 1 punktis 5 sätestatut (vt analüüsi p 15.2.1); 

 määruse § 9 lg 2 annab maavanematele õiguse hankida abivahendeid, millele tuleks 

kohaldada riigihangete seadust. See säte ei oma regulatiivset mõju, kuna praktikas ei 

hangita abivahendeid riigile, vaid hüvitatakse isikule tekkinud kulud (vt analüüsi p 

15.2.2). 

 

15.2.1. Määruse § 9 lg 1 kordab juba SHS § 7 lg 1 punktis 5 sätestatut. Samuti jääb ebaselgeks, 

milles täpsemalt korraldamine ja koordineerimine seisneb. Praktikas maavalitsused vaid 

hüvitavad abivahendi ostmise ja üürimise kulud. 

 

15.2.2. Määruse § 9 lg 2 ütleb, et maavalitsused võivad korraldada vähempakkumise konkursse. 

See tähendab riigihangete seaduse kohaldamist, kuid siinjuures jääb ebaselgeks, milliseid 

vähempakkumisi nad korraldavad. Kuna maavalitsused ei hangi endale ühtegi abivahendit, vaid 

võtavad reaalsuses kulude hüvitamise kohustuse isiku eest enda kanda, ei ole selline säte vajalik. 

Pealegi ei ole riigil valikut, kas korraldada hange või mitte, kui seda kohustab tegema 

riigihangete seadus. Seetõttu on see säte üleliigne ning abivahendite regulatsiooni arvestades ka 

sisutühi. 

 

15.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Praktikas on esile kerkinud probleeme määruse § 9 lg 3 korrektse rakendamisega. Nimelt iga 

aasta sõlmib maavanem valitud ettevõtetega halduslepingud nö teenuse osutamise volitamiseks. 

Uutel ettevõtetel on raskem turule tulla, kuna lepinguid sõlmitakse tavaliselt juba väljakujunenud 

koostööpartneritega ning raha jagatakse iga aasta nende ettevõtete vahel ära. Määrus ei sea 

ettevõttele mingeid lisanõudmisi, mille alusel saaks osa ettevõtteid teistele eelistada. Sellest 

tulenevalt peaks sõlmima lepingud kõikide ettevõtetega, kes soovivad abivahendeid müüa. 

Samuti peaks iga kolme aasta tagant uute lepingute sõlmimisel sellest avalikult kuulutama, et ka 

turule alles sisenevatel ettevõtetel oleks võimalus maavalitsustega lepinguid sõlmida. Kuid 

maavalitsused ei kuuluta avalikult uute lepingute sõlmimise võimalusest ning jätkavad lepinguid 

juba neile tuttavate ettevõtetega. Selline käitumine on konkurentsi õigustamatult piirav ning 

diskrimineeriv ettevõtete suhtes. Samuti ei ole sellega ilmtingimata tagatud inimestele 

kvaliteetsemad abivahendid, kuna halva teeninduse ja ebakvaliteetse toote puhul puudub 

võimalus pöörduda teise ettevõtte juurde. 

 

15.4. Ettepanek 

 

Määruse § 9 tuleks täiesti ümber sõnastada kulude hüvitamise mitte sotsiaalteenus osutamise 

lähtepunktist. Määruse § 9 lõiked 1 ja 2 tuleks uuest regulatsioonist välja jätta. Tuleks täpsemalt 

reguleerida halduslepingute sõlmimine ning analüüsida, kas on vajalik mahtude jagamine ja kui 

on vajalik, siis kuidas see peaks toimuma nii, et ettevõtteid koheldaks võrdselt. 

 

 

16. Määrus § 10 
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16.1. Kehtiv õigus 

 
§ 10. Finantseerimine 

 (1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite ostmist, laenutamist ja nendega seotud teenuseid finantseeritakse 

sotsiaalabi korras: 

 1) riigieelarvest maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kuludeks 

määratud vahendite arvelt lähtudes käesolevast määrusest; 

 2) ravikindlustuse vahenditest lähtudes Eesti Haigekassa poolt sõlmitud lepingutest; 

 3) valla- või linnaeelarvetest lähtudes kohalike omavalitsusorganite kehtestatud korrast. 

 (2) Hoolekande- ja kinnipidamisasutustes viibivatele isikutele vajalike tehniliste abivahendite ostmist ja laenutamist 

ning nendega seotud teenuseid finantseeritakse asutuse eelarvest, välja arvatud hoolekandeasutustes viibivatele § 2 

lõikes 1 nimetatud isikutele määratud individuaalsed tehnilised abivahendid, mida finantseeritakse vastavalt 

käesolevale määrusele. 

 (3) Sotsiaalminister jaotab vastavalt kehtestatud korrale igal eelarveaastal maavalitsustele rahalised vahendid 

tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja laenutamise kompenseerimiseks. 

 (4) Maavalitsustel on õigus jätta riigieelarvest maavalitsustele tehniliste abivahendite soodustingimustel ostmise ja 

laenutamise kuludeks määratud vahendeid reservi kuni 25% ulatuses. Reservi kasutamiseks teeb maavanemale 

ettepaneku kohalik ekspertkomisjon. 

 (5) [Kehtetu RTL 2006, 9, 170 - jõust. 01.02.2006]  

 (6) Abivahendi eest tasumisel kaetakse abivahendi maksumusest riigi osaluse protsent pärast isiku omaosaluse 

protsendi tasumist või ettevõtte poolt maavalitsusele esitatud isiku ning ettevõtte vahel koostatud kirjaliku 

maksegraafiku esitamist koos ettevõttepoolse kirjaliku kinnitusega vähemalt ühe osamakse tasumise kohta. 

 (7) Isiku omaosalus on abivahendi maksumuse ja käesoleva määruse lisas 1 või lisas 2 kindlaks määratud riigi 

osaluse vahe, kuid mitte väiksem kui 6,39 eurot. Erandkorras võib kohaliku ekspertkomisjoni otsusega abivahendi 

omaosalust vähendada 5 protsendini abivahendi kogumaksumusest, lähtudes otsuse tegemisel taotleja ja tema 

perekonna majanduslikest võimalustest omaosaluse tasumiseks või abivahendi soetamisest tingitud lisakulude 

kõrgest tasemest. 

 (8) Lõikes 7 sätestatut ei kohaldata määruse lisas 1 toodud naha kaitse ja puhastamise vahendite, uriini suunavate 

abivahendite, uriinikogujate ja uriini absorbeerivate abivahendite kohta ning abivahendite laenutuse teenuse kohta. 

 (9) Lisas 1 ja 2 nimetatud abivahendite puhul moodustab riigi osalus laenutuse ja müügi korral: 

 1) 50 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele eriarsti tõendi alusel; 

 2) 90 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 18-aastasele lapsele, kellele on määratud puue puuetega inimeste 

sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses või kellel on kuulmislangus alates 30 detsibellist; 

 3) 90 protsenti, kui abivahendit taotletakse kuni 24-aastasele isikule, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis, 

kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või kõrgkoolis ning kes vastab käesoleva määruse § 2 lg 1 punktis 2 

sätestatud nõuetele. 

 

16.2. Hinnang 

 

Abivahendite Määruse § 10 lg 1 punkt 2 on üleliigne, kuna Abivahendite Määruse regulatsiooni 

esemeks ei ole ravikindlustuse rahastamine. Samuti on üleliigne § 10 lg 1 punkt 3, kuna 

Abivahendite Määruse regulatsiooni esemeks ei ole ka valla- või linnavalitsuse eelarve 

korraldamine. 

 

16.3. Ettepanek 

 

Uuest regulatsioonist välja jätta § 10 lg 1 punktid 2 ja 3. 

 

 

17. Määrus § 11 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/983257
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17.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11. Aruandlus 

 (1) Soodustingimustel tehnilisi abivahendeid müüvad ja laenutavad ettevõtted esitavad maavalitsustele kvartaalse 

aruande soodustingimustel müüdud ja laenutatud abivahendite kohta sotsiaalministri kehtestatud aruandevormi 

«Proteesid, ortopeedilised ja muud abivahendid» (lisa 5) kohaselt ja registri kohta, mis sisaldavad paragrahvi 8 

lõikes 3 toodud andmeid. 

 (2) Maavalitsused esitavad Sotsiaalministeeriumile iga kvartali järgneva kuu 20. kuupäevaks aruanded nendega 

lepingulistes suhetes olevate ettevõtete poolt soodustingimustel müüdud ja laenutatud abivahendite kohta käesoleva 

määruse lisas 5 toodud vormi kohaselt ja aruanded taotlejate registri kohta, mis sisaldab § 8 lg 3 toodud andmeid. 

[RTL 2006, 9, 170 - jõust. 01.02.2006]  

 (3) Aruanded esitatakse elektrooniliselt (disketil või elektroonilise kirja lisana) ja paberkandjal. 

 

17.2. Hinnang 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

18. Määrus § 12 

 

18.1. Kehtiv õigus 

 
§ 12. Kontroll abivahendite teenuse osutamise üle 

 (1) Soodustingimustel tehniliste abivahendite müümist ja laenutamist ettevõtetes on õigus kontrollida maavalitsustel 

ja Sotsiaalministeeriumil. 

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutustel on õigus teha soodustingimustel tehnilisi abivahendeid 

müüvatele ja laenutavatele ettevõtetele ettepanekuid teenuste kvaliteedi parandamiseks, lepingute muutmiseks või 

lõpetamiseks. 

 

18.2. Hinnang 

 

Abivahendite Määruse § 12 lg 1 on üle vaatamisel seoses korrakaitse seaduse menetlusega. 

 

Määruse § 12 lõikes 2 on sätestatud õigus teha ettevõtetele ettepanekuid teenuse kvaliteedi 

parandamiseks, lepingute muutmiseks või lõpetamiseks. Säte ei oma regulatiivset mõju. 

Juriidiliselt mitte siduvaid ettepanekuid võib teha ka ilma, et selline võimalus oleks määrusega 

sätestatud. 

 

18.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada määruse § 12 uues regulatsioonis samal kujul. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/983257
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3.3.7. REHABILITATSIOONITEENUSE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. SHS § 11
1
 „Rehabilitatsiooniteenus“ 

 

1.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

1
.  Rehabilitatsiooniteenus 

Rehabilitatsiooniteenus on isiku iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja töötamise või tööle asumise 

soodustamiseks osutatav teenus, mille raames: 

1) koostatakse isikule puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §-s 2
1
 sätestatud nõuetele vastav isiklik 

rehabilitatsiooniplaan (edaspidi rehabilitatsiooniplaan) kehtivusega kuus kuud kuni viis aastat. Alaealisele 

koostatakse rehabilitatsiooniplaan kehtivusega kuus kuud kuni kolm aastat; 

2) osutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud loetelus nimetatud ning rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid; 

3) juhendatakse isikut, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
1
 peamisteks puudusteks on: 

 selguse huvides võiks riikliku rehabilitatsiooniteenuse eesmärgi sätestada eraldi paragrahvis 

(vt analüüsi punkt 1.2.1); 

 SHS § 11
1
 p 1 viitab, et osa riikliku rehabilitatsiooniteenuse normistikust on reguleeritud 

PISTSis. Selgem oleks, kui kogu rehabilitatsiooniteenust puudutav regulatsioon oleks 

koondatud ühte õigusakti (vt analüüsi punkt 1.2.2). 

 

1.2.1. SHS § 11
1
 sissejuhatav lause sätestab rehabilitatsiooniteenuse eesmärgi, milleks on isiku 

iseseisva toimetuleku, sotsiaalse integratsiooni ja töötamise või tööle asumise soodustamine. 

Seaduse või normi eesmärki on mõttekas reguleerida selleks, et anda haldusorganitele juhis 

määratlemata õigusmõistete sisustamiseks ning kaalutlusotsuste langetamiseks. Selline eesmärgi 

sätestamine kujutab endast piiride andmist, mille raames on haldusorganil võimalik langetada 

õiguspärane otsus. Selguse huvides võiks kaaluda rehabilitatsiooniteenuse eesmärgi sätestamist 

eraldi paragrahvis. Samuti võib olla vajalik selle sisu täpsustada (seonduvalt vt analüüsi punkt 

1.3). 

 

1.2.2. SHS § 11
1
 punkti 1 kohaselt koostatakse rehabilitatsiooniteenuse raames 

rehabilitatsiooniplaan, mille nõuded on sätestatud PISTS-is. Selliselt on rehabilitatsiooniteenuse 

regulatsioon ebavajalikult killustatud. Selgem oleks, kui kogu rehabilitatsiooniteenust puudutav 

regulatsioon oleks koondatud ühte õigusakti 
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1.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Üheks rehabilitatsiooniteenusega seonduvaks probleemiks on mõiste „rehabilitatsioon“ 

kasutamine. Tavatähenduses tähistab sõna „rehabilitatsioon“ tervise, toimetuleku või töövõime 

taastamist
86

. Sõna „rehabilitatsioon“ tuleneb ladina keelest, tähendades millegi heastamist ja taas 

tunnustamist. Rehabilitatsiooni üldine eesmärk on suunatud haavatavate inimeste eluolu 

parandamisele ja nende osalemise suurendamisele ühiskonnas. Üldise eesmärgi täitmiseks on 

mitmeid meetodeid ja programme, mis on suunatud erinevatele sihtgruppidele: füüsilise ja/või 

vaimse puudega inimestele, traumajärgses seisundis inimestele, krooniliste terviseprobleemidega 

inimestele, sõltuvusprobleemidega inimestele, vangist vabanenutele, muulastele, kuriteo või 

õnnetuse ohvritele, käitumishälbega lastele, tööealistele, eakatele jne. Nii on rehabiliteeriva 

toimega mitmed ravimisega seotud teenused, kui ka haridust või töötamist toetavad KOV-ide kui 

ka riigi pakutavad teenused. Seetõttu on oluline mõista, et terminit rehabilitatsioon kasutatakse 

erinevates valdkondades ning rehabiliteeriva iseloomuga võivad olla mitmed tegevused ja 

teenused, mille eesmärk on toetada ja arendada inimese toimetulekut ja elukvaliteeti.
87

 Seetõttu 

tuleb nõustuda PITRA töörühma ettepanekuga, et rehabilitatsiooni mõiste paljususest tulenevate 

probleemide ennetamiseks ja SHS alusel reguleeritud rehabilitatsiooniteenuse eristamiseks 

teistest rehabiliteerivatest tegevustest, võiks kaaluda teenusele uue nimetuse andmist. 

 

1.4. Ettepanek 

 

Kaaluda riikliku rehabilitatsiooniteenuse eesmärgi reguleerimist eraldi paragrahvis; kogu 

riiklikku rehabilitatsiooniteenust puudutava regulatsiooni sätestamist ühes õigusaktis, mitte 

killustatuna SHSis ja PISTSis. 

 

 

2. SHS § 11
2
 „Riigi osutatava rehabilitatsiooniteenuse saamiseks õigustatud isikud“ 

 

2.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

2
.  Riigi osutatava rehabilitatsiooniteenuse saamiseks õigustatud isikud 

(1) Õigus riigi osutatavale rehabilitatsiooniteenusele on: 

1) isikul, kellel on puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 tähenduses; 

2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2
1
 lõikes 2 nimetatud isikul; 

3) alaealiste komisjoni otsusel alaealise mõjutusvahendite seaduse § 1 lõigetes 2 ja 3 nimetatud isikul; 

4) 16-aastasel kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud 

psüühikahäirega isikul, kelle töövõime kaotus on vähemalt 40 protsenti. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule rehabilitatsiooniteenuse raames osutatavate teenuste loetelu, 

teenuste hinnad ning ühel kalendriaastal riigi finantseeritava rehabilitatsiooniteenuse maksimaalse maksumuse ühe 

isiku kohta kehtestab Vabariigi Valitsus. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule ja vajaduse korral lõike 1 punktides 1–3 nimetatud alla 16-

aastase isiku esindajale osutatava majutuse hinnad ning ühel kalendriaastal riigi finantseeritava majutuse 

maksimaalse maksumuse ühe isiku kohta, kui rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks on otstarbekas isiku 

ööpäevaringne viibimine rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohas, kehtestab Vabariigi Valitsus. 

                                                           
86

 ÕS ütleb: rehabiliteerima tähendab tervist v toimetuleku- ja töövõimet taastama, http://portaal.eki.ee/dict/qs/  
87

 Rehabilitatsiooni protsessi etapid, PITRA 2 Lõppraport lk 10, 

http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/PITRA_202_20L6ppraport_1_.pdf  

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=103032011016&id=117122010035
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=103032011016&id=117122010035
http://portaal.eki.ee/dict/qs/
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Sotsiaalvaldkond/PITRA_202_20L6ppraport_1_.pdf
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(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule ja vajaduse korral tema esindajale, kelle elukohad asuvad 

väljaspool kohaliku omavalitsuse üksust, kus on rehabilitatsiooniteenuse osutamise asukoht, sõidukulude hüvitamise 

tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
2
 peamised puudused on: 

 SHS § 11
2
 lg 1 p 3 on koosmõjus AMVS-iga vastuoluline, kuna AMVS § 1 lõigetes 2 ja 3 

nimetatud isikutele kohaldatakse rehabilitatsiooniteenust kui ühte mõjutusvahendit mitte ei 

ole tegemist isiku valikuõigusega taotleda teenust (vt analüüsi punkt 2.2.1); 

 SHS § 11
2
 lg 2 võiks reguleerida rehabilitatsiooniteenuse sisu sätestavas paragrahvis (vt 

analüüsi punkt 2.2.2); 

 SHS § 11
2
 lg 3-4 võiks reguleerida eraldi paragrahvis (vt analüüsi punkt 2.2.3). 

 

2.2.1. SHS § 11
2
 lg 1 punktis 3 nimetatud isikud ei taotle ise teenust, vaid nad saadetakse 

teenusele alaealiste komisjoni otsusel alusel (siinjuures vt ka SHS §11
6 

lg 2). AMVS § 13 lõike 3 

alusel määrab alaealiste komisjon peale alaealise õiguserikkumise asja arutelu alaealisele 

käesoleva seaduse paragrahv 3 lõike 1 punktides 1–8 ettenähtud mõjutusvahendeid. Üheks 

viidatud mõjutusvahendiks võib olla rehabilitatsiooniteenus. Mõjutusvahend määratakse 

alaealiste komisjoni otsusega, mis AMVS § 24 lõike 4 kohaselt allkirjastatakse komisjoni tööd 

juhtinud isiku poolt ning edastatakse alaealisele ja tema esindajale allkirja vastu kätteandmisega 

ja mõjutusvahendi kohaldajale posti teel. Seega ei ole SHS § 11
2
 lg 1 punktis 3 nimetatud isikutel 

valikut, kas taotleda teenust või mitte, sest nad suunatakse teenusele AMVS § 24 lõike 4 alusel. 

 

2.2.2. Kuna SHS § 11
2 

sätestab õigustatud isikute ringi ning ei käsitle teenuse olemuse 

selgitamist, oleks selgem, kui volitusnorm teenuste loetelu kehtestamiseks asuks teenust 

selgitavas paragrahvis, mitte õigustatud isikute paragrahvis. 

 

2.2.3. Kuna SHS § 11
2
 sisuks on reguleerida riiklikule rehabilitatsiooniteenusele õigustatud 

isikute ring, oleks selgem, kui SHS § 11
2
 lg 3 ja 4, mis sätestavad transpordi ja majutuse 

maksumuse hüvitamise alused, oleks sätestatud eraldi paragrahvis. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Kaaluda SHS § 11
2
 lg 1 p 3 vastuolu kõrvaldamist AMVS § 24 lg 4; sätestada SHS § 11

2 
lg 2 

riikliku rehabilitatsiooniteenuse sisu reguleeriva õigusnormi juures; sätestada SHS § 11
2 

lg 3-4 

eraldiseisvas õigusnormis. 

 

 

3. SHS § 11
3
 „Rehabilitatsiooniteenuse osutamine“ 

 

3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

3
.  Rehabilitatsiooniteenuse osutamine 

(1) Käesoleva seaduse § 11
2
 lõikes 1 nimetatud isikutele rehabilitatsiooniteenuse osutamise tagab 

Sotsiaalkindlustusamet. 

(2) Rehabilitatsiooniteenust osutavad käesoleva seaduse § 11
2
 lõikes 1 nimetatud isikutele ka need valitsusasutuste 

hallatavad asutused, kellel rehabilitatsiooniteenuse osutamine on põhimäärusejärgne ülesanne ning kes on 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=103032011016&id=117122010035
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registreeritud rehabilitatsiooniteenuse osutajana majandustegevuse registris majandustegevuse registri seaduse 

tähenduses. 

(3) Rehabilitatsiooniteenuse osutamist käesoleva seaduse § 11
2
 lõikes 1 nimetatud isikutele finantseeritakse 

riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti eelarve kaudu. 

 

3.2. Hinnang kehtivale regulatsioonile 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

4. SHS § 11
4 

„Rehabilitatsiooniteenuse osutamise täitmiseks volitamine“ 

 

4.1. Eesti kehtiv õigus 
 
§ 11

4
.  Rehabilitatsiooniteenuse osutamise täitmiseks volitamine 

(1) Sotsiaalkindlustusamet võib rehabilitatsiooniteenuse osutamise halduslepinguga volitada täitmiseks ühele või 

mitmele majandustegevuse registris majandustegevuse registri seaduse tähenduses rehabilitatsiooniteenuse 

osutajana registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjale, juriidilisele isikule või kohaliku omavalitsuse asutusele. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu sõlmimisele kohaldatakse halduskoostöö seaduses 

sätestatut, välja arvatud halduskoostöö seaduse § 5, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi. 

(3) Rehabilitatsiooniteenuse osutamise täitmiseks volitamise otsustab ning halduslepingu sõlmib 

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor. 

(4) Sotsiaalkindlustusamet avaldab teate halduslepingu sõlmimise kavatsuse kohta vähemalt ühes üleriigilise 

levikuga päevalehes ning Sotsiaalkindlustusameti veebiaadressil. Vajaduse korral võib Sotsiaalkindlustusamet 

avaldada kalendriaasta kestel halduslepingu sõlmimise kavatsuse kohta lisateate. 

(5) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja esitab ühe kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teate 

avaldamist Sotsiaalkindlustusametile halduslepingu sõlmimiseks kirjaliku taotluse. 

(6) Sotsiaalkindlustusamet sõlmib halduslepingu rehabilitatsiooniteenuse osutajatega, kes vastavad käesolevas 

seaduses ja halduskoostöö seaduses sätestatud nõuetele, kolme kuu jooksul pärast iga-aastase riigieelarve seaduse 

väljakuulutamist. Kui Sotsiaalkindlustusamet avaldab kalendriaasta jooksul lisateate halduslepingu sõlmimise 

kavatsuse kohta, sõlmib Sotsiaalkindlustusamet halduslepingu rehabilitatsiooniteenuse osutajatega, kes vastavad 

käesolevas seaduses ja halduskoostöö seaduses sätestatud nõuetele, kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi 

lõikes 4 nimetatud teate avaldamist. 

(6
1
) Haldusleping sõlmitakse kolmeks aastaks. Rehabilitatsiooniteenuse osutaja taotlusel võib halduslepingu sõlmida 

vähemaks kui kolmeks aastaks, kuid mitte vähemaks kui üheks aastaks. 

(7) Sotsiaalkindlustusamet võib teha rehabilitatsiooniteenuse osutajaga halduslepingu sõlmimisest keeldumise 

otsuse, kui: 

1) rehabilitatsiooniteenuse osutaja ei vasta käesolevas seaduses või halduskoostöö seaduses sätestatud nõuetele; 

2) Sotsiaalkindlustusamet ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja ei jõua kokkuleppele lepingu tingimustes, välja arvatud 

käesolevas seaduses sätestatud rehabilitatsiooniteenuse osutamisele kehtestatud nõuded ja rehabilitatsiooniteenuse 

osutamise tasu; 

3) rehabilitatsiooniteenuse osutaja on rikkunud eelmises rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti 

vahel sõlmitud lepingus kokkulepitud tingimusi. 

 

4.2. Hinnang kehtivale regulatsioonile 

 

SHS § 11
4
 peamised puudused on: 

 SHS § 11
4
 puhul ei ole piisavalt selge, kas SKA on SHS § 11

4
 lg 1 alusel kaalutlusõigus 

otsustada, kas haldusülesannet delegeerida või on era-õiguslikul isikul või KOVil SHS § 11
4
 

lg 6 alusel subjektiivne avalik õigus nõuda delegeerimise lepingu sõlmimist, kui ta vastab 

seaduses sätestatud tingimustele (vt analüüsi punkt 4.2.1); 



136 

 juhul kui SKA-l haldusülesande delegeerimise osas kaalutlusõigust pole, on kehtiv õigus 

problemaatiline järgmistel põhjustel (vt analüüsi punkt 4.2.2): 

(i) SHS § 11
4
 lg 2 ei haaku HKTS § 1 lõikega 2; 

(ii) SHS § 11
4
 lg 7 p 2 ei haaku SHS § 11

4
 lõikega 6, kuivõrd rehabilitatsiooniteenuse 

osutaja võimalus realiseerida oma subjektiivset avalikku õigust seatakse sõltuma sellest, 

kas isik jõuab SKA-ga vähem olulistes lepingu tingimustes kokkuleppele; 

 SHS § 11
4
 lg 7 p 1 dubleerib SHS § 11

4
 lg 6 (vt analüüsi punkt 4.2.3); 

 SHS § 11
4
 lg 7 p 3 dubleerib HKTS § 12 lg 2 p 5 regulatsiooni (vt analüüsi punkt 4.2.4). 

 

4.2.1. Haldusülesannete delegeerimise puhul võib seadusandja jätta haldusorganile 

valikukaalutlusõiguse selle üle, kas haldusülesannet delegeerida
88

 ning kui delegeerida, siis 

millises mahus (praegusel juhul nt kas kõigi klientide osas või nt üksnes 20% klientide osas ning 

ülejäänud 80%-le osutada teenust ise). See tähendab, et seadusandja võib ka ette näha, et 

haldusorgan on kohustatud isiku vastavusel seaduses sätestatud tingimustele isikuga 

haldusülesande delegeerimise lepingu sõlmima. Riikliku rehabilitatsiooniteenuse regulatsioon ei 

ole selles küsimuses piisavalt selge. 

 

Ühelt poolt näib SHS § 11
4
 sätestavat, et SKA võib haldusülesande delegeerida, kuid ei pea seda 

tegema. Sellele viitavad järgmised normid: 

(i) SHS § 11
4
 lg 1 kasutab sõna „võib“, mis näib grammatiliselt viitavat sellele, et SKA 

võib delegeerida, aga ei pea seda tegema; 

(ii) SHS § 11
4
 lg 2 ütleb, et kohaldamisele kuulub HKTS – halduskoostöö seaduse § 1 lg 

2 kohaselt kohaldatakse HKTS-i regulatsiooni üksnes juhul, kui haldusorganil on 

haldusülesande delegeerimise või delegeerimata jätmise osas kaalutlusõigus. Kui 

kaalutlusõigus puudub, siis HKTS ei kohaldu; 

(iii) lisaks sätestab SHS § 11
3
 lg 1, et SKA tagab rehabilitatsiooniteenuse osutamise, 

millest võib järeldada, et SKA võib vastavat teenust ka ise osutada. Pole välistatud, et 

SKA osutab teenust sellises mahus (s.t nii paljudele õigustatud isikutele), et riiklik 

ülesanne saab täidetud (ehk kõigile õigustatud isikutele saab teenus osutatud) ning 

delegeerimise vajadus puudub või on väiksemahuline; 

(iv) samuti sätestab SHS § 11
3
 lg 2, et rehabilitatsiooniteenust võivad osutada ka 

valitsusasutuste hallatavad asutused, mis viitab taas sellele, et pole välistatud, et riik 

täidab haldusülesande enda organite kaudu ning delegeerimise vajadus langeb ära või 

on väiksemahuline. 

 

Teiselt poolt näib, et SKA-l kaalutlusõigus puudub, kuivõrd rehabilitatsiooniteenuse osutajatele, 

kes vastavad seaduses sätestatud kriteeriumitele, näib olevat sätestatud subjektiivne avalik õigus 

nõuda haldusülesande delegeerimist. Sellele viitavad järgmised normid: 

(i) SHS § 11
4
 lg 2 ütleb, et riikliku rehabilitatsiooniteenuse delegeerimisel ei kuulu 

kohaldamisele HKTS § 5, mis sätestab delegeerimise kaalutlusotsuse tegemise reeglid 

ning sisu. Jääb mulje, et seadusandja pole soovinud, et SKA kaalutleks. Kui SKA-l 

kaalutlemise ruum puudub, järeldub, et SKA on kohustatud ülesande delegeerima; 

(ii) SHS § 11
4
 lg 6 sätestab, et kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja vastab seaduses 

sätestatud tingimustele, siis on SKA kohustatud kolm kuud pärast iga-aastase 

                                                           
88

 Nele Parrest, Anno Aedmaa. Haldusleping. Tallinn 2004, lk 27. Kättesaadav internetis: 

http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf 

http://www.riigikantselei.ee/failid/Haldusleping.pdf
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riigieelarve avaldamist temaga halduslepingu sõlmima. Näib, et seadusandja on 

soovinud, et SKA sõlmiks delegeerimise lepinguid vähemalt kord aastas ning vastav 

leping tuleb sõlmida iga isikuga, kes seaduses sätestatud nõuetele vastab. 

 

Käesoleva analüüsi raames ei võeta seisukohta, kumma tõlgenduse kasuks oleks õigem otsustada. 

Analüüsi eesmärgiks on lihtsalt ebaselgus esile tuua ning teha ettepanek selle kõrvaldamiseks. 

 

4.2.2. Juhul kui SHS § 11
4
 tuleks tõlgendada selliselt, et SKA-l haldusülesande delegeerimise 

osas kaalutlusõigus puudub, on kehtiv SHS § 11
4
 järgmistel põhjustel problemaatiline: 

(i) SHS § 11
4
 lg 2 ei haaku HKTS-iga. SHS § 11

4
 lõikest 2 tuleneb, et SKA peab 

halduslepingu sõlmimisel juhinduma HKTS’ist. HKTS § 1 lg 2 aga ütleb, et juhul kui 

delegeerimise osas kaalutlusõigus puudub, HKTS-ist ei lähtuta. Seega on tegemist 

vastuolulise regulatsiooniga – SHS ütleb, et HKTS-ist tuleb juhinduda, samas kui 

HKTS ise ütleb, et seda ei pea tegema; 

(ii) SHS § 11
4
 lg 6 ei haaku SHS § 11

4
 lg 7 punktiga 2. Kui vaadeldava paragrahvi lõige 6 

näib sätestavat, et rehabilitatsiooniteenuse osutajal on subjektiivne avalik õigus nõuda 

riigilt teatud käitumist (haldusülesande üle andmist), siis sama paragrahvi lg 7 punkti 

2 kohaselt võib haldusorgan keelduda selle subjektiivse õiguse rahuldamisest, kui 

haldusorgan ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja ei jõua ülesande sisu mitte 

puudutavates halduslepingu tingimustes kokkuleppele (nt maksete tegemise kord, 

omavaheliste teadete edastamise kord). Selline juriidiline konstruktsioon on 

ebasoovitav, kuna ta on vasturääkiv. Subjektiivne avalik õigus tähendab, et riik peab 

teatud kindlal viisil käituma. Juhul, kui riik vastaval kindlal viisil käituma ei pea, siis 

ei saa rääkida ka subjektiivse avaliku õiguse olemasolust. Praegu on kehtestatud 

regulatsioon, kus ühelt poolt riigil nagu on absoluutne kohustus delegeerida, teiselt 

poolt aga ei pea riik seda ilmtingimata tegema. Isikul on põhjust küsida, kas tal on siis 

õigus nõuda (sh kohtu kaudu) delegeerimise lepingu sõlmimist või mitte. 

Kodifitseerimise käigus on vajalik kirjeldatud ebaselgus kõrvaldada. Üheks 

lahendusvariandiks on mitte kehtestada rehabilitatsiooniteenuse osutajale subjektiivset 

avalikku õigust delegeerimise lepingule. 

 

4.2.3. SHS § 11
4
 lg 7 p 1 dubleerib sisuliselt SHS § 11

4
 lg 6. Mõlemad õigusnormid ütlevad, et 

haldusülesande saab delegeerida üksnes juhul, kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja vastab 

seaduses sätestatud nõuetele. 

 

4.2.4. SHS § 11
4
 lg 7 p 3 dubleerib sisuliselt HKTS § 12 lg 1 ja lg 2 p 5 regulatsiooni. SHS norm 

ütleb, et SKA võib keelduda haldusülesande delegeerimisest, kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja 

on rikkunud eelmises rehabilitatsiooniteenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud 

lepingus kokkulepitud tingimusi. HKTS viidatud normidest tuleneb, et haldusülesande võib 

delegeerida üksnes usaldusväärsele isikule. Üheks usaldusväärsuse kriteeriumiks on temaga 

varasemalt sõlmitud halduslepingute mitte rikkumine. 

 

4.3. Ettepanek 

 

Kodifitseerimise käigus tuleks reguleerida selgemalt, kas Sotsiaalkindlustusametil on õigus 

kaalutleda, kas haldusülesanne delegeerida või mitte. Kaaluda SHS § 11
4
 lg 7 punktides 1 ja 3 

dubleeriva regulatsiooni kaotamist. 
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5. SHS § 11
5
 „Rehabilitatsiooniteenuse osutamise täitmiseks volitamise haldusleping“ 

 

5.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

5
. Rehabilitatsiooniteenuse osutamise täitmiseks volitamise haldusleping 

(1) Halduslepinguga kohustub rehabilitatsiooniteenuse osutaja osutama käesoleva seaduse § 11
2
 lõikes 1 nimetatud 

isikutele rehabilitatsiooniteenust ja lepingupoolte kokkuleppel vajaduse korral ka majutust rehabilitatsiooniteenuse 

saajale ning käesoleva seaduse § 11
2
 lõike 1 punktides 1–3 nimetatud alla 16-aastase isiku esindajale ning 

Sotsiaalkindlustusamet kohustub tasuma rehabilitatsiooniteenuse osutajale lepingus kokkulepitud korras pärast 

isikule rehabilitatsiooniteenuse osutamist käesoleva seaduse § 11
2
 lõike 2 alusel kehtestatud määrades. 

(2) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamiseks esitatava arve vormi ning 

arve alusel kulude hüvitamise korra ja tingimused kehtestab sotsiaalminister. 

(3) Halduslepingus võib kokku leppida, et rehabilitatsiooniteenuse osutaja osutab rehabilitatsiooniteenust ainult 

käesoleva seaduse § 11
2
 lõike 1 punktis 1, 2, 3 või 4 nimetatud isikutele. 

(4) Lisaks halduskoostöö seaduses sätestatud tingimustele määratakse halduslepingus kindlaks tähtaeg, mille jooksul 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja on kohustatud käesoleva seaduse § 11
2
 lõikes 1 nimetatud isikutele 

rehabilitatsiooniteenust osutama. 

 

5.2. Hinnang kehtivale regulatsioonile 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

6. SHS § 11
6
 „Rehabilitatsiooniteenuse taotlemine“ 

 

6.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

6
.  Rehabilitatsiooniteenuse taotlemine 

(1) Rehabilitatsiooniteenuse saamiseks esitab isik Sotsiaalkindlustusametile taotluse. Taotluse vormi ning nõutavate 

dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister. 

(2) Käesoleva seaduse § 11
2
 lõike 1 punktis 3 nimetatud isik esitab rehabilitatsiooniteenuse saamiseks 

Sotsiaalkindlustusametile alaealiste komisjoni otsuse, milles on mõjutusvahendina määratud rehabilitatsiooniteenuse 

osutamine. 

(3) Lisaks taotlusele esitab: 

1) käesoleva seaduse § 11
2
 lõike 1 punktis 1 nimetatud täisealine isik, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga 

psüühikahäire, arstitõendi, milles on märgitud ära psüühikahäire esinemine, ja 

2) käesoleva seaduse § 11
2
 lõike 1 punktis 4 nimetatud isik enda terviseseisundi kohta arstitõendi, milles on märgitud 

psüühikahäire ja teadaolevate somaatiliste haiguste esinemine. 

(3
1
) Käesoleva paragrahvi lõiget 3 ei kohaldata riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud 

vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga isiku suhtes, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud 

raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret. 

(4) Sotsiaalkindlustusamet otsustab, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul, 

rehabilitatsiooniteenuse osutamise või sellest keeldumise kümne tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamisest. 

(5) Kui isikul on õigus saada rehabilitatsiooniteenust, väljastab Sotsiaalkindlustusamet talle suunamiskirja 

rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Suunamiskirja vormi kehtestab sotsiaalminister. 

(6) 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. 

(7) Sotsiaalkindlustusamet võib isiku taotlusel ennistada rehabilitatsiooniteenuse saamiseks rehabilitatsiooniteenuse 

osutaja poole pöördumise tähtaja, kui see on mööda lastud mõjuval põhjusel. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=103032011016&id=101112010016
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=103032011016&id=101112010016
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=103032011016&id=101112010016
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6.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
6
 peamised puudused on: 

 SHS § 11
6
 lg 2 on vastuolus AMVS § 24 lõikega 4 (vt analüüsi punkt 6.2.1); 

 SHS § 11
6
 lg 4 ja 5 võiks olla ühendatud üheks volitusnormiks, mis sätestab SKA-le 

nõutava kaalutlusruumi (vt analüüsi punkt 6.2.2); 

 SHS § 11
6
 lg 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri 28. veebruari 2005.a määruse nr 35 

„Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, 

rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude 

hüvitamise arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused“ lisa 2 

„Suunamiskirja vorm“ (edaspidi Suunamiskirja Vorm) võib olla põhiseadusega 

vastuolus (vt analüüsi punkt 6.2.3). 

 

6.2.1. SHS § 11
6 

lg 2 ütleb, et õigustatud isik esitab ise SKA-le alaealiste komisjoni otsuse 

teenuse saamiseks. Samas AMVS § 24 lg 4 sätestab, et alaealiste komisjoni otsus edastatakse 

alaealisele ja tema esindajale allkirja vastu kätteandmisega ja mõjutusvahendi kohaldajale posti 

teel. Seega on SHS vastav säte vastuolus AMVS-ga. Praktikas on lähtutud AMVS-s sätestatust. 

 

6.2.2. Võiks kaaluda SHS § 11
6
 lg 4 ja 5 ühendamist üheks volitusnormiks, mis annaks SKA-le 

vajaliku kaalutlusruumi (diskretsiooniruumi osas vt ka analüüsi punkt 6.2.2). Siinkohal pole 

välistatud, et uus regulatsioon on siiski selgem, kui SKA-le antavad volitused on sõnastatud 

eraldiseisvates lõigetes. 

 

SHS § 11
6
 lõikest 4 nähtub, et pärast taotluse saamist teeb SKA haldusotsuse selle kohta, kas isik 

on rehabilitatsiooniteenusele õigustatud isikuks või mitte. Tegemist on SKA 

otsustuskaalutlusotsusega ehk kas-kaalutlusotsusega. 

 

Järgnevalt peab SKA SHS § 11
6
 lg 5 alusel väljastama isikule suunamiskirja, mis on samuti 

käsitletav haldusotsusena, täpsemalt valikukaalutlusotsusena, vastates kõigile haldusakti 

tunnustele: 

 suunamiskirja üheks pooleks on haldusorgan – SKA; 

 mõjutatud isikuks on haldusväline isik – rehabilitatsiooniteenuse taotleja; 

 reguleeritakse üksikjuhtumit; 

 viiakse ellu haldusõiguslikku avalikku õigust – suunamiskiri antakse SHS § 11
6
 lg 5 

alusel; 

 suunamiskirjal on reguleeriv iseloom.
89

 Suunamiskirja Vormist nähtub, et muuhulgas 

reguleeritakse suunamiskirjas, millistele tegevustele isikul rehabilitatsiooniteenuse 

osutamise raames õigus on (s.t SKA teostab valikukaalutlusõigust). Lisaks on 

suunamiskirjas sätestatud SHS § 11
6
 lg 5 alusel kõrvaltingimus – juhul, kui isik ei pöördu 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja poole teatud tähtaja jooksul, kaotab isik õiguse 

sotsiaalhüvitisele selle haldusmenetluse raames. Sellisel juhul peab isik alustama 

haldusmenetlust teenuse saamiseks uuesti. Vastav kõrvaltingimuse regulatsioon (SHS § 

11
6
 lg 5) on analoogne HMS § 53 lg 1 p 1 regulatsiooniga, mis lubab haldusakti 

kehtivusaja piiramist. 

                                                           
89

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 123-127. 
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6.2.3. SHS § 11
6
 lg 5 alusel kehtestatud sotsiaalministri 28. veebruari 2005.a määruse nr 35 

„Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, 

rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise 

arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused“ lisa 2 „Suunamiskirja vorm“ 

(edaspidi Suunamiskirja Vorm) võib ületada volitusnormi piire. SHS § 11
6
 lõikest 5 ei nähtu, et 

sotsiaalminister võiks anda SKA-le selles menetlusetapis valikukaalutlusõigust otsustada, 

millistele tegevustele rehabilitatsiooniteenuse raames isikul õigus on. SHS tekstist võiks eeldada, 

et suunamiskiri kujutab endast üksnes infovoldikut teenuse osutajate nimekirjaga. Nii see aga 

pole. Suunamiskirja Vormi alusel otsustab SKA, kas isikul on õigus rehabilitatsiooniplaani 

koostamisele ja täitmise juhendamisele või üksnes rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas märgitud 

teenuste saamisele. Kodifitseerimise käigus on vajalik sõnastada õige volitusnorm, mis määratleb 

SKA kaalutlusõiguse sisu korrektselt. Pole välistatud, et SKA-le peab jääma kaalutlusõigus 

otsustada, milliseid tegevusi isikule osutatakse. 

 

6.3. Ettepanek 

 

Jätta SHS § 11
6
 lg 2 seaduse uues terviktekstis sätestamata. Kaaluda SHS § 11

6
 lg 4 ning lg 5 

regulatsioonide ühendamist. S.t sõnastada üks volitusnorm haldusotsuse tegemiseks, mis sisaldab 

vajalikku ja täpselt määratletud kaalutlusruumi. Viia sotsiaalministri 28. veebruari 2005.a 

määruse nr 35 „Rehabilitatsiooniteenuse taotluse vorm ja nõutavate dokumentide loetelu, 

rehabilitatsiooniteenusele suunamiskirja vorm ning rehabilitatsiooniteenuse kulude hüvitamise 

arve vorm ning arve alusel kulude hüvitamise kord ja tingimused“ lisa 2 „Suunamiskirja vorm“ 

volitusnormiga SHS § 11
6
 lg 5 kooskõlla või muuta SHS § 11

6
 lg 5 sõnastust selliselt, et see 

avardaks SKA kaalutlusruumi nõutaval määral, võimaldades ka valikukaalutlusõiguse erinevate 

rehabilitatsiooniteenuse elementide vahel. 

 

 

7. SHS § 11
7
 „Rehabilitatsiooniteenuse osutamise järjekord“ 

 

7.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

7
.  Rehabilitatsiooniteenuse osutamise järjekord 

(1) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja paneb rehabilitatsiooniteenuse osutaja poole suunamiskirja alusel pöördunud ja 

rehabilitatsiooniteenuse osutamist ootavad käesoleva seaduse § 11
2
 lõikes 1 nimetatud isikud 

rehabilitatsiooniteenuse saamiseks järjekorda, koostades sellekohase nimekirja. 

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nimekirja märgitakse: 

1) isiku nimi; 

2) Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirja number ning väljaandmise kuupäev; 

3) teenus või teenused, mida isikule rehabilitatsiooniteenuse raames osutatakse; 

4) tähtpäev või tähtaeg, millal isikule rehabilitatsiooniteenust osutatakse. 

(2
1
) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja kannab käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nimekirja eelisjärjekorras: 

1) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2
1
 lõikes 2 nimetatud isikud ja 

2) käesoleva seaduse § 11
2
 lõike 1 punktis 1 või 4 nimetatud isiku, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga 

psüühikahäire, kes viibis enne rehabilitatsiooniteenuse taotlemist käesoleva seaduse § 10 punktis 1
4
, 1

5
 või 1

6
 

nimetatud teenuse osutaja juures ja kellele on vaja koostada rehabilitatsiooniplaan, et selgitada välja, kas teda on 

vaja suunata erihoolekandeteenust saama. 

(3) Sotsiaalkindlustusametil on õigus igal ajal nõuda rehabilitatsiooniteenuse osutajalt rehabilitatsiooniteenuse 

osutamise järjekorda näitava nimekirja tutvumiseks esitamist. 



141 

 

7.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
7
 lg 1 võib olla vastuolus põhiseadusest tuleneva parlamendireservatsiooni põhimõttega, 

kuivõrd vaadeldav volitusnorm võib olla liialt ebaselge, s.t volituse eesmärk, sisu ja ulatus ei 

pruugi olla piisavalt määratletud
90

. Täpsemalt on arusaamatu, kui pikaks ajaks võib 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja teenusele õigustatud isiku teenuse järjekorda jätta, arvestades, et 

järjekord kujutab endast faktiliselt isiku subjektiivse avaliku õiguse rahuldamise kohustuse edasi 

lükkamist. Kui järjekord on liialt pikk, tekib oht, et isiku subjektiivne avalik õigus 

rehabilitatsiooniteenusele jääb tegelikkuses rahuldamata. 

 

7.3. Ettepanek 

 

Kaaluda SHS § 11
7
 lõikest 1 tuleneva volitusnormi täpsustamist selliselt, et selles oleks 

määratletud maksimaalne järjekorra pikkus. 

 

 

8. SHS § 11
8
 „Rehabilitatsiooniteenuse osutajana tegutsemine“ 

 

8.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

8
. Rehabilitatsiooniteenuse osutajana tegutsemine 

(1) Rehabilitatsiooniteenust võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus 

või valitsusasutuse hallatav asutus, kes on registreeritud rehabilitatsiooniteenuse osutajana majandustegevuse 

registris. 

(2) Sotsiaalkindlustusameti suhtes ei kohaldata majandustegevuse registris rehabilitatsiooniteenuse osutajana 

registreerimise nõuet. 

 

8.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
8
 peamisteks puudusteks on: 

 SHS § 11
8
 lg 1 dubleerib SHS § 11

4
 lg 1 (vt analüüsi punkt 8.2.1); 

 SHS § 11
8
 lg 2 on ebavajalik, kuna ühestki õigusnormist ei tulene SKA-le majandustegevuse 

registris registreerimise kohustust – seega pole vaja ka öelda, et SKA registris registreerima 

ei pea (vt analüüsi punkt 8.2.2). 

 

8.2.1. SHS § 11
8
 lg 1 sätestab sisuliselt, kellele saab riikliku rehabilitatsiooniteenuse osutamise 

delegeerida. Sama regulatsioon on tuletatav SHS § 11
4
 lõikest 1, mis ütleb samuti, kellele võib 

haldusülesande delegeerida. 

 

8.2.2. SHS § 11
8
 lg 2 on ebavajalik, kuna ühestki õigusnormist ei tulene SKA-le 

majandustegevuse registris registreerimise kohustust. Seega pole vaja ka SHS § 11
8
 lõikes 2 

reguleerida, et SKA registris registreerima ei pea. 

 

8.3. Ettepanek 

                                                           
90

 Vt täiendavalt: Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Teine täiendatud väljaanne. Tallinn 2008, 

lk 54. 
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Kaaluda SHS § 11
8
 lg 1 ja SHS § 11

4
 lg 1 ühendamist. Mitte sätestada uues regulatsioonis SHS § 

11
8
 lg 2. 

 

 

9. SHS § 11
9
 „Registreerimine rehabilitatsiooniteenuse osutajana“ 

 

9.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

9
. Registreerimine rehabilitatsiooniteenuse osutajana 

(1) Füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse asutus või valitsusasutuse hallatav asutus 

esitab majandustegevuse registris rehabilitatsiooniteenuse osutajana registreerimiseks Sotsiaalkindlustusametile 

majandustegevuse registri seaduse § 20 lõike 4 alusel kehtestatud registreerimistaotluse. 

(2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule peavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 

registreerimistaotluses sisalduma järgmised andmed: 

1) rehabilitatsioonimeeskonda kuuluva spetsialisti nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, kontaktandmed, 

eriala, haridust või kvalifikatsiooni tõendava dokumendi number ja väljaandja nimi; 

2) need Vabariigi Valitsuse kehtestatud loetelus nimetatud teenused, mida rehabilitatsiooniteenuse osutaja 

rehabilitatsiooniteenuse raames osutab; 

3) rehabilitatsiooniteenuse osutamise asukoha aadress ja muud kontaktandmed. 

(3) Registreerimismenetlust majandustegevuse registri seaduse tähenduses teostavaks haldusorganiks on 

Sotsiaalkindlustusamet. 

(4) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatut, arvestades käesolevast 

seadusest tulenevaid erisusi. 

 

9.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

10. SHS § 11
10

 „Registreeringu kustutamine“ 

 

10.1. Eesti kehtiv õigus 

 

§ 11
10

. Registreeringu kustutamine 

Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule võib Sotsiaalkindlustusamet teha 

registreeringu kustutamise otsuse, kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja jätab järelevalveametniku 

ettekirjutuses kehtestatud olulise kohustuse täitmata. 

 

10.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

11. SHS § 11
11

 „Rehabilitatsioonimeeskond 

 

11.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

11
. Rehabilitatsioonimeeskond 
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(1) Rehabilitatsiooniteenuse osutaja moodustab rehabilitatsioonimeeskonna. 

(2) Rehabilitatsioonimeeskond koosneb vähemalt viiest eri eriala spetsialistist, kellel on: 

1) riiklikult tunnustatud kõrgharidus psühholoogias või sellele vastav kvalifikatsioon; 

2) riiklikult tunnustatud kõrgharidus arstiteaduses või sellele vastav kvalifikatsioon; 

3) riiklikult tunnustatud kõrgharidus sotsiaaltöös või sellele vastav kvalifikatsioon; 

4) riiklikult tunnustatud kõrgharidus tegevusteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon või muu riiklikult tunnustatud 

kõrgharidus tingimusel, et on läbitud Sotsiaalministeeriumi osalusel korraldatud tegevusterapeudi assistendi 

täienduskoolituskursus; 

5) riiklikult tunnustatud keskeriharidus õenduses või riiklikult tunnustatud kõrgharidus õenduses või sellele vastav 

kvalifikatsioon; 

6) riiklikult tunnustatud kõrgharidus füsioteraapias või sellele vastav kvalifikatsioon või füsioterapeudi 

kutsetunnistus või 

7) riiklikult tunnustatud kõrgharidus eripedagoogikas, logopeedias või pedagoogikas või sellele vastav 

kvalifikatsioon. 

 

11.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

12. SHS § 11
12

 „Rehabilitatsiooniplaani koostamine“ 

 

12.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

12
. Rehabilitatsiooniplaani koostamine 

(1) Rehabilitatsioonimeeskond koostab isikule tema ja vajaduse korral tema seadusliku esindaja osalemisel 

rehabilitatsiooniplaani kollegiaalselt. 

(2) Somaatilise häire või kahjustusega isikule rehabilitatsiooniplaani koostamisel peab rehabilitatsioonimeeskonda 

kuuluma füsioterapeut või tegevusterapeut. 

(3) Meele- või kõnepuudega või vaimse alaarenguga isikule rehabilitatsiooniplaani koostamisel peab 

rehabilitatsioonimeeskonda kuuluma eripedagoog või logopeed. 

(4) Töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule rehabilitatsiooniplaani koostamisel peab 

rehabilitatsioonimeeskonda kuuluma psühholoog, kes on läbinud karjäärinõustamise koolituse. 

(5) Kuni 18-aastasele isikule rehabilitatsiooniplaani koostamisel peab rehabilitatsioonimeeskonda kuuluma 

eripedagoog. 

(6) Täisealisele psüühikahäirega isikule rehabilitatsiooniplaani koostamisel peab rehabilitatsioonimeeskonda 

kuuluma psühhiaater. 

(7) Kui psüühikahäirega isikule on koostatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse §-s 10 nimetatud individuaalne 

tööotsimiskava, on rehabilitatsiooniteenuse osutajal õigus seda isikult nõuda rehabilitatsiooniplaani koostamiseks, 

sealhulgas rehabilitatsiooniplaani tegevuskava täitmiseks. 

 

12.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
12

 lg 7 võiks sätestada koos SHS § 11
6
 lõikega 1, mis reguleerib rehabilitatsiooniteenuse 

taotlemise korra (nõutavad dokumendid jne). 

 

12.3. Ettepanek 

 

Kaaluda SHS § 11
12

 lg 7 sätestamist koos SHS § 11
6
 lõikega 1. 

 

 

13. PISTS § 2
1
 „Isiklik rehabilitatsiooniplaan“ 
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13.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 2

1
. Isiklik rehabilitatsiooniplaan 

(1) Isiklik rehabilitatsiooniplaan (edaspidi rehabilitatsiooniplaan ) on sotsiaalhoolekande seaduse §-s 11
7
nimetatud 

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 . 

(2) Rehabilitatsiooniplaan koostatakse Sotsiaalkindlustusameti suunamisel: 

1) igale puude raskusastet taotlevale lapsele; 

2) tööealisele inimesele, kui see on vajalik puude raskusastme tuvastamiseks. 

 

13.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

PISTS §-l 2
1
 iseenesest puuduseid ei ole. Samas on seoses vaadeldava paragrahvi lõikega 1 

küsitud, milline on seadusandja poolt ette nähtud rehabilitatsiooniplaani õiguslik iseloom. 

Arvestades, et rehabilitatsiooniteenuse osutajad on käsitletavad haldusorganitena, on täpsemalt 

küsitud, kas seadusandja on soovinud, et „rehabilitatsiooniplaani“ näol oleks tegemist 

haldusevälise haldusaktiga või hoopis üksikjuhtumi reguleerimiseks sõlmitud halduslepinguga. 

Kuigi SHS kodifitseerimine keskendub eelkõige kehtiva regulatsiooni puuduste kõrvaldamisele, 

käsitletakse ka seda küsimust. 

 

Lihtsama jälgitavuse huvides olgu esitatud alljärgneva teksti struktuur: 

1) milline on seadusandja SHS § 11
1
 punktist 1 ja PISTS § 2

1
 lõikest 1 tuleneva volituse 

„koostada rehabilitatsiooniplaan“ sisu ning miks on püstitatud küsimus seadusandja ette 

kirjutatud rehabilitatsiooniplaani õigusliku iseloomu kohta teatud maani ebatäpne (vt 

analüüsi punkt 13.2.1); 

2) millisel määral on sotsiaalminister (s.t haldus ise) PISTS § 2
1
 lg 1 alusel oma  

23. septembri 2008.a määruses nr 25 „Püsiva töövõimetuse ekspertiisiks ning puude 

raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks vajalike dokumentide loetelu ja vormid, 

rehabilitatsiooniplaani vorm“ (edaspidi Vormi Määrus) rehabilitatsiooniplaani õigusliku 

iseloomu rehabilitatsiooniteenuse osutajatele ette kirjutanud (vt analüüsi punkt 13.2.2)? 

Sellele küsimusele vastamiseks käsitletakse järgmisi alaküsimusi: 

(a) sissejuhatav võrdlev ülevaade haldusvälise haldusakti ja üksikjuhtumi 

reguleerimiseks sõlmitud halduslepingu tunnustest (vt analüüsi punkt 13.2.2.1) 

(b) sissejuhatav ülevaade haldusakti andmise ja halduslepingu sõlmimise 

haldusmenetlusest (vt analüüsi punkt 13.2.2.2); 

(c) lühiülevaade rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsessi raames üksteise järel aset 

leidvatest haldusmenetlustest (vt analüüsi punkt 13.2.2.3); 

(d) milline õiguslik iseloom on rehabilitatsiooniplaanile ette kirjutatud Vormi Määruses 

(vt analüüsi punkt 13.2.2.4); 

(e) võimalikud haldusmenetlused rehabilitatsiooniplaani koostamise raames (vt 

analüüsi punkt 13.2.2.5). 

 

13.2.1. Küsimusele, millise õigusliku iseloomu on seadusandja rehabilitatsiooniplaanile, kui 

üksikjuhtumi reguleerimiseks suunatud õigusaktile (vt täiendavalt analüüsi punkt 13.2.2.1), 

SHSis ja PISTSis ette näinud, saab vastata väga lühidalt. Vastuseks on, et seadusandja ei ole SHS 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=13335412&id=13199201;13199218
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§ 11
1
 p 1 ja § 11

12
 ning PISTS § 2

1
 täpsustanud, millise õigusliku iseloomuga peab 

rehabilitatsiooniplaan olema. Selline määratlematus ühtib muuhulgas HMS § 98 lõikega 1, mis 

ütleb, et haldusorgan võib haldusakti andmise asemel sõlmida üksikjuhtumi reguleerimiseks 

halduslepingu isikuga, kellele haldusakt oleks muidu suunatud, kui seadus või määrus ei näe 

otseselt ette üksnes haldusakti andmist. Seadusandja on SHS, PISTS ja ka HMS kohaselt 

soovinud, et haldus valiks ise, kas ta reguleerib üksikjuhtumit halduslepinguga või haldusaktiga. 

Saab väita, et selliselt on arvesse võetud, et alati ei pruugi lepingu sõlmimine õnnestuda või olla 

sobilik, millisel juhul on vajalik haldusorganil anda haldusakt. 

 

Sellise regulatsiooni kehtestamine (s.t. haldusorganile valikuõiguse jätmine) on 

rehabilitatsiooniteenuse kontekstis mõistlik. Alternatiiviks oleks olnud määratleda seaduse 

tasandil, et rehabilitatsiooniplaan peab ilmtingimata olema haldusakt. Olgu märgitud, et 

seadusandjal puudus võimalus kehtestada seaduses, et rehabilitatsiooniplaan peab alati olema 

haldusleping – vähemalt mitte kehtiva rehabilitatsiooniteenuse regulatsiooni taustal. 

 

Kehtivas õiguses on seadusandja ette näinud, et lõppastmes on haldusorganil imperatiivne 

kohustus plaan koostada. Juhul, kui plaan saaks olla üksnes haldusleping, ei oleks olukord, kus 

pooled ei jõua halduslepingulise kokkuleppeni, aktsepteeritav. Haldusorgan peaks sellises 

situatsioonis ilmselt tegema senikaua järeleandmisi kuni haldusväline isik on nõus lepingule alla 

kirjutama. Tuleb arvestada, et halduslepingu kehtivuse eelduseks on mõlema poole 

vastavasuunalise tahteavalduse olemasolu (vt täiendavalt analüüsi punkt 13.2.2.1). Kirjeldatud 

hüpoteetiline regulatsioon oleks vastuolus halduslepingu kui juriidilise instrumendi olemusega. 

Halduslepingu olulisimaks tunnuseks on nii haldusele kui haldusvälisele isikule jäetud vabadus 

kujundada oma tahe, sh loobuda lepingu sõlmimisest. Eelkirjeldatud juhul haldusel tahte 

kujundamise vabadus puuduks. 

 

Kokkuvõttes on seega teatud maani ebatäpne küsida, milline on seadusandja poolt ette nähtud 

rehabilitatsiooniplaani õiguslik iseloom. Arvestades, et seadusandja on volitanud PISTS § 2
1
 

alusel sotsiaalministrit (s.t haldust ennast) kehtestama rehabilitatsiooniplaani vormi, on kohasem 

küsida, kas sotsiaalminister on PISTS § 2
1
 alusel kehtestatud Vormi Määruses näinud 

rehabilitatsiooniplaanile ette haldusakti või halduslepingu iseloomu või on 

rehabilitatsiooniteenuse osutajatel HMS § 98 lõikest 1 tulenev kaalutlusõigus valida ühe või 

teise juriidilise instrumendi vahel. 

 

13.2.2. Alljärgnevalt käsitletaksegi, millise õigusliku iseloomu näeb rehabilitatsiooniplaanile ette 

Vormi Määrus. Enne vastava määruse juurde asumist ning sellest johtuvalt 

rehabilitatsiooniteenuse osutajale jäetud käitumisalternatiivide analüüsimist (vt analüüsi punktid 

13.2.2.3-13.2.2.5), selgitatakse aga lühidalt, mille poolest haldusakt ja haldusleping üksteisest 

erinevad ning samuti haldusakti andmise ja halduslepingu sõlmimise menetluse olulisemaid 

aspekte (vt analüüsi punktid 13.2.2.1-13.2.2.2). 

 

13.2.2.1. Nii haldusevälisele haldusaktile kui üksikjuhtumi reguleerimiseks sõlmitud 

halduslepingule (edaspidi räägitakse just sellisest halduslepingust) on omased järgmised ühised 

tunnused: 

 üheks pooleks on haldusorgan; 

 tegevus toimub avalik-õiguslikus suhtes; 
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 reguleeriv iseloom; 

 reguleeritakse üksikjuhtumit; 

 mõjutatakse haldusvälise isiku õigusi ja kohustusi.
91 92

 

 

Haldusvälist haldusakti ning halduslepingut eristab tegelikkuses vaid üks, kuid ülimalt oluline, 

aspekt. 

 

Haldusakt on ühepoolne, mis tähendab, et selle tekkimise eelduseks on vaid haldusorgani 

õiguslike tagajärgede esile kutsumisele suunatud tahteavaldus.
93

 Siinjuures on tegemist 

haldusaktiga ka siis, kui seaduse või määruse alusel on selle andmise tingimuseks isiku 

nõusoleku saamine selles sätestatud regulatsioonile. Sellise nõusolekunõude eesmärgiks on 

tagada, et isikule ei surutaks peale haldusakti, mida ta ei soovi. Juhul, kui nõusoleku tingimus 

eksisteerib, kuid isik ei anna nõusolekut, ei pruugi olla haldusorganil võimalik õiguspärast 

haldusakti välja anda. Juhul, kui haldusakt siiski isiku nõusolekuta välja antakse, on tegemist 

kehtiva, kuid teatud juhtudel õigusvastase haldusaktiga. Sellisel juhul on isikul võimalik 

õigusvastane kehtiv haldusakt vaidlustada.
94

 

 

Haldusleping on aga leping ehk selle tekkimise eelduseks on haldusorgani ja haldusvälise isiku 

kokkulangevad tahteavaldused õiguslike tagajärgede esile kutsumise osas.
95

 Muuhulgas peavad 

mõlemad pooled soovima ennast lepinguga siduda ja olema teadlikud, et sõlmimisel on just 

leping / kokkulepe. Kui haldusorgan või isik ei taha lepingut sõlmida või arvavad, et tegemist on 

millegi muu kui lepingu sõlmimisega (nt haldusakti andmisega), halduslepingut ei teki. Samuti 

on oluline, et haldusvälisel isikul oleks võimalus lepingu sisu osas kaasa rääkida (nt reaalselt 

valides mitme teenuse vahel, mitte üksnes kiites haldusorgani poolt tehtud valiku heaks). Kui 

pooled lepingu sisu osas kokkuleppele ei jõua, siis samuti halduslepingut ei teki.
96

 

 

13.2.2.2. Lühidalt olgu selgitatud, et haldusakti andmise menetlus algab HMS § 35 lg 1 alusel: 

 taotluse esitamisega haldusorganile; 

 haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses menetlusosalise teavitamisega 

menetlusest; 

 haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses menetlusosalise suhtes esimese 

menetlustoimingu sooritamisega. 

 

HMS § 55 lg 2 esimese kahe lause kohaselt antakse haldusakt kirjalikus vormis, kui seaduse või 

määrusega ei ole sätestatud teisiti. Haldusakti võib anda muus vormis edasilükkamatu 

korralduse tegemiseks. 

 

Haldusakti andmise menetlus lõpeb HMS § 43 lg 1-2 järgi: 

 haldusakti teatavakstegemisega; 

 taotleja poolt taotluse tagasivõtmisega; 

                                                           
91

 Anno Aedmaa jt, Haldusmenetluse käsiraamat, 2004, lk 248. 
92

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 123-127. 
93

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 243. 
94

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 243. 
95

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 243. 
96

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 243. 
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 haldusorgani poolt taotluse läbi vaatamata jätmisega; 

 haldusakti adressaadi surma või lõppemise korral, kui haldusakt on seotud adressaadi 

isikuga; 

 kui taotletud haldusakt otsustatakse jätta andmata, antakse selle kohta haldusakt; 

 kui haldusorgani initsiatiivil algatatud haldusmenetluses otsustatakse jätta haldusakt 

andmata, teavitatakse sellest adressaati ja haldusmenetlus lõpeb. 

 

Halduslepingu sõlmimise menetlus algab HMS § 35 lg 3 alusel halduslepingu sõlmimise 

ettepaneku tegemisega. 

 

HMS § 99 lg 3 kohaselt peab haldusleping olema kirjalikus vormis (sh mõlema poole 

allkirjadega). See tähendab, et mõlema poole tahteavaldused peavad olema esitatud kirjalikult (sh 

allkirjadega) või peavad mõlemad tahteavaldused sisalduma kirjalikus lepingudokumendis (sh 

allkirjadega). Oluline on, et seni kuni seadusest tulenevat vorminõuet pole antud, ei loeta 

halduslepingut sõlmituks. Seaduses ettenähtud vorminõude järgimata jätmise korral on leping 

tühine, kui seaduse eesmärgist ei tulene teisiti.
97

 

 

Halduslepingu sõlmimise menetlus lõpeb HMS § 43 lg 3 alusel: 

 halduslepingu sõlmimisega; 

 kokkuleppega või ühe poole otsusega jätta haldusleping sõlmimata; 

 halduslepingu poole surma või lõppemise korral. 

 

Kokkuvõttes tuleb tähele panna, et haldusakti andmise menetluse ning halduslepingu sõlmimise 

menetluse alguse ja lõppemise alused on erinevad. See tähendab muuhulgas seda, et haldusakti 

andmise menetluse lõppemise aluseks ei saa olla halduslepingu sõlmimine ning vastupidi ei saa 

halduslepingu sõlmimise menetluse lõppemise aluseks olla haldusakti andmine. Siit tõusetub 

küsimus, kuidas siis juriidiliselt selgitada olukorda, kus haldusmenetlus algab haldusakti andmise 

menetlusena, kuid suhtlus haldusorganiga lõpeb halduslepingu sõlmimisega. Piltlikult isik 

pöördub haldusorgani poole haldusakti saamiseks, kuid lahkub hoopis halduslepinguga. Ilmselt 

saab siin juriidiliselt konstrueerida järgmise skeemi – tõenäoliselt pole tegemist ainumõeldava 

skeemiga. 

 

Kirjeldatud juhul algaks haldusmenetlus isiku poolt suulise või kirjaliku taotluse esitamisega 

haldusakti andmiseks (HMS § 35 lg 1 p 1 ja § 14). S.t algaks haldusmenetlus haldusakti 

andmiseks. Selle haldusmenetluse käigus avastaks haldusorgan, et haldusakti andmise asemel 

oleks mõttekam sõlmida hoopis haldusleping (HMS § 98 lg 1). Haldusorgan selgitaks isikule 

tekkinud võimalust (HMS § 36). On mõeldav, et tulemusena isik võtaks oma taotluse haldusakti 

andmiseks tagasi (HMS § 43 lg 1 p 2), mis tähendaks, et vastav haldusakti andmise 

haldusmenetlus lõpeb. Vastav tagasivõtmine võib olla väljendatud ka halduslepingu dokumendis. 

Seejärel teeks haldusorgan isikule kirjaliku ettepaneku halduslepingu sõlmimiseks (HMS § 35 lg 

3), mida loetakse halduslepingu sõlmimise haldusmenetluse alguseks. Vastav ettepanek võib olla 

formuleeritud ka kirjalikus halduslepingu kavandis, mille on haldusorgan omapoolselt juba 

allkirjastanud. Juhul, kui isik lepingu sõlmimise oferdi kirjalikult aktsepteerib (sh allkirjastades), 
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lõpeks halduslepingu sõlmimise menetlus sellest hetkest, kui haldusleping on vorminõude 

kohaselt sõlmitud (HMS § 43 lg 3 p 1). 

 

Seega nähtub, et tegelikult algaks ja lõpeks üksteise järel kaks iseseisvat haldusmenetlust, kuigi 

tavainimese seisukohast tunduks kindlasti, et tegemist on ühe ja sama protsessiga. Vastav 

haldusmenetluste eristamine on oluline, kuna sellega seonduvad isiku ning haldusorgani õigused 

ja kohustused menetlusosalistena. Samuti hakkavad erinevatest ajahetkedest kulgema menetlus- 

ja/või vaidlustamistähtajad. 

 

13.2.2.3. Järgnevalt olgu enne rehabilitatsiooniplaani olemuse juurde asumist kirjeldatud, 

millistest üksteisele järgnevatest, kuid sisuliselt seotud, haldusmenetlustest 

rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsess koosneb. 

 

SHS alusel on rehabilitatsiooniteenuse osutamise protsessis võimalik eristada järgmisi peamisi 

haldusmenetlusi: 

1) haldusmenetlus haldusakti väljastamiseks selle kohta, kas isik on riiklikule 

rehabilitatsiooniteenusele õigustatud isikuks. Vastav haldusmenetlus algab SHS § 11
6
 lg 1 

alusel isiku taotluse esitamisega SKA-le rehabilitatsiooniteenuse saamiseks ning lõpeb 

SHS § 11
6
 lg 4 alusel SKA poolt keelduva haldusakti või soodustava haldusakti 

andmisega. Vaadeldavat soodustavat haldusakti võib käsitleda ka eelhaldusaktina SHS § 

11
6
 lg 5 alusel antavale suunamiskirjale (vt seonduvalt analüüsi punkt 6.2.1) ning võib-

olla ka SHS § 11
12

 ja 11
1
 alusel koostatavale rehabilitatsiooniplaanile (viimane oletus 

jäetakse siinkohal analüüsimata, kuna see pole antud juhul niivõrd oluline); 

2) haldusmenetlus suunamiskirja väljastamiseks. Vastav haldusmenetlus algab samuti juba 

SHS § 11
6
 lg 1 alusel SKA-le esitatud isiku taotlusega ning lõpeb SHS § 11

6
 lg 5 alusel 

SKA poolt suunamiskirja väljastamisega. S.t isiku SHS § 11
6
 lg 1 alusel esitatud taotlus 

on suunatud nii eelhaldusakti kui ka suunamiskirja väljastamisele. Suunamiskiri võib olla 

käsitletav eelhaldusaktina rehabilitatsiooniplaanile (viimane oletus jäetakse siinkohal 

analüüsimata, kuna see pole antud juhul niivõrd oluline); 

3) haldusmenetlus(ed) rehabilitatsiooniplaani välja töötamiseks (käsitletakse analüüsi 

punktis 13.2.2.5); 

4) haldusmenetlus, mis seisneb rehabilitatsiooniplaani alusel toimingute sooritamises. Teiste 

sõnadega toimub selles etapis isikule rehabilitatsiooniplaanis määratletud teenuste 

osutamine, nt psühholoogiline nõustamine, logopeedi teenuse osutamine jne. 

 

13.2.2.4. Nagu ülal juba selgitatud, ei ole seadusandja haldusele ette kirjutanud, kas 

rehabilitatsiooniplaan peab olema haldusleping või haldusakt – vastav valikuõigus on jäetud 

haldusele. Küll aga on teatav ettekirjutus tehtud halduse enda siseselt. Nimelt on sotsiaalminister 

kehtestanud PISTS § 2
1
 lg 1 alusel Vormi Määruse ning selles reguleerinud, mida 

rehabilitatsiooniplaan sisaldama peab. Kuna ka sotsiaalminister pole Vormi Määruses 

selgesõnaliselt väljendanud, kas rehabilitatsiooniplaan peab olema haldusakt või haldusleping, 

käsitletakse alljärgnevalt, millised tunnused plaanil Vormi Määruse kohaselt on. 

 

Ilmselt pole kahtlust, et Vormi Määruses kehtestatud rehabilitatsiooniplaan vastab kõigile 

analüüsi punktis 13.2.2.1 esile toodud haldusvälise haldusakti ja halduslepingu ühistele 

tunnustele. Rehabilitatsiooniplaani üheks pooleks on haldusorgan (kas siis era-õiguslik isik, 

kellele on delegeeritud haldusülesande täitmine või KOV või riigiasutus). Plaan koostatakse 
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avaliku õiguse normide alusel (avalik-õiguslikus suhtes). Selles kirjeldatakse isiku seisundit, 

antakse sellele hinnang ning määratletakse, milliseid rehabilitatsiooniteenuse osaks olevaid 

alateenuseid isikule osutatakse – s.t sellel on reguleeriv iseloom. Kuivõrd igale isikule 

koostatakse tema isiklik plaan, on tegemist üksikjuhtumi reguleerimisega. Rehabilitatsiooniplaan 

mõjutab haldusvälise isiku õiguseid. Seega on rehabilitatsiooniplaani õigusliku iseloomu üle 

otsustamisel kaalukeeleks, kas tegemist on haldusorgani ühepoolse aktiga või kahepoolse 

lepinguga. 

 

Järgnevatel põhjustel on vähemalt Vormi Määruse põhjal võimalik järeldada, et 

rehabilitatsiooniplaani näol on üldjuhul tegemist haldusaktiga ning mitte lepinguga: 

(a) Vormi Määruse lisa 4 tekstist ei nähtu, et tegemist on halduslepinguga. Vormi Määruse 

lisas 4 pole kuskil kirjas järgmisi sõnu: „pooled on kokku leppinud ....“ või „pooled 

sõlmivad halduslepingu järgmistes tingimustes ....“ jne. Analüüsi punktis 13.2.2.2 

selgitati, et halduslepingut ei saa lugeda sõlmituks enne, kui pooled on oma 

vastavasisulisi tahteavaldusi kirjalikult väljendanud. Rehabilitatsiooniplaani tekst ei luba 

järeldada, et pooled väljendavad selle koostamise vältel tahet sõlmida kokkulepe / leping; 

(b) Vormi Määruse lisa 4 lk-lt 10 nähtub, et isik annab sellele oma allkirja, kuid üksnes see 

allkiri ei muuda veel plaani lepinguks. Nagu eelmises punktis märgitud, ei ilmne plaanist, 

et vastav kliendi allkiri kinnitaks tema tahteavaldust olla lepinguliselt seotud. Puuduvad 

sõnad, mis väljendaks kokkuleppele jõudmist / lepingu sõlmimist. Vormi Määruse teksti 

alusel saab üksnes järeldada, et kliendi allkiri väljendab isiku nõusolekut plaanis 

väljendatuga. Nagu analüüsi punktis 13.2.2.2 selgitatud, võib seaduses või määruses ette 

näha, et haldusakti andmiseks on nõutav isiku nõusolek. Vastav nõusolek tuleb 

vormistada kirjalikult. Nõusolek võib olla haldusakti andmise üheks tingimuseks, kuid 

nõusoleku puudumine ei muuda haldusakti veel tühiseks (olematuks). Nõusoleku 

puudumisel on haldusakt kehtiv (s.t olemas), kuid ta võib osutuda õigusvastaseks; 

(c) Vormi Määrus võimaldab järeldada, et haldusorgan koostab selle ühepoolselt. Vormi 

Määruse põhjal võib haldusorgani tegevuse plaani välja töötamisel jagada üldistatult 

kolmeks: (i) isiku seisundi kirjeldamine, (ii) isiku seisundile hea/halb või mingil skaalal 

põhineva hinnangu andmine, (iii) lähtuvalt isiku seisundist ning sellele antud hinnangust 

sobivate abimeetmete määratlemine. Ilmselt pole vaieldav, et vähemalt alategevuste (i) ja 

(ii) puhul on haldusorgani tegevus ühepoolne. Haldusorgan kirjeldab ja hindab lähtuvalt 

oma kompetentsist isiku seisundit. On vähetõenäoline, et isikul oleks võimalik vastava 

kirjeldamise ja hinnangu osas läbi rääkida ning selle sisu mõjutada. Nt on kahtlane, kui 

isikul oleks võimalik haldusorganiga kokku leppida, et plaanis kirjeldatakse tema 

toimetulekut halvemini või paremini. Isik on kirjeldamise ja hindamise faasis eelkõige 

informatsiooni allikaks, kuid asjakohase kirjelduse ja hinnangu sisu peaks välja töötama 

ikkagi haldusorgan. Isikul võiks teoreetiliselt olla roll (iii) etapis ehk abimeetme valikul ja 

määramisel, kuid nagu punktis (a) märgitud, et luba Vormi Määruse tekst sellist järeldust 

teha. Näib, et haldusorgan otsustab siiski ühepoolselt, millised abimeetmed oleks isikule 

sobivaimad ning isik annab nende osas lihtsalt nõusoleku (väljendatuna allkirjaga). See 

tähendab muuhulgas ka seda, et isegi kui isik nõusolekut ei anna, on 

rehabilitatsiooniplaan ikkagi kehtiv, kuid see võib olla teatud juhtudel õigusvastane. See 

ei pruugi aga õigusvastane olla, kuna nõusoleku puudumine on vaadeldav menetlusveana. 

 

Samas pole lõpuni välistatud, et praktikas sõlmitakse teatud (üksikutel) juhtudel haldusorgani 

ettepanekul isikuga ka haldusleping. Käesoleva analüüsi koostajad leiavad, et kuigi 
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rehabilitatsiooniplaani osaks oleva (i) isiku seisundi kirjelduse ja (ii) hinnangu sellele peab 

haldusorgan koostama ühepoolselt, võib olla võimalik lepingu sõlmimine (iii) kohaste 

abimeetmete valiku ja määramise etapis. Näiteks pole välistatud, et on võimalik valida mitme 

sarnase meetme vahel – miks ei võiks sellisel juhul haldusorgan isikuga lõppvaliku osas läbi 

rääkida. Tuleb aga silmas pidada, et vastava halduslepingu sõlmimiseks peavad 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja ning isik oluliselt kõrvale kalduma Vormi Määruses 

reguleeritud rehabilitatsiooniplaani vormist. Nad peavad oma tahteavaldused lepingu 

sõlmimiseks kirjalikult vormistama ning kehtiv plaani vorm sellist teksti ei sisalda. On mõeldav, 

et pooled kirjutavad plaani vormi lisateksti (s.t uue teksti), kus on selgelt väljendatud 

kokkuleppe/halduslepingu sõlmimine ning annavad sellele ka eraldi allkirjad. Selliselt koosneks 

rehabilitatsiooniplaan kui dokument kahest osast: haldusaktist ning halduslepingust. 

 

13.2.2.5. Viimasena olgu lühidalt kirjeldatud ka rehabilitatsiooniplaani välja töötamise etapis 

toimuvaid haldusmenetlusi. 

 

Juhul, kui rehabilitatsiooniplaani välja töötamise etapis halduslepingut ei sõlmita, toimub lihtsalt 

haldusakti andmise menetlus, mis algab isiku pöördumisega haldusorgani poole (s.t isiku 

taotlusega) ning lõpeb SHS § 11
1
 p 1 ja SHS § 11

12
 ning PISTS § 2

1
 alusel rehabilitatsiooniplaani 

kui haldusakti teatavaks tegemisega. 

 

Juhul, kui rehabilitatsiooniplaani välja töötamise etapis toimub abimeetmete (s.t konkreetsete 

teenuste ja tegevuste) valiku ja määramise etapis HMS § 98 lg 1 kohaselt ka halduslepingu 

sõlmimine, toimub üksteise järel kaks menetlust. 

 

Esmalt toimub eeldatavasti rehabilitatsiooniplaani haldusakti osa koostamine, kus fikseeritakse 

isiku seisundi kirjeldus ja antakse sellele hinnang. Selle haldusakti andmise menetluse algus ja 

lõpp on analoogne üle-eelmises lõigus kirjeldatuga. 

 

Haldusakti andmise menetluse järel toimuks halduslepingu sõlmimise menetlus. Haldusorgan 

teeks isikule kirjaliku ettepanku abimeetmete valiku osas halduslepingu sõlmimiseks (HMS  

§ 35 lg 3), mida loetakse halduslepingu sõlmimise haldusmenetluse alguseks. Vastav kirjalik 

ettepanek võib olla formuleeritud ka rehabilitatsiooniplaani juurde kirjutatud halduslepingu 

kavandis, mille on haldusorgan omapoolselt juba allkirjastanud. Juhul, kui isik lepingu sõlmimise 

oferdi kirjalikult aktsepteerib, lõpeks halduslepingu sõlmimise menetlus sellest hetkest, kui 

haldusleping on vorminõude kohaselt sõlmitud (HMS § 43 lg 3 p 1). Juhul, kui isik välja pakutud 

kirjaliku halduslepingu sõlmimise oferdiga ei nõustu, lõpeks halduslepingu sõlmimise menetlus 

isiku otsusega jätta haldusleping sõlmimata (HMS § 43 lg 3 p 2). 

 

Viimati kirjeldatud juhul oleks haldusorganil võimalik naasta haldusakti andmise menetluse 

juurde abimeetmete valiku osas, kuid ilmselt on vähetõenäoline, et haldusorganil on võimalik 

saada sellele haldusaktile isiku nõusolek. Nagu ülal märgitud, on ka nõusolekuta antud haldusakt 

kehtiv. Isikul on seejärel võimalik otsustada, kas ta kasutab temale pakutavaid riiklikke teenuseid 

või loobub edasisest protsessis osalemisest. 

 

 

14. SHS § 11
13

 „Majutamine rehabilitatsiooniteenuse raames“ 
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14.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

13
. Majutamine rehabilitatsiooniteenuse raames 

Kui rehabilitatsiooniteenuse osutamise raames on otstarbekas isiku ööpäevaringne viibimine 

rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohas, võib isiku või temaga koos oleva käesoleva seaduse § 112 lõike 1 

punktides 1–3 nimetatud alla 16-aastase isiku esindaja majutada: 

1) haiglas; 

2) majutusettevõttes, mis vastab turismiseaduse § 19 lõike 4 alusel majutusettevõttele kehtestatud nõuetele vähemalt 

külaliskorterile kehtestatud nõuete ulatuses või 

3) hoolekandeasutuses, mis vastab käesoleva seaduse § 17 lõike 7 alusel kehtestatud nõuetele. 

 

14.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
13

 peamiseks puuduseks on, et kuigi normi sissejuhatav lause viitab ööbimisele 

rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohas, räägivad järgnevad punktid ööbimisest muudes 

kohtades. 

 

14.3. Ettepanek 

 

Kaaluda sissejuhatavas lauses viide rehabilitatsiooniteenuse osutamise kohale välja jätta. 

 

 

15. SHS § 11
14

 „Vaide esitamine rehabilitatsiooniteenuse osutaja tegevuse või tegevusetuse 

peale“ 

 

15.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 11

14
. Vaide esitamine rehabilitatsiooniteenuse osutaja tegevuse või tegevusetuse peale 

(1) Isik, kes leiab, et rehabilitatsiooniteenuse osutaja teostatud haldusmenetluse käigus või haldusaktiga on rikutud 

tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide. 

(2) Vaie esitatakse Sotsiaalkindlustusameti juures asuvale riikliku pensionikindlustuse seaduse § 40 lõike 2 alusel 

moodustatud vaidluskomisjonile. 

(3) Vaie tuleb esitada kolme kuu jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast toimingust või haldusaktist 

teada sai või oleks pidanud teada saama. 

(4) Vaie lahendatakse kolme kuu jooksul, arvates vaide esitamisest vaidluskomisjonile. 

(5) Vaidluskomisjoni otsusega mittenõustumise korral võib isik pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul, arvates 

vaidluskomisjoni otsuse teatavaks tegemise päevast. 

 

15.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
14

 lg 1 puuduseks on HMS § 71 lg 1 ebavajalik kordamine. HMS § 71 lg 1 ütleb, et isik, 

kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema 

vabadusi, võib esitada vaide. 

 

15.3. Ettepanek 

 

Jätta SHS § 11
14

 lg 1 sellisel kujul sätestamata. 
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3.3.8. ERIHOOLEKANDETEENUSTE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. SHS § 11
15

 

 

1.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

15
.  Erihoolekandeteenuste osutamine 

Käesoleva seaduse § 10 punktides 1
2
–1

6
 nimetatud teenuseid (edaspidi erihoolekandeteenused), mida täielikult või 

osaliselt rahastatakse riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest, võib osutada füüsilisest isikust ettevõtja, juriidiline 

isik, kohalik omavalitsus ja riik täidesaatva riigivõimu asutuste kaudu, kui isik või asutus vastab käesoleva 

seadusega kehtestatud nõuetele ning tal on tegevusluba vastava teenuse osutamiseks. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 11
15

, mis kehtestab tegevusloa nõude kohaliku omavalitsuse asutusele, valitsusasutusele, 

valitsusasutuse hallatavale asutusele või ka era-õiguslikule isikule, kellele on delegeeritud 

halduslepinguga avaliku ülesande iseseisev täitmine, ei ole kooskõlas MTSÜS § 4 lõikega 5. 

Viidatud MTSÜS sätestab, et majandustegevuse vabadust ei ole riigil, kohalikul omavalitsusel, 

avalik-õiguslikul juriidilisel isikul või riigi või kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku 

juriidilise isiku ülesannet täitval muul isikul nimetatud ülesande täitmise ulatuses. Kuivõrd 

nimetatud üksustel majandustegevuse vabadust pole, siis ei saa seda ka tegevusloaga piirata. 

 

1.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada tegevusloa nõuet kohaliku omavalitsuse asutusele, valitsusasutusele, 

valitsusasutuse hallatavale asutusele ja era-õiguslikule isikule, kellele on delegeeritud 

halduslepinguga avaliku ülesande iseseisev täitmine. 

 

 

2. SHS § 11
16

 

 

2.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

16
.  Erihoolekandeteenuse taotlemine ja otsuse tegemine 

 (1) Erihoolekandeteenust saama õigustatud isik, välja arvatud käesoleva seaduse § 19 alusel tehtud 

kohtumäärusega ööpäevaringset erihooldusteenust saama paigutatud isik (edaspidi kohtumäärusega 

hoolekandeasutusse paigutatud isik), esitab erihoolekandeteenusele suunamise saamiseks Sotsiaalkindlustusametile 
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taotluse koos nõutavate dokumentidega. 

 (2) Kui isik on suunatud ööpäevaringset erihooldusteenust saama käesoleva seaduse § 19 alusel tehtud 

kohtumääruse alusel, esitab isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus Sotsiaalkindlustusametile viivitamata 

kohtumääruse isiku nõusolekuta hoolekandeasutusse paigutamise kohta. 

 (3) Sotsiaalkindlustusamet otsustab erihoolekandeteenuse osutamise või sellest keeldumise, välja arvatud 

kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, 15 tööpäeva jooksul taotluse ja kõikide nõutavate 

dokumentide saamisest arvates. Lisaks otsustab Sotsiaalkindlustusamet teenuse osutamise eesmärgi õigustatud isiku 

jaoks, eesmärgi elluviimiseks vajalikud soovituslikud tegevused, soovitusliku tegevuste läbiviimise sageduse ja 

teenuse osutamise maksimaalse tähtaja. 

 (4) Sotsiaalkindlustusamet võib suunata isiku töötamise toetamise teenust ja toetatud elamise teenust saama 

rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks, kuid mitte kauemaks kui kuueks kuuks, kui see on vajalik isiku 

rehabilitatsiooniplaani märgitavate teenuste sobivuse väljaselgitamiseks. Kui isik soovib nimetatud teenustele 

suunamist saada, tuleb tal esitada rehabilitatsiooniteenuse osutaja kirjalik ettepanek, milles on põhjendatud teenuse 

saamise vajadust. Ettepaneku peavad kooskõlastama kõik rehabilitatsioonimeeskonna liikmed. 

 (5) Erihoolekandeteenuse osutamise maksimaalne tähtaeg, mille jooksul isikul on õigus teenust saada, võib olla kuni 

isikliku rehabilitatsiooniplaani kehtivusaja lõpuni, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud juhul. 

 (6) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik suunatakse nõusolekuta hooldamisele kohtumääruses 

märgitud ajaks. 

 (7) Igapäevaelu toetamise teenuse puhul võib teenuse osutamise maksimaalne tähtaeg olla kuni viis aastat. Juhul kui 

igapäevaelu toetamise teenust saama suunatud isikul on olemas rehabilitatsiooniplaan, võib maksimaalne tähtaeg 

olla kuni rehabilitatsiooniplaani kehtivusaja lõpuni. 

(8) Taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotluse vormi ning nõutavate dokumentide loetelu kehtestab 

sotsiaalminister määrusega. 

 

2.2. Hinnang SHS § 11
16

 

 

2.2.1. Hinnang SHS § 11
16

lg 1 

 

SHS § 11
16

 lg 1 peamised puudused on: 

 sõnastus, mille kohaselt võib taotluse esitada erihoolekandeteenust saama õigustatud isik, on 

ebatäpne. Taotluse esitamise hetkel ei ole veel selge, kas isik on õigustatud isikuks või mitte. 

Selle teeb haldusmenetluse käigus kindlaks SKA. Seega oleks õigem väljendada: „Isik esitab 

erihoolekandeteenuse saamiseks taotluse …“ (vt analüüsi punkt 2.2.1.1); 

 üleliigne on lause osa „… välja arvatud /…/ (edaspidi kohtumäärusega hoolekandeasutusse 

paigutatud isik) …“, kuna kohtumäärusega tahteta või tahte vastaselt hoolekandeasutusse 

paigutatud isik ei saa juba põhimõtteliselt avaldada (taotluses) tahet teenuse saamiseks. Isik 

paigutatakse teenust saama tahteta või tahte vastaselt (vt analüüsi punkt 2.2.1.2); 

 üleliigne on väljendada, et taotlus tuleb esitada koos nõutavate dokumentidega. HMS § 14 ja 

§ 15 valguses piisaks, kui oleks öeldud, et isik peab esitama taotluse (vt analüüsi punkt 

2.2.1.3). 

 

2.2.1.1. Vaadeldava normi alusel saab taotluse suunamisotsuse saamiseks esitada 

erihoolekandeteenusele õigustatud isik. Sõnastuslikult oleks täpsem väljendada, et isik (s.t mitte 

õigustatud isik) esitab taotluse suunamisotsuse saamiseks. Seda põhjusel, et taotluse esitamise 

hetkel pole veel selge, kas isik on sotsiaalhüvitisele õigustatud isikuks või mitte. Selle tuvastab 

haldusmenetluse käigus SKA. 

 

2.2.1.2. Normist võiks jätta välja lause osa „välja arvatud /…/ (edaspidi kohtumäärusega 

hoolekandeasutusse paigutatud isik)“, kuna vastavad isikud ei saa esitada sotsiaalhüvitise 

saamiseks tahteavaldust (HMS tähenduses taotlust). Nad paigutatakse sotsiaalhüvitist saama 
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kohtumääruse alusel tahtevastaselt või tahteta. 

 

2.2.1.3. Üleliigne on öelda, et taotlus tuleb esitada koos nõutavate dokumentidega. Piisaks kui 

sätestada, et isik esitab teenuse saamiseks taotluse, mille vorm ja sisunõuded võivad olla 

reguleeritud samas või muus õigusnormis. 

 

HMS kohaselt moodustavad isiku tahteavaldus ning sellele lisatud dokumendid ja andmed ühe 

taotluse. Juhul, kui taotluse juurest mõned dokumendid, andmed puuduvad, on taotlus HMS § 15 

kohaselt puudustega. S.t kogu taotlus on puudustega, mitte üksnes nt puuduv dokument. See 

tähendab, et isegi kui tahteavaldus on väljendatud nõuetekohaselt, aga mõni nõutav dokument on 

lisamata, käsitletakse kogu taotlust puudustega olevaks. 

 

2.2.2. Hinnang SHS § 11
16

 lg 2 

 

SHS § 11
16

 lg 2 ei pruugi haakuda TsMS § 533 lg 2. SHS § 11
16

 lg 2 kohaselt peab KOV esitama 

SKA-le viivitamatult kohtumääruse isiku tahtevastaselt hoolekandeasutusse paigutamise kohta. 

Võiks kaaluda, kas kohtumääruse edastamise võimaluse võiks anda lisaks kohalikule 

omavalitsusele ka isiku eestkostjale (kelleks ei pruugi olla KOV). TsMS § 533 lg 2 alusel võib 

kohus menetleda psüühiliselt haige isiku hoolekandeasutusse paigutamise asja ka isiku eestkostja 

avalduse alusel. 

 

2.2.3. Hinnang SHS § 11
16

 lg 3 

 

SHS § 11
16

 lg 3 peamised puudused on: 

 üleliigne on lause osa „välja arvatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik“, 

kuna on selge, et otsust isiku hoolekandeasutusse paigutamise kohta ei tee SKA. Selle teeb 

tsiviilkohus (vt analüüsi punkt 2.2.3.1); 

 SKA pädevus on sõnastatud ebaselgelt (vt analüüsi punkt 2.2.3.2). 

 

2.2.3.1. SHS § 11
16

 lõikes 3 on üleliigne sätestada, et SKA ei otsusta erihoolekandeteenuste 

osutamise üle, juhul kui vastava otsuse on teinud TsMS § 533-543 kohaselt tsiviilkohus. 

 

2.2.3.2. SHS § 11
16

 lg 3 teises lauses sätestatud SKA pädevus on sõnastatud liialt ebaselgelt. 

Regulatsioon võib seetõttu rikkuda PS § 3 lg 1 tulenevat seaduslikkuse põhimõtet, mille kohaselt 

peavad volituse eesmärk, sisu ja ulatus olema selged. 

 

SHS § 11
16

 lg 3 teise lause kohaselt sätestab SKA oma otsuses muuhulgas: 

 teenuse eesmärgi elluviimiseks vajalikud soovituslikud tegevused; 

 soovitusliku tegevuste läbiviimise sageduse. 

 

Sõnastuse pinnalt jääb arusaamatuks, kas SKA otsuses sätestatud soovituslikud tegevused ja 

nende tegevuste soovituslik läbiviimise sagedus on erihoolekandeteenuse osutajatele siduv ning 

kas teenust saavatel isikutel tekib otsuse pinnalt nõudeõigus. Eesti keeles viitab sõna 

„soovituslik“ üldjuhul sellele, et vastavast soovitusest ei pea ilmtingimata lähtuma. 

 

Ilmselt tuleb ülejäänud erihoolekandeteenuste regulatsiooni valguses järeldada, et SKA 
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soovitused on erihoolekandeteenuse osutajatele siiski siduvad. SHS § 11
33

 lg 2 p 1 tuleneb, et 

erihoolekandeteenuse osutaja koostatav tegevusplaan peab sisaldama kõiki SKA soovitatud 

tegevusi. Samas ei täpsusta SHS § 11
33

 lg 2 p 2, kas erihoolekandeteenuse osutaja peab 

juhinduma ka SKA soovitusest tegevuste läbiviimise sageduse osas. 

 

2.2.4. Hinnang SHS § 11
16

 lg 6 

 

SHS § 11
16

 lg 6 teatavaks puuduseks saab pidada seda, et vaadeldav norm kordab sisuliselt TsMS 

§ 538 lg 1 p 3, mis ütleb, et isiku kinnisesse asutusse paigutamise määruses märgitakse 

kinnisesse asutusse paigutamise tähtaeg. Nii SHS kui TsMS ütlevad, et kohus otsustab 

kohtumääruses, kui kauaks isik teenusele suunatakse. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Viia SHS § 11
16

 sõnastus HMS-iga kooskõlla. Kõrvaldada dubleeriv regulatsioon, mis puudutab 

kohtumäärusega tahteta või tahtevastaselt hoolekandeasutusse paigutamist. Sätestada SHS § 11
16

 

lg 3 SKA pädevus selgemalt. 

 

 

3. SHS § 11
17

 

 

3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

17
.  Suunamisotsuse väljastamine 

 (1) Kui taotleja vastab käesoleva seaduse § 10 punktis 1
2
, 1

3
, 1

4
, 1

5
 või 1

6
 nimetatud teenust saama õigustatud 

isikule esitatavatele nõuetele, väljastab Sotsiaalkindlustusamet isikule suunamisotsuse, kui: 

 1) riigieelarves on olemas rahalised vahendid isikule erihoolekandeteenuse osutamiseks ja 

 2) erihoolekandeteenuse osutajal, kelle juurde isik soovib teenust saama minna, on olemas vaba koht. 

 (2) Suunamisotsusesse märgitakse: 

 1) erihoolekandeteenust saama suunatud isiku ja olemasolu korral tema seadusliku esindaja nimi, isikukood või 

sünniaeg ja kontaktandmed; 

 2) teenus, mida saama on isik suunatud; 

 3) tähtaeg, mille jooksul isikul on õigus teenust saada; 

 4) selle erihoolekandeteenuse osutaja nimi ja kontaktandmed, kelle juurde isik teenust saama on suunatud; 

 5) teenuse saamise eesmärk; 

 6) soovitatavad tegevused eesmärgi saavutamiseks ja 

 7) teenuse osutamise soovituslik minimaalne sagedus. 

 (3) Kogukonnas elamise teenuse või ööpäevaringse erihooldusteenuse suunamisotsuses märgib 

Sotsiaalkindlustusamet lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatule, et isikul on õigus saada märgitud teenust 

juhul, kui ta tasub käesoleva seaduse §-s 11
19

 nimetatud omaosalust või omaosalust, millest on maha arvestatud 

omaosaluse puudujääv osa, mille hüvitamise kohustuse on riik üle võtnud. Isikul tekib õigus teenust saada ka juhul, 

kui kolmas isik võtab isiku eest omaosaluse tasumise kohustuse üle ning isiku omaosalus kaetakse kokkulepitud 

ulatuses. Käesolevat lõiget ei kohaldata kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku suhtes. 

 (4) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule väljastab Sotsiaalkindlustusamet suunamisotsuse 

viivitamata pärast kohtumääruse jõustumist või viivitamata täitmiseks tunnistamist. 

 (5) Isikule sobiva erihoolekandeteenuse osutaja valivad välja ja teenuse osutamise alguskuupäeva, välja arvatud 

kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, lepivad kokku Sotsiaalkindlustusamet, teenust saama 

õigustatud isik ja erihoolekandeteenuse osutaja. Sotsiaalkindlustusamet arvestab kohtumäärusega 

hoolekandeasutusse paigutatud isiku soovi teenuse osutaja valikul juhul, kui isiku soovitud teenuseosutajal on 

võimalik kohtumääruses nimetatud tähtajal isikule ööpäevaringset erihooldusteenust osutada. 

 (6) Erihoolekandeteenust saama suunatud isik peab pöörduma erihoolekandeteenuse osutaja poole suunamisotsuses 



156 

märgitud teenuse osutamiseks kokku lepitud tähtpäeval, kuid mitte hiljem kui kolme päeva jooksul kokkulepitud 

tähtpäevast arvates. Kui isik ei ole kolme päeva jooksul kokkulepitud tähtpäevast arvates teenuse osutaja poole 

teenuse saamiseks pöördunud, ei ole tal enam õigust sama suunamisotsuse alusel teenust saada. 

 (7) Kui suunamisotsuses kokku lepitud tähtpäev on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib Sotsiaalkindlustusamet 

isiku taotlusel ja kokkuleppel erihoolekandeteenuse osutajaga leppida kokku uue tähtpäeva, millest algab 

erihoolekandeteenuse osutamine. 

 (8) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik tuleb hoolekandeasutusse paigutada viivitamata pärast 

suunamisotsuse väljastamist. 

 (9) Kui Sotsiaalkindlustusametil ei ole võimalik erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule suunamisotsust 

väljastada: 

 1) tulenevalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktist 1, teavitab Sotsiaalkindlustusamet isikut kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis taotluse rahuldamisest ja isiku järjekorda võtmisest või 

 2) tulenevalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktist 2, teavitab Sotsiaalkindlustusamet isikut kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis taotluse rahuldamisest, teise teenuseosutaja juures vabade kohtade olemasolust ja isiku 

järjekorda võtmisest, kui teenust saama suunatud isik ei soovi, et temale osutaks teenust teine erihoolekandeteenuse 

osutaja. 

 

3.2. Hinnang SHS § 11
17

 

 

SHS § 11
17

 peamiseks puuduseks on, et selle lõige 1 punkt 1 ei näi haakuvat SHS §-dega 11
36

, § 

11
40

, § 11
43

, § 11
47

 ja § 11
50

. Viidatud normide koostoimes on arusaamatu, kas teisena loetletud 

paragrahvides nimetatud isikutel on subjektiivne avalik õigus erihoolekandeteenustele või mitte. 

 

Õiguskirjanduses on selgitatud, et subjektiivne avalik õigus tähendab isiku õigust nõuda riigilt 

teatud kindlat käitumist
98

. Juhul, kui regulatsioon näeb ette, et isik siiski ei saa teatud kindlat 

käitumist avalikult võimult (sh kohtu kaudu) nõuda, ei saa ka rääkida subjektiivse avaliku õiguse 

olemasolust. Praegusel juhul on vastuoluliseks see, et SHS § 11
36

, § 11
40

, § 11
43

, § 11
47

 ja § 11
50

 

ütlevad, et nendes kirjeldatud isikutel on õigus nõuda riigilt teatud erihoolekandeteenust. Samas 

SHS § 11
17

 lg 1 p 1 tuleneb, et riik peab teenuseid osutama üksnes juhul, kui selleks on 

eelarvelisi vahendeid ehk et riigi käitumiskohustus ei pruugigi eksisteerida. Tulemusena on 

arusaamatu, kas SHS § 11
36

, § 11
40

, § 11
43

, § 11
47

 ja § 11
50

 nimetatud isikutel on subjektiivne 

avalik õigus erihoolekandeteenustele või mitte. 

 

Juhul, kui asuda seisukohale, et SHS § 11
36

, § 11
40

, § 11
43

, § 11
47

 ja § 11
50

 nimetatud isikutel pole 

subjektiivset avalikku õigust erihoolekandeteenustele ning riik otsustab igal aastal riigieelarve 

vastuvõtmisega, kui paljudele isikutele teenust osutada, võib vaadeldav regulatsioon tuua kaasa 

erihoolekandeteenustele õigustatud isikute võrdsuspõhiõiguse rikkumise. 

 

Võimalik võrdsuspõhiõiguse rikkumine ilmneks, kui ühele SHS § 11
36

, § 11
40

, § 11
43

, § 11
47

 või 

§ 11
50

 sätestatud tunnustele vastavale isikule erihoolekandeteenuseid osutatakse ning teisele, 

samuti SHS § 11
36

, § 11
40

, § 11
43

, § 11
47

 või § 11
50

 sätestatud tunnustele vastavale isikule, mitte. 

Sellisel juhul koheldaks teisena nimetatud isikut esimesena nimetatud isikust põhjendamatult 

erinevalt. 

 

3.4. Ettepanek 

 

Kõrvaldada ebaselgus küsimuses, kas SHS § 11
36

, § 11
40

, § 11
43

, § 11
47

 ja § 11
50

 nimetatud 

                                                           
98

 Hartmut Maurer. Haldusõigus. Üldosa. Tallinn 2004, lk 102-106. 
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isikutel on subjektiivne avalik õigus erihoolekandeteenustele. Üheks lahendusvariandiks on 

sisupoliitiliselt piirata õigustatud isikute ringi selliselt, et nendele isikutele, kellele subjektiivne 

õigus teenusele antakse, teenust ka igal juhul osutatakse. Oluline on silmas pidada, et 

regulatsioon ei tooks kaasa võrdsuspõhiõiguse rikkumist. 

 

 

4. SHS § 11
18

 

 

4.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

18
.  Erihoolekandeteenuse rahastamine 

 (1) Erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule osutatavat erihoolekandeteenust rahastatakse riigieelarvest 

Sotsiaalkindlustusameti eelarve kaudu, kogukonnas elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust saama 

õigustatud isiku poolt ning käesoleva seaduse §-s 11
37

 sätestatud juhul kohaliku omavalitsuse poolt. 

 (2) Riigieelarvest ei rahastata erihoolekandeteenuse, välja arvatud kohtumääruse alusel ööpäevaringse 

erihooldusteenuse osutamist: 

 1) riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud dementsuse diagnoosiga 

isikule, kellel ei ole dementsuse diagnoosile lisaks muud raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäiret, ja 

 2) isikule, kellel on sõltuvus alkoholist või narkootilisest ainest juhtiva psüühikahäirena. 

 (3) Erihoolekandeteenust rahastatakse teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud raamlepingu, 

teenuse osutaja esitatud arvete ning isikule väljastatud suunamisotsuse alusel, välja arvatud, kui teenuse osutajaks 

on valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav riigiasutus. 

 (4) Valitsusasutusest või valitsusasutuse hallatavast asutusest teenuse osutaja puhul rahastatakse 

erihoolekandeteenuse osutamist Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarvest. 

 (5) Vabariigi Valitsus kehtestab määrusega: 

 1) riigieelarvest rahastatavate erihoolekandeteenuste maksimaalse maksumuse isiku kohta kalendrikuus; 

 2) erihoolekandeteenuste nende kulude koostisosad, mis kaetakse riigieelarvest teenuse maksimaalse maksumuse 

hulgas, ja 

 3) kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse isiku omaosaluse kulude koostisosad. 

 (6) Ööpäevaringse erihooldusteenuse maksimaalne maksumus kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud 

isiku kohta kalendrikuus kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Kehtestatav maksimaalne maksumus ei 

või olla väiksem kehtivast maksimaalsest maksumusest. 

 

4.2. Hinnang SHS § 11
18

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

5. SHS § 11
19

 

 

5.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

19
.  Isiku omaosalus 

 (1) Kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isik on kohustatud tasuma 

omaosaluse toitlustamise ja majutamise eest. 

 (2) Kui isiku omaosalus kaetakse isiku riiklikust pensionist riikliku pensionikindlustuse seaduse tähenduses, 

kogumispensionist kogumispensionide seaduse tähenduses, sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust 

sotsiaalmaksuseaduse tähenduses, üüri- või renditulust või muust eseme kasutusse andmisest saadud tulust 

(edaspidi tulud), peab isikule pärast omaosaluse, tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kogumispensionimakse ja 

elatise tasumist jääma isiklikuks kasutamiseks vähemalt 15 protsenti tema tuludest, mis tal oleks jäänud 

kasutamiseks pärast tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kogumispensionimakse ja elatise tasumist. 

 (3) Kui isiku omaosaluse puudujääv osa on väiksem kui 1,55 eurot kalendrikuus, võib talle jääda isiklikuks 
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kasutamiseks puudujääva osa võrra väiksem osa tuludest. 

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isiku sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, mis on kuni kümme protsenti 

Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast, ei arvestata käesoleva jao tähenduses isiku tulude hulka. 

 (5) Kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isiku omaosaluse 

maksimaalne maksumus kehtestatakse igaks eelarveaastaks riigieelarvega. 

 (6) Kui erihoolekandeteenust saama suunatud isikuga kokkuleppel toimub majutamine ja toitlustamine paremates 

tingimustes, kui on kindlaks määratud rahvatervise seaduse alusel kehtestatud kogukonnas elamise teenuse või 

ööpäevaringse erihooldusteenuse tervisekaitsenõuetes, võib erihoolekandeteenuse osutaja võtta isikult 

maksimaalsest suuremat tasu. Tasu peab olema vastavuses pakutavate lisahüvede väärtusega. 

 (7) Erihoolekandeteenust saama suunatud isikul on õigus nõuda teenuse osutajalt majutamist ja toitlustamist 

erihoolekandeteenusele kehtestatud tervisekaitsenõuetes sätestatud miinimumnõuetele vastavalt. 

 

5.2. Hinnang SHS § 11
19

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

6. SHS § 11
20

 

 

6.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

20
.  Isiku omaosaluse puudujääva osa hüvitamine riigieelarvest 

 (1) Kui teenust saama õigustatud isikul ei ole käesoleva seaduse § 11
19

 lõigetes 2 ja 4 sätestatut arvestades piisavalt 

rahalisi vahendeid omaosaluse tasumiseks, hüvitatakse isiku eest riigieelarvega kehtestatud isiku omaosaluse 

maksimaalsest maksumusest puudujääv osa (edaspidi puudujääv osa) riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti eelarve 

kaudu, välja arvatud juhul, kui puudujääv osa on väiksem kui 1,55 eurot kalendrikuus. 

 (2) Puudujääva osa hüvitamiseks riigieelarvest esitab isik Sotsiaalkindlustusametile taotluse, milles näitab muu 

hulgas enda eeldatavad tulud ning enda makstava elatise suuruse taotluse esitamise kalendrikuul või teenuse 

saamise alustamisele eelneval kalendrikuul, kui taotlus esitatakse enne suunamisotsuse väljastamist, koos kõigi 

nõutavate dokumentidega. 

 (3) Puudujääva osa hüvitamisel riigieelarvest võtab Sotsiaalkindlustusamet aluseks teenust saama õigustatud isiku 

taotluse esitamise kalendrikuu tulud, millest arvestab maha tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni 

makse ja makstud elatise suuruse, arvestades käesoleva seaduse § 11
19

 lõigetes 2 ja 3 sätestatut. 

 (4) Kui taotlus puudujääva osa hüvitamiseks esitatakse enne suunamisotsuse väljastamist, võetakse arvesse isiku 

eeldatavad tulud ning tema poolt makstava elatise suurus teenuse saamise alustamisele eelneval kalendrikuul. 

 (5) Puudujääv osa on vahe riigieelarvega kehtestatud isiku omaosaluse maksimaalse maksumuse ja isiku selliste 

tulude vahel, millest on maha arvatud tulumaks tulumaksuseaduse kohaselt, töötuskindlustusmakse, kogumispensioni 

makse, makstav elatis ja 15 protsenti pärast maksude mahaarvamist isikule kasutada jäävatest tuludest. 

 (6) Kui taotlus puudujääva osa hüvitamiseks esitatakse enne suunamisotsuse väljastamist, otsustab 

Sotsiaalkindlustusamet puudujääva osa hüvitamise riigieelarvest suunamisotsuse väljastamise ajaks. Kui taotlus on 

Sotsiaalkindlustusametile esitatud vähem kui kümme tööpäeva enne suunamisotsuse väljastamist või pärast 

suunamisotsuse väljastamist, otsustab Sotsiaalkindlustusamet puudujääva osa hüvitamise riigieelarvest kümne 

tööpäeva jooksul taotluse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest arvates. 

 (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud otsus tehakse teatavaks ka teenuse osutajale, kelle juures isik soovib 

erihoolekandeteenust saada. 

 (8) Puudujääva osa tasub Sotsiaalkindlustusamet kogukonnas elamise teenuse või ööpäevaringse erihooldusteenuse 

osutajale, kelle juures isik erihoolekandeteenust saab, eelneva kalendrikuu eest iga kuu suunamisotsuse ja teenuse 

osutaja esitatud arvete alusel. 

 (9) Kui isiku tulud muutuvad või elatise tasumise kohustus muutub pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 

taotluse esitamist või ilmnevad muud asjaolud, mille tulemusel puudujääv osa muutub, on isik, kelle eest puudujääv 

osa hüvitatakse, kohustatud sellest viivitamata Sotsiaalkindlustusametile kirjalikult teatama. 

 (10) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud taotluses esitatavate andmete koosseisu ja taotluse vormi ning 

nõutavate dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister määrusega. 
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6.2. Hinnang SHS § 11
20

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

7. SHS § 11
21

 

 

7.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

21
.  Puudujääva osa hüvitamine kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku eest 

 (1) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku eest puudujääva osa hüvitamisel kohaldatakse käesoleva 

seaduse §-s 11
20

 sätestatut käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi arvestades. 

 (2) Pärast isiku hoolekandeasutusse paigutamise kohtumääruse jõustumist või viivitamata täitmiseks tunnistamist 

selgitab Sotsiaalkindlustusamet käesoleva seaduse § 11
20

 lõigetes 3–6 sätestatust lähtudes välja kohtumäärusega 

hoolekandeasutusse paigutatud isiku rahalise suutlikkuse tasuda käesoleva seaduse §-s 11
19

 sätestatud isiku 

omaosalus ja teeb otsuse, milles märgib isiku kohustuse tasuda omaosalus. Kui isikul ei ole piisavalt rahalisi 

vahendeid omaosaluse tasumiseks, arvestades käesoleva seaduse §-des 11
19

 ja 11
20

 sätestatut, teeb 

Sotsiaalkindlustusamet otsuse puudujääva osa hüvitamise kohta riigieelarvest. 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud otsused teeb Sotsiaalkindlustusamet kümne tööpäeva jooksul pärast 

käesoleva seaduse § 11
17

 lõikes 4 nimetatud suunamisotsuse väljastamist. 

 

7.2. Hinnang SHS § 11
21

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

8. SHS § 11
22

 

 

8.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

22
.  Puudujääva osa tagasinõudmine 

 (1) Isik, kelle eest on puudujääv osa hüvitatud, on kohustatud maksma puudujääva osa hüvitamiseks alusetult 

makstud summad riigile tagasi, kui ta on: 

 1) jätnud teadlikult puudujääva osa hüvitamiseks vajalikud andmed esitamata; 

 2) esitanud teadlikult valeandmeid või 

 3) jätnud Sotsiaalkindlustusameti teavitamata muust asjaolust, mille tulemusel puudujääv osa vähenes. 

 (2) Alusetult makstud puudujääva osa tagasinõudmist korraldab Sotsiaalkindlustusamet. 

 (3) Kokkuleppel Sotsiaalkindlustusametiga maksab isik, kelle eest on puudujääv osa hüvitatud, alusetult makstud 

summa tagasi ühekorraga või osade kaupa. 

 (4) Kui isik, kelle eest on puudujääv osa hüvitatud, ei maksa puudujääva osa hüvitamiseks alusetult makstud 

summasid tagasi, teeb Sotsiaalkindlustusamet talle alusetult makstud summa tagasinõudmiseks ettekirjutuse koos 

hoiatusega. Kui isik jätab ettekirjutuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, annab 

Sotsiaalkindlustusamet ettekirjutuse sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras. Ettekirjutuses 

märgitud tähtaeg ei või olla lühem kui kümme tööpäeva. 

 (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ettekirjutus peab sisaldama järgmisi andmeid: 

 1) ettekirjutuse koostanud ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht; 

 2) ettekirjutuse tegemise kuupäev; 

 3) ettekirjutuse adressaadi nimi ja aadress; 

 4) ettekirjutuse faktiline ja õiguslik alus; 

 5) tagasinõutav alusetult makstud summa; 

 6) ettekirjutuse täitmise tähtaeg; 

 7) ettekirjutuse vaidlustamise võimalused, tähtaeg ja kord ja 
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 8) hoiatus sundtäitmise algatamise kohta kohustuse täitmata jätmise korral. 

 (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud ettekirjutus koos hoiatusega saadetakse isikule, kelle eest on 

puudujääv osa hüvitatud, ja olemasolu korral tema seaduslikule esindajale viie tööpäeva jooksul ettekirjutuse ja 

hoiatuse tegemise päevast arvates. 

 

8.2. Hinnang SHS § 11
22

 

 

Kommentaarid puuduvad. Seonduvalt vt: „Eesti sotsiaalõiguse kodifitseerimine: 

sotsiaalseadustiku üldosa analüüs“, Tallinn 2009, lk 372-373 „Alusetult makstud hüvitise 

tagasinõudmine ja tasaarvestus“. 

 

 

9. SHS § 11
22

 

 

9.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

23
.  Erihoolekandeteenuste järjekorrad 

 (1) Käesoleva seaduse § 11
17

 lõikes 9 sätestatud juhtudel paneb Sotsiaalkindlustusamet erihoolekandeteenust saama 

õigustatud isiku taotletud teenuse järjekorda lähtuvalt käesoleva seaduse § 11
16

 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise 

kuupäevast, koostades sellekohase nimekirja. 

 (2) Sotsiaalkindlustusamet peab järjekordi iga erihoolekandeteenuse kohta eraldi. 

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nimekirja märgitakse: 

 1) isiku nimi, isikukood või sünniaeg ja kontaktandmed; 

 2) teenuse osutaja, kelle juures isik soovib erihoolekandeteenust saada, ja 

 3) käesoleva seaduse § 11
16

 lõikes 1 nimetatud taotluse esitamise kuupäev. 

 (4) Sotsiaalkindlustusamet kannab eelisjärjekorras käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nimekirja: 

 1) käesoleva seaduse § 11
29

 lõikes 4 nimetatud isikud lähtuvalt uue erihoolekandeteenust saama suunamise otsuse 

tegemise päevast; 

 2) isikud, kes on kasutanud töötamise toetamise teenust või toetatud elamise teenust käesoleva seaduse § 11
16

 lõike 4 

alusel rehabilitatsiooniplaani koostamise ajal ja kelle Sotsiaalkindlustusamet on suunanud uuesti sama 

erihoolekandeteenust saama pärast rehabilitatsiooniplaani koostamist, ja 

 3) isikud, kellele erihoolekandeteenuse osutamine lõpetatakse raamlepingu ennetähtaegse lõpetamise või 

raamlepingu lõppemise ja uue raamlepingu sõlmimata jäämise tõttu. 

 

9.2. Hinnang SHS § 11
23

 

 

SHS § 11
23

 lg 1 võib olla vastuolus põhiseadusest tuleneva parlamendireservatsiooni 

põhimõttega, kuivõrd vaadeldav volitusnorm võib olla liialt ebaselge, s.t volituse eesmärk, sisu ja 

ulatus ei pruugi olla piisavalt määratletud. Täpsemalt on arusaamatu, kui pikaks ajaks võib 

teenusele õigustatud isiku teenuse järjekorda jätta, arvestades, et järjekord kujutab endast 

faktiliselt isiku subjektiivse avaliku õiguse rahuldamise kohustuse edasi lükkamist. Kui järjekord 

on liialt pikk, tekib oht, et isiku subjektiivne avalik õigus erihoolekandeteenusele jääb 

tegelikkuses rahuldamata. 

 

9.3. Ettepanek 

 

Kaaluda SHS § 11
23

 lõikest 1 tuleneva volitusnormi täpsustamist selliselt, et selles oleks 

määratletud maksimaalne järjekorra pikkus. 
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10. SHS § 11
24

 

 

10.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

24
.  Erihoolekandeteenuste osutamise raamlepingute sõlmimine 

 (1) Sotsiaalkindlustusamet volitab erihoolekandeteenuste osutamise raamlepinguga täitmiseks ühele või mitmele 

erihoolekandeteenuse osutajana tegutsevale või tegutseda soovivale füüsilisest isikust ettevõtjale, juriidilisele isikule 

või kohaliku omavalitsuse üksusele. Raamlepingu sõlmib Sotsiaalkindlustusamet halduslepinguna. 

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud halduslepingu sõlmimisele kohaldatakse halduskoostöö seaduses 

sätestatut, välja arvatud halduskoostöö seaduse § 5, arvestades käesolevas seaduses sätestatud erisusi. 

 (3) Sotsiaalkindlustusamet avaldab teate raamlepingu sõlmimise kavatsuse kohta vähemalt ühes üleriigilise levikuga 

päevalehes ning Sotsiaalkindlustusameti veebilehel. Vajaduse korral võib Sotsiaalkindlustusamet avaldada 

kalendriaasta kestel lisateateid raamlepingu sõlmimise kavatsuse kohta. 

 (4) Teenuse osutaja esitab ühe kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teate avaldamist 

Sotsiaalkindlustusametile raamlepingu sõlmimiseks kirjaliku taotluse. 

 (5) Sotsiaalkindlustusamet sõlmib raamlepingu teenuse osutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba käesoleva 

seaduse § 10 punktis 1
2
, 1

3
, 1

4
, 1

5
 või 1

6
 nimetatud teenuse osutamiseks, kolme kuu jooksul pärast iga-aastase 

riigieelarve seaduse väljakuulutamist. Kui Sotsiaalkindlustusamet avaldab kalendriaasta jooksul lisateate lepingu 

sõlmimise kavatsuse kohta, sõlmib ta kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lisateate 

avaldamist lepingu teenuse osutajatega, kellele on väljastatud tegevusluba käesoleva seaduse § 10 punktis 1
2
, 1

3
, 1

4
, 

1
5
 või 1

6
 nimetatud teenuse osutamiseks. 

 (6) Raamleping sõlmitakse kolmeks aastaks. Teenuse osutaja taotlusel võib raamlepingu sõlmida vähemaks kui 

kolmeks aastaks, kuid mitte vähemaks kui üheks aastaks. 

 (7) Sotsiaalkindlustusamet keeldub sõlmimast raamlepingut teenuse osutajaga, kellele ei ole väljastatud tegevusluba 

käesoleva seaduse § 10 punktis 1
2
, 1

3
, 1

4
, 1

5
 või 1

6
 nimetatud teenuse osutamiseks. 

 (8) Sotsiaalkindlustusamet võib keelduda teenuse osutajaga raamlepingu sõlmimisest, kui: 

 1) tegevusloa väljaandja on teinud teenuse osutajale ettekirjutuse käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud 

nõuetele mittevastavuse tõttu või 

 2) teenuse osutaja on rikkunud varasemalt teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud raamlepingus 

kokku lepitud või suunamisotsuses märgitud tingimusi. 

 

10.2. Hinnang SHS § 11
24

 

 

10.2.1. Enne vaatlusaluse normi puuduste juurde asumist olgu lühidalt märgitud, et SHS § 11
24

 

lõigetest 1 ja 5 tuleneb erihoolekandeteenuse osutamise tegevusluba omavatele isikutele 

subjektiivne avalik õigus haldusülesande delegeerimise lepingu sõlmimisele SKA-ga. 

Haldusülesannete delegeerimise puhul võib seadusandja jätta haldusorganile 

valikukaalutlusõiguse selle üle, kas haldusülesannet delegeerida. See tähendab, et seadusandja 

võib ka ette näha, et haldusorgan on kohustatud isiku vastavusel seaduses sätestatud tingimustele 

isikuga haldusülesande delegeerimise lepingu sõlmima. Siinjuures olgu märgitud, et regulatsioon 

võib olla selgem, kui viimasel juhul ei nähta seaduses ette delegeerimise halduslepingu sõlmimist 

vaid haldusorgani poolt üksikjuhtumi reguleerimiseks õigusakti andmist. 

 

10.2.2. SHS § 11
24

 peamised puudused on: 

 SHS § 11
24

 lg 1 võiks selguse huvides loobuda termini „raamleping“ kasutamisest ning 

kasutada üksnes mõistet „haldusleping“, kuivõrd raamlepingu all on mõeldud halduslepingut 

(vt analüüsi punkt 10.2.2.1); 

 SHS § 11
24

 lg 2 ei haaku HKTS § 1 lõikega 2 (vt analüüsi punkt 10.2.2.2); 

 SHS § 11
24

 lg 5 ja 7 sisuliselt kordavad teineteist – mõlemas öeldakse, et haldusleping 

sõlmitakse üksnes tegevusloa olemasolul (vt analüüsi punkt 10.2.2.3); 

 SHS § 11
24

 lg 8 p 2 dubleerib HKTS § 12 lg 2 p 5 regulatsiooni (vt analüüsi punkt 10.2.2.4). 
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10.2.2.1. Erihoolekandeteenuste regulatsioonis võiks loobuda termini „raamleping“ kasutamisest 

ning tarvitada terminit „haldusleping“, kuivõrd SHS § 11
24

 lg 1 kohaselt mõeldakse 

erihoolekandeteenuste osutamise raamlepingu all erihoolekandeteenuste delegeerimise 

halduslepinguid. 

 

Mõiste „raamleping“ sisu on analoogia korras tuletatav riigihangete seaduse § 7 lg 1 – 

raamleping käesoleva seaduse tähenduses on riigihanke tulemusena tekkiv ühe või mitme hankija 

poolt ühe või mitme isikuga sõlmitud leping, millega kehtestatakse lepingu kehtivusaja vältel selle 

alusel sõlmitavaid hankelepinguid reguleerivad tingimused eelkõige kas hinna või hinna ja 

ettenähtud koguste või mahtude kohta. Nähtub, et tüüpiliselt viitab pooltevaheline raamleping 

sellele, et pooled kavatsevad selle alusel sõlmida tulevikus teisi suhteid konkretiseerivaid 

lepinguid. Juhul, kui kasutada erihoolekandeteenuste regulatsioonis mõistet „raamleping“, võib 

see tekitada ebaõige kujutluse, nagu kavatseks pooled sõlmida raamlepingu kehtivuse perioodil 

raamlepingu alusel teisigi halduslepinguid. 

 

10.2.2.2. SHS § 11
24

 lg 2 ei haaku HKTS § 1 lõikega 2. Vaadeldav SHS säte näeb ette, et SKA 

peab delegeerimise lepingute sõlmimisel lähtuma HKTS-is sätestatust. Samas HKTS § 1 lg 2 

ütleb, et kui haldusorganil delegeerimise lepingute sõlmimise osas kaalutlusõigus puudub, siis 

HKTS’ist juhinduma ei pea. Nagu ülal selgitatud, puudub SKA-l kaalutlusõigus otsustamaks, kas 

haldusülesanne delegeerida või mitte. Ta on kohustatud seda tegema. Seetõttu on arusaamatu, 

miks peab SKA juhinduma HKTS’ist, kui seadusest, mis on eelkõige suunatud reguleerima 

haldusorganite tegevust olukorras, kus neil on delegeerimise küsimuses kaalutlusõigus. 

 

10.2.2.3. SHS § 11
24

 lg 7 dubleerib sisuliselt SHS § 11
24

 lg 5. Mõlemad õigusnormid ütlevad, et 

haldusülesande saab delegeerida üksnes juhul, kui erihoolekandeteenuste osutaja omab 

tegevusluba. 

 

Siinjuures palun vt analüüsi punkt 1.2, milles selgitatakse, et tegevusloa nõude kehtestamine 

kohaliku omavalitsuse asutusele, valitsusasutusele, valitsusasutuse hallatavale asutusele või ka 

era-õiguslikule isikule, kellele on delegeeritud halduslepinguga avaliku ülesande iseseisev 

täitmine, ei ole kooskõlas MTSÜS § 4 lõikega 5. Viidatud MTSÜS sätestab, et majandustegevuse 

vabadust ei ole riigil, kohalikul omavalitsusel, avalik-õiguslikul juriidilisel isikul või riigi või 

kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku ülesannet täitval muul isikul nimetatud 

ülesande täitmise ulatuses. Kuivõrd nimetatud üksustel majandustegevuse vabadust pole, siis ei 

saa seda ka tegevusloaga piirata. 

 

10.2.2.4. SHS § 11
24

 lg 8 p 2 dubleerib sisuliselt HKTS § 12 lg 1 ja lg 2 p 5 regulatsiooni. SHS 

norm ütleb, et SKA võib keelduda haldusülesande delegeerimisest, kui teenuse osutaja on 

rikkunud varasemalt teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud raamlepingus 

kokku lepitud või suunamisotsuses märgitud tingimusi. HKTS viidatud normidest tuleneb, et 

haldusülesande võib delegeerida üksnes usaldusväärsele isikule. Üheks usaldusväärsuse 

kriteeriumiks on temaga varasemalt sõlmitud halduslepingute mitte rikkumine. 

 

10.3. Ettepanek 

 

Kaaluda termini „raamleping“ kasutamisest loobumist ning tarvitada selle asemel mõistet 
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„haldusleping“. Kaaluda SHS § 11
24

 lg 7 ja 5 dubleeriva regulatsiooni kaotamist. Kaaluda SHS § 

11
24

 lg 8 p 2 dubleeriva regulatsiooni kaotamist. Sisupoliitiliselt analüüsida, kas SKA peaks 

delegeerimise lepingute sõlmimisel juhinduma HKTS-ist, arvestades, et SKA’l puudub 

kaalutlusõigus delegeerimise lepingute sõlmimisel. 

 

 

11. SHS § 11
25

 

 

11.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

25
.  Erihoolekandeteenuse osutamise raamleping 

 (1) Raamlepinguga kohustub teenuse osutaja suunamisotsuses märgitud teenust osutama isikule, kes pöördub 

erihoolekandeteenuse saamiseks tema poole Sotsiaalkindlustusameti väljastatud suunamisotsusega. 

 (2) Teenuse osutajal on õigus raamlepingust tuleneva kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse 

erihooldusteenuse osutamise kohustuse täitmisest keelduda, kui teenust saama õigustatud isik keeldub sõlmimast 

kirjalikku kokkulepet omaosaluse tasumise kohta või kui isik ei ole tasunud käesoleva seaduse §-s 11
19

 nimetatud 

omaosalust isikuga kokku lepitud mahus kahe järjestikuse kalendrikuu eest. Kui isiku eest on omaosaluse tasumise 

kohustuse üle võtnud muu isik, ei või teenuse osutaja isikule teenuse osutamisest keelduda. Käesolevat lõiget ei 

kohaldata kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule teenuse osutamisel. 

 (3) Teenuse osutaja poole teenuse saamiseks pöördunud isikule tuleb erihoolekandeteenust osutama hakata teenuse 

osutaja poole pöördumise päeval, kuid mitte varem kui suunamisotsuses kokkulepitud kuupäeval. 

 (4) Kui teenuse osutaja soovib raamlepingu ennetähtaegselt lõpetada, peab ta oma kavatsusest teavitama 

Sotsiaalkindlustusametit: 

 1) käesoleva seaduse § 10 punktis 1
4
, 1

5
 või 1

6
 nimetatud teenuse osutamise korral vähemalt kuus kuud enne lepingu 

lõpetamise plaanitavat tähtpäeva ja 

 2) igapäevaelu toetamise või töötamise toetamise teenuse osutamise korral vähemalt kolm kuud enne lepingu 

lõpetamise plaanitavat tähtpäeva. 

 

11.2. Hinnang SHS § 11
25

 

 

SHS § 11
25

 peamiseks puuduseks on, et selle lõige 1 dubleerib sisuliselt SHS § 11
24

 lg 1 ning 

HKTS § 3 lg 1 ja § 10. 

 

SHS § 11
25

 lg 1 sätestab riikliku erihoolekandeteenuste delegeerimise lepingu sisu elemendid, 

milleks on haldusülesande üleandmine ning haldusülesande täitmise eest tasu maksmine. 

Sisuliselt on samad lepingu sisu elemendid tuletatavad juba: SHS § 11
24

 lõikest 1, mis ütleb, et 

riik võib temal lasuva haldusülesande tasu eest üle anda; HKTS § 3 lõikest 3, mis ütleb samuti, et 

haldusülesande delegeerimise lepinguga antakse üle haldusülesande täitmise kohustus; HKTS § 

10, mis sätestab üksikasjalikult, milliseid elemente peab delegeerimise haldusleping sisaldama. 

Näib, et SHS § 11
25

 lõikel 1 puudub iseseisev regulatiivne lisand-väärtus. 

 

11.3. Ettepanek 

 

Kaaluda SHS § 11
25

 lg 1 samal kujul sätestamata jätmist. 

 

 

12. SHS § 11
26

 

 

12.1. Kehtiv õigus 
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§ 11

26
.  Kulude hüvitamine erihoolekandeteenuse osutajale 

 (1) Sotsiaalkindlustusamet kohustub raamlepinguga hüvitama erihoolekandeteenuse osutajale iga kuu 

erihoolekandeteenuse osutamise kulud esitatud arvete alusel arvel märgitud ulatuses, kuid mitte rohkem kui 

Vabariigi Valitsuse kehtestatud teenuse maksimaalse maksumuse ulatuses, kui: 

 1) teenust osutati Sotsiaalkindlustusameti suunamisotsusega teenuse osutaja poole pöördunud erihoolekandeteenust 

saama õigustatud isikule; 

 2) osutatud teenus vastas käesoleva seadusega sätestatud nõuetele; 

 3) teenust on osutanud suunamisotsuses märgitud teenuseosutaja ja 

 4) isikule osutati suunamisotsuses märgitud teenust selles märgitud tähtaja jooksul. 

 (2) Kui erihoolekandeteenust saama suunatud isik ei pöördu teenuse osutaja poole teenuse osutamise alustamiseks 

käesoleva seaduse § 11
17

 lõikes 6 sätestatud tähtaja jooksul, tasub Sotsiaalkindlustusamet teenuse osutajale selle 

erihoolekandeteenuse osutamise eest, mida saama isik on suunatud, riigieelarvest makstavat tasu esitatud arve 

alusel, kuid mitte rohkem kui kolme päeva ulatuses. 

 (3) Sotsiaalkindlustusamet jätkab käesoleva seaduse § 10 punktis 1
4
, 1

5
 või 1

6
 nimetatud teenuse osutajale selle 

teenuse osutamise eest, mida saama isik on õigustatud, riigieelarvest makstava tasu maksmist juhul, kui: 

 1) isik ei kasuta nimetatud erihoolekandeteenust kuni kaks kuud järjest – aja eest, millal isik teenust ei kasutanud, 

kuid mitte rohkem kui kahe kuu ulatuses kuue kuu jooksul ja 

 2) isik ei kasuta nimetatud erihoolekandeteenust rohkem kui kaks kuud järjest statsionaarse tervishoiuteenuse 

saamise tõttu – statsionaarse tervishoiuteenuse saamise aja jooksul, kuid mitte rohkem kui nelja kuu ulatuses ühe 

aasta jooksul; 

 3) isik ei kasuta nimetatud erihoolekandeteenust statsionaarse tuberkuloosiravi saamise tõttu – statsionaarse 

tuberkuloosiravi saamise lõpuni. 

 (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel tasutakse teenuse osutajale 95 protsenti käesoleva seaduse § 

11
18

 lõike 5 alusel kehtestatud selle teenuse, millel isik viibis, maksimaalsest maksumusest, kuid mitte rohkem kui 

arvel märgitud ulatuses. 

 (5) Arvete esitamise täpsemad tingimused ja kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja teenuse osutaja vahel 

sõlmitud raamlepingus. 

 (6) Sotsiaalkindlustusameti poolt riigieelarvest makstava tasu maksmise täpsemad tingimused ja korra kehtestab 

Vabariigi Valitsus määrusega. 

 

12.2. Hinnang SHS § 11
26

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

13. SHS § 11
27

 

 

13.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

27
.  Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamine ja sellest teavitamine 

 (1) Teenuse osutaja lõpetab erihoolekandeteenuse osutamise suunamisotsuse alusel juhul, kui: 

 1) isikule on osutatud teenust suunamisotsuses toodud tähtaja jooksul; 

 2) isik ei soovi teenust saada suunamisotsuses märgitud tähtaja lõpuni ning isik on väljendanud sellekohast soovi; 

 3) isik ei kasuta teenust kauem kui kaks kuud järjest, välja arvatud statsionaarse tervishoiuteenuse osutamise korral; 

 4) teenuse osutaja ja Sotsiaalkindlustusameti vahel sõlmitud raamleping lõpeb ning samad pooled ei sõlmi sama 

erihoolekandeteenuse osutamiseks uut raamlepingut; 

 5) Sotsiaalkindlustusamet on tunnistanud kehtetuks käesoleva seaduse § 11
16

 lõikes 3 nimetatud otsuse või 

 6) erihoolekandeteenust saav isik sureb. 

 (2) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule lõpetatakse teenuse osutamine käesoleva paragrahvi 

lõike 1 punktis 1, 4 või 6 sätestatud juhul ning juhul, kui kohus peatab või lõpetab kohtumääruse alusel 

hoolekandeasutusse paigutamise või kui lõppeb kohtumääruses sätestatud hoolekandeasutusse paigutamise tähtaeg. 

 (3) Erihoolekandeteenust saav isik peab kirjalikult teavitama teenuse osutajat, kelle juures ta erihoolekandeteenust 

saab: 
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 1) oma soovist katkestada kogukonnas elamise teenuse või ööpäevaringse erihooldusteenuse saamine selle teenuse 

osutaja juures rohkem kui üheks päevaks ja 

 2) oma soovist lõpetada teenuse saamine selle teenuse osutaja juures enne suunamisotsuses märgitud tähtaega. 

 (4) Kui isik ei kasuta erihoolekandeteenust rohkem kui kaks kuud järjest statsionaarse tervishoiuteenuse saamise 

tõttu ning soovib sama suunamisotsuse alusel pärast statsionaarset tervishoiuteenust saada suunamisotsuses 

märgitud teenust, peab isik või olemasolu korral tema seaduslik esindaja alates teisest statsionaarse 

tervishoiuteenuse saamise kuust kuni tervishoiuteenuse saamise lõpuni erihoolekandeteenuse osutaja kaudu, kelle 

juures isik suunamisotsuses märgitud teenust sai, esitama Sotsiaalkindlustusametile iga kalendrikuu kolmandaks 

kuupäevaks kirjaliku kinnituse selle kohta, et isik sai eelmisel kalendrikuul statsionaarset tervishoiuteenust. 

 (5) Kui isik ei ole suuteline esitama käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kirjalikku kinnitust, esitab selle 

Sotsiaalkindlustusametile teenuse osutaja, kelle juures isik erihoolekandeteenust sai, kui teenuse osutaja on teadlik, 

et isik sai statsionaarset tervishoiuteenust. 

 (6) Statsionaarse tervishoiuteenuse osutamisest kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule teavitab 

Sotsiaalkindlustusametit isikule ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja, esitades sellekohase kirjaliku kinnituse 

käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatud korras ja tähtpäevaks. 

 (7) Erihoolekandeteenuse osutaja on kohustatud kolme tööpäeva jooksul alates alljärgneva asjaolu teadasaamisest 

teavitama kirjalikult Sotsiaalkindlustusametit isikust, kes: 

 1) soovib erihoolekandeteenuse kasutamise lõpetada enne suunamisotsuses märgitud tähtaja lõppu; 

 2) ei ole kasutanud erihoolekandeteenust rohkem kui kaks kuud järjest; 

 3) ei ole teenuse osutaja juurde pöördunud erihoolekandeteenuse saamiseks kolme päeva jooksul kokkulepitud 

tähtpäevast arvates või 

 4) erihoolekandeteenuse saamise ajal sureb. 

 

13.2. Hinnang SHS § 11
27

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

14. SHS § 11
28

 

 

14.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

28
.  Erihoolekandeteenuse osutaja vahetamine 

 (1) Kui erihoolekandeteenust saama suunatud isik soovib enne erihoolekandeteenuse osutaja juurde pöördumist või 

teenuse osutamise kestel teenuse osutajat vahetada, esitab ta Sotsiaalkindlustusametile kirjaliku avalduse, milles 

märgib teenuse osutaja, kelle juurde ta soovib erihoolekandeteenuse saamiseks pöörduda, ning tähtpäeva, millest 

alates ta soovib uue teenuseosutaja juures teenust saada. 

 (2) Sotsiaalkindlustusamet väljastab erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule uue suunamisotsuse tema 

soovitud teenuseosutaja juurde, kui teenuse osutaja käesoleva seaduse § 11
16

 lõikes 3 nimetatud otsuses nimetatud 

teenust osutab ja tal on pakkuda isikule vaba koht. 

 (3) Kui erihoolekandeteenust saama õigustatud isiku soovitud teenuseosutajal ei ole vaba kohta, pannakse isik 

taotletud erihoolekandeteenuse järjekorda, lähtudes käesoleva seaduse §-s 11
23

 sätestatust. 

 (4) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule, kes soovib teenuse osutajat vahetada, kuid kelle 

soovitud teenuseosutaja juures ei ole vaba kohta, jätkatakse erihoolekandeteenuse osutamist sama teenuseosutaja 

juures, kelle juures ta erihoolekandeteenust saab, kuni koha vabanemiseni soovitud teenuseosutaja juures. 

 (5) Kui raamleping lõpetatakse ning samad pooled ei sõlmi sama erihoolekandeteenuse osutamiseks uut 

raamlepingut, väljastab Sotsiaalkindlustusamet isikule, kellele nimetatud teenuseosutaja erihoolekandeteenust 

osutas, uue suunamisotsuse. Kui isiku soovitud teenuseosutaja juures puudub vaba koht, kohaldatakse käesoleva 

paragrahvi lõikes 3 sätestatut, välja arvatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku puhul, kes 

paigutatakse erihoolekandeteenust saama teenuse osutaja juurde, kelle juures on vaba koht. 

 

14.2. Hinnang SHS § 11
28
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Kommentaarid puuduvad. 

 

 

15. SHS § 11
29

 

 

15.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

29
.  Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise otsus 

 (1) Kui on kahtlus, et isikule osutatav erihoolekandeteenus ei vasta tema vajadustele, on Sotsiaalkindlustusamet 

kohustatud kontrollima, kas isik vastab erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatavatele nõuetele ja kas 

osutatav teenus vastab isiku vajadustele. Isiku nõusolekul võib Sotsiaalkindlustusamet suunata ta 

rehabilitatsiooniplaani täiendamisele ja tulemuste hindamisele rehabilitatsiooniteenuse raames. 

 (2) Kui isik ei vasta erihoolekandeteenust saama õigustatud isikule esitatavatele nõuetele, mis kehtisid teenust 

saama õigustatud isikule käesoleva seaduse § 11
16

 lõikes 3 nimetatud otsuse tegemise ajal, või temale osutatav 

erihoolekandeteenus ei vasta tema vajadustele, tunnistab Sotsiaalkindlustusamet käesoleva seaduse § 11
16

 lõikes 3 

nimetatud otsuse kehtetuks (edaspidi erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise otsus), välja arvatud 

kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikute puhul. 

 (3) Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamise otsus jõustub käesoleva seaduse § 10 punktides 1
4
, 1

5
 ja 1

6
 

nimetatud teenuse puhul päeval, kui isik lõpetab teenuse kasutamise, kuid hiljemalt kuus kuud pärast kehtetuks 

tunnistamise otsuse teatavaks tegemist erihoolekandeteenust saavale isikule. 

 (4) Käesoleva seaduse § 10 punktis 1
4
, 1

5
 või 1

6
 nimetatud teenust kasutanud isiku erihoolekandeteenuse osutamise 

lõpetamise otsus jõustub päeval, kui alustatakse isikule selle erihoolekandeteenuse osutamist, mille järjekorda ta 

kantud oli, kui isik: 

 1) on suunatud uuesti käesoleva seaduse § 10 punktis 1
4
, 1

5
 või 1

6
 nimetatud teenust saama ja 

 2) on kantud tema taotletud teenuse järjekorda hiljemalt kuus kuud pärast temale kehtetuks tunnistamise otsuse 

teatavaks tegemist. 

 

15.2. Hinnang SHS § 11
29

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

16. SHS § 11
30

 

 

16.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

30
.  Vaide esitamine Sotsiaalkindlustusameti või ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja haldusotsuse või -

toimingu peale 

 (1) Isik, kes leiab, et Sotsiaalkindlustusameti või ööpäevaringse erihoolduseteenuse osutaja teostatud 

haldusmenetluse käigus või haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide. 

 (2) Vaide esitamisele ja lahendamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 11
14

 lõigetes 2–5 sätestatut. 

 

16.2. Hinnang SHS § 11
30

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

17. SHS § 11
31

 

 

17.1. Kehtiv õigus 
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§ 11
31

.  Erihoolekandeteenustele esitatavad üldnõuded 

 (1) Erihoolekandeteenuse osutaja on kohustatud: 

 1) isikule erihoolekandeteenuse osutamise alustamisel teavitama isikut ja olemasolu korral tema seaduslikku 

esindajat oma kodukorrast ning isiku õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal suuliselt või kirjalikult, kui isik 

on võimeline öeldut või loetut mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse teenuse 

osutaja kodukorrast ning isiku õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal isiku seaduslikku esindajat; 

 2) isikule erihoolekandeteenuse osutamise alustamisel tutvustama temale teenuse osutamiseks vajalikke ruume, 

juhul kui teenust osutatakse teenuse osutaja ruumides; 

 3) tagama erihoolekandeteenust saava isiku kohta käiva teenuse osutamisega seotud teabe ning dokumentide 

kogumise ja säilitamise; 

 4) tagama, et temaga lepingulises suhtes olev vahetult teenust osutav isik vastaks käesoleva seaduse §-s 11
34

 

sätestatud nõuetele; 

 5) koostama erihoolekandeteenust saama suunatud isikule tegevusplaani; 

 6) erihoolekandeteenuse osutamise vältel aktiivselt tegelema isikuga, kaasates isikut vastavalt tema võimetele ja 

vajadustele teenuse sisuna sätestatud tegevuste elluviimisse; 

 7) teavitama isikut, tema seaduslikku esindajat ja Sotsiaalkindlustusametit erihoolekandeteenuse osutamise 

lõppemise tähtpäeva saabumisest, teenuse saamise jätkamise vajadusest ning raamlepingu lõppemisest ja 

ennetähtaegse lõpetamise kavatsusest igapäevaelu toetamise teenuse ja töötamise toetamise teenuse puhul vähemalt 

kolm kuud enne teenuse osutamise lõppemise tähtpäeva ning käesoleva seaduse § 10 punktides 1
4
, 1

5
 ja 1

6
 nimetatud 

teenuse puhul vähemalt kuus kuud enne teenuse osutamise lõppemise tähtpäeva saabumist; 

 8) teavitama esimesel võimalusel teenust saavat isikut ja Sotsiaalkindlustusametit ning olemasolu korral isiku 

seaduslikku esindajat erihoolekandeteenuse osutamise kestel tekkinud kahtlusest, et isikule osutatav teenus ei vasta 

tema vajadustele; 

 9) teavitama kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isikut, kellel on 

raskusi omaosaluse tasumisega, võimalusest omaosaluse puudujääva osa hüvitamiseks riigieelarvest; 

 10) teenuse osutamise lõpetamisel hindama kirjalikult isikule suunamisotsuses kindlaks määratud eesmärgi täitmist 

ning esitama hinnangu hiljemalt koos viimase arvega Sotsiaalkindlustusametile. Kui isikule seatud eesmärki ei 

täidetud, lisab teenuse osutaja selgituse eesmärgi saavutamata jäämise põhjuste kohta; 

 11) koostama statistilisi aruandeid käesoleva seaduse § 6 punkti 8
1
 alusel kehtestatud korras ja esitama need 

tegevuskohajärgsele maavanemale ja 

 12) tagama erihoolekandeteenuse osutamise, teenuse osutamiseks vajalike ruumide ning maa-ala vastavuse 

rahvatervise seaduse alusel kehtestatud erihoolekandeteenuste tervisekaitsenõuetele, kui teenust osutatakse teenuse 

osutaja omandis või kasutuses oleval maa-alal või ruumides. 

 (2) Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestab sotsiaalminister 

määrusega. 

 

17.2. Hinnang SHS § 11
31

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

18. SHS § 11
32

 

 

18.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

32
.  Erihoolekandeteenust saava isiku dokumendid 

 (1) Erihoolekandeteenust saama suunatud isik või olemasolu korral tema seaduslik esindaja esitab suunamisotsuses 

märgitud teenuseosutajale 30 päeva jooksul teenuse osutaja poole teenuse saamiseks pöördumisest arvates isikule 

koostatud rehabilitatsiooniplaani ärakirja. 

 (2) Käesoleva seaduse § 10 punktis 1
4
, 1

5
 või 1

6
 nimetatud teenust saama suunatud isik esitab teenuse osutajale 

lisaks rehabilitatsiooniplaanile oma terviseseisundi kohta arstitõendi, milles on märgitud pidevat ravi nõudvate 

somaatiliste haiguste esinemine. 

 (3) Rehabilitatsiooniplaani ärakirja ei tule esitada järgmistel juhtudel: 

 1) isik on suunatud saama igapäevaelu toetamise teenust ja talle ei ole koostatud rehabilitatsiooniplaani; 
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 2) isik on suunatud saama töötamise toetamise teenust või toetatud elamise teenust rehabilitatsiooniplaani 

koostamise ajaks ja 

 3) isik on paigutatud hoolekandeasutusse kohtumääruse alusel ja talle ei ole koostatud rehabilitatsiooniplaani. 

 (4) Erihoolekandeteenuse osutamise lõpetamisel tagastab teenuse osutaja teenust saanud isiku või tema seadusliku 

esindaja soovil teenuse osutamise käigus teenuse osutaja kogutud ja säilitatud isiku kohta käivad dokumendid, 

sealhulgas isikule koostatud tegevusplaani. 

 

18.2. Hinnang SHS § 11
32

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

19. SHS § 11
33

 

 

19.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

33
.  Tegevusplaan 

 (1) Erihoolekandeteenuse osutaja peab suunamisotsuses esitatud eesmärgi saavutamiseks 30 päeva jooksul pärast 

isiku teenust saama suunamist koostama koos isikuga ja olemasolu korral koos isiku seadusliku esindajaga isikule 

tegevusplaani konkreetsete tegevuste elluviimiseks. 

 (2) Tegevusplaan peab sisaldama: 

 1) Sotsiaalkindlustusameti poolt isikule seatud eesmärki ja soovitatavaid tegevusi selle saavutamiseks ja 

 2) isiku vajadustele vastavate tegevuste elluviimise ajakava, kirjeldust ja teenuse osutaja hinnangut tegevuste 

läbiviimise kohta vähemalt igal kuul. 

 (3) Tegevusplaan koostatakse isikule erihoolekandeteenuse osutamise ajaks ning vaadatakse üle ja vajaduse korral 

täpsustatakse vähemalt üks kord aastas. 

 

19.2. Hinnang SHS § 11
33

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

20. SHS § 11
34

 

 

20.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

34
.  Erihoolekandeteenust vahetult osutavale isikule esitatavad nõuded 

 (1) Erihoolekandeteenust võib vahetult osutada füüsiline isik (edaspidi tegevusjuhendaja), kes vastab vähemalt 

ühele järgmistest nõuetest: 

 1) tal peab olema vähemalt keskharidus ja ta peab olema läbinud sotsiaalministri poolt käesoleva paragrahvi lõike 

5 alusel kehtestatud kava kohase 260-tunnise koolituse; 2) tal peab olema riiklikult tunnustatud sotsiaaltööalane 

keskeri- või kõrgharidus; 

 3) tal peab olema riiklikult tunnustatud eripedagoogika- või sotsiaalpedagoogika alane kõrgharidus; 

 4) tal peab olema riiklikult tunnustatud tegevusteraapia alane kõrgharidus; 

 5) tal peab olema riiklikult tunnustatud tegevusjuhendamise alane kutsekeskharidus või 

 6) tal peab olema riiklikult tunnustatud vaimse tervise õenduse alane keskeri- või kõrgharidus. 

 (2) Erihoolekandeteenust ei või vahetult osutada tegevusjuhendaja, kes on mõistetud süüdi tahtlikult toimepandud 

kuriteos ja selle karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. 

 (3) Töötamise toetamise teenuse osutamise korral peab tegevusjuhendaja olema lisaks käesoleva paragrahvi 

lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuete täitmisele läbinud sotsiaalministri poolt käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel 

kehtestatud kava kohase 40-tunnise töötamise toetamise teenuse täienduskoolituse. 

 (4) Tegevusjuhendaja, kes osutab vahetult ööpäevaringset erihooldusteenust: 
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 1) kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule, peab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 

nimetatud nõuete täitmisele olema läbinud sotsiaalministri poolt käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud 

kava kohase 60-tunnise täienduskoolituse tööks suurema ohtlikkusastmega isikutega või 

 2) sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikule, peab 

lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuete täitmisele olema läbinud sotsiaalministri poolt 

käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud kava kohase 40-tunnise täienduskoolituse tööks vastavalt sügava 

liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikuga. 

 (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3 ja 4 nimetatud koolituse ja täienduskoolituste kavad, sealhulgas koolituste 

täpsustatud mahud ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise 

tingimused kehtestab sotsiaalminister määrusega. 

 

20.2. Hinnang SHS § 11
34

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

21. SHS § 11
35

 

 

21.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

35
.  Igapäevaelu toetamise teenus 

 (1) Igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng 

psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku 

lähedaste ja isikuga koos elavate isikute nõustamise kaudu. 

 (2) Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise käigus on teenuse osutaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja 

suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist: 

 1) kujundama isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, 

arvestades isiku terviseseisundit; 

 2) juhendama isikut sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel; 

 3) juhendama isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel; 

 4) juhendama isikut tervishoiu-, sotsiaal-, posti-, finants- ja muude teenuste kasutamisel ning hariduse omandamise 

võimaluste leidmisel ja elluviimisel; 

 5) kujundama isiku tööoskusi ja võimaldama isikule töö tegemise harjutamist; 

 6) nõustama isiku lähedasi, sealhulgas isikuga samas eluruumis elavaid isikuid igapäevaelu toetamise teenust 

saama õigustatud isiku käitumise ja temaga suhtlemise eripärades; 

 7) toetama teenust saavaid, sarnase diagnoosiga ja sellega seonduvate probleemidega isikuid toetavate gruppide 

tegutsemist isikute juhendamise ja nõustamise kaudu ja 

 8) kaasama isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks. 

 

21.2. Hinnang SHS § 11
35

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

22. SHS § 11
36

 

 

22.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

36
.  Riigieelarvest rahastatavat igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isikud 

  Õigus saada riigieelarvest rahastatavat igapäevaelu toetamise teenust on täisealisel isikul, välja arvatud käesoleva 

seaduse § 11
18

 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud, kes vastab järgmistele tingimustele: 

 1) isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ja 
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 2) isikule ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust. 

 

22.2. Hinnang SHS § 11
36

 

 

SHS § 11
36

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1, kuivõrd viidatud normide koostoimes jääb ebaselgeks, 

kas isikul on subjektiivne avalik õigus erihoolekandeteenustele või mitte. Viidatud regulatsioon 

võib tuua kaasa isikute võrdsuspõhiõiguse rikkumise. Põhjendust vt analüüsi punktis 3.2.1. 

 

22.3. Ettepanek 

 

Kõrvaldada ebaselgus küsimuses, kas SHS § 11
36

 nimetatud isikul on subjektiivne avalik õigus 

erihoolekandeteenusele. Sealjuures pidada silmas, et regulatsioon ei tooks kaasa võimalikku 

võrdsuspõhiõiguse rikkumist. 

 

 

23. SHS § 11
37

 

 

23.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

37
.  Igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumide kulude katmine 

  Kohalik omavalitsus on kohustatud tagama igapäevaelu toetamise teenuse osutaja kasutuses või omandis olevate 

igapäevaelu toetamise teenuse osutamise ruumidega seotud kulude katmise kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud 

ulatuses. 

 

23.2. Hinnang SHS § 11
37

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

24. SHS § 11
38

 

 

24.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

38
.  Igapäevaelu toetamise teenusele esitatavad nõuded 

 (1) Igapäevaelu toetamise teenust võib osutada igapäevaelu toetamise teenust saama õigustatud isiku eluruumides 

või muudes nimetatud teenuse osutamiseks sobivates kohtades. Kui igapäevaelu toetamise teenust osutatakse teenuse 

osutaja omandis olevates või temale kasutamiseks antud ruumides, peavad need ruumid vastama rahvatervise 

seaduse alusel kehtestatud igapäevaelu toetamise teenuse ruumidele, nende sisustusele ja korrashoiule esitatavatele 

tervisekaitsenõuetele. 

 (2) Hinnangu igapäevaelu toetamise teenuse sisuks olevate eesmärkide, eesmärkide saavutamiseks vajalike 

soovituslike tegevuste, igapäevaelu toetamise teenuse osutamise kestuse ja tegevuste läbiviimise soovitusliku 

sageduse kohta kuus annab ning raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire olemasolu märgib psühhiaater või 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja oma kirjalikus hinnangus või rehabilitatsiooniplaanis Sotsiaalkindlustusametile. 

 (3) Igapäevaelu toetamise teenuse sisuks olevaid tegevusi tuleb igapäevaelu toetamise teenust saama suunatud 

isikule vahetult osutada või tema lähedasi, sealhulgas temaga koos elavaid isikuid nõustada suunamisotsuses 

nimetatud soovituslikus mahus, kuid vähemalt neli tundi kuus. Teenuse osutaja on kohustatud pidama arvestust 

tundide üle, mil isikule või tema lähedastele vahetult teenust osutati. 

 (4) Igapäevaelu toetamise teenuse osutaja peab teavitama igapäevaelu toetamise teenuse osutaja juurde teenuse 

saamise alustamiseks pöördunud teenusele õigustatud isikut, millistel päevadel ja kellaaegadel igapäevaelu 

toetamise teenust osutatakse. 
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 (5) Igapäevaelu toetamise teenuse osutaja tagab ühe täistööajaga tegevusjuhendaja olemasolu kümne igapäevaelu 

toetamise teenust saama suunatud isiku kohta. 

 

24.2. Hinnang SHS § 11
38

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

25. SHS § 11
39

 

 

25.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

39
.  Töötamise toetamise teenus 

 (1) Töötamise toetamise teenuse eesmärgiks on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut 

ja parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ning töötamise ajal. 

 (2) Töötamise toetamise teenuse osutamise käigus on teenuse osutaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja 

suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist: 

 1) motiveerima isikut tööle asuma; 

 2) leidma isiku huvidest lähtuvalt tema võimetele sobiva töö; 

 3) toetama isikut, juhendama teda tööandja tööjuhiste kohaselt ja nõustama teda töötamise ajal; 

 4) juhendama ja nõustama isiku tööandjat viimase nõusolekul teenust saama õigustatud isiku tööle rakendamisel; 

 5) juhendama isikut ja temaga koos tööd tegevaid isikuid nende nõusolekul töötamise käigus tekkivates 

nendevahelistes suhetes ja 

 6) valmistama isikut ette iseseisvalt ilma toetuseta tööle asumiseks. 

 

25.2. Hinnang SHS § 11
39

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

26. SHS § 11
40

 

 

26.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

40
.  Riigieelarvest rahastatavat töötamise toetamise teenust saama õigustatud isikud 

  Õigus saada riigieelarvest rahastatavat töötamise toetamise teenust on täisealisel isikul, välja arvatud käesoleva 

seaduse § 11
18

 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud, kes vastab järgmistele tingimustele: 

 1) [Kehtetu – RT I, 03.03.2011, 3 - jõust. 13.03.2011]  

 2) tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire; 

 3) [Kehtetu – RT I, 03.03.2011, 3 - jõust. 13.03.2011]  

 4) soovitus kasutada töötamise toetamise teenust on kirjas isiku rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse 

osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus töötamise toetamise teenust saama suunamise kohta 

rehabilitatsiooniplaani koostamise ajaks; 

 5) ta vajab töötamise ajal pidevalt toetust ja juhendamist ja 

 6) talle ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust, mille käigus on isikule tagatud teenuse osutaja 

territooriumil töö tegemise võimalus, ega ööpäevaringset erihooldusteenust. 

 

26.2. Hinnang SHS § 11
40

 

 

SHS § 11
40

 peamised puudused on: 

 SHS § 11
40

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1 – ebaselgeks jääb, kas isikul on subjektiivne avalik 
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õigus erihoolekandeteenusele või mitte (vt analüüsi punkt 26.2.1); 

 SHS § 11
40

 p 4 puhul on ebaselge, kas SKA võib rehabilitatsiooniteenuse osutaja soovitust 

ka eirata – s.t otsustada isikule erihoolekandeteenust mitte osutada, kuigi 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja on vastava soovituse teinud (vt analüüsi punkt 26.2.2). 

 

26.2.1. SHS § 11
40

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1, kuivõrd viidatud normide koostoimes jääb 

ebaselgeks, kas isikul on subjektiivne avalik õigus erihoolekandeteenustele või mitte. Viidatud 

regulatsioon võib tuua kaasa isikute võrdsuspõhiõiguse rikkumise. Põhjendust vt analüüsi punktis 

3.2.1. 

 

26.2.2. SHS § 11
40

 punktist 4 tuleneb, et üheks töötamise toetamise teenuse saamise tingimuseks 

on, et rehabilitatsiooniplaanis ehk rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt on soovitatud isikule 

vastavat teenust osutada. Ebaselge on, kas SKA võib soovituse olemasolul teenuse osutamisest 

keelduda või mitte (eeldusel, et kõik muud tingimused on täidetud). 

 

Tõlgendust, et SKA ei või soovitusest kõrvale kalduda ehk peab isikule teenust osutama 

(eeldusel, et ka SHS § 11
40

 punktides 3, 5 ja 6 sätestatud tingimused on täidetud), toetab 

paragrahvi sõnastus. Sellest nähtub, et isikul on õigus teenusele, kui rehabilitatsiooniteenuse 

osutaja on andnud vastava soovituse. Näib, et piisab soovituse olemasolust. 

 

Vastava tõlgenduse vastu räägib aga sõna „soovitus“ kasutamine. Tavakeeles viitab soovitus 

sellisele ettepanekule, mis ei ole soovituse saajale siduv. Ka praegusel juhul pole välistatud, et 

seadusandja ei soovinud SKA-d rehabilitatsiooniteenuse osutaja hinnanguga siduda. 

 

26.3. Ettepanek 

 

Kõrvaldada ebaselgus küsimuses, kas SHS § 11
40

 nimetatud isikul on subjektiivne avalik õigus 

erihoolekandeteenusele. Sealjuures pidada silmas, et regulatsioon ei tooks kaasa võimalikku 

võrdsuspõhiõiguse rikkumist. Kõrvaldada ebaselgus osas, kas SKA võib rehabilitatsiooniteenuse 

osutaja „soovitust“ eirata ning keelduda teenuse osutamisest, kuigi soovitus on antud. 

 

 

27. SHS § 11
41

 

 

27.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

41
.  Töötamise toetamise teenusele esitatavad nõuded 

 (1) Töötamise toetamise teenuse osutaja peab leidma teenust saama suunatud isikule töö tegemise võimaluse: 

 1) vähemalt 20 tundi nädalas, kui isiku töövõime kaotus on 40–50 protsenti; 

 2) vähemalt 15 tundi nädalas, kui isiku töövõime kaotus on 60–70 protsenti; 

 3) vähemalt 10 tundi nädalas, kui isiku töövõime kaotus on 80–90 protsenti ja 

 4) vastavalt isiku võimetele ja oskustele, kui isiku töövõime kaotus on 100 protsenti. 

 (2) Töötamise toetamise teenuse osutaja peab leidma töötamise toetamise teenust saama suunatud isikule sobiva töö 

vähemalt ühe aasta jooksul pärast isikule töötamise toetamise teenuse osutamise alustamist. 

 (3) Kui töötamise toetamise teenust saama suunatud isik ei ole ühe aasta jooksul pärast töötamise toetamise teenuse 

osutamise alustamist ühtegi temale pakutud tööd vastu võtnud, lõpetatakse talle selle suunamisotsuse alusel teenuse 

osutamine. 

 (4) Töötamise toetamise teenuse osutaja teavitab Sotsiaalkindlustusametit käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud 

tähtaja möödumisest, misjärel Sotsiaalkindlustusamet tunnistab edasiulatuvalt kehtetuks haldusotsuse, millega isik 
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töötamise toetamise teenust saama suunati. 

 (5) Töötamise toetamise teenuse sisuks olevaid käesoleva seaduse § 11
39

 lõike 2 punktides 1 ja 3–6 nimetatud 

tegevusi tuleb töötamise toetamise teenust saama suunatud isikule, tema tööandjale või isikuga koos töötavatele 

isikutele vahetult osutada suunamisotsuses toodud soovituslikus mahus, kuid vähemalt neli tundi kuus. Teenuse 

osutaja on kohustatud pidama arvestust tundide üle, millal isiku tööandjale, isikule või isikuga koos töötavatele 

isikutele on töötamise toetamise teenust vahetult osutatud. 

 (6) Töötamise toetamise teenuse osutaja tagab ühe täistööajaga tegevusjuhendaja olemasolu kümne töötamise 

toetamise teenust saama suunatud isiku kohta. 

 

27.2. Hinnang SHS § 11
41

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

28. SHS § 11
42

 

 

28.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

42
.  Toetatud elamise teenus 

 (1) Toetatud elamise teenus on isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamine temale eluruumi kasutusse 

andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises eesmärgiga 

tagada isiku võimalikult iseseisev toimetulek iseseisvalt elades. 

 (2) Toetatud elamise teenuse osutamise käigus on teenuse osutaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja 

suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist: 

 1) juhendama isikut igapäevaelu ja majapidamise korraldamisel, sealhulgas igapäevaeluga seotud eelarve 

koostamisel; 

 2) juhendama isikut eluruumi kasutamise ja hooldamisega seotud teenuste, sealhulgas posti- ja finantsteenuste 

kasutamisel; 

 3) abistama ühise elukorralduse reeglites kokku leppimises ja kokkulepete täitmises, kui ühte eluruumi jagavad 

vähemalt kaks teenust saavat isikut; 

 4) looma võimalused toetatud elamise teenust saama suunatud isikule tema võimalustele ja vajadustele vastava 

parima võimaliku sisustatud eluruumi kasutusse andmiseks ja 

 5) valmistama isikut ette iseseisvaks elamiseks ning juhendama ja abistama teda iseseisvalt elamiseks elamispinna 

hankimisel. 

 

28.2. Hinnang SHS § 11
42

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

29. SHS § 11
43

 

 

29.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

43
.  Riigieelarvest rahastatavat toetatud elamise teenust saama õigustatud isikud 

  Õigus saada riigieelarvest rahastatavat toetatud elamise teenust on täisealisel isikul, välja arvatud käesoleva 

seaduse § 11
18

 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud, kes vastab järgmistele tingimustele: 

 1) tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire; 

 2) [Kehtetu – RT I, 03.03.2011, 3 - jõust. 13.03.2011]  

 3) [Kehtetu – RT I, 03.03.2011, 3 - jõust. 13.03.2011]  

 4) tal puudub elamispind iseseisvalt elamiseks ja ta ei ole suuteline seda endale muretsema; 

 5) soovitus kasutada toetatud elamise teenust on kirjas isiku rehabilitatsiooniplaanis või rehabilitatsiooniteenuse 
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osutaja kirjalikus põhjendatud ettepanekus toetatud elamise teenust saama suunamise kohta rehabilitatsiooniplaani 

koostamise ajaks; 

 6) ta suudab ise enda eest hoolitseda ja 

 7) ta suudab juhendamise korral toime tulla igapäevaelu toimingutega. 

 

29.2. Hinnang SHS § 11
43

 

 

SHS § 11
43

 peamised puudused on: 

 SHS § 11
43

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1 – ebaselgeks jääb, kas isikul on subjektiivne avalik 

õigus erihoolekandeteenusele või mitte (vt analüüsi punkt 29.2.1); 

 SHS § 11
43

 p 5 puhul on ebaselge, kas SKA võib rehabilitatsiooniteenuse osutaja soovitust 

ka eirata – s.t otsustada isikule erihoolekandeteenust mitte osutada, kuigi 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja on vastava soovituse teinud (vt analüüsi punkt 29.2.2). 

 

29.2.1. SHS § 11
43

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1, kuivõrd viidatud normide koostoimes jääb 

ebaselgeks, kas isikul on subjektiivne avalik õigus erihoolekandeteenustele või mitte. Viidatud 

regulatsioon võib tuua kaasa isikute võrdsuspõhiõiguse rikkumise. Põhjendust vt analüüsi punktis 

3.2.1. 

 

29.2.2. SHS § 11
43

 punktist 5 tuleneb, et üheks toetatud elamise teenuse saamise tingimuseks on, 

et rehabilitatsiooniplaanis ehk rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt on soovitatud isikule 

vastavat teenust osutada. Ebaselge on, kas SKA võib soovituse olemasolul teenuse osutamisest 

keelduda või mitte (eeldusel, et kõik muud tingimused on täidetud). 

 

Tõlgendust, et SKA ei või soovitusest kõrvale kalduda ehk peab isikule teenust osutama 

(eeldusel, et ka muud SHS § 11
43

 sätestatud tingimused on täidetud), toetab paragrahvi sõnastus. 

Sellest nähtub, et isikul on õigus teenusele, kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja on andnud 

vastava soovituse. Näib, et piisab soovituse olemasolust. 

 

Vastava tõlgenduse vastu räägib aga sõna „soovitus“ kasutamine. Tavakeeles viitab soovitus 

sellisele ettepanekule, mis ei ole soovituse saajale siduv. Ka praegusel juhul pole välistatud, et 

seadusandja ei soovinud SKA-d rehabilitatsiooniteenuse osutaja hinnanguga siduda. 

 

29.3. Ettepanek 

 

Kõrvaldada ebaselgus küsimuses, kas SHS § 11
43

 nimetatud isikul on subjektiivne avalik õigus 

erihoolekandeteenusele. Sealjuures pidada silmas, et regulatsioon ei tooks kaasa võimalikku 

võrdsuspõhiõiguse rikkumist. Kõrvaldada ebaselgus osas, kas SKA võib rehabilitatsiooniteenuse 

osutaja „soovitust“ eirata ning keelduda teenuse osutamisest, kuigi soovitus on antud. 

 

 

30. SHS § 11
44

 

 

30.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

44
.  Toetatud elamise teenusele esitatavad nõuded 

 (1) Toetatud elamise teenuse sisuks olevaid käesoleva seaduse § 11
42

 lõike 2 punktides 1–3 ja 5 nimetatud tegevusi 

võib ellu viia toetatud elamise teenust saama õigustatud isiku kasutusse antud eluruumides või muudes nimetatud 
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teenuse osutamiseks sobivates kohtades. Kui nimetatud toetatud elamise teenuse sisuks olevaid tegevusi viiakse ellu 

teenuse osutaja omandis või temale kasutamiseks antud ruumides, peavad need ruumid vastama rahvatervise 

seaduse alusel kehtestatud toetatud elamise teenuse ruumidele, nende sisustusele ja korrashoiule esitatavatele 

tervisekaitsenõuetele. 

 (2) Toetatud elamise teenuse raames isiku kasutusse antav eluruum peab vastama elamuseaduse § 7 lõike 1 punktide 

1 ja 2 alusel kehtestatud nõuetele ning seal peab olema: 

 1) vähemalt üks magamistuba ühe teenust saava isiku kohta. Teenust saavate isikute soovi korral võib ühes 

magamistoas elada kaks teenust saavat isikut; 

 2) köök või kööginurk ja 

 3) tualeti ja duši või vanni kasutamise võimalus. 

 (3) Toetatud elamise teenust osutatakse vaimse alaarenguga isikutele ja muude psüühikahäiretega isikutele eraldi 

ruumides. 

 (4) Käesoleva seaduse § 11
42

 lõike 2 punktides 1–3 ja 5 nimetatud tegevusi tuleb toetatud elamise teenust saama 

suunatud isikule osutada vähemalt kaks tundi nädalas. 

 (5) Toetatud elamise teenuse osutaja peab tagama ühe täistööajaga tegevusjuhendaja olemasolu kümne toetatud 

elamise teenust saama suunatud isiku kohta. 

 

30.2. Hinnang SHS § 11
44

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

31. SHS § 11
45

 

 

31.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

45
.  Eluruumi kasutamise leping 

  Isik, kellele osutatakse toetatud elamise teenust, on kohustatud sõlmima eluruumi kasutamise lepingu, välja arvatud 

juhul, kui isikule pakutav eluruum ei ole isiku võimalustele ja vajadustele vastav parim võimalik eluruum, kui 

eluruum ei ole sisustatud või eluruum ei vasta käesoleva seaduse § 11
44

 lõikes 2 sätestatud nõuetele. 

 

31.2. Hinnang SHS § 11
45

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

32. SHS § 11
46

 

 

32.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

46
.  Kogukonnas elamise teenus 

 (1) Kogukonnas elamise teenuse sisuks on inimese põhivajaduste rahuldamiseks ja arenguks soodsa peresarnase 

elukorralduse loomine koos majutuse ja toitlustamisega eesmärgiga suurendada isiku iseseisvat toimetulekut ja 

arendada igapäevaelu tegevuste korraldamise oskusi ühistes tegevustes osalemise kaudu. 

 (2) Kogukonnas elamise teenuse osutamise käigus on teenuse osutaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja 

suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist: 

 1) looma isikule turvalise ja arenguks soodsa peresarnase elukeskkonna ja -korralduse; 

 2) kujundama isiku isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta nimetatud oskusi arendavatesse tegevustesse, 

arvestades isiku terviseseisundit; 

 3) juhendama isikut aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel; 

 4) kujundama isiku tööoskusi ja arendama tema töövõimeid; 

 5) lähtuvalt teenust saava isiku võimetest ja oskustest pakkuma talle oma territooriumil võimalust töötada või 
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kaasama ta ühises majapidamises töösarnasesse tegevusse ning juhendama isikut töötamise või töösarnase tegevuse 

tegemise juures ja 

 6) viima ellu muid tegevusi, mis on vajalikud kogukonnas elamise teenuse eesmärgi saavutamiseks 

 

32.2. Hinnang SHS § 11
46

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

33. SHS § 11
47

 

 

33.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

47
.  Riigieelarvest rahastatavat kogukonnas elamise teenust saama õigustatud isikud 

  Õigus saada riigieelarvest rahastatavat kogukonnas elamise teenust on täisealisel isikul, välja arvatud käesoleva 

seaduse § 11
18

 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud, kes vastab järgmistele tingimustele: 

 1) [Kehtetu – RT I, 03.03.2011, 3 - jõust. 13.03.2011]  

 2) tal on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire; 

 3) [Kehtetu – RT I, 03.03.2011, 3 - jõust. 13.03.2011]  

 4) soovitus kasutada kogukonnas elamise teenust on kirjas isiku rehabilitatsiooniplaanis; 

 5) ta suudab toime tulla enese eest hoolitsemisega ning osaleda majapidamistöödes ja 

 6) talle ei osutata samal ajal käesoleva seaduse § 10 punktis 1
2
, 1

4
 või 1

6
 nimetatud teenust. 

 

33.2. Hinnang SHS § 11
47

 

 

SHS § 11
47

 peamised puudused on: 

 SHS § 11
47

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1 – ebaselgeks jääb, kas isikul on subjektiivne avalik 

õigus erihoolekandeteenusele või mitte (vt analüüsi punkt 33.2.1); 

 SHS § 11
47

 p 4 puhul on ebaselge, kas SKA võib rehabilitatsiooniteenuse osutaja soovitust 

ka eirata – s.t otsustada isikule erihoolekandeteenust mitte osutada, kuigi 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja on vastava soovituse teinud (vt analüüsi punkt 33.2.2). 

 

33.2.1. SHS § 11
47

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1, kuivõrd viidatud normide koostoimes jääb 

ebaselgeks, kas isikul on subjektiivne avalik õigus erihoolekandeteenustele või mitte. Viidatud 

regulatsioon võib tuua kaasa isikute võrdsuspõhiõiguse rikkumise. Põhjendust vt analüüsi punktis 

3.2.1. 

 

33.2.2. SHS § 11
47

 punktist 4 tuleneb, et üheks kogukonnas elamise teenuse saamise tingimuseks 

on, et rehabilitatsiooniplaanis ehk rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt on soovitatud isikule 

vastavat teenust osutada. Ebaselge on, kas SKA võib soovituse olemasolul teenuse osutamisest 

keelduda või mitte (eeldusel, et kõik muud tingimused on täidetud). 

 

Tõlgendust, et SKA ei või soovitusest kõrvale kalduda ehk peab isikule teenust osutama 

(eeldusel, et muud SHS § 11
47

 sätestatud tingimused on täidetud), toetab paragrahvi sõnastus. 

Sellest nähtub, et isikul on õigus teenusele, kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja on andnud 

vastava soovituse. Näib, et piisab soovituse olemasolust. 

 

Vastava tõlgenduse vastu räägib aga sõna „soovitus“ kasutamine. Tavakeeles viitab soovitus 

sellisele ettepanekule, mis ei ole soovituse saajale siduv. Ka praegusel juhul pole välistatud, et 
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seadusandja ei soovinud SKA-d rehabilitatsiooniteenuse osutaja hinnanguga siduda. 

 

33.3. Ettepanek 

 

Kõrvaldada ebaselgus küsimuses, kas SHS § 11
47

 nimetatud isikul on subjektiivne avalik õigus 

erihoolekandeteenusele. Sealjuures pidada silmas, et regulatsioon ei tooks kaasa võimalikku 

võrdsuspõhiõiguse rikkumist. Kõrvaldada ebaselgus osas, kas SKA võib rehabilitatsiooniteenuse 

osutaja „soovitust“ eirata ning keelduda teenuse osutamisest, kuigi soovitus on antud. 

 

 

34. SHS § 11
48

 

 

34.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

48
.  Kogukonnas elamise teenusele esitatavad nõuded 

 (1) Käesoleva seaduse § 11
46

 lõikes 2 nimetatud tegevusi tuleb kogukonnas elamise teenust saava isiku suhtes ellu 

viia iga päev. 

 (2) Kogukonnas elamise teenust osutatakse vaimse alaarenguga isikutele ja muude psüühikahäiretega isikutele 

eraldi ruumides. 

 (3) Kogukonnas elamise teenuse osutaja tagab ühe täistööajaga tegevusjuhendaja olemasolu kümne teenust saava 

isiku kohta päevasel ja õhtusel ajal ning ühe tegevusjuhendaja kättesaadavuse kõigile selle teenuse osutaja juures 

teenust saavatele isikutele ööajal. 

 (4) [Kehtetu - RT I 2009, 11, 67 - jõust. 01.07.2009] 

 

34.2. Hinnang SHS § 11
48

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

35. SHS § 11
49

 

 

35.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

49
.  Ööpäevaringne erihooldusteenus 

 (1) Ööpäevaringne erihooldusteenus on isiku ööpäevaringne hooldamine ja arendamine koos majutuse ja 

toitlustamisega eesmärgiga tagada teenust saava isiku iseseisva toimetuleku säilimine ja suurenemine ning turvaline 

elukeskkond teenuse osutaja territooriumil. 

 (2) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise käigus on teenuse osutaja kohustatud lähtuvalt isiku vajadustest ja 

suunamisotsuses nimetatud teenuse saamise eesmärgist: 

 1) täitma käesoleva seaduse § 11
35

 lõikes 2 sätestatud kohustusi; 

 2) tagama ööpäevaringset erihooldusteenust saava isiku turvalisuse; 

 3) abistama isikut enese eest hoolitsemisel; 

 4) järgima tervishoiuteenuse osutaja poolt isikule määratud raviskeemi; 

 5) looma kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule võimalused töötamiseks või töösarnaseks 

tegevuseks oma territooriumil ja 

 6) viima ellu muid tegevusi, mis on vajalikud ööpäevaringse erihooldusteenuse eesmärgi saavutamiseks. 

 (3) Teenust saavaks isikuks käesoleva teenuse raames loetakse ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja juurde 

suunamisotsuse alusel pöördunud isikut, välja arvatud kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik, kes 

viibib ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja omandis või kasutuses olevates ööpäevaringse erihooldusteenuse 

osutamise ruumides või territooriumil. 

 (4) Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik loetakse teenust saavaks isikuks kogu kohtumääruses 
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nimetatud tähtaja kestel sõltumata isiku asukohast. 

 

35.2. Hinnang SHS § 11
49

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

36. SHS § 11
50

 

 

36.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

50
.  Riigieelarvest rahastatavat ööpäevaringset erihooldusteenust saama õigustatud isikud 

 (1) Õigus saada riigieelarvest rahastatavat ööpäevaringset erihooldusteenust on täisealisel isikul, välja arvatud 

käesoleva seaduse § 11
18

 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud isikud, kes vastab järgmistele tingimustele: 

 1) isikul on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire; 

 2) isikul on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud raske või sügav puude raskusaste; 

 3) 18-aastasel kuni riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul on 

tuvastatud töövõime kaotus vähemalt 80 protsenti; 

 4) soovitus kasutada ööpäevaringset erihooldusteenust on kirjas isiku rehabilitatsiooniplaanis; 

 5) isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muu käesoleva seaduse §-s 10 nimetatud sotsiaalteenusega; 

 6) isikule ei osutata samal ajal käesoleva seaduse § 10 punktis 1
2
, 1

3
, 1

4
 või 1

5
 nimetatud teenust; 

 7) isik vajab abi enese eest hoolitsemisel ja 

 8) isik ei tule toime igapäevaelu toimingutega või vajab selleks olulisel määral pidevat kõrvalabi ja juhendamist. 

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule on õigus saada riigieelarvest rahastatavat 

ööpäevaringset erihooldusteenust täisealisel isikul, välja arvatud käesoleva seaduse § 11
18

 lõike 2 punktides 1 ja 2 

nimetatud isikud, kellel on ebastabiilse remissiooniga raske, sügav või püsiva kuluga psüühikahäire ja: 

 1) kes vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustele ja 

 2) kellel on tuvastatud töövõime kaotus vähemalt 90 protsenti, välja arvatud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 

7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isiku puhul, või 

 3) kes on jõudnud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka ja kellel on puuetega 

inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud sügav puude raskusaste. 

 (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikutele on õigus saada riigieelarvest rahastatavat 

ööpäevaringset erihooldusteenust täisealisel isikul, välja arvatud käesoleva seaduse § 11
18

 lõike 2 punktides 1 ja 2 

nimetatud isikud, kellel on sügav liitpuue ja: 

 1) kes vastab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4, 5 ja 6 sätestatud tingimustele; 

 2) kellel on tuvastatud töövõime kaotus vähemalt 90 protsenti, välja arvatud riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 

7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isiku puhul, ja 

 3) kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tuvastatud sügav puude raskusaste. 

 (4) Sügava liitpuudega isikuks ööpäevaringse erihooldusteenuse tähenduses loetakse isikut, kellel on raske või 

sügav vaimne alaareng ja lisaks muu puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses. 

 (5) Riigieelarvest kaetakse lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud isikutele kohtumäärusega 

hoolekandeasutusse paigutatud isikule osutatud ööpäevaringse erihooldusteenuse kulud, välja arvatud isiku 

omaosalus. 

 

36.2. Hinnang SHS § 11
50

 

 

SHS § 11
50

 peamised puudused on: 

 SHS § 11
50

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1 – ebaselgeks jääb, kas isikul on subjektiivne avalik 

õigus erihoolekandeteenusele või mitte (vt analüüsi punkt 36.2.1); 

 SHS § 11
50

 lg 1 p 4 puhul on ebaselge, kas SKA võib rehabilitatsiooniteenuse osutaja 

soovitust ka eirata – s.t otsustada isikule erihoolekandeteenust mitte osutada, kuigi 

rehabilitatsiooniteenuse osutaja on vastava soovituse teinud (vt analüüsi punkt 36.2.2). 
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36.2.1. SHS § 11
50

 ei haaku SHS § 11
17

 lg 1 p 1, kuivõrd viidatud normide koostoimes jääb 

ebaselgeks, kas isikul on subjektiivne avalik õigus erihoolekandeteenustele või mitte. Viidatud 

regulatsioon võib tuua kaasa isikute võrdsuspõhiõiguse rikkumise. Põhjendust vt analüüsi punktis 

3.2.1. 

 

36.2.2. SHS § 11
50

 punktist 4 tuleneb, et üheks töötamise toetamise teenuse saamise tingimuseks 

on, et rehabilitatsiooniplaanis ehk rehabilitatsiooniteenuse osutaja poolt on soovitatud isikule 

vastavat teenust osutada. Ebaselge on, kas SKA võib soovituse olemasolul teenuse osutamisest 

keelduda või mitte (eeldusel, et kõik muud tingimused on täidetud). 

 

Tõlgendust, et SKA ei või soovitusest kõrvale kalduda ehk peab isikule teenust osutama 

(eeldusel, et muud SHS § 11
50

 sätestatud tingimused on täidetud), toetab paragrahvi sõnastus. 

Sellest nähtub, et isikul on õigus teenusele, kui rehabilitatsiooniteenuse osutaja on andnud 

vastava soovituse. Näib, et piisab soovituse olemasolust. 

 

Vastava tõlgenduse vastu räägib aga sõna „soovitus“ kasutamine. Tavakeeles viitab soovitus 

sellisele ettepanekule, mis ei ole soovituse saajale siduv. Ka praegusel juhul pole välistatud, et 

seadusandja ei soovinud SKA-d rehabilitatsiooniteenuse osutaja hinnanguga siduda. 

 

36.3. Ettepanek 

 

Kõrvaldada ebaselgus küsimuses, kas SHS § 11
50

 nimetatud isikul on subjektiivne avalik õigus 

erihoolekandeteenusele. Sealjuures pidada silmas, et regulatsioon ei tooks kaasa võimalikku 

võrdsuspõhiõiguse rikkumist. Kõrvaldada ebaselgus osas, kas SKA võib rehabilitatsiooniteenuse 

osutaja „soovitust“ eirata ning keelduda teenuse osutamisest, kuigi soovitus on antud. 

 

 

37. SHS § 11
51

 

 

37.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

51
.  Ööpäevaringsele erihooldusteenusele esitatavad nõuded 

 (1) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja on kohustatud: 

 1) olema teadlik asjaolust, kas ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isik viibib ööpäevaringse 

erihooldusteenuse osutamise ruumides või territooriumil või neist väljaspool, ja 

 2) tagama ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise ruumidesse ja territooriumile sisenemise ja väljumise 

kontrolli. 

 (2) Kui ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja soovib ööpäevaringset erihooldusteenust saava isiku viia 

väljapoole tegevusloal märgitud kohta, peab ta saama isikult ja seadusliku esindaja olemasolu korral viimaselt 

selleks nõusoleku. 

 (3) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja tagab iseseisva õendusabi kättesaadavuse 40 teenust saava isiku 

kohta vähemalt 40 tundi nädalas. 

 (4) Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga 

psüühikahäirega isikule, tagab teenuse osutaja vaimse tervise õe või psühhiaatriaõe osutatava iseseisva õendusabi 

kättesaadavuse 30 teenust saava isiku kohta vähemalt 40 tundi nädalas. 

 (5) Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikutele, 

tagab teenuse osutaja vaimse tervise õe või psühhiaatriaõe osutatava iseseisva õendusabi kättesaadavuse 20 teenust 

saava kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku kohta vähemalt 40 tundi nädalas. 

 (6) Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ainult vaimse alaarenguga isikutele, sealhulgas 
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kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud vaimse alaarenguga isikutele, tagab teenuse osutaja iseseisva 

õendusabi kättesaadavuse 40 teenust saava vaimse alaarenguga isiku kohta vähemalt 40 tundi nädalas. 

 (7) Ööpäevaringset erihooldusteenust, välja arvatud toitlustamist, tuleb käesoleva seaduse § 11
50

 lõikes 1 nimetatud 

isikutele ja kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikutele, sügava liitpuudega isikutele ning ebastabiilse 

remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutele osutada eraldi ruumides. 

 

37.2. Hinnang SHS § 11
51

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

38. SHS § 11
52

 

 

38.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

52
.  Ööpäevaringsele erihooldusteenusele esitatavad nõuded kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud 

isiku puhul 

  Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule, on 

ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja kohustatud lisaks käesoleva seaduse §-s 11
51

 sätestatud nõuetele: 

 1) tagama, et kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik ei lahkuks ööpäevaringse erihooldusteenuse 

osutamise ruumidest ega territooriumilt ilma ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja poolt tagatud saatjata; 

 2) tagama ööpäevaringse pideva kontrolli ja ülevaate kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku 

liikumise, asukoha ja tegevuste üle ja 

 3) tagama, et kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isik ei seaks ohtu ennast või teisi isikuid. 

 

38.2. Hinnang SHS § 11
52

 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

39. SHS § 11
53

 

 

39.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

53
.  Ööpäevaringset erihooldusteenust vahetult osutavad isikud 

 (1) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja tagab 20 nimetatud teenust saava isiku kohta ühe tegevusjuhendaja 

ööpäevaringse kohaolu ning lisaks ühe tegevusjuhendaja kohaolu 20 teenust saava isiku kohta päevasel ja õhtusel 

ajal. 

 (2) Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga 

psüühikahäirega isikule või sügava liitpuudega isikule, tagab ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja kahe 

tegevusjuhendaja ööpäevaringse kohaolu 15 nimetatud teenust saava ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või 

püsiva kuluga psüühikahäirega või sügava liitpuudega isiku kohta ning lisaks kahe tegevusjuhendaja kohaolu 15 

teenust saava ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega või sügava liitpuudega 

isiku kohta päevasel ja õhtusel ajal. 

 (3) Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule, tagab 

ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja ühe tegevusjuhendaja ööpäevaringse kohaolu 15 nimetatud teenust saava 

kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku kohta ning lisaks ühe tegevusjuhendaja kohalolu 15 teenust 

saava kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isiku kohta päevasel ja õhtusel ajal. 

 

39.2. Hinnang SHS § 11
53
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Kommentaarid puuduvad. 
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Isiku nõusolekuta hooldamine 

 

 

1. SHS § 19 

 

1.1. Kehtiv õigus 

 
§ 19. Isiku paigutamine hoolekandeasutusse kohtumääruse alusel 

(1) Isik paigutatakse hoolekandeasutusse ööpäevaringset erihooldusteenust saama tema enda või tema seadusliku 

esindaja nõusolekuta (edaspidi nõusolekuta hooldamine), kui esinevad kõik järgmised asjaolud: 

1) isikul on raske psüühikahäire, mis piirab tema võimet oma käitumisest aru saada või seda juhtida; 

2) isik on endale või teistele ohtlik, kui ta jäetakse paigutamata hoolekandeasutusse ööpäevaringset 

erihooldusteenust saama ja 

3) varasemate abinõude rakendamine ei ole osutunud küllaldaseks või muude abinõude kasutamine ei ole võimalik. 

(2) Kui isik ei suuda tahet avaldada, loetakse, et ta ei ole oma nõusolekut teenuse saamiseks andnud. 

(3) Isiku nõusolekut ei asenda tema seadusliku esindaja nõusolek. 

(4) Isiku nõusolekuta hoolekandeasutusse paigutamise, nõusolekuta hooldamise, selle pikendamise, peatamise ja 

lõpetamise otsustab kohus tsiviilkohtumenetluse seadustikus isiku kinnisesse asutusse paigutamise menetluse jaoks 

ettenähtud korras, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti. 

(5) Kohus võib paigutada isiku tema nõusolekuta hoolekandeasutusse hooldamisele kuni üheks aastaks 

kohtumääruse tegemisest arvates. Kui nimetatud tähtaja möödumisel ei ole ära langenud käesoleva paragrahvi 

lõikes 1 loetletud asjaolud, võib kohus isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse või seadusliku esindaja avalduse 

alusel pikendada isiku hoolekandeasutuses nõusolekuta hooldamise tähtaega kuni ühe aasta kaupa. 

(6) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja, kelle juures isik kohtuotsuse alusel nõusolekuta hooldamisel viibib, 

teatab isiku nõusolekuta hoolekandeasutuses hooldamise pikendamise, peatamise või lõpetamise vajadusest 

viivitamata isiku elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele, lisades teatele psühhiaatri arvamuse isiku nõusolekuta 

hoolekandeasutuses hooldamise peatamise, pikendamise või lõpetamise põhjendatuse kohta. Isiku nõusolekuta 

hooldamise peatamise või lõpetamise vajadusest on viivitamata kohustatud teavitama kohut: 

1) ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja, kelle juures isik kohtuotsuse alusel nõusolekuta hooldusel viibib; 

2) isiku elukohajärgne valla- või linnavalitsus ja 

3) isiku seaduslik esindaja, kui ta on isiku nõusolekuta hooldamise peatamise või lõpetamise vajadusest teadlik. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 19 lg 6 puhul tõusetub küsimus, kas ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja võiks 

hooldamise pikendamise, peatamise või lõpetamise vajadusest teavitada lisaks KOVile ka isiku 

eestkostjat. 

 

1.3. Ettepanek 

 

Kaaluda SHS § 19 lg 6 muutmist selliselt, et ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja teavitaks 

hooldamise pikendamise, peatamise või lõpetamise vajadusest ka isiku eestkostjat. 

 

 

2. SHS § 20 

 

2.1. Kehtiv õigus 

 
§ 20. Keelatud esemed ja ained hoolekandeasutuses viibimisel 

(1) Hoolekandeasutuses sotsiaalteenust saav isik ei tohi vallata järgmisi aineid ja vahendeid: 

1) relvad relvaseaduse tähenduses; 
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2) lõhkeaine, pürotehniline aine ning pürotehnilised tooted lõhkematerjaliseaduse tähenduses; 

3) aine, mida kasutatakse narkootilise, toksilise või alkohoolse joobe tekitamiseks, ja 

4) muud ained või esemed, mis võivad kujutada ohtu teenust saavate isikute ja teiste isikute elule ja tervisele. 

(2) Kui sotsiaalteenuse osutajal on teavet selle kohta, et hoolekandeasutuses sotsiaalteenust saava isiku valduses on 

või temale adresseeritud posti- või muu saadetis sisaldab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud 

aineid või esemeid või sama lõike punktis 3 nimetatud ainet, mida kasutatakse narkootilise joobe tekitamiseks, on ta 

kohustatud teavitama sellest politseid. 

(3) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud keelatud ese või aine seab otsesesse ohtu isiku, kelle valduses see 

on, või teisi isikuid, peab teenuse osutaja võtma kasutusele meetmed otsese ohu vähendamiseks või kõrvaldamiseks. 

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud aine või eseme võtab teenuse osutaja isiku valdusest 

ära. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud aine või eseme, mida ei ole võimalik üle anda 

politseile, tagastab teenuse osutaja posti- või muu saadetise saatjale. Kui saatja ei ole teada või kui aine või ese on 

teenust saava isiku valdusesse sattunud muul viisil kui posti teel, annab teenuse osutaja aine või eseme isiku 

seaduslikule esindajale, viimase puudumise korral säilitab teenuse osutaja isikult võetud aine või eseme. Teenuse 

osutaja hävitab ained ja esemed, mille väärtus on väiksem kui 19 eurot. 

(5) Kui teenust saava isiku terviseseisund võimaldab, võetakse käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud aine või ese 

isiku valdusest ära ja hävitatakse tema juuresolekul. 

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud loetelusse kuuluvate esemete ja ainete äravõtmise kohta koostab teenuse 

osutaja viivitamata protokolli, kuhu kantakse: 

1) protokolli koostamise aeg ja koht; 

2) protokolli koostaja ees- ja perekonnanimi; 

3) selle teenust saava isiku ees- ja perekonnanimi, kellelt esemed või ained ära võeti; 

4) äravõetud esemete või ainete loetelu; 

5) märge keelatud esemete üleandmisest käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isikule, asutusele või politseile ja 

6) teenust saava isiku või piiratud teovõimega isiku puhul tema seadusliku esindaja ja protokolli koostaja allkiri. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 20 kaudseks puuduseks saab pidada ebaselgust termini „hoolekandeasutus“ osas. 

Arusaamatu on, milliseid isikuid saab käsitleda hoolekandeasutustena. Seonduvalt vt SHS § 16-

18 kommentaare. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Kõrvaldada ebaselgus seoses SHS § 16-18 ning seejärel vajadusel muuta SHS § 20. 

 

 

3. SHS § 20
1
 

 

3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 20

1
. Sotsiaalteenust saava isiku liikumisvabaduse piiramine 

(1) Õigust vabalt liikuda võib piirata: 

1) isikutel, kes on paigutatud hoolekandeasutusse kohtumääruse alusel vastavalt käesoleva seaduse §-le 19, ja 

2) isikutel, kes saavad ööpäevaringset erihooldusteenust, kui see on vajalik nimetatud isiku või teiste isikute õiguste 

ja vabaduste kaitseks. 

(2) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja võib ööpäevaringset erihooldusteenust saava psüühikahäirega isiku 

õigust vabalt liikuda piirata vaid sel määral, kui see on vajalik nimetatud isiku või teiste isikute õiguste ja vabaduste 

kaitseks. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 
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Kommentaarid puuduvad. 

 

 

4. SHS § 20
2
 

 

4.1. Kehtiv õigus 

 
§ 20

2
. Isiku eraldamine teistest teenust saavatest isikutest 

(1) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja võib kasutada isiku suhtes, kes ei ole ööpäevaringset erihooldusteenust 

saama paigutatud kohtumäärusega, liikumisvabaduse piiranguna ainult eraldamist. Eraldamist võib kasutada lisaks 

kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikute suhtes. 

(2) Eraldamiseks loetakse isiku eraldusruumi paigutamist. Isiku eraldusruumis viibimise ajal peab isik olema 

pidevalt ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja järelevalve all. 

(3) Eraldusruumile, eraldusruumi sisustusele ja kättesaadavale joogiveele esitatavad nõuded kehtestab 

sotsiaalminister määrusega. 

(4) Eraldamist võib kasutada ööpäevaringset erihooldusteenust saava isiku suhtes ainult juhul, kui: 

1) on isikust tulenev otsene oht isiku enda või teise isiku elule, kehalisele puutumatusele või füüsilisele vabadusele; 

2) kui isiku suusõnaline rahustamine või muude teenuse osutajale teadaolevate konkreetse isiku kohta arsti poolt 

märgitud meetmete kasutamine ei ole osutunud küllaldaseks ja 

3) arst ei ole teenuse osutajale teadaolevalt eraldamise kasutamist konkreetse isiku suhtes välistanud. 

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud asjaolude ilmnemisel ja enne eraldamist teavitab ööpäevaringse 

erihooldusteenuse osutaja kiirabiteenuse osutajat või politseid. Viivitamatu eraldamisvajaduse korral võib teenuse 

osutaja isiku enne teavitamist eraldada, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut. 

(6) Isiku võib eraldada teistest teenust saavatest isikutest kuni kiirabiteenuse osutaja või politsei saabumiseni, kuid 

mitte kauemaks kui kolmeks tunniks järjest. 

(7) Eraldamise kohta teeb ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja kirjaliku põhjendatud otsuse. Isiku eraldamisest 

teavitab teenuse osutaja olemasolu korral isiku seaduslikku esindajat. 

(8) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja, kes on kasutanud eraldamist, on kohustatud koostama kirjaliku 

protokolli, milles märgib: 

1) eraldatud isiku ees- ja perekonnanime; 

2) eraldamise algus- ja lõpuaja; 

3) eraldamisele eelnenud olukorra üksikasjalise kirjelduse, sealhulgas isiku rahustamiseks kasutatud meetmed; 

4) eraldamise põhjused; 

5) eraldamise otsuse teinud isiku nime ja 

6) info käesoleva lõike punktis 1 nimetatud isikul või ööpäevaringse erihooldusteenuse osutajal või temaga 

ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamiseks lepingulises suhtes oleval isikul tekkinud vigastuste kohta ning isiku 

lõhutud või rikutud teenuse osutamise ruumide või sisustuse kohta. 

(9) Pärast eraldamise lõpetamist on ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja kohustatud eraldatud olnud isikule 

selgitama eraldamise otstarvet ja põhjust. 

(10) Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja koostab rahutute ja vägivaldsete isikute probleemse käitumise 

juhtimise ja eraldamise juhendi. 

 

4.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 
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3.3.9. TOIMETULEKUTOETUSE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. Sissejuhatavalt toimetulekutoetusest 

 

1.1. PS § 28 lõike 2 kohaselt on Eesti kodanikul õigus riigi abile vanaduse, töövõimetuse, 

toitjakaotuse ja puuduse korral. PS § 28 ei sätesta üksikasjalikult (i) millistele tunnustele vastavat 

isikut tuleb lugeda puuduses olevaks ning (ii) milles peab puudust leevendav abi seisnema. PS 

kohaselt peab vastavad täpsustused sätestama seadus. Siiski pole seadusandja täiesti vaba, kuidas 

vastav regulatsioon kujundada (Riigikohtu lahend 3-4-1-7-03, p 16). PS § 28 lg 2 sisustamisel 

tuleb võtta arvesse nii põhiseaduse üldpõhimõtteid, Eestile siduvatest välislepingutest tuleneva 

kui ka Riigikohtu seisukohad antud küsimuses. 

 

Majanduslike, sotsiaalsete ja kultuurialaste õiguste rahvusvahelise pakti art 11 tunnustab "igaühe 

ja tema perekonna õigust adekvaatsele elatustasemele". Parandatud ja täiendatud Euroopa 

Sotsiaalharta art 13 (1) järgi peab riik "tagama, et iga piisavate elatusvahenditeta isik, kes pole 

suuteline oma tööga või muude allikate, eelkõige sotsiaalkindlustussüsteemi hüvitiste kaudu 

selliseid vahendeid hankima, saab küllaldast abi [...]". Sotsiaalharta kohaldamise praktika lähtub 

puuduse hindamisel riigi poolt kindlaksmääratud elatusmiinimumist, mis tähendab, et 

puudustkannatav on isik, kelle vahendid ei taga elatusmiinimumi. Talle antava abi suurus ei tohi 

seetõttu olla riigi elatusmiinimumiga ilmselges mittevastavuses. Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta 

art 34 (3) kohaselt tunnustab ja austab liit sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu võitlemiseks õigust 

sotsiaalabile ja eluasemetoetusele, et tagada liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavadega 

ettenähtud eeskirjade kohaselt rahuldav elu kõigile neile, kellel puuduvad piisavad 

elatusvahendid. 

 

Riigikohus on oma 3-4-1-7-03 lahendi punktis 14 öelnud, et „õigus saada puuduse korral riigilt 

abi /…/ on sotsiaalne põhiõigus, mis tuleneb Põhiseaduse §-s 10 nimetatud sotsiaalriigi ja 

inimväärikuse põhimõtetest. Need mõlemad on Põhiseaduse põhiprintsiibid. Sotsiaalriik ja 

sotsiaalsete õiguste kaitse sisaldavad ideed abist ja hoolest neile, kes ei ole suutelised iseseisvalt 

end piisavas ulatuses kindlustama. Nende isikute inimväärikus oleks alandatud, kui jätta nad 

ilma abist, mida nad vajavad oma esmavajaduste rahuldamiseks.” Seega on Riigikohus heitnud 

valgust sellele, kellele tuleb puuduse korral abi osutada ning rõhutanud inimväärikuse põhimõtte 

tähtsust. Viimane aitab määrata ka selle, millises ulatuses tuleb isikutele abi anda. 

 

1.2. Toimetulekutoetuse maksmine on üheks meetmeks PS-st tuleneva puuduses isikute 
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abistamise ülesande täitmiseks. Toimetulekutoetus pole aga ainsaks puudust leevendavaks 

meetmeks. Samuti leevendatakse puudust vältimatu sotsiaalabi andmise ning ka elukoha 

võimaldamise kaudu. SHS § 28
1
 kohaselt peab vältimatut abi osutama isikule, kes 

elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda. SHS § 14 

lg 1 sätestab, et kohalikud omavalitsusorganid on kohustatud andma eluruumi isikule või 

perekonnale, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale või oma perekonnale tagama, 

luues vajaduse korral võimaluse sotsiaalkorteri üürimiseks. 

 

1.3. Kehtiva õiguse kohaselt peab toimetulekutoetuse suurus olema selline, et isikule jääks pärast 

eluasemekulude katmist kätte rahalisi vahendeid toimetulekupiiri ulatuses. Selline määratlus 

sisaldub SHS § 22³ lõikes 2 ja on esimene koht, mis sisuliselt annab täpsemalt aimu, mida isikul 

on õigus saada. Regulatsiooni kohaselt saab vahet teha nn toimetulekutoetusel kitsas tähenduses 

ja laias tähenduses. Toimetulekutoetus kitsas tähenduses võib olla nii isikule kätte antav 

rahasumma toimetulekupiiri ulatuses. Toimetulekutoetus laiemas tähenduses on isikule antav 

rahasumma toimetulekupiiri ulatuses pluss isiku eluasemekulude (osaline) katmine omavalitsuse 

poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses. 

 

Kui isik taotleb toimetulekutoetust, esitab ta siiski ühe taotluse. Isiku esitatud dokumentide alusel 

hinnatakse, kas isikule makstakse toimetulekutoetust ainult kitsas tähenduses või laias 

tähenduses. Kui isikul eluasemega seotult kulutusi ei ole, määratakse isikule toetus vaid kitsas 

tähenduses. Paraku nii selgelt seaduse sõnastusest isiku õigust ainult toimetulekutoetusele kitsas 

tähenduses välja ei tule. Õigusselguse huvides tuleks kaaluda sõnastuse täpsustamist. 

 

1.4. Kuigi nii toimetulekutoetust kitsas kui laias tähenduses finantseeritakse riigieelarvest, 

kehtestavad piirid, mille alusel tehakse kindlaks, kas isik või perekond kvalifitseerub 

toimetulekutoetuse saajana ning mille alusel määratakse kindlaks väljamakstavate toetuste 

suurus, erinevad riigiorganid. Esimese – rahasumma toimetulekupiiri ulatuses – kehtestab 

Riigikogu igaks eelarveaastaks ning teise – eluasemekulude (osalise) katmise piirmäära – 

kohalikud omavalitsused, kusjuures SHS § 22
2
 lg 5 alusel ei pea KOV piirmäärasid kehtestama 

igaks eelarveaastaks. 

 

 

2. SHS 4. peatüki „Toimetulekutoetus“ ülesehitus 

 

2.1. Eesti kehtiv õigus 

 

SHS 4. peatüki „Toimetulekutoetus” ülesehitus on järgmine: 

 toimetulekutoetus – SHS § 22; 

 toimetulekutoetuse taotlemine – SHS § 22¹; 

 toimetulekutoetuse arvestamise alused – SHS § 22²; 

 toimetulekutoetuse määramine ja maksmine – SHS § 22³. 

 

Lisaks leidub toimetulekutoetust puudutavat regulatsiooni SHS § 42 lõikes 3, mille kohaselt 

eraldatakse riigieelarvest valla- ja linnaeelarvetele vahendid üksi elavatele isikutele ja 

perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks lähtuvalt Riigikogu kehtestatud 

toimetulekupiirist ja käesoleva seadusega kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. 
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Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetava normpinna regulatsioon leidub aga 

elamuseaduse § 7 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel kehtestatud määruses. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele ja ettepanek 

 

Kogu toimetulekutoetuse regulatsiooni võiks kehtestada ühes õigusaktis ning vältida killustatust 

erinevate õigusaktide vahel. Samuti tuleks hoiduda samade teemade laialipillutamisest ühe 

õigusakti raames. Konkreetsema struktuuriettepaneku saab teha alles pärast toimetulekutoetuse 

sisulise ja õigusliku analüüsi tulemusel tekkiva üldise kontseptsiooni valmimist. 

 

 

3. SHS § 22 „Toimetulekutoetus” 

 

3.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 22.  Toimetulekutoetus 

(1) Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast käesoleva 

seaduse § 22
2
 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla 

kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, 

riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks. 

(1
1
) Toimetulekupiiri suuruse üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks 

eelarveaastaks riigieelarvega. Toimetulekupiiri uus määr ei või olla väiksem kehtivast määrast. 

(1
2
) Perekonna teise ja iga järgneva liikme toimetulekupiiri suurus on 80 protsenti perekonna esimese liikme 

toimetulekupiiri suurusest. 

(2) Toimetulekutoetuse määramise aluseks on 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. 

(2
1
) Toimetulekutoetuse määramisel loetakse perekonna koosseisu perekonnast ajutiselt eemalviibivad Eesti 

Vabariigi riiklike või Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljaantud koolituslubasid omavate õppeasutuste 

statsionaarses õppes õppivad õpilased ja üliõpilased juhul, kui nende rahvastikuregistrisse kantud elukoha 

aadressiandmed langevad kokku perekonna elukoha aadressiandmetega. 

(2
2
) 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. 

(3) Toimetulekutoetust määrab ja maksab valla- või linnavalitsus käesoleva seadusega kehtestatud ulatuses, 

tingimustel ja korras valla- või linnaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

3.2.1. Hinnang SHS § 22 lõikele 1 

 

SHS § 22 lg 1 peamised puudused, mida käsitletakse alljärgnevalt, on: 

 SHS § 22 lg 1 esimene ja teine lause tuleks sätestada erinevates paragrahvides (vt analüüsi 

punkt 3.2.1.1); 

 perekonna määratlemine toimetulekutoetusele õigustatud subjektina ei haaku HMS § 12 lg 1 

(vt analüüsi punkt 3.2.1.2); 

 ebaselgelt on sõnastatud, millele on isikul subjektiivne avalik õigus (vt analüüsi punkt 

3.2.1.3). 

 



188 

3.2.1.1. Kehtiva SHS § 22 lõige 1 sisaldab endas vähemalt kahte erisisulist regulatsiooni. Normi 

esimeses lauses sätestatakse isikud, kellel on subjektiivne avalik õigus toimetulekutoetusele. 

Normi teises lauses reguleeritakse, millistest kriteeriumidest lähtuvalt peab Riigikogu 

toimetulekupiiri kehtestama. On küsitav, kas need sisult täiesti erinevad regulatsioonid peavad 

sisalduma samas lõikes või isegi paragrahvis. Suurema õigusselguse tagaks see, kui need ei oleks 

sätestatud koos. Teine lause näib pigem kuuluvat kokku SHS § 22 lõikega 1
1
. 

 

3.2.1.2. SHS § 22 lg 1 sätestab, et lisaks üksi elavale isikule, on subjektiivne avalik õigus 

toimetulekutoetusele perekonnal. Perekonna määratlemine õigustatud subjektina ei ühti HMS § 

12 lg 1 ning TSÜSiga, millest tuleneb, et õigusi ja kohustusi saavad kanda isikud – füüsilised ja 

juriidilised isikud. Perekond kui selline ei ole ei füüsiline ega ka juriidiline isik, seega ei saa see 

ka omada õigusi ja kanda kohustusi. Puudust ei kannata perekond vaid selle liikmeks olevad 

füüsilised isikud. Seega saab õigus abile olla perekonna liikmeks olevatel füüsilistel isikutel. 

Samuti saab abi andmata jätmist vaidlustada füüsiline isik, mitte perekond kui üksus. 

 

3.2.1.3. SHS § 22 lg 1 võiks selgemalt välja tulla, millele isikul subjektiivne avalik õigus on. 

Nagu analüüsi punktis 1.3 selgitatud, saab eristada toimetulekutoetust kitsas ja laias tähenduses. 

Toimetulekutoetuse regulatsioon võiks selgelt esile tuua, millises ulatuses võidakse isikule toetus 

määrata. 

 

3.2.2. Hinnang SHS § 22 lõikele 1¹ ja ka SHS § 22 lg 1 teisele lausele 

 

SHS § 22 lg 1
1
 ja ka SHS § 22 lg 1 teise lause peamiseks puuduseks on ebaselgus, millise 

metoodika alusel Riigikogu toimetulekupiiri kehtestab. Selline selgusetus võib olla vastuolus 

põhiseadusega. 

 

SHS § 22 lõike 1 teises lauses on sätestatud komponendid, millest toimetulekupiiri kehtestamisel 

lähtutakse. Samas eksisteerib kahtlus, kas Riigikogu poolt iga-aastaselt kehtestatav 

toimetulekupiiri määr on sellises suuruses, mis SHS-s sätestatud komponendid ära katab ehk kas 

kehtiv toimetulekupiir on piisav, tagamaks puuduses isikutele vähemalt SHS § 22 lõike 1 teises 

lauses toodud tarbimiskulud. Sama küsimuse on korduvalt tõstatanud ka Õiguskantsler. Seega 

lühidalt tekib küsimus, kas riigi poolt isikule osutatav abi on piisav, et täita PS § 28 lõikes 2 

tulenev kohustus osutada isikutele puuduse korral abi. 

 

Selleks, et hinnata, kas isikule osutatav abi on piisav, on vaja teada, kuidas toimetulekupiiri määr 

arvutatakse. Täna ei ole see selge, kuna ühestki õigusaktist ega ka muust avalikust allikast ei 

tulene, millise valemi alusel see arvutatakse. 

 

Õigusaktis kehtestatud või mujal avalikustatud metoodika puudumine raskendab isikutel endid 

kohtus kaitsta. Isikutel, kes leiavad, et riigi pakutav toimetulekupiir ei ole piisav, võib olla kohtus 

oma väidete tõendamine ülemäära raskendatud, kuna ei ole selgelt ja üheselt kehtestatud, millise 

mudeli järgi toimetulekupiiri suurus arvutatakse, sealhulgas, milliseid konkreetseid komponente, 

millises mahus arvesse võetakse. Metoodika puudumine õigusakti tasandil võib riivata isiku 

põhiõigust riigi ja seaduse kaitsele, kuna reaalselt ei ole isikul võimalik ennast kaitsta. Teiseks 

võib metoodika puudumine rikkuda PS § 13 lg 2,mis näeb ette kaitse riigivõimu omavoli eest. 

Riigi poolt kehtestatav toimetulekupiir võib olla täiesti meelevaldne ja vaid vormiliselt sobivate 

statistiliste näitajatega kokkulangev. 
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Kuigi Riigikohus ei ole toimetulekutoetuse kontekstis metoodika puudumise kohta midagi 

öelnud, saab siin ilmselt arvesse võtta Riigikohtu 2010. aasta lahendit 3-4-1-8-09. Selle punktides 

70 ja 71 on Riigikohus andnud hinnangu kohaliku omavalitsuse võimalusele kaitsta ennast kohtus 

olukorras, kus riik ei ole üheselt määratlenud, millised on kohalikud ülesanded, tegemaks 

kindlaks, kas riik on taganud omavalitsustele piisava hulga rahalisi vahendeid nende ülesannete 

täitmiseks. Lahendi punktis 70 on Riigikohus öelnud, et „mingil õigusel on tegelik sisu aga vaid 

juhul, kui selle õiguse rikkumist on võimalik tuvastada” ja punktis 71 „selleks, et 

omavalitsusüksus saaks õigust piisavatele rahalistele vahenditele kohtu kaudu maksma panna, 

peab talle olema tagatud mõistlik võimalus tõendada, et rahastamissüsteem ei võimalda 

kohalikke ülesandeid vähemalt minimaalselt nõutavas mahus täita.” Sama põhimõte peaks olema 

rakendatav ka toimetulekutoetuse puhul – kui isik soovib toimetulekutoetuse suurust vaidlustada, 

peab talle olema selge metoodika, mille alusel toimetulekupiir on kehtestatud. Seega juriidilisest 

aspektist ei ole välistatud, et Riigikohus võib leida, et metoodika puudumine on põhiseadusega 

vastuolus. 

 

Elatusmiinimumi mõõtmise küsimust on analüüsinud ka Saksamaa Liidu Konstitutsioonikohus ja 

leidnud oma 09. veebruari 2010.a lahendis, et põhiseadusliku nõude konkretiseerimiseks peab 

seadusandja mõõtma kõiki eksistentsiks hädavajalikke kulutusi järjekindlalt läbipaistvas ja 

asjatundlikus menetluses tegeliku vajaduse järgi, selgitades välja vajaduste liigid ning kulutused 

neile ning selle alusel määrama koguvajaduse suuruse. Põhiõigusliku kontrolli võimaldamiseks 

on seadusandjal kohustus arusaadavalt avalikustada elatusmiinimumi määramiseks 

seadusandlusmenetluses rakendatud meetodid ja arvutusastmed. Kui ta (seadusandja) seda 

rahuldavalt ei täida, ei ole elatusmiinimumi menetlemine juba nende puuduste tõttu 

põhiseaduspärane. 

 

3.2.3. Hinnang SHS § 22 lõigetele 2-2
2
 

 

SHS § 22 lg 2-2
2
 sätestavad perekonna mõiste. Vastava definitsiooni kriitika on esitatud A. 

Henberg’i, K. Muller’i ja A. Alekand’i analüüsi „Perekonna kohustused (sotsiaalsete probleemide 

tõttu) abi vajavate pereliikmete ees“ lk 44-54, punktides 55-85. 

 

3.3. Ettepanek 

 

Kehtestada selgelt, kes on toimetulekutoetusele õigustatud subjektid, võttes arvesse, et perekond 

ei saa olla õiguste ja kohustuste kandjaks. Analüüsida, keda peaks sisupoliitiliselt lugema 

toimetulekutoetuse taotlemisel vastastikkust abistamiskohustust omavateks isikuteks. Sätestada 

selgelt, millele on isikutel subjektiivne avalik õigus. Kaaluda toimetulekupiiri arvutamise 

metoodika kehtestamist õigusaktis, tagamaks isikutele võimaluse oma õigust abile puuduse korral 

efektiivselt kaitsta.  

 

 

4. SHS § 22¹ „Toimetulekutoetuse taotlemine” 

 

4.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 22

1
.  Toimetulekutoetuse taotlemine 
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(1) Toimetulekutoetuse taotleja esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse hiljemalt 20. 

kuupäevaks valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt elab. 

(2) Avalduses märgib taotleja käesoleva seaduse § 22 lõigete 2 ja 2
1
 järgi toimetulekutoetuse määramisel 

arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid või sünniajad. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avaldusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad: 

1) eluruumi kasutamise õigust ja need esitatakse esmapöördumisel; 

2) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvatud tulumaksu ja 

makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki ei ole võimalik dokumentaalselt tõestada, kinnitab 

toimetulekutoetuse taotleja selle suurust oma allkirjaga; 

3) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid kooskõlas käesolevas seaduses sätestatud ulatuse ja 

struktuuriga. 

(3
1
) Õpilane ja üliõpilane, kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud 

perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, esitab lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud 

dokumentidele tõendi, et tema perekond sai eelmisel kuul toimetulekutoetust. 

(3
2
) Toimetulekutoetuse esmakordse taotlemise või käesolevas lõikes toodud loetellu kuuluvate esemete koosseisu 

muutumise korral esitab taotleja lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 3 ja 3
1
 nimetatud dokumentidele kirjaliku 

loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja enda ja tema perekonna kasutuses või omandis olevad esemed: 

1) kinnisasjad ja vallasasjadest eluruumid; 

2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses; 

3) väärtpaberid väärtpaberituru seaduse tähenduses. 

(4) Toimetulekutoetuse määramisel on eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks: 

1) omandiõigus eluruumile; 

2) liikmelisus elamuühistus (-kooperatiivis); 

3) leping, mille alusel isikul tekib õigus kasutada eluruumi või ühte osa eluruumi kasutusele andja enda poolt 

kasutatavatest eluruumidest, välja arvatud käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 või 2
1
 nimetatud isikute endi vahel 

sõlmitud leping; 

4) leping, mille esemeks on eluruum või elamiseks kasutatav muu ruum ja mille riik, kohaliku omavalitsuse üksus või 

muu avalik-õiguslik juriidiline isik või nende poolt elamu haldamiseks asutatud eraõiguslik juriidiline isik on oma 

seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks andnud kasutamiseks elamispinda hädasti vajavale isikule või haridust 

omandavale isikule, samuti eraõigusliku juriidilise isiku eluruumis või muus ruumis elamiseks sõlmitud leping; 

5) asjaõiguslik leping elamispinna kasutamiseks (isiklik servituut), välja arvatud leping, mis on sõlmitud käesoleva 

seaduse § 22 lõikes 2 või 2
1
 nimetatud isikute endi vahel. 

(5) Toimetulekutoetuse määramisel ei ole eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks hotellitüüpi majutusettevõtte 

ruumi, puhkamiseks mõeldud ruumi või hoolekandeasutuse ruumi, välja arvatud toetatud elamise teenuse osutamise 

käigus teenust saama õigustatud isikuga sõlmitud hoolekandeasutuse ruumi, kasutamise leping. 

 

4.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

4.2.1. Hinnang SHS § 22¹ lõikele 1 

 

SHS § 22
1
 lg 1 on ebaselge, kas määratluse „valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta 

alaliselt või püsivalt elab“ all tuleb mõista rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi järgset 

elukohta või elukohta TSÜS tähenduses. 

 

RRS § 48 lg 2 p 3 sätestab, et rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressil on õiguslik tähendus 

avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega. 

Toimetulekutoetuse maksmine on avalik ülesanne ning SHSi kohaselt on toimetulekutoetuse 

maksmine seotud elukohajärgsusega. 

 

TSÜS § 14 lg 1 kohaselt on isiku elukoht koht, kus ta peamiselt või alaliselt elab. TSÜS § 14 lg 2 

kohaselt võib isikul olla üks või mitu elukohta. 
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4.2.2. Hinnang SHS § 22¹ lõikele 3 

 

SHS § 22
1
 lg 3 punkti 3 osas jääb arusaamatuks, mida tähendab lause teine pool, milles nõutakse, 

et kulud oleks kooskõlas seaduses sätestatud ulatuse ja struktuuriga. Kuludokumendid saavad olla 

vaid sellised, millisel kujul need taotlejale anti ja antud normidega ei saa panna kohustusi 

kolmandatele isikutele esitada SHSis sätestatud ulatuse ja struktuuriga kuluarveid. Kui on 

mõeldud, et esitada tuleb vaid need dokumendid, mis tõendavad SHS § 22² lõikes 6 nimetatud 

kulusid, tuleks sõnastust vastavalt täpsustada. 

 

4.2.3. Hinnang SHS § 22¹ lõikele 3¹ 

 

Lähtuvalt põhimõttest, et inimeselt peaks küsima vaid sellist teavet, mida riik ise ei oma, tekib 

küsimus, kas STAR-i kaudu ei ole erinevatel KOVidel võimalik kontrollida, kas õppuri perekond 

sai eelmisel kuul toimetulekutoetust või mitte. Kui STAR-i kaudu on teave kättesaadav, ei tohiks 

inimeselt seda infot enam üle küsida. 

 

Ühekordse kogumise põhimõte on tuletatav nii haldusmenetluse seaduse § 5 lõikest 2, mille 

kohaselt tuleb vältida üleliigseid ebameeldivusi isikule kui ka avaliku teabe seaduse § 43³ lõikest 

2, mille kohaselt on keelatud asutada ühtede ja samade andmete kogumiseks eraldi 

andmekogusid. Seega, kui riik on kogunud isiku andmed juba andmekogusse ja andmete küsijal 

on juurdepääs nimetatud andmetele, siis ei ole topeltkogumise keelamise põhimõttest lähtuvalt 

omavalitsusel samu andmeid enam õigus isikult uuesti küsida (koguda). 

 

4.2.4. Hinnang SHS § 22¹ lõikele 3² 

 

SHS § 22
1
 lg 3

2
 peamiseks puuduseks on, et vaadeldav norm ei pruugi olla kooskõlas 

isikuandmete kaitse seaduse § 6, mis sätestab, et isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on 

vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. Samuti ei pruugi SHS § 22
1
 lg 3

2
 olla kooskõlas 

avaliku teabe seaduse § 43³ lõikega 2, mis keelab andmete topeltkogumise. 

 

Vaadeldava SHS normi alusel peab isik muuhulgas andma teada, millised kinnisasjad, sõidukid ja 

väärtpaberid talle kuuluvad. Viimast olenemata sellest, kas isikul on võimalik neid esemeid üürile 

anda või müüa ning selliselt saadud tulu arvelt puudust leevendada. Selline andmete kogumine 

võib olla vastuolus isikuandmete kaitse seaduse § 6 punktiga 2, mis ütleb, et isikuandmeid võib 

koguda üksnes määratletud ja õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning neid ei või töödelda 

viisil, mis ei ole andmetöötluse eesmärkidega kooskõlas ning § 6 punktiga 3, mis ütleb, et 

isikuandmeid võib koguda vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks. 

Võimalik vastuolu tuleneb sellest, et kui pidada andmete kogumise eesmärgiks selgitada välja, 

kas isikul oleks võimalik leevendada puudust talle kuuluva vara arvelt, siis SHS § 22
1
 lg 3

2
 

võimaldab koguda andmeid ka esemete kohta, millega isikul pole võimalik endale tulu teenida. 

 

Samuti näib, et SHS § 22
1
 lg 3

2
 võib rikkuda avaliku teabe seaduse § 43³ lõikes 2 sätestatud 

topeltkogumise vältimise põhimõtet. Isiku omandis olevaid kinnisasju on võimalik kontrollida 

kinnistusraamatust, st isikult endalt seda infot küsida ei ole põhjendatud. Kinnistusraamatus 

olevate andmete õigsust eeldatakse, st tegemist ei ole informatiivse kandega, vaid õiguslikku 

tähendust omava kandega. Ka isiku omandis olevate sõidukite andmetele on kohalikul 

omavalitsusel liiklusseaduse kohaselt liiklusregistri kaudu juurdepääs olemas. Samas on tegemist 
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informatiivsete andmetega, st need ei oma õiguslikku tähendust. Isikule kuuluvate väärtpaberite 

info on talletatud väärtpaberite keskregistris. 

 

4.2.5. Hinnang SHS § 22¹ lõikele 4 

 

SHS § 22
1
 lg 4 peamised puudused on järgmised: 

 vaadeldav norm on ilmselt ebavajalik (vt analüüsi punkt 4.2.5.1); 

 SHS § 22
1
 lg 4 p 2 põhineb elamuseaduse §-l 14, mis on alates 01. jaanuarist 2005.a kehtetu 

(vt analüüsi punkt 4.2.5.2); 

 SHS § 22
1
 lg 4 p 3-5 on sisuliselt kattuvad (vt analüüsi punkt 4.2.5.3); 

 § 22
1
 lg 4 punktid 3 ja 5 ei haaku see SHS § 22

3
 lg 4 (vt analüüsi punkt 4.2.5.4). 

 

4.2.5.1. Kuigi SHS § 22¹ lg 4 on sõnastatud ebaselgelt, on selles sisuliselt loetletud, millised 

tõendid saavad tõendada eluruumi kasutusõigust. Seletuskirja kohaselt otsustati anda võimalikult 

täpne ja seaduse rakendajatele paremini mõistetav loetelu võimalikest eluruumi kasutamise 

õiguslikest alustest, vältimaks kohalike omavalitsuste erinevat praktikat. Samas on keelatud 

kohelda puudustkannatavaid isikuid ja perekondi erinevalt sõltuvalt sellest, kus nad elavad. 

Viimast on rõhutanud ka Riigikohus oma 3-4-1-7-03 lahendis. Kuna toimetulekutoetuse 

maksmise puhul on oluline asjaolu, et isikul on eluruumi kasutamiseks õiguslik alus olemas, kuid 

määravaks ei ole õigusliku aluse liik, siis tuleks hinnata antud sätte vajalikkust sellisel kujul ja 

kaaluda loetelu kehtestamata jätmist, andes selgitused seletuskirjas. 

 

4.2.5.2. Alates 1. jaanuarist 2005.a on elamuseadus osas, mis reguleeris liikmelisust elamuühistus 

(-kooperatiivis), kehtetu. SHS § 22
1
 lg 4 p 2 tuleks seetõttu tunnistada kehtetuks. 

 

4.2.5.3. SHS § 22
1
 lg 4 punktid 3-5 on osaliselt sisuliselt kattuvad. SHS § 22

1
 lg 4 p 3 sätestab 

üldiselt, et eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks võib olla leping, mille alusel on isikul õigus 

eluruumi kasutada. Sealjuures ei tulene vaatlusalusest normist, et selles on mõeldud üksnes 

võlaõiguslikku või asjaõiguslikku lepingut – järelikult võivad SHS § 22
1
 lg 4 p 3 kohaselt 

õiguslikuks aluseks olla mõlemad. Samuti ei sätesta punkt 3 lepingute osas muid tingimusi, v.a 

see, et arvesse ei lähe § 22 lõikes 2 või 2
1
 nimetatud isikute endi vahel sõlmitud lepingud. 

Järelikult on SHS § 22
1
 lg 4 p 3 kohaselt toimetulekutoetuse taotlemisel sobivad mistahes 

lepingud, mille alusel on taotlejal õigus eluruumi kasutada. Seega on SHS § 22
1
 lg 4 punktides 4 

ja 5 nimetatud lepingud hõlmatud SHS § 22
1
 lg 4 punktis 3. 

 

4.2.5.4. SHS § 22¹ lg 4 punktid 3 ja 5 ei haaku SHS § 22
3
 lõikega 4. Esimesena nimetatud 

regulatsioon ütleb, et toimetulekutoetuse taotlemisel ei lähe arvesse eluruumid, mille kasutamise 

aluseks on SHS § 22 lõikes 2 või 2
1
 nimetatud isikute vahelised lepingud. Selle tulemusena ei 

peaks saama toimetulekutoetuse arvutamisel ka selliste eluruumiga seonduvaid kulusid arvesse 

võtta. Samas SHS § 22
3
 lg 4 ütleb, et kohalik omavalitsus arvestab perekonnale 

toimetulekutoetuse määramisel täiendava kuluna /ka/ SHS § 22 lõikes 2
1
 sätestatud isikute 

eluasemekulud vastavalt käesoleva seaduse § 22
2
 lõigetes 5 ja 6 sätestatule. Arusaamatuks jääb, 

kas SHS § 22
3
 lg 4 alusel võivad arvesse minna ka sellise eluaseme kulud, mille kasutamise 

aluseks on leping, mis on sõlmitud SHS § 22 lõikes 2 või 2
1
 nimetatud isikute vahel. 
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4.2.6. Hinnang SHS § 22¹ lõikele 5 

 

SHS § 22
1
 lg 5 peamised puudused on: 

 regulatsioon võib olla vastuolus PS § 12 sätestatud võrdsuspõhiõigusega (vt analüüsi punkt 

4.2.6.1); 

 termin „hoolekandeasutuse ruum“ on liialt ebaselge (vt analüüsi punkt 4.2.6.2); 

 termin „hotellitüüpi majutusettevõte“ ei ole kooskõlas turismiseaduse terminoloogiaga (vt 

analüüsi punkt 4.2.6.3). 

 

4.2.6.1. SHS § 22
1
 lg 5 võib olla vastuolus PS § 12 sätestatud võrdsuspõhiõigusega osas, milles 

on sätestatud, et toimetulekutoetuse määramisel ei saa eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks 

olla leping, mis on sõlmitud hotellitüüpi majutusettevõtte ruumi, puhkamiseks mõeldud ruumi või 

hoolekandeasutuse ruumi kasutamiseks. Võrdsuspõhiõiguse rikkumise seisneb selles, et 

hotellitüüpi majutusettevõtte ruumi kasutavat isikut koheldakse põhjendamatult erinevalt isikuga, 

kes kasutab elamiseks korterit ehk siis koheldakse isikuid erinevalt sõltuvalt sellest, kus isik elab. 

Selleks, et hinnata piirangu õiguspärasust, on vajalik välja selgitada, mis on sätte eesmärk. 

Kahjuks ei ole aga võimalik sätte eesmärki seletuskirjast tuvastada. Sarnast küsimust on 

analüüsinud Riigikohus oma 3-4-1-7-03 lahendi punktides 37-40 ja jõudnud järeldusele, et 

puuduses olevate isikute ebavõrdne kohtlemine, sõltuvalt sellest, kus nad elavad, ei ole 

põhjendatud. 

 

4.2.6.2. Termin „hoolekandeasutuse ruum“ on ebaselge eelkõige põhjusel, et juriidiline mõiste 

„hoolekandeasutus“ on SHSis reguleeritud liialt arusaamatult – seonduvalt vt SHS § 16-18 

kommentaari. 

 

4.2.6.3. Termin „hotellitüüpi majutusettevõte“ on liialt ebaselge ja ei haaku turismiseadusega, 

mille § 18 lg 1 sätestab, et majutusettevõtte liik iseloomustab majutusettevõtet ja selle kaudu 

pakutavat majutusteenust. Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, 

hostel, puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter, kodumajutus. Sama paragrahvi lg 2 ütleb, 

et hotell on toitlustusteenust pakkuv vähemalt 10 majutusruumiga majutusettevõte. Arusaamatu 

on, milliseid ettevõtteid on SHSis silmas peetud. 

 

4.2.6.4. Mitte-juriidiline märkus 

 

Kerkib küsimus sellest, miks ei ole lubatud nimetatud kohtades eluasemekulude tekkimisel 

toimetulekutoetuse raames eluasemekulude hüvitamine ning millele tuginedes on seadusandja 

leidnud, et ei saa tekkida olukorda, kus isikul on hädasti vaja kasutada pikema või lühema aja 

jooksul mõnda majutusettevõtet (nt isiku eluase on hävinenud). Kahtlemata võivad olla 

majutusettevõttes elamisega tekkivad kulud oluliselt kõrgemad nt üüripinnal elamisega 

kaasnevatest kuludest, samas ei ole välistatud, et üüripinna kulud on märkimisväärselt kõrgemad 

odavama klassi majutusettevõtte kuludest. Lisaks tuleb arvestada, et kehtiva õigusega on 

eluasemekulude hüvitamine läbi piirmäärade kehtestamise nagunii piiratud. Tekib küsimus, miks 

ei võiks piirmäärade kehtestamise abil lubada ka majutusettevõttes elava isiku eluasemekulude 

(osalist) hüvitamist. 

 

Eraldi analüüsimist ja selgitusi vajab hoolekandeasutuse ruumi välja jätmine nende ruumide 
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hulgast, mille eluasemekulud toimetulekutoetuse raames hüvitatakse, kuna hoolekandeasutustes 

(milleks võivad olla nii asenduskodu, erihooldekodu, üldhooldekodu, varjupaik jne) võidakse 

osutada nii riigi kui omavalitsuse eelarvest rahastatavaid teenuseid, mille raames isiku 

eluasemega seotud kulud juba nimetatud eelarvetest kaetakse. Selge on, et kui isik pole kulusid 

kandnud, ei saa ta ka toimetulekutoetust nende eest saada. Samas võib nt üldhooldekodude puhul 

tekkida olukord, kus isik peab sealseid kulusid ise katma. Siinkohal vajabki sisuliselt 

analüüsimist küsimus, kas sellised kulud peaks katma kohalik omavalitsus või on tegemist 

olukorraga, mille lahendamine peaks toimuma toimetulekutoetuse kaudu. 

 

4.3. Ettepanek 

 

Sätestada selgelt, millisele kohalikule omavalitsusele peab isik toimetulekutoetuse taotluse 

esitama (SHS § 22
1
 lg 1). Sisupoliitiliselt kontrollida, millised andmed on kohalikele 

omavalitsustele olemasolevatest andmebaasidest kättesaadavad ning vastavalt korrigeerida SHS § 

22
1
 lg 3

1
 ja 3

2
 regulatsiooni. Kaaluda sisupoliitiliselt SHS § 22

1
 lg 4 ja 5 kehtestamata jätmist. 

 

 

5. SHS § 22² „Toimetulekutoetuse arvestamise alused” 

 

5.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 22

2
.  Toimetulekutoetuse arvestamise alused 

(1) Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu 

netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. 

(2) Toimetulekutoetuse arvestamisel ei arvata üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka: 

1) ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku 

eelarve vahenditest; 

2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, välja arvatud puudega vanema toetus; 

3) [kehtetu]  

4) riigi tagatisel antud õppelaenu; 

5) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel tööturukoolituses, tööpraktikas ja tööharjutuses osalemise korral 

makstavat sõidu- ja majutustoetust ning tööturukoolituses osalemise korral makstavat stipendiumi. 

(3) Igakuist regulaarset sissetulekut mitteomava isiku toimetulekutoetuse arvestamise aluseks võetakse 

toimetulekutoetuse taotlemisele eelneva kuue kuu keskmine sissetulek. 

(4) Valla või linna territooriumil heakorra või abitöödel osalevale isikule makstakse tehtud töö eest töötasu, mis 

toimetulekutoetuse arvestamisel arvatakse üksi elava isiku või perekonna sissetulekute hulka. Tehtud tööd ei 

tasustata toimetulekutoetuse vahendite arvel. 

(5) Kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestab toimetulekutoetuse määramiseks käesoleva paragrahvi lõikes 6 

nimetatud kulude piirmäärad, mis tagavad isiku inimväärse äraelamise. 

(6) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi 

sotsiaalselt põhjendatud normi ning käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud piirmäärade ulatuses arvesse 

järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud: 

1) tegelik korteriüür või hooldustasu; 

2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus; 

3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus; 

4) tarbitud elektrienergia maksumus; 

5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus; 

6) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind; 

7) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile; 

8) tegelik olmejäätmete veotasu 

(7) Eluruumi alaliste kulude tasumisel varem tekkinud võlgnevust ei arvata toimetulekutoetuse määramisel jooksval 

kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude hulka ja see ei kuulu katmisele toimetulekutoetuse vahendite 
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arvel. 

 

5.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

5.2.1. Hinnang SHS § 22² lõikele 1 

 

SHS § 22
2
 lg 1 peamised puudused on: 

 SHS § 22
2
 lg 1 ei pruugi haakuda SHS § 22 lg 1 ja § 22

1
 lg 1, kuivõrd toimetulekutoetus 

määratakse jooksval kuul puuduse leevendamiseks, samas kui vaadeldava normi alusel 

kontrollitakse isiku majanduslikku seisu eelmisel kuul, mis ei pruugi anda infot isiku 

majandusliku seisundi kohta toimetulekutoetuse taotlemise kuul (vt analüüsi punkt 5.2.1.1); 

 vaadeldav menetlusnorm, mis näeb ette isiku majandusliku seisundi kontrollimise eelnevatel 

kuudel ning mitte toimetulekutoetuse taotlemise kuul võib rikkuda PS § 14 sätestatud 

põhiõigust korraldusele ja menetlusele (vt analüüsi punkt 5.2.1.2). 

 

5.2.1.1. Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks ning määramisel võetakse arvesse 

jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud. Seega tuleks arvestada, kas isikul on jooksval 

kuul piisavalt vahendeid eluasemekulude katmiseks ning muudeks kuludeks (toimetulekupiiri 

ulatuses). Samas sätestab kehtiv regulatsioon kohustuse kontrollida isiku eelmise kuu 

sissetulekuid. Ehk siis kehtiv regulatsioon näib toetuvat eeldusele, et eelmisel kuul kätte saadud 

sissetulek peaks olema jooksva kuu kulude katteks. Küsitav on, kas see ka tegelikkuses enamikel 

juhtudel nii on ja kas selline menetluslik kontroll on õiguspärane. 

 

5.2.1.2. Vaadeldavas sättes võib olla rikutud PS §-s 14 sätestatud põhiõigust korraldusele ja 

menetlusele, kuna menetlusnormid ei võimalda kontrollida isiku sissetulekuid toimetulekutoetuse 

taotluse esitamise kuul, mille tulemusena ei pruugi haldusorgan tuvastada, et isik on toetuse 

taotlemise kuul puuduses. Haldusorgan võib menetlusnorme järgides jõuda ebaõige 

haldusotsuseni. 

 

Riigikohus on 14. aprilli 2003.a lahendi nr 3-4-1-4-03 punktis 16 selgitanud: „Riigil on PS § 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.“ 4. aprilli 2003.a otsuse nr 3-3-1-32-03 punktis 14 on Riigikohus 

märkinud: „Menetlusnormidel on oluline roll haldusotsuse sisu õigsuse garanteerimisel.“. 

 

5.2.1.3. Mitte-juriidiline märkus 

 

Puuduse tuvastamise kontekstis on küsimuseks, millise kuu sissetulekuid tuleks arvesse võtta – 

jooksva kuu või eelmise kuu omasid. Eelmise kuu sissetulekute arvestamise puhul on 

probleemiks, et eelmise kuu sissetulekud võisid küll olla piisavad, et katta eelmise kuu 

eluasemekulud, kuid ebapiisavad, et katta järgneva kuu (s.t toimetulekutoetuse taotlemise kuu) 

väljaminekud. Seega on isik puuduses. 

 

5.2.2. Hinnang SHS § 22² lõikele 2 

 

SHS § 22
2
 lõikes 2 esitatud ammendav loetelu võib rikkuda PS § 14 sätestatud põhiõigust 

korraldusele ja menetlusele, kuivõrd haldusorganil pole võimalik sissetulekute hulgast välja 



196 

arvata selliseid sissetulekuid, mida isik või perekond ei saa tegelikkuses elamis- ja 

eluasemekulude katmiseks kasutada (nt sihtotstarbeline stipendium õppekirjanduse ostmiseks). 

Selliselt võib haldusorgan jõuda isiku toimetuleku hindamisel valele tulemusele. Näiliselt on 

isikul piisavalt rahalisi vahendeid, kuid reaalselt vahendeid tarbimiskulutuste tegemiseks pole. 

Siinkohal võib üheks lahenduseks olla haldusorganitele (KOVidele) suurema diskretsiooniruumi 

andmine. 

 

5.2.2.1. Mitte-juriidiline märkus 

 

SHS § 22
2
 lg 2 punkti 4 juures vajab selgitust, miks on sissetulekute hulgas välistatud ainult riigi 

tagatisel antud õppelaen, aga mitte nt küttepuude ostmiseks võetud laen. Arusaamatuks jääb ka, 

miks võetakse selline laen arvesse terves ulatuses, samas küttepuude kompenseerimine jagatakse 

perioodiliselt aasta peale. 

 

Praktikas on teadaolevalt probleeme tekitanud antud lõike puhul asjaolu, et selles toodud loetelu 

on kinnine ning omavalitsusele ei ole antud kaalutlusõigust, et otsustada mõne muu sissetuleku 

liigi väljaarvamine toimetulekutoetuse hulgast. Nt sai inimene sihtotstarbelist stipendiumi 

õppimiseks, mida sai isik kasutada ainult enda elamiskulude katmiseks, kuid tänasel päeval on 

selline stipendium arvatud sissetulekute hulka. Kuna tegemist oli perekonnaga ja isikute 

sissetulekuid võeti ühiselt arvesse, ei olnud sellel perel stipendiumi saamise kuul õigus toetust 

saada. Samas oli ilmne, et stipendiumi saanud isik ei olnud selle raha kasutamise osas vaba. 

Ilmselt oli perekond ilma selle stipendiumita abivajav, kuid antud olukorras ei olnud neil õigust 

toimetulekutoetust saada. 

 

5.2.3. Hinnang SHS § 22² lõikele 3 

 

SHS § 22
2
 lg 3 näeb ette isiku toimetuleku tuvastamise eelneva 6 kuu sissetulekute põhjal. 

Regulatsioonist nähtub, et sissetulekuid, mis saadi toimetulekutoetuse taotlemise kuul, arvesse ei 

võeta. Selline menetluskord võib rikkuda PS § 14 sätestatud põhiõigust korraldusele ja 

menetlusele, kuivõrd menetlusnormide järgimise tulemusel võib haldusorgan jõuda ebaõige 

otsuseni. Pole välistatud, et isik sai eelneva kuue kuu jooksul piisavaid sissetulekuid, kuid puudus 

ilmnes alles toimetulekutoetuse taotlemise kuu alguses. Haldusorganil pole aga võimalik sellises 

olukorras toetust määrata. Riigikohus on 14. aprilli 2003.a lahendi nr 3-4-1-4-03 punktis 16 

selgitanud: „Riigil on PS § 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.“ 4. aprilli 2003.a otsuse nr 3-3-1-

32-03 punktis 14 on Riigikohus märkinud: „Menetlusnormidel on oluline roll haldusotsuse sisu 

õigsuse garanteerimisel.“ 

 

5.2.4. Hinnang SHS § 22² lõikele 4 

 

SHS § 22
2
 lg 4 peamised puudused on: 

 lõike esimene lause dubleerib sisuliselt SHS § 22
2
 lg 1 regulatsiooni. On ilmne, et isiku palk, 

olenemata, millise töö tegemise eest seda saadakse, läheb sissetulekuna arvesse (vt analüüsi 

punkt 5.2.4.1); 

 lõike teine lause dubleerib sisuliselt SHS § 42 lg 3 ja 4 regulatsiooni (vt analüüsi punkt 

5.2.4.2). 
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5.2.4.1. SHS § 22
2
 lg 4 esimene lause ütleb, et KOV heakorra- või abitöödel saadud palk 

arvatakse isiku või perekonna sissetulekute hulka. Vastav regulatsioon kordab sisuliselt SHS § 

22
2
 lg 1, mis sätestab üldpõhimõtte, mille kohaselt tuvastatakse isiku toimetulekuvõime isiku 

sissetulekuid aluseks võttes. On ilmne, et isiku palk, olenemata, millise töö tegemise eest seda 

saadakse, läheb sissetulekuna arvesse. Vaadeldav eriregulatsioon on ebavajalik. 

 

5.2.4.2. SHS § 22
2
 lg 4 teine lause, mille kohaselt võivad KOVid kasutada riigieelarvest 

toimetulekutoetuse maksmiseks laekunud vahendeid üksnes toimetulekutoetuse maksmise 

rahastamiseks või vastavate vahendite ülejäägi korral muude sotsiaalteenuste ja sotsiaaltoetuste 

rahastamiseks, kordab SHS § 42 lg 3-4 regulatsiooni. Viidatud normid sätestavad samuti, et 

riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnaeelarvetele vahendid üksi elavatele isikutele ja 

perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste maksmiseks lähtuvalt Riigikogu kehtestatud 

toimetulekupiirist ja SHS-is kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. Kui samal 

eelarveaastal eraldatud vahenditest ja vastavate vahendite eelmiste aastate jääkidest piisab 

toimetulekutoetuste maksmiseks, võib valla- või linnavalitsus vastaval eelarveaastal maksta 

nimetatud vahenditest ülejäävast osast abivajavatele isikutele toimetuleku soodustamiseks 

sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud 

tingimustel ja korras. 

 

5.2.5. Hinnang SHS § 22² lõikele 6 

 

SHS § 22
2
 lg 6 peamised puudused on: 

 elamuseaduse regulatsioon, millele SHS § 22
2
 lg 6 viitab, on liialt ebaselge (vt analüüsi 

punkt 5.2.5.1); 

 SHS § 22
2
 lg 6 punktis 1 on ebaselge, kas normi kohaselt kuulub alternatiivselt hüvitamisele 

üksnes üür või hooldustasu ning mitte mõlemad korraga (vt analüüsi punkt 5.2.5.2); 

 SHS § 22
2
 lg 6 punktis 3 kasutatud termin „kanalisatsiooniteenus“ ei ole kooskõlas 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse terminoloogiaga (vt analüüsi punkt 5.2.5.3); 

 SHS § 22
2
 lg 6 punktis 5 kasutatud termin „majapidamisgaas“ ei pruugi olla kooskõlas 

maagaasiseadusega (vt analüüsi punkt 5.2.5.4); 

 SHS § 22
2
 lg 6 punktis 5 kasutatud termin „hoonekindlustuse kulud“ ei ole kooskõlas VÕS 

kindlustuslepingu terminoloogiaga (vt analüüsi punkt 5.2.5.5); 

 SHS § 22
2
 lg 6 punktis 5 kasutatud termin „olmejäätmete veotasu“ ei ole kooskõlas 

jäätmeseaduse terminoloogiaga (vt analüüsi punkt 5.2.5.6); 

 kuna SHS § 22
2
 lg 6 punktide 1-8 näol on tegemist kinnise loeteluga, mis reaalsuses ei hõlma 

kõiki eluruumi kulusid, võib vaadeldav regulatsioon rikkuda PS § 14 sätestatud põhiõigust 

korraldusele ja menetlusele (vt analüüsi punkt 5.2.5.7). 

 

5.2.5.1. Elamuseaduse § 7 lg 1 p 2 alusel kehtestatud määruses on asjakohane järgnev 

regulatsioon: „2. Kinnitada eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m2 eluruumide 

üldpinda perekonna iga liikme ja lisaks 15 m2 perekonna kohta. 2
1
. Sotsiaalhoolekande seaduse 

§ 22
 2 

lõikes 6 sätestatud toimetulekutoetuse määramisel võetakse normpinnana arvesse eluruumi 

üldpind, kui eluruumi tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga ja 

eluruumi üldpind on sotsiaalselt põhjendatud normist suurem. Eluruumis üksinda elavatele 

pensionäridele võib toimetulekutoetuse määramisel arvestada normpinnaks kuni 51 m
2
.“ 
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Seonduvalt on ebaselged järgmised aspektid: 

 millal rakendatakse määruse punkti 2 ja millal punkti 2¹? Kumb neist on erinorm ja kumb 

üldnorm? Kas punkti 2 toimetulekutoetuse määramisel üldse rakendatakse; 

 kas pensionäride kohta käiv lause on erisäte nii punktist 2 kui 2¹; 

 ebaselge on, kas pensionäride all on silmas peetud vanaduspensionäre, töövõimetuspensionäre, 

rahvapensioni saajaid või toitjakaotuspensioni saajaid. 

 

5.2.5.2. SHS § 22
2
 lg 6 p 1 puhul on arusaamatu, kas normi kohaselt kuulub alternatiivselt 

hüvitamisele üksnes üür või hooldustasu ning mitte mõlemad korraga. 

 

5.2.5.3. SHS § 22
2
 lg 6 punktis 3 kasutatud termin „kanalisatsiooniteenus“ ei ole kooskõlas 

ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse terminoloogiaga. ÜVKKS § 6 räägib ühisveevärgiga ja –

kanalisatsiooniga liitumise tasust, ÜVVKS § 14 kasutab terminit „veeteenuse hind“. 

 

5.2.5.4. SHS § 22
2
 lg 6 punktis 5 kasutatud termin „majapidamisgaas“ ei pruugi olla kooskõlas 

maagaasiseadusega. MGS § 9 räägib gaasi müügist ning ei erista majapidamisgaasi. 

 

5.2.5.5. SHS § 22
2
 lg 6 punktis 5 kasutatud termin „hoonekindlustuse kulud“ ei ole kooskõlas 

VÕS kindlustuslepingu terminoloogiaga. Arusaamatu on, mis on kindlustatud esemeks VÕS § 

424 lg 2 tähenduses (kas üksnes hoone või ka korter jne). 

 

5.2.5.6. SHS § 22
2
 lg 6 punktis 5 kasutatud termin „olmejäätmete veotasu“ ei ole kooskõlas 

jäätmeseaduse terminoloogiaga. 

 

5.2.5.7. Kuna SHS § 22
2
 lg 6 punktide 1-8 näol on tegemist kinnise loeteluga, mis reaalsuses ei 

hõlma kõiki eluruumikulusid, võib vaadeldav regulatsioon rikkuda PS § 14 sätestatud põhiõigust 

korraldusele ja menetlusele, kuivõrd eluasemekulude tuvastamisel ei võeta arvesse kõiki 

kuluartikleid. Haldusorgan võib menetlusnorme järgides jõuda ebaõige haldusotsuseni, leides, et 

isik / perekond ei ole puuduses, kuigi ta / nad seda tegelikult on. 

 

Riigikohus on 14. aprilli 2003.a lahendi nr 3-4-1-4-03 punktis 16 selgitanud: „Riigil on PS § 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.“ 4. aprilli 2003.a otsuse nr 3-3-1-32-03 punktis 14 on Riigikohus 

märkinud: „Menetlusnormidel on oluline roll haldusotsuse sisu õigsuse garanteerimisel.“. 

 

5.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 22
2
 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Sisupoliitiliselt analüüsida, 

millise perioodi varalist seisu peaks isiku toimetulekuvõime hindamiseks analüüsima (SHS § 22
2
 

lg 1 ja 3). Sisupoliitiliselt analüüsida ja kaaluda KOVidele suurema diskretsiooniruumi jätmist 

isiku varalise seisundi hindamisel (SHS § 22
2
 lg 2 ja 6). Mitte kehtestada SHS § 22

2
 lg 4 seaduse 

uues terviktekstis. 
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6. SHS § 22³ „Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine” 

 

6.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 22

3
.  Toimetulekutoetuse määramine ja maksmine 

(1) Toimetulekutoetus määratakse jooksvaks kuuks. Eelnevate kuude eest toimetulekutoetust tagasiulatuvalt ei 

määrata. 

(2) Toimetulekutoetus määratakse viie tööpäeva jooksul pärast kõigi dokumentide esitamist sellises suuruses, et üksi 

elaval isikul või perekonnal oleks koos perekonnaliikmete sissetulekutega tagatud sissetulek toimetulekupiiri 

ulatuses, pärast käesolevas seaduses nimetatud ulatuses ja struktuuris eluruumi või elamispinna alaliste kulude 

tasumist. Üksikisiku või perekonna poolt jooksval kuul tehtud muid kulutusi toimetulekutoetuse määramisel arvesse 

ei võeta. 

(2
1
) Toimetulekutoetuse määramisel osutab valla- või linnavalitsus toimetulekutoetuse taotlejale ja tema 

abivajavatele perekonnaliikmetele sotsiaalnõustamise teenust. 

(3) Valla- või linnavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata: 

1) töövõimelisele 18-aastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral 

ilma mõjuva põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või valla- või linnavalitsuse 

korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis; 

2) isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta 

dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast; 

3) 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. 

(4) Valla- või linnavalitsus arvestab perekonnale toimetulekutoetuse määramisel täiendava kuluna käesoleva 

seaduse § 22 lõikes 2
1
 sätestatud isikute eluasemekulud vastavalt käesoleva seaduse § 22

2
 lõigetes 5 ja 6 sätestatule. 

(4
1
) Valla- või linnavalitsus võib perekonnale toimetulekutoetuse arvestamisel võtta eluruumi sotsiaalselt 

põhjendatud normi suuruse määramisel arvesse perekonnast õppimise tõttu ajutiselt eemalviibiva pereliikme. 

(4
2
) Valla- või linnavalitsus ei või jätta toimetulekutoetust määramata käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 

nimetatud põhjendusel, kui toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis on ainult üks 

aastaringselt elamiseks kasutatav eluruum ning elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks hädavajalikud esemed. 

(5) Arvestatud toimetulekutoetuse summa maksab valla- või linnavalitsus kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemise 

päevast arvates toimetulekutoetuse taotlejale tema pangakontole, teise isiku pangakontole, posti teel või sularahas, 

arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi. 

 

6.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

6.2.1. Hinnang SHS § 22³ lõikele 2¹ 

 

SHS § 22
3
 lg 2

1
 puhul liialt ebaselge, kas tegemist on subjektiivset avalikku õigust sisaldava 

normiga või üksnes objektiivse õiguse normiga. Arusaamatu on, kas normist tuleneb üksikisikule 

subjektiivne avalik õigus nõuda KOVilt sotsiaalnõustamise teenuse osutamist või on tegemist 

objektiivse õiguse normiga, mis sätestab KOVile teatud õiguslikud kohustused, ilma et nendest 

võrsuks subjektiivset õigust. Norm näib pigem olevat objektiivse õiguse norm, kuna SHS § 22
3
 lg 

2
1
 ei tulene piisavalt piiritletud isikute ringi, kellele peaks sotsiaalnõustamise teenust osutama. 

Võib eeldada, et iga toimetulekutoetuse saaja ei vaja sotsiaalnõustamise teenuse osutamist. 

 

6.2.2. Hinnang SHS § 22³ lõikele 3 

 

SHS § 22
3
 lg 3 puudusteks on: 

 SHS § 22
3
 lg 3 p 1 puhul on ebaselge, kas vastav norm kohaldub ka juhul, kui isik taotleb 

toetust toimetulekutoetust saava perekonna liikmena. Juhul, kui SHS § 22
3
 lg 3 p 1 
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kohaldatakse ka isikule, kes loetakse toimetulekutoetust saava perekonna koosseisu, 

võidakse rikkuda teiste perekonnaliikmete PS § 28 lg 2 tulenevat põhiõigust abile (vt 

analüüsi punkt 6.2.2.1); 

 SHS § 22
3
 lg 3 punkt 2 võib olla vastuolus perekonnaseadusega osas, milles eeldatakse, et 

eestkostja võib (alaealisele ja täisealisele) eestkostetavale määratud elatist kasutada enda 

toimetuleku toetamiseks (vt analüüsi punkt 6.2.2.2); 

 SHS § 22
3
 lg 3 punkt 3 ei haaku SHS § 22

1
 lõikega 3

2
 (vt analüüsi punkt 6.2.2.3). 

 

6.2.4.1. SHS § 22
3
 lg 3 p 1 tekib küsimus, kas toimetulekutoetus võidakse jätta määramata ka 

juhul, kui isik taotleb toetust perekonnaliikmena. Sealhulgas on ebaselge, kuidas sellisel juhul 

määratakse ja makstakse toimetulekutoetuse eluasemetoetuse osa (kuidas arvestatakse eluruumi 

suurus, eluruumi kasutamisega seotud kulud jne). 

 

Juhul, kui on lubatud jätta toimetulekutoetus määramata ka perekonna liikmele, pakkumata selle 

asemel mõnd muud sotsiaalhüvitist, võidakse rikkuda teiste perekonna liikmete PS § 28 lõikest 2 

tulenevat põhiõigust abile. Selline olukord võib ilmneda, kui isik jätkab perekonna eluruumi ning 

ühiste rahaliste vahendite kasutamist. 

 

6.2.4.2. Eestkostetava eest elatise välja nõudmata jätmisel toimetulekutoetuse maksmata jätmine 

ei ole kooskõlas elatise kui ülalpidamise andmise viisi olemusega – PKS alusel on elatis mõeldud 

eestkostetavale mitte aga isiku eestkostjale. Punktis 2 toodud piirang võib seega olla asjakohane 

vaid juhul, kui nii isik kui ka tema eestkostetav moodustavad toimetulekutoetuse taotlemisel 

ühise perekonna, kellele toetust määratakse. 

 

6.2.4.3. SHS § 22
3
 lg 3 punkti 3 puhul ei ole piisavalt selge selle seos SHS § 22

1
 lõikega 3

2
 – kas 

komisjon hindab üksnes isiku vallas- ja kinnisasju või vara SHS § 22¹ lõike 3² tähenduses. 

 

6.2.4.4. Mitte-juriidiline märkus 

 

SHS § 22
3
 lg 3 puhul tõusetub üldine küsimus, miks peaks omavalitsus olema motiveeritud 

toimetulekutoetuse maksmata jätmisest ning mis saab isikust, kellele toimetulekutoetust ei 

maksta mõnel sättes loetletud alusel – kes tagab isikule tema põhiseadusest tuleneva õiguse saada 

abi puuduse korral. 

 

Kui omavalitsus otsustab isikule toimetulekutoetust mitte määrata (ja säästa seeläbi riigi 

vahendeid), jääb puuduses inimene abita. Kuna aga inimesel on õigus siiski inimväärsele 

äraelamisele, peab keegi siiski isikule abi osutama. Tegemist on kohaliku omavalitsuse 

olemusliku küsimusega, mille lahendamisega peab tegelema ja on õigustatud tegelema kohalik 

omavalitsus, kes peab nüüd juba oma eelarvelistest vahenditest seda isikut abistama. Seega on 

kohalikul omavalitsusel SHS § 22
3
 lõikes 3 toodud kaalutlusõiguse puhul rahalisest seisukohast 

valida, kas osutada isikule abi enda või riigi rahalistest vahenditest. Siin oleks huvitav teada, kas 

ja kui palju kohalikke omavalitsusi üldse on jätnud mõnel lõikes 3 toodud alusel toetuse välja 

maksmata ja mis on selle inimesega edasi saanud. 

 

SHS § 22
3
 lg 3 punkti 1 juures tekib ka küsimus, kas vanaduspensioni ikka jõudnud isiku suhtes, 

kes keeldub osalemast iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis ei 

peaks samuti punkti 1 rakendama. 
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SHS § 22
3
 lg 3 punkti 3 juures tekib küsimus, miks on seadusandja leidnud, et selle, kas isikul on 

piisavalt vara puuduse leevendamiseks, otsustaks KOV valitsuse komisjon. Näib, et eeldatakse, et 

komisjon teeb kvaliteetsema otsuse. Sellega seonduvalt on ka küsimuseks, kas tegemist on 

nõudega, mida KOVid on võimelised täitma. 

 

Isikul oleva vara kasutamisvõimaluste puhul on põhimõtteliselt võimalik, et komisjon hindab 

taotluse saamisel ja kõikide muude toimetulekutoetuse saamise kriteeriumide täitmisel, kas isiku 

kasutuses ja omandis olevad asjad võimaldavad tal edaspidi toimetulekutoetuse saajate ringist 

välja jääda. Ehk siis võiks komisjoni eesmärk olla pigem analüüsida isiku võimalusi iseseisvalt 

toime tulla ning isikule osutatava sotsiaalnõustamise teenuse raames tutvustada isikule tema 

võimalusi. Siit edasi tõusetub küsimus, mis saab siis, kui isik ei järgi talle antud soovitusi varade 

kasutamise osas. Normi eesmärgipärasuse selgitamiseks praktikas võiks analüüsida kas ja kuidas 

praktikas antud normi kasutatakse.  

 

6.2.5. Hinnang SHS § 22³ lõikele 4 

 

SHS § 22³ lõige 4 peaks paiknema toimetulekutoetuse arvutamise sätete juures. 

 

6.2.6. Hinnang SHS § 22³ lõikele 4¹ 

 

SHS § 22
3
 lg 4

1
 peamisteks puudusteks on: 

 vaadeldav norm peaks olema sätestatud koos teiste toimetulekutoetuse arvutamist 

puudutavate normidega (SHS § 22
2
); 

 täpsustamist vajab, kas termini „õppimise tõttu eemalviibiva pereliikme“ all on mõeldud 

SHS § 22 lg 2
1
 ja 2

2
 nimetatud isikuid; 

 SHS § 22
3
 lg 4

1
 sisalduva volitusnormi, mis on ühtlasi kaalutlusnormiks, sisu ja ulatus võib 

olla liialt ebaselge, rikkudes selliselt PS § 3 tulenevat seadusereservatsiooninõuet. 

 

6.2.6.1. SHS § 22
3
 lg 4¹ peaks olema sätestatud toimetulekutoetuse arvestamise sätete juures. 

 

6.2.6.2. Ebaselge on, kas termini „õppimise tõttu eemalviibiva pereliikme“ all on mõeldud SHS § 

22 lg 2
1
 ja 2

2
 nimetatud isikuid. 

 

6.2.6.3. SHS § 22
3
 lg 4

1
 näol on tegemist nii volitusnormiga haldusorganitele. Riigikohus on 

seoses volitusnormidega lahendi nr 3-3-1-63-09 punktis 14 selgitanud, et volitusnormi 

reguleerimisala peab olema täpselt määratletud ning sellest peab nähtuma haldustegevuse sisu, 

ulatus ja maht. Praegusel juhul ei selgu, millistest kaalutlustest peab KOV otsuse langetamisel 

lähtuma – kas näiteks sellest, kui tihti perekonnast eemal viibiv õpilane kodus ööbib vms. 

Seetõttu ei pruugi PS § 3 tulenev seadusereservatsiooni nõue olla tagatud. Kaalutlusõiguse 

teostamiseks peab aga olema seadusest tuvastatav volituse piirid ja kaalutlusõiguse eesmärk, 

tagamaks selle, et haldusorgan teaks, millest ta oma otsust tehes peab lähtuma. Lisaks tuleb 

kaalutlusotsuse tegemisel arvestada õiguse üldpõhimõtteid, arvestada olulisi asjaolusid ja kaaluda 

põhjendatud huve (HMS § 4 lg 2). Tuleb aga tõdeda, et ilma kaalutlusõiguse suhtes kehtestatud 

konkreetse volituse piiride ja eesmärgita, on keeruline kui mitte võimatu ülejäänud komponente 

arvesse võttes teha õiguspärast kaalutlusotsust. Seda eelkõige seetõttu, et puudub raam ja suunis, 
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millist eesmärki peab kaalutlusotsuse läbi täitma ja milliseid väärtuseid hindama. Antud juhul on 

kaalutlusõiguse piiride ja eesmärgi puudumisega tekitatud olukord, kus kohalik omavalitsus saab 

kaalutlusõiguse sisustamiseks appi võtta vaid sotsiaalhoolekande põhimõtted ja 

toimetulekutoetuse üldloogika, mis aga võimaldavad mõlemad väga laia tõlgendamist ja ei pruugi 

olulisel määral abiks olla. 

 

6.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 22
3
 seaduse uues terviktekstis samal kujul. Sisupoliitiliselt analüüsida, 

kas kõik toimetulekutoetuse taotlejad (sh korduvad taotlejad) vajavad sotsiaalnõustamise teenust 

ning kujundada SHS § 22
3
 lg 2

1
 regulatsioon vastavalt. Viia SHS § 22

3
 lg 3 p 1-3 regulatsioon 

kooskõlla kehtiva õigusega, sealhulgas kaotada võimalik vastuolu põhiseadusega (SHS § 22
3
 lg 3 

p 1), PKSiga (SHS § 22
3
 lg 3 p 2) ning SHS § 22

1
 lõikega 3

2
 (SHS § 22

3
 lg 3 p 3). Sisupoliitiliselt 

analüüsida, millistest kaalutlustest peavad KOVid § 22
3
 lõikega 4

1
 puhul lähtuma ning kujundada 

regulatsioon vastavalt. 
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3.3.10. HOOLEKANDEASUTUSTE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. Üldist 

 

Enne normide analüüsi juurde asumist olgu lühidalt selgitatud, et seoses vaatlusaluse 

regulatsiooniga tõusetus muuhulgas küsimus regulatsiooni vajalikkusest. Enamik vaadeldavatest 

õigusnormidest sisalduvad seaduses 1995. aastast ning pärinevad nii-öelda institutsioonikeskse 

hoolekande korralduse ajast. Praeguseks on üle mindud teenuse osutajate tegevuse 

reguleerimisele. Sotsiaalpoliitiliselt peetakse seda, kas teenuse osutaja on vaadeldav 

hoolekandeasutusena või mitte, vähem tähtsaks. Küsimuseks oli, kas SHS § 16-18 võiks uues 

regulatsioonis kaotada. 

 

Analüüsi käigus ilmnes aga, et SHSis pannakse hoolekandeasutustele õigusi ja kohustusi 14 

paragrahvis (SHS § 6 p 2, § 7 lg 1 p 4, § 10 p 6, § 11
13

 p 3, § 11
16

 lg 2, 3 ja 6, § 16-18, § 19, § 20, 

§ 22
1
 lg 5, § 27 p 4, § 35 lg 1). Samuti kasutatakse terminit hoolekandeasutus lisaks SHSile 77-s 

Eesti õigusaktis. Ka nendes pannakse hoolekandeasutustele või nende juhtidele erinevaid 

kohustusi või antakse õiguseid. Vt näiteks: kunstiteoste tellimise seaduse § 1 lg 1-2, üleliigse 

laovaru tasu seaduse § 5 lg 2, kirikute ja koguduste seaduse § 9 lg 1-2, perekonnaseaduse § 171 

lg 2, tolliseaduse § 97 lg 5. Seega ei saa SHS § 16-18 kaotada, ilma et oleks sisupoliitiliselt 

analüüsitud, millist mõju omab see muude õigusreeglite kontekstis. 

 

 

2. SHS § 16 ja 18 termin „hoolekandeasutus“ 

 

2.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 16. Hooldamine hoolekandeasutuses 

(1) Hoolekandeasutus on päevaselt või ööpäevaselt tegutsev asutus, kus viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja 

seisundile vastav hooldamine, sealhulgas ravimine, põetamine, kasvatamine ja arendamine. 

(2) Päevane hoolekandeasutus on asutus, kus viibivate isikute päevase hooldamisega toetatakse nende isikute või 

perekonnaliikmete iseseisvat toimetulekut. 

(3) Ööpäevane hoolekandeasutus on asutus, kus viibivad isikud, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole 

suutelised iseseisvalt elama ning kui nende toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi 

osutamisega. 

 

§ 18.  Hoolekandeasutuste liigid 

(1) Hoolekandeasutused on: 
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1) päevakeskus – päevast hooldamist osutav asutus; 

2) tugikodu – kodus elavatele puuetega isikutele päevast või perioodilist ööpäevast hooldamist osutav asutus; 

3) varjupaik – isikutele ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset pakkuv asutus; 

4) asenduskodu – käesoleva seaduse §-s 15
2
 nimetatud lastele asenduskoduteenuse osutamise koht; 

5) noortekodu – asenduskodust, erivajadustega õpilaste koolist või koolkodust pärit või vanemliku hoolitsuseta 

jäänud üle 15-aastastele noortele elamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus; 

6) üldhooldekodu – vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks loodud asutus; 

7) koolkodu – puuetega kooliealistele lastele elamiseks, hooldamiseks, arendamiseks ja õpetamiseks loodud asutus; 

8) sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus – erivajadustega isikutele aktiivseks rehabiliteerimiseks loodud asutus; 

9) erihooldekodu – teenuse osutaja omandis või kasutuses olevad ruumid ja territoorium, kus osutatakse kogukonnas 

elamise teenust või ööpäevaringset erihooldusteenust. 

(2) Ööpäevased hoolekandeasutused on üldjuhul eraldi lastele, vanuritele, vaimuhaigetele, vaimsete puuetega 

täiskasvanutele ja teistele sotsiaalselt mitte toimetulevatele isikutele. 

(3) Vajadusel võib valla- või linnavolikogu luua segatüüpi ööpäevaseid hoolekandeasutusi, kus erinevat hooldamist 

vajavatele isikutele on ette nähtud eraldi osakonnad. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Sissejuhatavalt olgu selgitatud, et kuigi ülejäänud kontseptsioonis vaadeldakse paragrahve 

ükshaaval, käsitletakse SHS § 16 ja § 18 koos. Mõlemad normid sätestavad termini 

„hoolekandeasutus“ sisu ning näivad moodustavat ühtse terviku. Loodetavasti on selliselt 

mõttekäiku kergem jälgida. 

 

SHS § 16 ja § 18 peamisteks puudusteks on: 

 SHS § 16 ja § 18 lg 1 koostoimes on ebaselge, millised isikud ja asutused on käsitletavad 

hoolekandeasutustena (vt analüüsi punkt 2.2.1); 

 SHS § 16 lg 1 ei haaku tervise valdkonna seadusandlusega (vt analüüsi punkt 2.2.2); 

 SHS § 18 lg 2 regulatiivne lisandväärtus on küsitav (vt analüüsi punkt 2.2.3); 

 SHS § 18 lg 3 ei oma regulatiivset lisandväärtust (vt analüüsi punkt 2.2.4). 

 

2.2.1. SHS § 16 ja § 18 on defineeritud mõiste „hoolekandeasutus“ liialt ebaselgelt. 

Vaatlusalustes normides esitatud tunnuste ja hõlmatud subjektide alusel on raske määratleda, 

millised isikud ja asutused on käsitletavad hoolekandeasutustena ja millised mitte. Tulenevalt on 

ebaselge, millistele isikutele ja asutustele hoolekandeasutustega seonduvad õigused ja kohustused 

kehtivad. 

 

Esiteks on ebaselge, kuidas suhestuvad omavahel SHS § 16 ja 18 lg 1. Kas saab järeldada, et 

kuigi SHS § 16 sätestab hoolekandeasutuste üldmõiste, on hoolekandeasutustena käsitletavad 

üksnes need isikud ja asutused, kes vastavad ühele SHS § 18 lg 1 punktile ehk 

hoolekandeasutusteks on üksnes päevakeskus, tugikodu, varjupaik, asenduskodu, noortekodu, 

üldhooldekodu, koolkodu, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskus, erihooldekodu? Või oleks õigem 

järeldada, et hoolekandeasutustena kvalifitseeruvad ka isikud ja asutused, kes mahuvad SHS § 16 

alla, kuid ei lange ühtegi SHS § 18 lg 1 nimetatud kategooriasse. Sellisel juhul saaks järeldada, et 

SHS § 18 lg 1 näol on tegemist hoolekandeasutuste näidisloeteluga. 

 

Teiseks on vaatlusalustest normidest raske tuletada tunnuseid, mille alusel saaks 

hoolekandeasutusi teistest isikutest ja asutustest eristada. Järgnevalt esitatakse regulatsioonist 

tuletatavate hoolekandeasutuste tunnuste lühikriitika. 
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SHS § 16 lg 1 saab tuletada järgmised hoolekandeasutuse tunnused: (i) tegemist on päevase või 

ööpäevase asutusega, kus (ii) viibivatele isikutele tagatakse nende eale ja seisundile vastav 

hooldamine. SHS § 17 lg 1 täpsustab, et asutusteks võivad olla riigi või kohaliku 

omavalitsusüksuse asutused või avalik-õiguslikud või eraõiguslikud juriidilised isikud või nende 

asutused. Nähtub, et mõistet „hoolekandeasutus“ defineeritakse ühelt poolt tema juriidilise vormi 

kaudu (SHS § 17 lg 1) ning tegevuse kaudu, mida seal läbi viiakse (SHS § 16 lg 1). Ilmselt ei ole 

vaieldav, et pelgalt juriidilise vormi alusel ei ole võimalik hoolekandeasutusi teistest isikutest ja 

asutustest eristada. Seega on peamiseks tunnuseks, mille alusel hoolekandeasutusi eristada 

„hooldamine“. Seonduvalt on aga problemaatiline, et sõna hooldamine ei oma eesti keeles ühest 

tähendust, mistõttu on raske prognoosida ja hinnata, milliste isikute ja asutuste tegevus 

hooldamisena kvalifitseerub ja milliste mitte. 

 

SHS § 16 lg 2 on võimalik tuletada päevase hoolekandeasutuse lisatunnusena (s.t lisaks SHS § 16 

lg 1 sätestatule) isikute või perekonnaliikmete iseseisva toimetuleku toetamise. Taas on raske 

hinnata või prognoosida, millised konkreetsed tegevused toimetuleku toetamisena arvesse 

lähevad. 

 

SHS § 16 lg 3 on võimalik tuletada ööpäevase hoolekandeasutuse lisatunnusena (s.t lisaks SHS § 

16 lg 1), et seal viibivad kliendid peavad olema isikud, kes ei ole suutelised iseseisvalt elama 

ning kelle toimetulekut pole võimalik tagada muu abiga. Seonduvalt on liialt ebaselge, keda 

selliste klientidena käsitleda. Isikul või asutusel võib olla raske hinnata, kas tema klientuur on 

selline. Lisaks näib, et kliendid peavad vastama samaaegselt mõlemale tingimusele ehk olema 

suutmatud üksi elama kui ka peab hoolekandeasutus olema ainsaks sobivaks abimeetmeks. 

Selliselt ei saaks hoolekandeasutusena käsitleda näiteks asutust või isikut, kes osutab teenuseid 

klientidele, kes eelistavad elamist hoolekandeasutuses, kuigi nad võiks elada ka kodus (nt osad 

eakad). 

 

SHS § 18 lg 1 p 1 ei lisa päevakeskuse osas lisatunnuseid. Sisuliselt korratakse SHS § 16 lg 1 

regulatsiooni. Ebaselge on, kas päevakeskuse puhul kuulub kohaldamisele ka SHS § 16 lg 2, mis 

eeldab, et hoolekandeasutuses toetatakse kliendi iseseisvat toimetulekut. 

 

SHS § 18 lg 1 p 2 sätestab tugikodu tunnusena kodus elavate puuetega inimeste päevase või 

ööpäevase hooldamise. Nagu SHS § 16 lg 1 puhul juba märgitud, on ebaselge, millised tegevused 

hooldamisena kvalifitseeruvad. Ebaselge on, kas tugikodu peab vastama ka SHS § 16 lg 1-3 

tunnustele. 

 

SHS § 18 lg 1 p 3 sätestab varjupaiga tunnusena ajutise ööpäevase abi, toe ja kaitse pakkumise. 

Ebaselge on, millised tegevused kvalifitseeruvad abi, toe ja kaitsena ning mille poolest need 

erinevad hooldamisest. Samuti on ebaselge, kas varjupaik peab vastama ka SHS § 16 lg 1-3 

tunnustele. 

 

SHS § 18 lg 1 p 4 osas kommentaarid puuduvad, kuid ebaselge on, kas asenduskodu peab 

hoolekandeasutusena kvalifitseerumiseks vastama ka SHS § 16 lg 1-3 tunnustele. 

 

SHS § 18 lg 1 p 5 on võimalik noortekodu tunnusena tuletada asenduskodust, erivajadustega 

õpilaste koolist või koolkodust pärit või vanemliku hoolitsuseta jäänud üle 15-aastastele noortele 

elamise ja rehabilitatsiooni pakkumine. Seonduvalt on arusaamatu, millised tegevused on 
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käsitletavad rehabilitatsioonina. Võib eeldada, et siin ei ole mõeldud riikliku 

rehabilitatsiooniteenuse osutamist (SHS § 11
1
-11

14
). Mille poolest erineb rehabilitatsioon 

hooldamisest (SHS § 16 lg 1) või iseseisva toimetuleku toetamisest (SHS § 16 lg 2)? Ebaselge 

on, kas noortekodud peavad hoolekandeasutusena kvalifitseerumiseks vastama ka SHS § 16 lg 1-

3 tunnustele. 

 

SHS § 18 lg 1 p 6 on võimalik tuletada üldhooldekodu tunnusena eakatele ja puuetega isikutele 

elamise võimaluse, hooldamise ja rehabilitatsiooni pakkumise. Ebaselge on, millised tegevused 

on vaadeldavad hooldamise ja rehabilitatsioonina. Võib eeldada, et silmas pole peetud riiklikku 

rehabilitatsiooniteenust (SHS § 11
1
-11

14
). Samuti on arusaamatu, kas üldhooldekodud peavad 

vastama ka SHS § 16 lg 1-3 tunnustele. 

 

SHS § 18 lg 1 p 7 sätestab koolkodu tunnusena puuetega kooliealistele lastele elamise võimaluse, 

hooldamise, arendamise ja õpetamise pakkumise. Esiteks on taas ebaselge, millised tegevused 

hooldamise ja arendamise alla kvalifitseeruvad. SHS § 16 lg 1 kohaselt võiks eeldada, et 

arendamine on üks hooldamise alategevusi, kuid vaadeldavas normis on see toodud esile 

iseseisvalt Tekib küsimus, kas arendamine on hooldamise osaks või mitte. Arusaamatu on, 

milline tegevus kvalifitseerub õpetamisena. Siinkohal ei haaku SHS § 18 lg 1 p 7 PGS §-ga 39, 

milles reguleeritakse õpilaskodude tunnused. PGS § 39 lg 2 sätestab, et õpilaskodus 

korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele 

vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused. Kehtiva õiguse pinnalt jääb mulje, et 

õpilaskodud võivad kvalifitseeruda ka hoolekandeasutustena. Sotsiaalministeeriumi selgituse 

kohaselt sellist taotlust regulatsiooni kehtestamisel polnud. Viimasena on ebaselge, kas 

koolkodud peavad hoolekandeasutusena kvalifitseerumiseks vastama ka SHS § 16 lg 1-3 

tunnustele. 

 

SHS § 18 lg 1 p 8 on võimalik tuletada sotsiaalse rehabilitatsiooni keskuse tunnusena 

erivajadustega isikute rehabiliteerimise. Seonduvalt on ebaselge, millised tegevused on 

vaadeldavad rehabiliteerimisena. Võib eeldada, et siin ei ole mõeldud riikliku 

rehabilitatsiooniteenuse osutamist (SHS § 11
1
-11

14
). Samuti on küsimuseks, kuidas eristada 

sotsiaalse rehabilitatsiooni keskust noortekodust ja üldhooldekodust, kuivõrd viimati nimetatud 

asutustes tegeletakse samuti rehabiliteerimisega. Viimasena on ebaselge, kas sotsiaalse 

rehabilitatsiooni keskus peab vastama ka SHS § 16 lg 1 ja 2 tunnustele. 

 

SHS § 18 lg 1 p 9 osas kommentaarid puuduvad, kuid ebaselge on, kas erihooldekodud peavad 

hoolekandeasutusena kvalifitseerumiseks vastama ka SHS § 16 lg 1-3 tunnustele. 

 

2.2.2. SHS § 16 lg 1 ei haaku tervise valdkonna seadusandlusega osas, milles sätestatakse ravi 

osutamine hooldamise osana. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 2 lg 1 sätestab, et 

ravimine on üks osa tervishoiuteenusest. Sama seaduse § 4 kohaselt osutavad tervishoiuteenuseid 

tervishoiuteenuse osutajad. SHS § 16 lg 1 sõnastus võimaldab hetkel tõlgendust, mille kohaselt 

saab osad tervishoiuteenuse osutajad lugeda hoolekandeasutusteks – nimelt need, kes on 

päevased või ööpäevased asutused ja kes tagavad seal viibivatele isikutele nende vajadustele 

vastava ravi (ehk hooldamise). Analüüsi koostajatele teadaolevalt praktikas sellist tõlgendust ei 

soovita. 

 

2.2.3. SHS § 18 lg 2 ei näi omavat regulatiivset väärtust. Norm sisaldab kirjeldust. Selle kohaselt 
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on ööpäevased hoolekandeasutused reeglina loodud teatud piiritletud klientuuri teenindamiseks 

(nt lapsed või eakad jne), kuid see ei pruugi nii olla. 

 

2.2.4. SHS § 18 lg 3 näol on tegemist objektiivse õiguse normiga, mis volitab kohalikku 

omavalitsust vajadusel looma segatüüpi hoolekandeasutusi. Vaadeldava normi vajalikkus on 

kaheldav. Sisuliselt volitatakse KOVe otsustama, kas võtta endale täitmiseks omavalitsuslik 

ülesanne või mitte. Riigikohus on 09. veebruari 2000.a lahendis nr 3-4-1-2-00 selgitanud, et 

omavalitsuslike ülesannete võtmise eelduseks ei ole volitusnormi eksisteerimine seaduses – see 

võib ka puududa. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Analüüsida sisupoliitiliselt mõiste „hoolekandeasutus“ sätestamise vajalikkust ning kui vastav 

regulatsioon on vajalik, reguleerida definitsioon selgemalt. Sealjuures tuleks kindlasti arvesse 

võtta, mida mõistetakse „hoolekandeasutuse“ all nii SHSis kui ka viidatud 77 õigusaktis. Mõiste 

sätestamisel tuleks juhinduda Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011.a määruse nr 180 „Hea 

õigusloome ja normitehnika eeskiri“ §-st 18. 

 

 

3. SHS § 17 „Hoolekandeasutuste kuuluvus ja juhtimine” 

 

3.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 17.  Hoolekandeasutuste kuuluvus ja juhtimine 

(1) Hoolekandeasutused on riigi või kohaliku omavalitsusüksuse asutused või avalik-õiguslikud või eraõiguslikud 

juriidilised isikud või nende asutused. 

(2) Riigi hoolekandeasutusteks võivad olla koolkodud, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskused ja erihooldekodud. 

(3) Sotsiaalministeeriumi haldusalas oleva riigi hoolekandeasutuse põhimääruse kinnitab sotsiaalminister. 

Maavalitsuse haldamisel oleva riikliku hoolekandeasutuse põhimääruse kinnitab maavanem. 

(4) Hoolekandeasutuse põhikirja kinnitab tema asutaja või omanik. 

(5) Hoolekandeasutuse kõrgeimaks organiks on asutuse omaniku poolt moodustatud hoolekogu. 

(6) Riigi hoolekandeasutuse töö korralduse kehtestab sotsiaalminister. 

(7) Hoolekandeasutustele esitatavad kohustuslikud nõuded kehtestab sotsiaalminister. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

3.2.1. Hinnang SHS § 17 lg 1 

 

SHS § 17 lg 1 peamisteks puudusteks on: 

 termini „asutus“ kasutamine ei haaku TSÜS-iga (vt analüüsi punkt 3.2.1.1); 

 vaatlusalune lõige ei haaku SHS § 11
8
, § 11

15
, § 12

3
 ja § 15

3
 (vt analüüsi punkt 3.2.1.2). 

 

3.2.1.1. SHS § 17 lg 1 kohaselt võib hoolekandeasutuseks olla ka era-õigusliku juriidilise isiku 

asutus. Ilmselt on terminiga „asutus“ soovitud tähistada era-õigusliku juriidilise isiku iseseisvat 

majandusüksust. TSÜS § 66
1
 kohaselt on korrektne kasutada sõna „asutus“ asemel mõistet 

„ettevõte“. 

 

Viidatud TSÜS paragrahvi alusel on ettevõte majandusüksus, mille kaudu isik tegutseb. 
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Õiguskirjanduses selgitatakse, et ettevõte on sellistest õigustest ja kohustustest koosnev 

varakogum, millesse kuuluvad teatud majandustegevuse läbiviimiseks vajalikud asjad ja õigused 

ning kohustused. Seejuures võivad ettevõttesse kuuluda kinnisasjad, töötajatega sõlmitud 

töölepingutest tulenevad õigused ja kohustused, tegevuseks vajalikest elektrienergia- ja 

sideteenuse lepingutest tulenevad õigused ja kohustused jne. Ühele ettevõtjale võib kuuluda mitu 

ettevõtet, seda näiteks siis, kui üks ettevõtja (isik) viib oma üht või mitut majandustegevust läbi 

eraldatult, mitme üksuse raames.99 

 

Teiseks on problemaatiline määratleda hoolekandeasutusena „era-õigusliku juriidilise isiku 

asutust“. TSÜS kohaselt on õiguste ja kohustuste kandjateks füüsilised ja juriidilised isikud. 

Juriidilise isiku asutus, ehk korrektselt väljendatuna ettevõte, ei saa olla õiguste ja kohustuste 

kandjaks. Nagu ülal selgitatud, tulenevad hoolekandeasutustele SHSist ning veel 77st õigusaktist 

õigused ja kohustused. Need saavad lasuda üksnes juriidilisel isikul tervikuna ning mitte selle 

üksikutel ettevõtetel. 

 

3.2.1.2. Vaatlusaluse regulatsiooni kohaselt saavad hoolekandeasutusteks olla üksnes juriidilised 

isikud ja asutused. Samas SHS § 11
8
, § 11

15
, § 12

3
 ja § 15

3
 kohaselt võivad teenuse osutajateks 

olla ka füüsilisest isikust ettevõtjad. Arusaamatu on, kas viimati nimetatud teenuse osutajad ei 

saagi hoolekandeasutustena kvalifitseeruda ning hoolekandeasutustega seotud õigusi ja kohustusi 

kanda. 

 

3.2.2. Hinnang SHS § 17 lg 2 

 

SHS § 17 lg 2 ei haaku SHS § 15
3
. SHS § 17 lg 2 kohaselt võivad riigi hoolekandeasutusteks olla 

vaid koolkodud, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskused ning erihooldekodud. Samas SHS § 15
3
 

kohaselt võivad riigi hoolekandeasutusteks olla ka asenduskodud. 

 

3.2.3. Hinnang SHS § 17 lg 3 

 

SHS § 17 lg 3 dubleerib ebavajalikult VVS § 45 lg 3, mis sätestab, et valitsusasutuste hallatava 

riigiasutuse põhimääruse kinnitab Vabariigi Valitsus, minister, riigisekretär või maavanem. 

 

3.2.4. Hinnang SHS § 17 lg 4 

 

SHS § 17 lõikes 4 on ilmselt silmas peetud, et era-õiguslikust või avalik-õiguslikust juriidilisest 

isikust hoolekandeasutuse põhikirja kinnitab tema asutaja või omanik. Sellise regulatsiooni 

sätestamine SHSis on ebavajalik. Juriidilise isiku põhikirja või ühingulepingu osas tuleb lähtuda 

TSÜSist, äriseadustikust, sihtasutuste seadusest ning mittetulundusühingute seadusest. Avalik-

õiguslikud juriidilised isikud luuakse seaduse alusel. 

 

3.2.5. Hinnang SHS § 17 lg 5 

 

SHS § 17 lg 5 peamisteks puudusteks on: 

 regulatsioon on liialt ebaselge (vt analüüsi punkt 3.2.5.1); 

                                                           
99

 Paul Varul, Irene Kull, Villu Kõve, Martin Käerdi. Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. 

Tallinn 2010, lk 214. 
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 regulatsioon ei haaku (vt analüüsi punkt 3.2.5.2): 

 VVS-iga ja KOKS-iga osas, mis sätestavad vastavalt riigi- ja KOV asutuste juhtimise; 

 TSÜS § 31 lg 2, mis ütleb, et eraõigusliku juriidilise isiku juhtorgan on juhatus. Kui 

seaduses on sätestatud nõukogu olemasolu, on juhtorganiks ka nõukogu; 

 ÄS äriühingute juhtimist puudutavate normidega; 

 sihtasutuste seaduse sihtasutuse juhtimist puudutavate normidega; 

 mittetulundusühingute seaduse MTÜde juhtimist puudutavate normidega; 

 TSÜS § 31 lg 4, mis sätestab, et avalik-õigusliku juriidilise isiku organid ja nende 

pädevus nähakse ette seadusega. 

 

3.2.5.1. Vaadeldav regulatsioon on liialt ebaselge. Arusaamatu on, kes võivad hoolekogusse 

kuuluda, milline on hoolekogu pädevus ning vastutus. Millised on hoolekogu suhted teiste 

juhtorganitega? Kuivõrd niivõrd olulised küsimused on vastuseta, ei saa SHS § 17 lg 5 

sätestamist seaduse uues terviktekstis samal kujul toetada. Siinjuures tuleb silmas pidada, et 

muuhulgas on tegemist era-õiguslike isikute tegevust piirava regulatsiooniga – hetkel on vastava 

piirangu eesmärk mõistetamatu. 

 

3.2.5.2. Arvestades analüüsi punktis 3.2.5.2 esile toodud puudusega, pole siinkohal mõttekas 

selgitada üksikasjalikult, millised juhtimismudelid näevad ette teised õigusaktid – s.t kuidas 

toimub tüüpiliselt riigi- ja KOV asutuste juhtimine, äriühingute juhtimine jne. Seda on vaja 

kindlasti teha juhul, kui seaduse uues terviktekstis soovitakse ette näha, et hoolekandeasutuste 

kõrgeimaks juhtorganiks oleks hoolekogu. 

 

3.2.6. Hinnang SHS § 17 lg 6 

 

Vaadeldav norm näib dubleerivat SHS § 17 lg 3 – seetõttu palun vt analüüsi punkt 3.2.3. 

 

3.2.7. Hinnang SHS § 17 lg 7 

 

SHS § 17 lg 7 peamisteks puudusteks on: 

 volitusnorm on sätestatud ebaselgelt. Regulatsioon või olla vastuolus PS § 3 tuleneva 

seaduslikkuse põhimõttega (vt analüüsi punkt 3.2.7.1); 

 tegemist pole küll otseselt SHS § 17 lg 7 puudusega, kuid olgu märgitud, et vaadeldava 

volitusnormi alusel antud määrus ületab volituse piire (vt analüüsi punkt 3.2.7.2). 

 

3.2.7.1. SHS § 17 lg 7 volitusnorm on sätestatud liialt ebaselgelt, mistõttu võib see rikkuda PS § 

3 tulenevat parlamendireservatsiooni põhimõtet. Viimase kohaselt peab seadusandja määratlema 

selged raamid, mille piirides võib haldus tegutseda. Praegusel juhul on arusaamatu, millise sisuga 

nõudeid võib sotsiaalminister hoolekandeasutustele kehtestada. Siinjuures tuleb arvestada, et 

hoolekandeasutusteks võivad olla ka era-õiguslikud isikud. Kas nõuded võivad puudutada 

füüsilist keskkonda, töötajaid / ametnikke, töökorraldust jne? Sellise ebaselguse resultaadiks on 

ilmselt muuhulgas ka see, et SHS § 17 lg 7 alusel antud sotsiaalministri 20. detsembri 2000.a 

määrus nr 85 „Asenduskodule, koolkodule või noortekodule esitatavad nõuded lapse ajutiselt 

perekonda andmise korraldamiseks“ ületab volitusnormi piire – seonduvalt vt analüüsi järgmist 

punkti. 
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3.2.7.2. SHS § 17 lg 7 alusel sotsiaalministri 20. detsembril 2000.a kehtestatud määrus nr 85 

ületab volitusnormi piire, kuivõrd selles ei kehtestata mitte nõudeid asenduskodule, koolkodule ja 

noortekodule vaid reguleeritakse lapse, teise perekonna, KOVide ning ka hoolekandeasutuste 

õigusi ja kohustusi lapse andmisel teise perekonda. 

 

3.3. Ettepanek 

 

Viia SHS § 17 lg 1 sõnastus kooskõlla TSÜS-iga. Kõrvaldada SHS § 17 lg 1 mitte-ühilduvus 

SHS § 11
8
, § 11

15
, § 12

3
 ja § 15

3
 ning SHS § 17 lg 2 mitte-ühilduvus SHS § 15

3
. Kõrvaldada 

dubleeriv regulatsioon. Analüüsida sisupoliitiliselt hoolekogu moodustamise (SHS § 17 lg 5) 

vajalikkust ning juhul, kui hoolekogu on siiski vajalik, töötada välja sisupoliitika ja selle alusel 

regulatsioon, mis sätestaks, milline on hoolekogu vastutus ja pädevus ning millised on hoolekogu 

suhted teiste juhtorganitega. Sisupoliitiliselt analüüsida SHS § 17 lg 7 sätestamise vajalikkust. 

Mitte sätestada SHS § 17 lg 7 uues regulatsioonis samal kujul. 

 

 

4. SHS § 17
1
 „Hoolekandeasutuste kohustus esitada aruandeid” 

 

4.1. Eesti kehtiv õigus 

 
§ 17

1
.  Hoolekandeasutuste kohustus esitada aruandeid 

Hoolekandeasutused koostavad käesoleva seaduse § 6 punkti 8
1
 alusel kehtestatud korras sotsiaalhoolekandealaseid 

statistilisi aruandeid ja esitavad need maavanemale. 

 

4.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 
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4. TEGEVUSLUBADE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

1. Sissejuhatavalt 

 

Enne SHS tegevuslubade normide ükshaaval analüüsi juurde asumist tuleb selgitada, et 23. 

veebruaril 2011. aastal võeti vastu majandustegevuse seadustiku üldosa seadus, mis jõustub aastal 

2014. MTSÜS kehtestab ühtsed põhimõtted majandustegevust reguleerivatele normidele, mis 

täna asuvad erinevates seadustes. MTSÜS-ga reguleeritakse täpsemalt põhiseadusliku 

majandustegevuse vabaduse piiramise alused. 

 

MTSÜS muudab paljud hetkel kehtivad SHS normid tegevuslubade kohta kehtetuks või asendab 

need uute majandustegevuse põhimõtetega. Seetõttu analüüsitakse alljärgnevalt vaid neid norme, 

mida MTSÜS sisuliselt ei muutnud ja mis kuuluvad sotsiaalvaldkonna reguleerimisalasse. 

Üldiseid põhimõtteid ning tegevuslubade väljastamise korda ei ole vajalik analüüsida, kuna see 

töö on juba eelnevalt tehtud MTSÜS valmimisel. 

 

 

2. SHS § 21
1
 

 

2.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

1
. Sotsiaalteenuse osutaja loakohustus 

(1) Tegevusluba on nõutav järgmiste sotsiaalteenuste osutamiseks: 

1) riigi või kohaliku omavalitsuse rahastatav lapsehoiuteenus; 

2) asenduskoduteenus; 

3) igapäevaelu toetamise teenus; 

4) töötamise toetamise teenus; 

5) toetatud elamise teenus; 

6) kogukonnas elamise teenus ja 

7) ööpäevaringne erihooldusteenus. 

(2) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014] 

(2
1
) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014] 

(3) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014] 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 21
1
 lg 1 loetleb sotsiaalteenused, mille osutamiseks on nõutav tegevusluba. Seda, kellelt 

täpsemalt nimetatud sotsiaalteenuste puhul tegevusluba nõutakse, on reguleeritud vastavate 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
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sotsiaalteenuste juures. SHS § 21
1
 lg 1 ei haaku koosmõjus vastava sotsiaalteenuste 

eriregulatsioonidega MTSÜSiga. Lühidalt seisneb vastuolu järgnevas: 

 SHS § 12
3
 lg 2 ja § 21

1
 lg 1 alusel on kehtestatud nn vabatahtlik tegevusluba (vt analüüsi 

punkt 2.2.1); 

 SHS § 11
15

 ja § 11
24

 lg 1, § 12
3
 lg 1 ja § 12

5
 lg 1, § 15

3
 ja § 15

4
 lg 2 ning § 21

1
 lg 1 tuleneb 

tegevusloa nõue ka riigi ja KOV asutustele, muudele avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele 

ning era-õiguslikele isikutele, kellele on halduslepinguga delegeeritud haldusülesande 

iseseisev täitmine (vt analüüsi punkt 2.2.2). 

 

2.2.1. SHS § 21
1
 lg 1 p 1 sätestab loakohustuse riigi või kohaliku omavalituse rahastatavale 

lapsehoiuteenusele. SHS § 12
3
 lg 2 lisab, et kui tegevusluba soovitakse taotleda, sõltumata 

lapsehoiuteenuse osalisest või täielikust rahastamisest riigi- või kohaliku omavalitsusüksuse 

eelarvest, kohaldatakse sellele SHS § 12
3
 lõikes 1 ning SHS §-des 12

7
 ja 12

8
 sätestatud nõudeid. 

Selles ilmneb selge vastuolu MTSÜS-i põhimõtetega. Esiteks ei lähe „vabatahtlik“ tegevusluba 

kokku MTSÜS loogika ja mõttega. Teatud tegevusalal võib majandustegevuse täielikult või 

osaliselt keelata olulisest avalikust huvist tuleneval põhjusel. Seega on loakohustuse sätestamine 

piirang majandustegevuse vabaduse suhtes (MTSÜS § 4 lg 1) ning majandustegevuse alustamine 

on kuni loa saamiseni keelatud. Tegevusluba on kohustuslik kõigile ühel tegevusalal 

tegutsevatele ettevõtjatele või ei ole kohustuslik kellelegi. Teiseks tekib küsimus, et kui riik 

ikkagi ei soovi tegevusloa nõuet kehtestada tervele valdkonnale (lapsehoiuteenusele), vaid ainult 

osale valdkonnast, mida rahastab riik või KOV, siis kas tegevusluba on üldse õige õiguslik 

instrument selle saavutamiseks? Selle võiks sõnastada nii, et riik soovib hüvitada isiku eest 

teenuse kulud ainult juhul, kui teenuseosutaja vastab teatud tingimustele. Seda oleks võimalik 

saavutada ka riigi ja teenuseosutaja vahelise lepinguga. Antud küsimus vajab sisupoliitilist 

analüüsi lisaks õiguslikule analüüsile, kuna põhirõhk on ikkagi küsimusel, mida kontrollida 

tahetakse. 

 

2.2.2. SHS § 11
15

 ja § 11
24

 lg 1, § 12
3
 lg 1 ja § 12

5
 lg 1, § 15

3
 ja § 15

4
 lg 2 ning SHS § 21

1
 lg 1 ei 

haaku MTSÜS § 4 lõikega 5. Kõikidest esimesena loetletud normidest on võimalik tuletada, et 

vastavate sotsiaalteenuste osutamiseks peab tegevusluba olema ka KOVi või riigi asutustel, 

avalik-õiguslikel juriidilistel isikutel ning era-õiguslikel isikutel, kellele on delegeeritud 

haldusülesande iseseisev täitmine. MTSÜS § 4 lg 5 ütleb aga, et riigil, kohalikul omavalitsusel, 

avalik-õiguslikul juriidilisel isikul või riigi või kohaliku omavalitsuse või avalik-õigusliku 

juriidilise isiku ülesannet täitval muul isikul nimetatud ülesande täitmise ulatuses 

majandustegevuse vabadust ei ole. Seetõttu ei ole korrektne neile tegevusloa nõuet kehtestada. 

 

Vastav MTSÜS regulatsioon põhineb põhiseaduslikul printsiibil, mille järgi ei saa riik ega KOV 

põhiõigustele (PS §-d 29 ja 32) tugineda. Samuti ei ole põhiõigusvõimet eraõiguslikul juriidilisel 

isikul, kui tema osakud kuuluvad täies ulatuses riigile või mõnele riigist alamal seisvale avalik-

õiguslikule juriidilisele isikule. Põhiõigusvõimet pole delegeerimise lepinguga üleantud 

haldusülesande ulatuses ka era-õiguslikul isikul. 

 

Eelnevast tulenevalt vajaks iga teenuse puhul läbi mõtlemist, kas tegevusload on kõige õigem 

instrument reguleerima teenusosutajatele sätestatud nõudeid. Nõuetele vastamise tagamine võib 

olla saavutatav ka näiteks lepingulise suhtega. 

 

2.3. Ettepanek 
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Sisupoliitiliselt analüüsida, kas lapsehoiuteenuse puhul on loakohustuse kehtestamine vajalik. 

Mitte kehtestada loakohustust riigi ja KOV asutustele, avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele, 

era-õiguslikele isikutele, kellele on delegeeritud haldusülesande iseseisev täitmine. 

 

 

3. SHS § 21
2
 

 

3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

2
. Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa taotlemine 

 (1) Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa taotluse lahendab: 

 1) käesoleva seaduse § 21
1
 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teenuste osutamiseks maavanem; 

 2) käesoleva seaduse § 21
1
 lõike 1 punktides 3–7 nimetatud teenuste osutamiseks Sotsiaalkindlustusamet. 

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud taotlus esitatakse: 

 1) füüsilise isiku puhul tema rahvastikuregistrijärgse elukoha maavanemale ja juriidilise isiku puhul tema 

asukohajärgsele maavanemale, kui lapsehoiuteenust soovitakse osutada lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumis; 

 2) kõigil muudel juhtudel tegevuskohajärgsele maavanemale. 

 (3) Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses 

sätestatud andmetele järgmised andmed: 

 1) isikute arv, kellele taotleja soovib tegevuskohas teenust osutada; 

 2) esmase tegevusloa taotlemise korral tegevusjuhendajate, lapsehoidjate, kasvatusala töötajate või perevanemate 

kirjalik nõusolek tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks. 

 (4) Lapsehoiu- või asenduskoduteenuse osutamise tegevusloa taotlemise korral esitab taotleja lisaks käesoleva 

paragrahvi lõikes 3 nimetatule lapsehoidja, perevanema või kasvatusala töötaja tervisetõendi nakkushaiguste suhtes 

tervisekontrolli läbimise kohta. 

 (5) Kui lapsehoiu- või asenduskoduteenust soovitakse osutada lapsehoidja või perevanema eluruumides, tuleb 

esitada lisaks käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumentidele: 

 1) eluruumi omaniku nõusolek lapsehoiu- või asenduskoduteenuse osutamiseks lapsehoidja või perevanema 

eluruumides; 

 2) lapsehoidja või perevanemaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes 

tervisekontrolli läbimise kohta. 

 (6) Kui igapäevaelu toetamise teenust või toetatud elamise teenust osutatakse isikule, kes jagab ühist eluruumi selle 

omanikuga, tuleb tegevusloa taotluses esitada eluruumi omaniku nõusolek tema eluruumides igapäevaelu toetamise 

teenuse ja toetatud elamise teenuse osutamise kohta. 

 (7) Igapäevaelu toetamise teenuse, töötamise toetamise teenuse, toetatud elamise teenuse, kogukonnas elamise 

teenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse osutamise tegevusloa taotlemise korral esitab taotleja lisaks käesoleva 

paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmetele tegevusjuhendaja tervisetõendi nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli 

läbimise kohta. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

4. SHS § 21
3
 

 

4.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

3
. Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa kontrolliese 

  Sotsiaalteenuse osutamiseks antakse tegevusluba, kui: 

 1) tegevusloa taotleja, teenus, mida kavatsetakse osutama hakata, ning lapsehoidja, kasvatusala töötaja, perevanem 
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ja tegevusjuhendaja (edaspidi vahetult teenust osutav isik) vastavad käesolevas seaduses teenusele, teenuse osutajale 

ja vahetult teenust osutavale isikule sätestatud nõuetele; 

 2) vahetult teenust osutavat isikut või lapsehoidjaga või perevanemaga ühist eluruumi kasutavat täieliku teovõimega 

isikut ei ole karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest; 

 3) teenuse osutamise koht vastab rahvatervise seaduse alusel kehtestatud tervisekaitsenõuetele; 

 4) teenuse osutamise koht vastab tuleohutusnõuetele; 

 5) käesoleva seaduse § 21
1
 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud teenuse puhul on täidetud §-s 10

1
 sätestatud nõuded. 

 

 

4.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

5. SHS § 21
4
 

 

5.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

4
. [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014] 

 

5.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

6. SHS § 21
5
 

 

6.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

5
. Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa taotluse lahendamise tähtaeg 

  Tegevusloa taotlus lahendatakse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates. 

 

6.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

7. SHS § 21
6
 

 

7.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

6
. Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloa kõrvaltingimused 

  Sotsiaalteenuse osutaja tegevusloale lisatakse järgmised kõrvaltingimused: 

 1) maksimaalne isikute arv, kellele on lubatud samal ajal teenust osutada; 

 2) ööpäevaringse erihooldusteenuse korral täpsustus, kas ettevõtjal on õigus osutada seda teenust lisaks käesoleva 

seaduse § 11
50

 lõikes 1 nimetatud isikule ka sügava liitpuudega isikule, ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või 

püsiva kuluga psüühikahäirega isikule või kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikule; 

 3) tegutsemiseks lubatud tegevuskoht. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
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7.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

8. SHS § 21
7
 

 

8.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

7
. Tegevusloa andmise aluseks olevate andmete muutumine 

 (1) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014]  

 (2) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014]  

 (3) Selliste andmete loetelu, mille muutumisest tuleb tegevusloa väljaandjat teavitada, kehtestab sotsiaalminister 

määrusega. 

 

8.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

9. SHS § 21
8
 

 

9.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

8
. Tegevusloas nimetatud tegevuse peatamine või lõpetamine 

 (1) Tegevusloa omaja, kes soovib oma tegevusloas nimetatud tegevuse peatada, esitab tegevusloa väljaandjale 

asjakohase taotluse. 

 (2) Tegevusloas nimetatud tegevuse võib peatada kuni kuueks kuuks. Käesoleva seaduse § 21
1
 lõike 1 punktis 1 

nimetatud teenuse osutaja peab teavitama tegevusloa väljaandjat oma tegevuse peatamisest vähemalt kolm kuud 

ette. Käesoleva seaduse § 21
1
 lõike 1 punktides 2–7 nimetatud teenuste osutamise peatamine ei ole lubatud. 

 (3) Kui tegevusloa peatamise taotlusesse ei ole kantud tegevuse jätkamise tähtpäeva, peab tegevusloa omaja 

esitama tegevuse jätkamiseks tegevusloa väljaandjale avalduse tegevuse jätkamise kohta. Kui tegevusloa omaja ei 

teavita tegevusloa väljaandjat tegevuse jätkamisest, välja arvatud juhul, kui tegevusloas nimetatud tegevus peatati 

tähtajaliselt, tunnistab tegevusloa väljaandja tegevusloa kehtetuks kuue kuu möödumisel selles nimetatud tegevuse 

peatamisest arvates. 

[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014]  

 (4) Tegevusloa omaja esitab tegevusloas nimetatud tegevuse lõpetamise soovi korral tegevusloa väljaandjale 

taotluse tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks, märkides taotluses tegevusloas nimetatud tegevuse lõpetamise 

kuupäeva. 

 (5) Käesoleva seaduse § 21
1
 lõike 1 punktis 1, 3 või 4 nimetatud teenuse osutaja on kohustatud esitama käesoleva 

paragrahvi lõikes 4 nimetatud taotluse vähemalt kolm kuud enne teenuse osutamise lõpetamist. Käesoleva seaduse § 

21
1
 lõike 1 punktis 2, 5, 6 või 7 nimetatud teenuse osutaja on kohustatud esitama käesoleva paragrahvi lõikes 4 

nimetatud taotluse vähemalt kuus kuud enne teenuse osutamise lõpetamist. 

 (6) Tegevusloa väljaandja kannab andmed tegevusloas nimetatud tegevuse peatamise kohta majandustegevuse 

registrisse kolme tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluses märgitud tegevuse peatamise 

kuupäevast arvates või, kui tegevus on peatatud enne taotluse esitamist, kolme tööpäeva jooksul taotluse esitamisest 

arvates. 

 

9.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=130122011048&id=13126997
https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=130122011048&id=13126997
https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
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10. SHS § 21
9
 

 

10.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

9
. [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014] 

 

10.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

11. SHS § 21
10

 

 

11.1. Kehtiv õigus 

 
§ 21

10
. Uue tegevusloa taotlemine 

 (1) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014]  

 (2) Riigi rahastatava teenuse puhul peab teenuse osutaja tegevusloas nimetatud tegevuse jätkamise soovi korral 

taotlema uut tegevusluba vähemalt kaks kuud enne olemasoleva tegevusloa kehtivuse lõppemist. 

[RT I 2006, 55, 405 - jõust. 01.01.2007]  

 (3) [Kehtetu - RT I 2008, 58, 329 - jõust. 01.01.2009]  

 (4) [Kehtetu - RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.01.2014]  

 

11.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Kommentaarid puuduvad. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
https://www.riigiteataja.ee/akt/12758722
https://www.riigiteataja.ee/akt/13099718
https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011001
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5. VAIDEMENETLUSE JA JÄRELEVALVE NORMIDE 

KOMMENTAAR 
 

 

 

 

 

1. Vaidemenetlus 

 

1.1. Lühidalt vaidemenetlusest üldiselt 

 

Vaidemenetlus on oma olemuselt haldusmenetluse etapp, kus haldusorgani poolt kontrollitakse 

isiku taotluse (vaide) alusel haldusakti või toimingu õiguspärasust ja otstarbekust. 

Vaidemenetluses on haldusotsuste ja toimingute kontroll laiem kui halduskohtus, kuna selle 

käigus teostatakse lisaks õiguspärasuse kontrollile ka otstarbekuse kontrolli. Kuivõrd vaidlus 

lahendatakse haldusorgani sees, nähakse vaidemenetlust ka täitevvõimu enesekontrolli 

protseduurina. Halduse enesekontrolli funktsioon annab haldusorganile võimaluse tehtud vigu 

parandada või ebaotstarbekaid lahendusi muuta. Õiguskirjanduses on kokkuvõtvalt rõhutatud 

eelkõige kolme vaidemenetluse funktsiooni: 

1) kodanike õiguste kaitse; 

2) halduse enesekontrolli teostamine; 

3) halduskohtute koormuse vähendamine.100 

 

Vaiete suur hulk mingis valdkonnas võib, aga ei pruugi, anda märku puudustest vastavas 

regulatsioonis või haldusorgani töös. Nende märguannete põhjal saab haldus oma tegevust 

vastavalt korrigeerida või juhtida tähelepanu regulatsiooni puudulikkusele õigustloovate aktide 

tasandil. 

 

1.2. Mitte-juriidiline märkus seoses SHS-is reguleeritud vaidemenetlustega 

 

Nagu käesolevas kontseptsioonis korduvalt selgitatud, saab eristada riigi sotsiaalhüvitisi ning 

kohalike omavalitsuste sotsiaalhüvitisi. Riigi hüvitised on SHSis nimetatud ammendavalt: 

rehabilitatsiooniteenus, erihoolekandeteenused, abivahendite andmine, asenduskoduteenus, 

lapsehoiuteenus, lapse hooldamine teises peres, toimetulekutoetus. Kohaliku omavalitsuse 

sotsiaalhüvitiste ammendavat loetelu SHSis ei esitata – need kehtestatakse KOV õigusaktidega. 

 

                                                           
100

 Haldusmenetluse käsiraamat, lk 391. Tartu 2004. 
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Analüüsi punktis 1 selgitati, et üheks vaidemenetluse funktsiooniks on võimaldada haldusel endal 

kontrollida haldusotsuste ja toimingute otstarbekust ning vajadusel kõrvaldada vead. 

Otstarbekuse kontroll hõlmab muuhulgas hindamist, kas rahalisi vahendeid on kasutatud 

eesmärgipäraselt. Võib eeldada, et riigil on huvi vaidemenetluse kaudu kontrollida, kas riigi 

sotsiaalhüvitisi määratakse otstarbekalt ning KOVidel on huvi teostada sama kontrolli oma 

sotsiaalhüvitiste osas. Näib, et SHSis ei ole vastava huviga arvestatud. See avaldub järgnevas. 

 

Mitmeid riigi sotsiaalhüvitisi administreerivad KOVid, mis on iseenesest mõistlik lahendus. 

Täpsemalt on nendeks hüvitisteks asenduskoduteenus, lapsehoiuteenus, lapse hooldamine teises 

peres ning toimetulekutoetus. KOVid langetavad otsused, kellele riigi sotsiaalhüvitisi osutada 

ning määravad selle kaudu ka riigi raha kasutuse. SHSis ei ole sätestatud KOVi poolt riigi 

sotsiaalhüvitiste määramise otsuste osas vaidemenetluse eriregulatsiooni, mistõttu kuulub 

kohaldamisele HMS. HMS § 73 kohaselt lahendab aga KOV otsuste vaided KOV ise. 

Tulemusena kontrollib KOV, kas ta on riigi raha kasutanud otstarbekalt. Seonduvalt tekib oht, et 

KOVil ei ole motivatsiooni riigi raha säästlikumalt kasutada, jättes näiteks mõne sotsiaalhüvitise 

määramata, kuna see võib tuua kaasa vajaduse finantseerida abi andmist KOV eelarvest. 

Siinjuures ei leevenda ilmselt olukorda maavanemale VVS § 85 alusel antud kontrollipädevus 

KOVide üle, kuna maavanemate teostatav kontroll on harv ning sotsiaalhüvitise määramiste 

otsuste tagantjärgi kehtetuks tunnistamise võimalused on piiratud. 

 

Analoogne on olukord KOVide sotsiaalhüvitiste puhul. SHS § 33 lg 3 kohaselt on KOV 

sotsiaalhüvitiste puhul vaideorganiks maavanem. See tähendab, et maavanemale on antud 

pädevus kontrollida, kas KOV otsused ja toimingud KOV sotsiaalhüvitiste andmisel vastavad 

otstarbekuse kriteeriumile. 

 

Seega tekib kehtiva SHS kohaselt skeem, kus KOV eelarvelistest vahenditest makstavate 

teenuste-toetuste järelevalvet teostab riigi huvide esindajana maavanem ning KOV eelarvesse 

sihtotstarbeliselt eraldatud riiklike hüvitiste maksmise vahendite kasutamise õiguspärasust ja 

otstarbekust kontrollib kohalik omavalitsus ise. Sisulist analüüsimist vajab, kas selline lahendus 

on mõistlik ja eesmärgipärane. 

 

 

1.3. SHS § 11
14

 

 

1.3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

14
. Vaide esitamine rehabilitatsiooniteenuse osutaja tegevuse või tegevusetuse peale 

(1) Isik, kes leiab, et rehabilitatsiooniteenuse osutaja teostatud haldusmenetluse käigus või haldusaktiga on rikutud 

tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide. 

(2) Vaie esitatakse Sotsiaalkindlustusameti juures asuvale riikliku pensionikindlustuse seaduse § 40 lõike 2 alusel 

moodustatud vaidluskomisjonile. 

(3) Vaie tuleb esitada kolme kuu jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast toimingust või haldusaktist 

teada sai või oleks pidanud teada saama. 

(4) Vaie lahendatakse kolme kuu jooksul, arvates vaide esitamisest vaidluskomisjonile. 

(5) Vaidluskomisjoni otsusega mittenõustumise korral võib isik pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul, arvates 

vaidluskomisjoni otsuse teatavaks tegemise päevast. 

 

1.3.2. Hinnang 
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Kommentaarid puuduvad. 

 

 

1.4. SHS § 11
30

 

 

1.4.1. Kehtiv õigus 

 
§ 11

30
. Vaide esitamine Sotsiaalkindlustusameti või ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja haldusotsuse või -

toimingu peale 

(1) Isik, kes leiab, et Sotsiaalkindlustusameti või ööpäevaringse erihoolduseteenuse osutaja teostatud 

haldusmenetluse käigus või haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide. 

(2) Vaide esitamisele ja lahendamisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 11
14

 lõigetes 2–5 sätestatut. 

 

1.4.2. Hinnang 

 

Kommentaarid puuduvad. 

 

 

1.5. SHS § 33 lg 3 

 

1.5.1. Kehtiv õigus 

 
§ 33. Otsuse tegemine ja põhjendamine 

(1) Kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatava sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi 

andmise või sellest keeldumise otsustab kohalik omavalitsus. Vajaduse ilmnemisel või sotsiaalteenust, -toetust, 

vältimatut sotsiaalabi või muud abi taotleva isiku soovil kaasatakse otsuse tegemisse omavalitsusorgani asjakohane 

komisjon. 

(2) Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele. Otsuse tegemisel võib võtta 

aluseks isiku rehabilitatsiooniplaani või juhtumiplaani. 

(3) Lõikes 1 nimetatud ametniku või komisjoni otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada vaie 

maavanemale. 

 

1.5.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 33 lõike 3 peamised puudused on: 

 sätestatud vaidemenetluse regulatsioon ei täida halduse enesekontrolli funktsiooni, mistõttu 

tõusetub küsimus sellise vaidemenetluse põhjendatuses (vt analüüsi punkt 1.5.2.1); 

 norm võib olla vastuolus põhiseaduse § 154 lõikest 1 ja § 157 lõikest 1 tuleneva kohaliku 

omavalitsuse enesekorraldusõiguse ja finantsautonoomia põhimõtetega (vt analüüsi punkt 

1.5.2.2). 

 

1.5.2.1. SHS § 33 lg 3 näeb ette, et KOV sotsiaalhüvitise määramise otsuste vaidlustamisel on 

vaideorganiks maavanem. Kuigi vaided tuleb esitada läbi otsuse teinud haldusorgani, kelleks 

praegusel juhul oleks KOV (HMS § 74 ja § 80), on kaheldav, kas selline vahendamine tagab 

piisavalt täitevvõimu enesekontrolli funktsiooni. 

 

1.5.2.2. Maavanema määramine vaideorganiks tekitab ka küsimuse SHS § 33 lg 3 

põhiseaduspärasusest. Probleemiks on, et vaidemenetluse käigus kontrollitakse lisaks 
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õiguspärasusele ka haldusotsuse otstarbekust ehk majanduslikku ratsionaalsust ja säästlikkust 

haldusekandja seisukohalt. Teisisõnu võimaldatakse maavanemal hinnata, kas KOV on kasutanud 

oma eelarvelisi vahendeid parimal viisil. Sellise tegevuse läbi riivab maavanem kohaliku 

omavalitsuse enesekorraldusõigust ja finantsautonoomiat. 

 

Põhiseaduse § 154 lõige 1 sätestab, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad 

kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Sellest sättest tuleneb 

kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigus. Enesekorraldusõiguse põhisisuks on kohaliku 

omavalitsuse otsustus- ja valikudiskretsioon kohaliku elu küsimuste lahendamisel. Kohaliku 

omavalitsuse enesekorraldusõigus ei ole piiramatu. Põhiseaduse § 154 lõige 1 näeb ette, et 

kohalikud omavalitsused tegutsevad iseseisvalt seaduste alusel. Niisiis võib seadusandja 

kehtestada kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõiguse piiranguid. Põhiõiguste ja -vabaduste 

piirangud peavad aga olema kooskõlas põhiseadusega, mh proportsionaalsuse põhimõttega. 

 

Põhiseaduse § 157 lg-st 1 koostoimes PS § 154 lg-ga 1 tuleneb omavalitsusüksuste 

finantsautonoomia. See tähendab, et omavalitsusüksuste eelarve ei ole osa riigieelarvest. 

Finantsautonoomia kaitseala hõlmab esiteks õiguse otsustada sõltumata riigieelarvest, kuidas 

kasutada omavalitsuslike ülesannete täitmiseks rahalisi vahendeid ehk määrata selles osas 

kindlaks eelarve kulude pool. Finantsautonoomia hõlmab ka tegevusvabadust küsimuses, kuidas 

finantseerida kohalike ülesannete täitmist. Finantsautonoomia puudutab eelkõige küsimust, 

kuidas võib rahalisi vahendeid kasutada. 

 

Põhiõiguste riive on lubatud, kuid õigusi võib piirata põhiseadusega kooskõlas oleval põhjusel. 

Riive hindamiseks on vajalik hinnata selle proportsionaalsust. Esmalt tuleb välja selgitada, mis 

on normi eesmärk. Kahjuks ei selgu normi eesmärk seletuskirjast. Kuna normi eesmärk ei ole 

selge, ei ole võimalik hinnata ka selle proportsionaalsust. Seega selleks, et anda hinnangut 

sätestatud riive proportsionaalsuse osas, on vajalik välja selgitada, mis on normi eesmärk ja miks 

on otsustatud kohaliku omavalitsuse eelarvest rahastatavate sotsiaalhüvitiste otsuste 

vaidemenetluse läbiviimise õigus maavanemale. 

 

1.5.3. Ettepanek 

 

Analüüsida vaidemenetluse peamisi funktsioone silmas pidades ning kohaliku omavalitsuse 

enesekorraldusõigusega arvestades võimalust sätestada KOV eelarvest rahastatavate hüvitiste 

otsuste vaidlustamise võimalikkust HMS üldregulatsiooni kohaselt, nii et vaideorganiks jääks 

kohalik omavalitsus ise. 

 

 

2. Järelevalve 

 

Järelevalve teostamine on reguleeritud SHS § 7 lg 2, § 37
1
, § 38, SHS § 38

1
, § 38

2
, § 38

3
 ja § 38

4
. 

Vastavat regulatsiooni muudetakse ulatuslikult korrakaitse reformi käigus. Seetõttu neid 

käesolevas analüüsis ei käsitleta. Analüüsi koostamise ajaks on Riigikogu korrakaitseseaduse 

juba vastu võtnud. Korrakaitseseaduse rakendamise seadus on välja töötamisel. Viimases 

sisalduvad ka normid, mis muudavad SHS ülal viidatud järelevalve teostamist käsitlevaid norme. 
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6. FINANTSEERIMISE NORMIDE KOMMENTAAR 
 

 

 

 

1. SHS § 40 

 

1.1. Kehtiv õigus 

 
§ 40. Sotsiaalhoolekande finantseerimine 

  Sotsiaalhoolekannet finantseeritakse: 

 1) kohalike omavalitsuste eelarvetest; 

 2) riigieelarvest; 

 3) vabatahtlikult sotsiaalhoolekandega tegelevate juriidiliste ja füüsiliste isikute vahenditest; 

 4) muudest vahenditest. 

 

1.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 40 peamisteks puudusteks on: 

 termin „sotsiaalhoolekanne“ võib olla liialt ebaselge, mistõttu võib omakorda olla ebaselge, 

milliseid kulusid finantseeritakse (vt analüüsi punkt 1.2.1); 

 normi regulatiivsus on küsitav, mistõttu tekib kahtlus normi vajalikkusest (vt analüüsi punkt 

1.2.2). 

 

1.2.1. Nagu käesoleva kontseptsiooni 1 peatüki punktis 2.2.1 selgitatud, on tegelikkuses ebaselge, 

millised tegevused tuleks liigitada sotsiaalhoolekande alla. Tulemusena on ebaselge, milliste 

tegevuste finantseerimist SHS reguleerib. 

 

1.2.2. Teiseks saab SHS § 40 ette heita selle vähest regulatiivsust. Näib, et tegemist on üksnes 

kirjeldava ja deklaratiivse sättega, mis sisaldab üldist põhimõtet, mille kohaselt rahastatakse riigi 

haldusülesandeid riigi eelarvelistest vahenditest, kohaliku omavalitsuse omavalitsuslikke 

haldusülesandeid KOV vahenditest ning era-õiguslike isikute tegevust erasuhetes nende endi 

vahenditest. Sellise normi sätestamine näib ebavajalik. 

 

1.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 40 samal kujul uues regulatsioonis. 

 

 



222 

2. SHS § 41 

 

2.1. Kehtiv õigus 

 
§ 41. Finantseerimine kohaliku omavalitsuse eelarvest 

Kohaliku omavalitsuse eelarvest kaetakse omavalitsusüksuse sotsiaalhoolekandekulud, mida ei finantseerita 

riigieelarvest vastavalt käesoleva seaduse §-s 42 sätestatule. 

 

2.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 41 kordab põhiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ja kohaliku 

omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest tulenevat üldprintsiipi, mille kohaselt 

finantseeritakse omavalitsuslike kohustuslike ja vabatahtlike ülesannete täitmist omavalitsuste 

eelarvetest. Vaadeldava, olemuselt dubleeriva normi, sätestamine SHSis on ebavajalik. 

 

2.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 41 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

3. SHS § 42 

 

3.1. Kehtiv õigus 

 
§ 42. Finantseerimine riigieelarvest 

 (1) Sotsiaalhoolekandekulude riikliku finantseerimise maht määratakse kindlaks vastava eelarveaasta riigieelarve 

seadusega. 

 (2) Riigieelarvest kaetakse riigi sotsiaalhoolekande juhtimise kulud, riiklike sotsiaalprogrammide ja -projektide 

kulud, riigi finantseeritavate sotsiaalteenuste kulud, riiklike sotsiaaltoetuste kulud, muude riiklike sotsiaalhoolekande 

ülesannete täitmise ja ürituste kulud. 

 (3) Riigieelarvest eraldatakse valla- ja linnaeelarvetele vahendid üksi elavatele isikutele ja perekondadele puuduse 

korral sotsiaaltoetuste maksmiseks lähtuvalt Riigikogu kehtestatud toimetulekupiirist ja käesoleva seadusega 

kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise tingimustest. 

 (4) Kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel samal eelarveaastal eraldatud vahenditest ja vastavate vahendite 

eelmiste aastate jääkidest piisab käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud toetuste maksmiseks, võib valla- või 

linnavalitsus vastaval eelarveaastal maksta nimetatud vahenditest ülejäävast osast abivajavatele isikutele 

toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada sotsiaalteenuseid kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud 

tingimustel ja korras. 

 (5) Riigieelarves määratakse 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. 

 (6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 nimetatud kohalikele omavalitsusüksustele eraldatavate rahaliste vahendite 

jaotamise põhimõtted kohalike omavalitsusüksuste vahel kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. 

 

3.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 42 peamised puudused on: 

 SHS § 42 lg 1 kordab riigieelarve seaduse § 2 lg 1 (vt analüüsi punkt 3.2.1); 

 SHS § 42 lg 2 kordab nii SHS § 42 lg 1 kui ka RES § 2 lg 1 (vt analüüsi punkt 3.2.2); 
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 SHS § 42 lg 3 kordab RES § 9 lg 1 tulenevat põhimõtet (vt analüüsi punkt 3.2.3); 

 SHS § 42 lg 5 kordab sisuliselt PS § 115 ja RES § 9 lg 2-3 regulatsiooni (vt analüüsi punkt 

3.2.4); 

 SHS § 42 lg 6 on täitmata volitusnorm, mistõttu tekib küsimus selle vajalikkusest. Samuti 

võib vaadeldav norm dubleerida RES § 9 lg 3 (vt analüüsi punkt 3.2.5). 

 

3.2.1. SHS § 42 lõikest 1 tuleneb, et riigi ülesannete kulu suurus hoolekande valdkonnas 

sätestatakse riigieelarvega. Selline regulatsioon kordab sisuliselt RES § 2 lg 1, mis ütleb samuti 

(kuigi üldisemalt), et riigieelarves sätestatakse riigi ülesannete täitmiseks ettenähtud kulud. 

 

3.2.2. SHS § 42 lg 2 ei täienda sisuliselt SHS § 42 lõikes 1 sätestatut. Mõlemast normist tuleneb 

sisuliselt sama reegel, et riigi ülesannete täitmise kulud sätestatakse riigieelarves. SHS § 42 lõikes 

2 esitatud riigi ülesannete kulude näidisloetelu ei oma regulatiivset lisandväärtust. Kuna SHS § 

42 lg 1 ja 2 on sisuliselt kattuvad, siis kordab lg 2 seetõttu ka RES § 2 lg 1. 

 

3.2.3. SHS § 42 lg 3, mis ütleb, et riikliku sotsiaalhüvitise (toimetulekutoetuse) maksmise ja 

administreerimise kulud kaetakse riigieelarvest, kordab sisuliselt RES § 9 lg 1 tulenevat 

põhimõtet, mille kohaselt kaetakse seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud riiklike 

kohustustega seotud kulud eraldistega riigieelarvest. 

 

3.2.4. SHS § 42 lg 5 ütleb sisuliselt, et Riigikogu võib riigieelarves näha KOVidele ette (aga ei 

pea) täiendavad vahendid – toetuse – erinevate hoolekandekulude katmiseks. Selline regulatsioon 

kordab sisuliselt PS § 115, mis ütleb, et Riigikogu võtab igal aastal seadusena vastu riigi kõigi 

tulude ja kulude eelarve. Vastav reegel hõlmab muuhulgas seda, et Riigikogu määrab kulude 

jaotuse, sh KOVidele eraldatavad summad. Viimast konkretiseerib RES § 9 lg 2-3, mis ütleb, et 

Riigikogu määrab iga-aastases riigieelarves tasandusfondi suuruse ja selle jaotamise põhimõtted. 

 

3.2.5. SHS § 42 lg 6 volitusnorm on täitmata, mis juba iseenesest tõstatab küsimuse normi 

vajalikkusest. Teiseks näib, et norm kordab RES § 9 lg 3 regulatsiooni. 

 

Vaatlusaluse § 42 lg 6 kohaselt volitatakse Vabariigi Valitsust kehtestama määrusega riikliku 

toimetulekutoetuse maksmise ja administreerimise vahendite (SHS § 42 lg 3) ning toetuse (SHS § 

42 lg 5) vahendite jaotuse KOVide vahel. RES § 9 lg 2 ja 3 kohaselt jaotatakse rahalised 

vahendid KOVide vahel tasandusfondi kaudu. Tasandusfondi suurus ja jaotamise põhimõtted 

sätestab Riigikogu riigieelarves ning tasandusfondi täpse jaotuse kehtestab Vabariigi Valitsus. 

Ilmselt on SHS § 42 lõikes 6 mõeldud, et Vabariigi Valitsus sätestab iga-aastastes RES alusel 

kehtestatavates tasandusfondi määrustes vahendite jaotuse KOVide vahel. 

 

3.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada seaduse uues terviktekstis neid SHS § 42 lõikeid, mis kordavad riigieelarve 

seaduse regulatsiooni. 

 

 

4. SHS § 43 
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4.1. Kehtiv õigus 

 
§ 43. Juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt sotsiaalhoolekandeks tehtud kulude katmine 

 (1) Juriidilised ja füüsilised isikud, kes tegelevad sotsiaalhoolekandega vabatahtlikult, katavad nende poolt tehtud 

sotsiaalhoolekandekulud omavahendite arvelt. 

 (2) Sotsiaalministeerium, maavanem ja valla- või linnavalitsus võivad sõlmida lepinguid sotsiaalhoolekandeks 

käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud juriidiliste ja füüsiliste isikutega, samuti teiste juriidiliste ja füüsiliste 

isikutega ning eraldada neile rahalisi ja materiaalseid vahendeid sotsiaalhoolekandega seotud kulude katteks. 

 

4.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 43 peamised puudused on: 

 SHS § 43 lg 1 on liialt ebaselge ning tekib küsimus normi vajalikkusest. Lisaks ei haaku see 

SHS § 46 lõikega 1 (vt analüüsi punkt 4.2.1); 

 SHS § 43 lg 2 volitusnorm on liialt ebaselge, rikkudes selliselt PS § 3 tulenevat 

parlamendireservatsiooni põhimõtet (vt analüüsi punkt 4.2.2). 

 

4.2.1. SHS § 43 lg 1 sisu on liialt ebaselge. Arusaamatu on, mida kujutab endast „vabatahtlikult 

hoolekandega tegelemine“. Kas siin on mõeldud sotsiaalteenuste osutamist äritegevuse või mitte-

tulundusliku tegevusena? Juhul, kui see nii on, siis on järgnevalt arusaamatu, milleks on vaja 

eraldi sätestada reegel, et era-õiguslik isik peab oma tegevust hoolekande valdkonnas ise 

rahastama. On ilmne, et kui era-õiguslikul isikul puudub subjektiivne avalik õigus nõuda 

rahastamist avalikult võimult, peab ta finantseerimise ise korraldama, kas siis enda või oma 

klientide vahendite arvelt. 

 

Teiseks ei haaku SHS § 43 lg 1 SHS § 46 lõikega 1, mis näib sätestavat era-õiguslikule isikule 

subjektiivse avaliku õiguse nõuda kolmandatele isikutele abi osutamise kulude hüvitamist 

KOVilt. Seonduvalt vt SHS § 46 lg 1 kommentaare. 

 

4.2.2. SHS § 43 lõikes 2 sisalduv volitusnorm on liialt ebaselge, rikkudes selliselt PS §-st 3 

tulenevat parlamendireservatsiooni põhimõtet, mille kohaselt peab delegatsiooninormis olema 

selgelt määratletud volituse eesmärk, sisu ja ulatus. Praegusel juhul on muuhulgas arusaamatu, 

millise sisuga lepinguid võivad nimetatud haldusorganid sõlmida ning millist protseduuri nad 

peavad võrdse kohtlemise tagamiseks järgima. Siinjuures tuleb arvestada, et haldusülesande 

delegeerimise lepingute sõlmimiseks peab seaduses sisalduma selge volitusnorm konkreetse 

haldusülesande delegeerimise lubatavuse kohta ning juhul, kui eriseaduses pole sätestatud teisiti, 

tuleb juhinduda halduskoostöö seadusest. Eraõiguslike lepingute sõlmimisel kehtib 

lepinguvabaduse põhimõte ning kohaldatakse võlaõigusseadust. 

 

4.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 43 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

5. SHS § 44 

 

5.1. Kehtiv õigus 
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§ 44. Muud finantseerimisallikad 

 (1) Sotsiaalhoolekande finantseerimiseks võidakse kasutada mitmesuguste fondide, sihtkapitalide, samuti 

mittetulunduslikust tegevusest, annetustest ja sponsorlusest laekunud vahendeid ning sotsiaalteenuseid või muud abi 

taotleva isiku vahendeid. 

 (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud vahendid peavad olema arvele võetud, nende kasutamise üle tuleb 

pidada arvestust ning vastaval riigiorganil ja valla- või linnavalitsusel on õigus nende kasutamist kontrollida. 

 

5.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 44 peamised puudused on: 

 SHS § 44 lg 1 on liialt ebaselge ning normi regulatiivsus on küsitav (vt analüüsi punkt 5.2.1); 

 SHS § 44 lg 2 sisalduv volitusnorm on liialt ebaselge, rikkudes selliselt PS § 3 tulenevat 

parlamendireservatsiooni põhimõtet (vt analüüsi punkt 5.2.2). 

 

5.2.1. Esiteks on SHS § 44 lg 1 sisu ebaselge. Arusaamatu on, kellele on norm suunatud. Kas 

vastav luba on antud era-õiguslikele isikutele või hoopis halduskandjatele, haldusorganitele. 

Teiseks tekib küsimus normi regulatiivsest väärtusest. Vaadeldav norm ei näi sisaldavat keeldu, 

käsku või ka luba. Pigem on tegemist kirjeldava regulatsiooniga, mis nendib, et midagi võib teha. 

 

5.2.2. SHS § 44 lg 2 näib volitavat riigiorganeid ja KOVe kontrollima SHS § 44 lg 1 nimetatud 

rahaliste vahendite kasutamist. Arusaamatu on, kelle tegevuse üle võib kontrolli teostada, mis on 

kontrolli sisu jne. Vaadeldav norm ei vasta PS § 3 tulenevale parlamendireservatsiooni 

põhimõttele, mis nõuab, et volitusnormi sisu, eesmärk ja ulatus peavad olema selged. 

 

5.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 44 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

6. SHS § 45 

 

6.1. Kehtiv õigus 

 
§ 45. Sotsiaalteenuste eest võetav tasu 

(1) Isikult võib võtta 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. 

(2) Riigieelarvest rahastatavate sotsiaalteenuste, välja arvatud kogukonnas elamise teenuse ja ööpäevaringse 

erihooldusteenuse eest võetava tasu piirmäärad ja laekumise korra kehtestab sotsiaalminister. 

 

6.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

SHS § 45 lg 1 kommentaarid on esitatud kontseptsiooni peatüki 3.2 punktis 2.2.1. 

 

SHS § 45 lg 2 on volitusnormiks sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a määruse nr 79 „Tehniliste 

abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“ kehtestamisele. 

Tegemist on määrusega, mis ületab volitusnormi piire. Seonduvalt vt SHS § 12 kommentaare 

käesolevas kontseptsioonis. 

 



226 

6.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 45 lg 2 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 

 

 

7. SHS § 46 

 

7.1. Kehtiv õigus 

 
§ 46. Sotsiaalhoolekandekulude hüvitamine 

(2) Riigieelarvest rahastatavate sotsiaalhoolekandekulude, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 11
2
, 11

35
, 11

39
, 

11
42

, 11
46

, 11
49

, 12
2
 ja 15

2
 nimetatud riigi rahastatavaid sotsiaalteenuseid saama õigustatud isikutele teenuse 

osutamise kulud, hüvitamise korra kehtestab sotsiaalminister. 

 

7.2. Hinnang kehtivale õigusele 

 

Ka § 46 lg 2 on volitusnormiks sotsiaalministri 14. detsembri 2000.a määruse nr 79 „Tehniliste 

abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord“ kehtestamisele. 

Tegemist on määrusega, mis ületab volitusnormi piire. Seonduvalt vt SHS § 12 kommentaare 

käesolevas kontseptsioonis. 

 

7.3. Ettepanek 

 

Mitte kehtestada SHS § 46 lg 2 seaduse uues terviktekstis samal kujul. 
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7. LISA 
 

 

 

 

7.1. LÜHISELGITUS KOHTULIKU KONTROLLI ULATUSE KOHTA 
 

 

1. Sissejuhatus 

 

Alljärgnevalt selgitatakse lühidalt, milline oleks halduskohtu kontrolli ulatus, kui KOV teeks 

haldusotsuse järgmise hüpoteetilise õigusnormi alusel: 

 

§ 1. Toimetulekuraskustes isikul on õigus KOV poolt osutatavale abivajadusele vastavale abile. 

 

Selgituseks, et vaatlusalune norm koosneb kahest osast: 

1) faktiline koosseis „Toimetulekuraskustes isikul …“, mille osaks olev termin 

„toimtulekuraskustes“ on määratlemata õigusmõiste
101

; 

2) õiguslik tagajärg „… on õigus KOV poolt osutatavale abivajadusele vastavale abile“, mis 

jätab KOVile valikukaalutlusõiguse valida erinevate tagajärgede (abi vormide) vahel. 

 

Vaadeldava hüpoteetilise normi alusel kehtestatud haldusotsuses saab tinglikult eristada (i) 

otsustust selle kohta, kas isik kvalifitseerub toimetulekuraskustes isikuna ning (ii) otsustust selle 

kohta, millist abivajadusele vastavat abi (sotsiaaltoetust või sotsiaalteenust) isikule osutatakse. 

 

Alljärgnev lühikirjeldus põhineb suures osas Kaire Pikamäe 2011.a halduskohtumenetluse 

koolitusmaterjalidel ning samuti tema artiklil „Kaalutlusvigadest“, Juridica II/2006. 

 

2. Kohtuliku kontrolli etapid 

 

Kirjeldatud hüpoteetilise KOV haldusotsuse kohtuliku kontrolli saab tinglikult jagada kahte 

etappi: 

 esmalt teeb kohus kindlaks, kas eluline juhtum üldsegi mahub normi faktilise koosseisu alla 

(vt analüüsi punkt 3); 

                                                           
101

 Siinjuures juhin tähelepanu sellele, et määratlemata õigusmõistetest räägitakse üksnes normi faktilise koosseisu 

poolel. Normi õigusliku tagajärje poolel räägitakse kaalutlusõigusest. 
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 seejärel kontrollib kohus, kas KOV on teostanud kaalutlusõigust õigusliku tagajärje valikul 

õiguspäraselt (vt lühianalüüsi punkt 4). 

 

3. Esimene etapp: kas eluline juhtum mahub normi faktilise koosseisu alla 

 

3.1. Üldiselt 

 

Niisiis kontrollib kohus esimesena, kas eluline juhtum üldsegi mahub normi faktilise koosseisu 

„Toimetulekuraskustes isikul …“ alla. Kuivõrd praegusel juhul sisaldab normi faktiline koosseis 

määratlemata õigusmõistet „toimetulekuraskustes“, saab kohtu kontrolli tinglikult jaotada veel 

kaheks: 

 

 esmalt kontrollib kohus, kas haldusorgan on sisustanud määratlemata õigusmõiste 

„toimetulekuraskustes“ õiguspäraselt (vt analüüsi punkt 3.2); 

 seejärel kontrollib kohus, kas haldusorgan on tuvastanud eluliste asjaolude vastavuse 

määratlemata õigusmõistele õiguspäraselt (vt analüüsi punkt 3.3). 

 

Veelkord olgu selgitatud, et KOV peab vaadeldava hüpoteetilise õigusnormi alusel esmalt välja 

mõtlema, mida ta mõistab termini „toimetulekuraskustes“ all. Kas selle all peetakse silmas A, B 

või C või näiteks kombinatsiooni AB? Kohus kontrollib, kas vastav sisustamine on toimunud 

õiguspäraselt (vt analüüsi punkt 3.2). Kui haldusorgan on määratlemata õigusmõiste enda jaoks 

sisustanud, saab ta asuda tuvastama, kas lahendamisele kuuluv eluline kaasus mahub selle normi 

alla. Praegusel juhul tuvastaks haldusorgan, kas tema poole pöördunud isik nii-öelda mahub 

määratlemata õigusmõiste sisu alla. Kohus kontrollib, kas haldusorgan on tuvastanud elulise 

kaasuse vastavuse õigesti (vt analüüsi punkt 3.3). 

 

3.2. Kas haldusorgan on sisustanud määratlemata õigusmõiste „toimetulekuraskustes“ 

õiguspäraselt 

 

3.2.1. Riigikohus on lahendites 3-3-1-66-02 ja 3-3-1-25-02 leidnud, et selle üle, kuidas 

haldusorgan määratlemata õigusmõiste sisustab, on kohtulik kontroll piiratud. 

 

Kontrolli piiratus on põhjendatud sellega, et sätestades seadustes määratlemata õigusmõisted, 

ongi seadusandja tahtnud, et nende sisu üle otsustaks haldusorgan. Võimude lahususe 

põhimõttega oleks vastuolus see, kui kohus võtaks vastava otsustusõiguse haldusorganilt lihtsalt 

üle, öeldes, et mingit määratlemata õigusmõistet tuleb sisustada üksnes teatud viisil. 

 

Seonduvalt olgu siin toodud paar väljavõtet kohtulahenditest, mis puudutavad „mõjuvatel 

sotsiaalsetel põhjustel“ isikutele KOVide poolt eluruumi andmist. Nimelt on paljudes KOVides 

kehtestatud üldaktid (määrused), mis reguleerivad abivajavatele isikutele eluruumi andmist ning 

nendes sisaldub tüüpiliselt norm, mis ütleb, et mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel / sotsiaalse 

toimetulematuse korral on isikul õigus eluruumile. Tegemist on käesoleva lühianalüüsi esemeks 

oleva hüpoteetilise õigusnormiga analoogse regulatsiooniga. Selle faktilise koosseisu osaks on 

samuti määratlemata õigusmõiste („mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel“ või „sotsiaalne 

toimetulematus“), mis on oma olemuselt väga sarnane õigusmõistega „toimetulekuraskustes“. 

Kohtud on põhjendanud, miks nad ei saa asuda vastavaid määratlemata õigusmõisteid 
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(„mõjuvatel sotsiaalsetel põhjustel“ või „sotsiaalne toimetulematus“) haldusorgani asemel ise 

sisustama ning samuti viidanud, milliseid põhimõtteid järgides peaks haldusorgan seda tegema. 

 

Tartu halduskohus on leidnud: „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2 lg. 1, § 3 p. 

1 kohaselt on kohalik omavalitsus õigustatud ja kohustatud kohaliku elu küsimusi 

iseseisvalt ja lõplikult korraldama ja otsustama. Seda, et kohalik omavalitsus tegutseb oma 

vara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel ning muude kohaliku elu küsimiste otsustamisel 

ja korraldamisel iseseisvalt, sätestavad ka põhiseaduse § 32 ja § 154. Seega on üksnes 

kohalikul omavalitsusel endal õigus kaalutlusõiguse alusel otsustada, kellele ja millistel 

tingimustel soovib ta oma eluruume kasutusse anda ning halduskohus ei saa talle ette 

kirjutada kohustust seda teha ega määrata kellele, millistel tingimustel ja missugune 

eluruum tuleb eraldada.
102

“ 

 

Tallinna Ringkonnakohus on leidnud: „/---/ vastustaja [kohalik omavalitsus] ei osanud 

samas selgitada, kuidas komisjon on enda jaoks mõiste „mõjuvad sotsiaalsed põhjused“ 

sisustanud, märkides vaid, et vastav otsustus tehakse igakordselt iga abivajaja suhtes 

eraldi. Ringkonnakohtu hinnangul ei taga selline käitumine taotlejate võrdset kohtlemist. 

Asjaolu, et normilooja on jätnud normi rakendajale määratlemata õigusmõiste kaudu 

kaalutlusruumi, ei tähenda, et vastava normi sisustamine võiks toimuda meelevaldselt või 

kaalutlusruumi piire mingilgi viisil määratlemata. Vastustajal on võimalik nt välja töötada 

vastavat normi täpsustav halduseeskiri või viidata asjakohasele halduspraktikale. Igal juhul 

tuleks haldusaktis märkida kriteeriumid, mille alusel abivajajaid hinnatakse. /---/.
103

“ 

 

Samuti on Tallinna Ringkonnakohus leidnud: „/…/ määratlemata õigusmõiste peab siiski 

sisustama eelkõige haldusorgan ise. Kohus üksnes kontrollib, kas seda on tehtud 

mõistlikult.
104

“ 

 

Veel on Tallinna Ringkonnakohus leidnud: „Otsusest ei nähtu, kuidas sisustab vastustaja 

[kohalik omavalitsus] määratlemata õigusmõistet „mõjuvad sotsiaalsed põhjused“. 

Nõuetekohase, so kaebajale arusaadava ja kohtulikult kontrollitava haldusakti puhul oleks 

vastustaja kõigepealt pidanud haldusaktis välja tooma oma käsitluse mõistest „mõjuvad 

sotsiaalsed põhjused“ ning seejärel hindama, kas kaebaja liigitub vastavate abivajajate 

hulka. Vaidlustatud otsuses on esitatud aga üksnes faktilised asjaolud ning järeldus, et 

kaebajat munitsipaaleluruumi üürimist taotleva isikuna arvele ei võeta. Igal juhul tuleb 

mõiste määratlus välja tuua haldusaktis, millega isiku nimekirja arvamise üle 

otsustatakse.
105

“ 

 

3.2.2. Milline on siis aga määratlemata õigusmõistete puhul, mis on normi faktilise koosseisu 

osaks, halduskohtu kontrolli ulatus? Riigikohus on ses osas ülal viidatud lahendites 3-3-1-66-02 

                                                           
102

 Liina Kanger. Riigikohus. Eluruumi kasutusse andmine. Kohtupraktika analüüs. Tartu 2010, lk 10. Kättesaadav 

internetis: http://www.riigikohus.ee/vfs/1058/Eluruumi%20kasutusse%20andmine_L_Kanger.pdf  
103

 Liina Kanger. Riigikohus. Eluruumi kasutusse andmine. Kohtupraktika analüüs. Tartu 2010, lk 5. Kättesaadav 

internetis: http://www.riigikohus.ee/vfs/1058/Eluruumi%20kasutusse%20andmine_L_Kanger.pdf 
104

 Liina Kanger. Riigikohus. Eluruumi kasutusse andmine. Kohtupraktika analüüs. Tartu 2010, lk 5. Kättesaadav 

internetis: http://www.riigikohus.ee/vfs/1058/Eluruumi%20kasutusse%20andmine_L_Kanger.pdf 
105

 Liina Kanger. Riigikohus. Eluruumi kasutusse andmine. Kohtupraktika analüüs. Tartu 2010, lk 6. Kättesaadav 

internetis: http://www.riigikohus.ee/vfs/1058/Eluruumi%20kasutusse%20andmine_L_Kanger.pdf 

http://www.riigikohus.ee/vfs/1058/Eluruumi%20kasutusse%20andmine_L_Kanger.pdf
http://www.riigikohus.ee/vfs/1058/Eluruumi%20kasutusse%20andmine_L_Kanger.pdf
http://www.riigikohus.ee/vfs/1058/Eluruumi%20kasutusse%20andmine_L_Kanger.pdf
http://www.riigikohus.ee/vfs/1058/Eluruumi%20kasutusse%20andmine_L_Kanger.pdf
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ja 3-3-1-25-02 väljendanud, et kuna haldusorgan teostab määratlemata õigusmõistete sisustamisel 

kaalutlusõigust, piirdub ka kohtulik kontroll üksnes sellega, kas haldusorgan on teostanud 

vastavat kaalutlusõigust õiguspäraselt. Õiguskirjanduses täpsustatakse, et kohtu kontroll piirdub 

hindamisega, kas haldusorgan on teinud kaalutlusõiguse teostamisel vigu. 

 

Lühidalt otsib kohus eelkõige järgmiste vigade olemasolu. Juhul kui neid ei leita, järeldub, et 

haldusotsus on ses osas õiguspärane (samaaegselt võib esineda mitu viga): 

 

 kaalutlusõiguse kasutamata jätmine. Õiguskirjanduses selgitatakse, et tegemist on 

olukorraga, kus haldusorgan peaks kaalutlusõigust teostama, kuid jätab selle tegemata. 

Näiteks: haldusorgan loeb end alusetult seotuks varasema halduspraktikaga ning selle 

tulemusena leiab, et tal puudub õigus kaalutlemiseks; haldusorgan ei kaalu otsust iseseisvalt 

vaid otsustab teise haldusorgani või mõne ülemuse juhise järgi – kaalutlusveaga pole 

tegemist, kui juhis on õige. 

 

Praegusel juhul saab ette kujutada, et KOV jätab määratlemata õigusmõiste 

„toimetulekuraskustes“ sisustamisel kaalutlusõiguse teostamata, kui KOV juhindub 

„toimetulekuraskustes“ sisustamisel üksnes varasemast halduspraktikast ning leiab, et 

seetõttu puudub tal õigus nt avaramaks sisustamiseks või KOV juhindub üks-üheselt mõnes 

teises KOVis välja töötatud ebaõigest juhisest. 

 

 kaalutlusõiguse piiride ületamine. Tegemist on olukorraga, kus haldusorgan kohaldab 

õigusnormi elulise juhtumi suhtes, mis ei mahu normi faktilise koosseisu alla või valib 

õigusliku tagajärje, mida pole volitusnormis ette nähtud. 

 

Praegusel juhul ei peaks määratlemata õigusmõiste „toimetulekuraskustes“ sisustamisel see 

viga võimalik olema. Siiski on võimalik ette kujutada juhtumit, kus KOV sisustab 

määratlemata mõistet „toimetulekuraskustes“ nii laialt, et selle alla mahub nt kogu KOV 

elanikkond. Sellisest sisustamisest ei peaks aga abivajajatele kahju sündima. 

 

 kaalutlusõiguse väärkasutus. Tegemist on kõige levinuma veaga. Õiguskirjanduses on 

väljendatud, et kaalutlusõiguse väärkasutuse juhtude ammendavat loetelu pole võimalik 

esitada. Siiski peetakse olulisemateks järgmiseid: haldusotsuse motiveerimata jätmine; 

kaalutlusnormi ja seaduse eesmärgi (sh mõttega) arvestamata jätmine (vt Riigikohtu lahendi 

nr 3-4-1-5-05 punktid 15 ja 16
106

); õiguse üldpõhimõtetega arvestamata jätmine (vt 

                                                           
106

 Riigikohus on lahendis 3-4-1-5-05 leidnud: „Õigusmõiste "lähedal asuv piirkond" sisustamisel seovad kohalikku 

omavalitsust määratlemata õigusmõistete sisustamise reeglid. Kui kohalik omavalitsus neid reegleid ei järgi, võib 

kohaliku omavalitsuse volikogu määrus olla põhiseadusevastane vaatamata seisukohale, et RS § 13 lõige 4 volitab 

kohalikku omavalitsust määratlema lahja alkohoolse joogi reklaami keelupiirkonnana RS § 13 lõike 1 punktides 2-4 

nimetatud rajatiste lähedal asuva ala. Määratlemata õigusmõiste on õigustehniline vahend, mille puhul seadusandja 

loobub detailsete ettekirjutuste andmisest seadustes enestes, delegeerides normi täpsustamise seaduse rakendajale. 

Kuna määratlemata õigusmõiste on seadusandja poolt loodud, tuleb seda sisustada seadusandja juhiste ja 

eesmärkide abil. Seega tuleb lahja alkohoolse joogi reklaami piirangualaks olev RS § 13 lõike 1 punktides 2-4 

nimetatud objektide "lähedal asuv piirkond" sisustada vaadeldava volitusnormi eesmärgi kaudu ehk püüda välja 

selgitada, mis oli seadusandja eesmärk kohaliku omavalitsuse volitamisel lahja alkohoolse joogi reklaamipiirangute 

kehtestamiseks RS § 13 lõike 1 punktides 2-4 nimetatud objektide lähedal asuvas piirkonnas.“ 
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Riigikohtu lahendi nr 3-3-1-66-02 p 25
107

); põhiseaduslike väärtuste arvestamata jätmine; 

halduspraktika või halduseeskirjade ebaõige kohaldamine; puudulik kaalumine, mis seisneb 

reegli rikkumises, mille kohaselt peab haldusorgan välja selgitama kõik olulised faktilised 

ja õiguslikud asjaolud. 

 

Praegusel juhul saab ette kujutada, et KOV väärkasutab määratlemata õigusmõiste 

„toimetulekuraskustes“ sisustamisel kaalutlusõigust, kui (mitteammendav loetelu): 

- KOV jätab haldusotsuses selgitamata, mida ta mõiste „toimetulekuraskustes“ all 

mõistab; 

- KOV sisustab mõiste „toimetulekuraskused“ selliselt, et see on vastuolus 

volitusnormi, SHSi ja ka KOKS eesmärkide ja mõttega. Siinjuures tuleb muidugi 

märkida, et vaatlusalune hüpoteetiline õigusnorm ega ka SHS ja KOKS ei anna 

tegelikult selget juhist, kui kitsalt või laialt peaks KOV mõistet 

„toimetulekuraskustes“ sisustama. Seega on kohtul vähemalt kehtiva õiguse alusel 

keerukas argumenteerida, et KOV on sisustanud mõiste „toimetulekuraskustes“ 

SHSi ja KOKSi eesmärgi vastaselt; 

- KOV sisustab „toimetulekuraskustes“ selliselt, et selle kohaselt jäävad abita 

isikud, kelle abistamise PS ette näeb. 

 

Juhul, kui kohus leiab ühe või mitu nimetatud vigadest, saab ta järeldada, et haldusotsus on 

õigusvastane, kuid kohus ei saa reeglina halduse otsust asendada enda omaga, sisustades 

määratlemata õigusmõiste „toimetulekuraskustes“ ise. Olenevalt vea raskusest võib kohus 

haldusotsuse tühistada, eeldusel, et seda on taotletud. 

 

3.2.3. Kõrvalepõikena olgu siinkohal juhitud tähelepanu sellele, et kehtiva õiguse valguses on 

aktsepteeritav olukord, kus iga Eesti KOV defineerib ise, mida ta mõiste „toimetulekuraskustes“ 

all silmas peab. KOVidel on sisustamisel eelkõige kaks piirangut – nad peavad arvestama, et 

„toimetulekuraskustes“ alla mahuks kõik need juhtumid, kus isiku inimväärikus PS tähenduses 

pole tagatud ning nad peavad KOKSi alusel lähtuma kohalikest oludest ja võimalustest. Seega 

ongi juriidiliselt aktsepteeritav ning ootuspärane, kui osades KOVides osutatakse abi üksnes 

isikutele, kelle inimväärikus pole tagatud, ning teistes täiesti heal järjel isikutele. Abi osutamise 

taseme määramine on praegu iga KOVi otsustada. Seetõttu muutub äärmiselt kaheldavaks 

Sotsiaalministeeriumi väite õigsus, et KOVid ei osuta isikutele abi. Võib-olla nad ei peagi abi 

osutama, kuna nad on oma taseme seadnud väga madalale. See on lubatav. 

 

3.2. Kas haldusorgan on tuvastanud eluliste asjaolude vastavuse määratlemata 

õigusmõistele õiguspäraselt 

 

Õiguskirjanduses selgitatakse, et kohtulik kontroll selle üle, kas eluline juhtum mahub 

haldusorgani (KOVi) poolt sisustatud määratlemata õigusmõiste alla, on täielik. Teiste sõnadega 

                                                           
107

 Riigikohus on lahendis nr 3-3-1-66-02 leidnud: „“Ebaõiglane hinnakujunduse tingimus" KonkS § 14 p 1 

tähenduses on määratlemata õigusmõiste. Seaduses määratlemata õigusmõistete kasutamisega kaasneb täitevvõimu 

asutuse kaalutlusõigus (diskretsioon) nende sisustamiseks ja tõlgendamiseks. Kohtu volitused diskretsiooniotsuste 

kontrollimisel on piiratud. Kohus peab otsustama, kas valitud metoodika on mõistlik ja kooskõlas õiguse 

üldpõhimõtetega (HKMS § 19 lg 6).“ 
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on kohus õigustatud hindama, kas KOVi pöördunud isik mahub KOVi poolt sisustatud 

määratlemata õigusmõiste alla. 

 

Juhul, kui kohus leiab, et KOV on tuvastanud valesti, et KOVi pöördunud isik ei kvalifitseeru 

„toimetulekuraskustes“ isikuna, saab ta tunnistada haldusotsuse õigusvastaseks. Reeglina ei saa 

kohus otsustada KOVi asemel, et isik on toimetulekuraskustes. Juhul, kui seda on taotletud, saab 

kohus haldusotsuse tühistada. 

 

4. Teine etapp: kas KOV on teostanud kaalutlusõigust õigusliku tagajärje valikul 

õiguspäraselt? 

 

Sarnaselt määratlemata õigusmõistetega on ka kaalutlusõiguse kohtulik kontroll piiratud. Kehtib 

sama põhjendus – seadusandja on soovinud, et haldusorgan otsustaks ise, milline õiguslik 

tagajärg valida ning kohtul pole õigust astuda haldusorgani asemele. See oleks vastuolus võimude 

lahususe põhimõttega ning tekitaks küsimuse, miks ei võiks haldusotsuseid koheselt teha kohtud 

ise. Kohtu kontroll piirdub hindamisega, kas haldusorgan on teinud kaalutlusõiguse teostamisel 

vigu. 

 

Lühidalt otsib kohus täpselt samu vigu (neid võib olla mitu), nagu juba analüüsi punktis 3.2.2 

kirjeldatud – juhul kui neid ei leita, järeldub, et haldusotsus on ses osas õiguspärane: 

 

 kaalutlusõiguse kasutamata jätmine. Näiteks: haldusorgan loeb end alusetult seotuks 

varasema halduspraktikaga ning arvab, et tal seetõttu kaalutlusõigust pole; haldusorgan ei 

kaalu otsust iseseisvalt vaid otsustab teise haldusorgani või mõne ülemuse juhiste järgi ning 

juhis on ebaõige; haldusorgan pole endale üldse teadvustanud kaalutlusõiguse kasutamise 

kohustust. 

 

Praegusel juhul saab teoreetiliselt ette kujutada järgmist kaalutlusõiguse kasutamata jätmise 

juhtumit: KOV otsustab osutada toimetulekuraskustes isikule teatud abimeedet põhjusel, et 

varasemalt on sarnastel juhtumitel alati sellist abi osutatud. Kohus üksnes tuvastab, kas 

KOV on teinud kaalutlusvea – kohus ei hinda siin, kas abimeede oli abivajadusele vastav 

või mitte. 

 

 kaalutlusõiguse piiride ületamine. Tegemist on olukorraga, kus haldusorgan kohaldab 

õigusnormi elulise juhtumi suhtes, mis ei mahu normi faktilise koosseisu alla või valib 

õigusliku tagajärje, mida pole volitusnormis ette nähtud. 

 

Ilmselt pole praegusel juhul see viga aktuaalne. Siiski on võimalik ette kujutada juhtumit, 

kus KOV otsustab osutada abimeedet isikule, kes pole toimetulekuraskustes. 

 

 kaalutlusõiguse väärkasutus. Näiteks: haldusotsuse motiveerimata jätmine; kaalutlusnormi 

ja seaduse eesmärgi (sh mõtte) arvestamata jätmine (vt Riigikohtu lahendi nr 3-4-1-5-05 

punktid 15 ja 16); õiguse üldpõhimõtetega arvestamata jätmine (vt Riigikohtu lahendi nr 3-

3-1-66-02 p 25); põhiseaduslike väärtuste arvestamata jätmine; halduspraktika või 

halduseeskirjade ebaõige kohaldamine; puudulik kaalumine, mis seisneb reegli rikkumises, 
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mille kohaselt peab haldusorgan välja selgitama kõik olulised faktilised ja õiguslikud 

asjaolud. 

 

Praegusel juhul saab ette kujutada järgmisi kaalutlusõiguse väärkasutamise juhtumeid 

(mitteammendav loetelu): 

- KOV ei motiveeri, miks ta otsustas osutada toimetulekuraskustes isikule just seda 

abimeedet. Siin kohus üksnes tuvastab, kas KOV on teinud selle kaalutlusvea – 

kohus ei hinda, kas abimeede oli abivajadusele mittevastav; 

- KOV otsustab osutada toimetulekuraskustes isikule abivajadusele mitte-vastavat 

abimeedet, jättes selliselt arvestamata käesoleva analüüsi esemeks oleva 

hüpoteetilise õigusnormi eesmärgiga osutada just abivajadusele vastavat abi. 

Kohus hindab, kas konkreetne abimeede oli abivajadusele mittevastav – kohus ei 

hinda, milline abimeede sobiv oleks; 

- KOV kaalub faktilisi asjaolusid puudulikult, jättes teatud olulised asjaolud välja 

selgitamata või neile vajaliku kaalu andmata. Siinkohal on oluline, et halduskohus 

ei saa ise asjaolule kaalu anda. Selle vea olemasolu kontrollimise raames kohus ei 

hinda, kas abimeede oli abivajadusele mittevastav. 

 

Juhul, kui kohus leiab ühe või mitu nimetatud vigadest, saab ta järeldada, et haldusotsus on 

õigusvastane, kuid kohus ei saa reeglina halduse otsust asendada enda omaga. Olenevalt vea 

raskusest võib kohus haldusotsuse tühistada, eeldusel, et seda on taotletud. 


