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Haldusmenetlus hüvitise andmisel

Haldusmenetluse 
seadus Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus

Perehüvitiste seadus

Riikliku pensionikindlustuse seadus

Sotsiaalhoolekande seadus

Sotsiaalseadustiku 
üldosa seadus

Hüvitis on isikule sotsiaalkaitseks:
1) makstav rahaline hüvitis;
2) antav mitterahaline hüvitis.



Hüvitise andmise korraldus SÜS § 23 lg 1

(1) Hüvitist antakse:

1) haldusakti alusel;

2) halduslepingu alusel, eelkõige kui hüvitise 
andmine või andmise tingimused otsustatakse 
hüvitise andja ja hüvitise saaja koostöös, või

3) seaduse alusel hüvitise andja toiminguga, kui 
seadus ei sätesta hüvitise andmist haldusakti või 
halduslepingu alusel.



Hüvitise andmise korraldus SÜS § 23 lg 2

(2) Hüvitise andja otsustab haldusakti või 
halduslepinguga, välja arvatud toiminguga andmine, 
hüvitise:
1) andmise;
2) osalise andmise;
3) andmise kõrvaltingimused, kui hüvitise andmiseks on 
vaja isikule panna lisakohustusi;
4) andmisest keeldumise;
5) andmise muutmise;
6) andmise peatamise või lõpetamise.



Hüvitise andmise haldusakti sisu SÜS § 26 lg 1

(1) Hüvitise andmise aluseks olevas haldusaktis või halduslepingus 
märgitakse vähemalt:
1) isiku taotluse kokkuvõte, kui hüvitise saamiseks on esitatud taotlus;
2) rahalise hüvitise korral selle arvestuse alused ja suurus ning vastavalt 

hüvitise liigile maksmise algus- ja lõpptähtaeg, samuti hüvitise suuruse 
muutumine;
3) mitterahalise hüvitise korral hüvitise andmise tähtajad, tingimused ja kord;
4) muud seaduses sätestatud andmed.

Peab nähtuma põhjuslik seos abivajaduse ja teenuse/toetuse vahel: miks just 
see toetus või teenus. 
Kes ja mis tingimustel talle osutab teenust
Kuidas osaleb KOV teenuse tasumisel ja milline on inimese makstav tasu



Hüvitise andmisest keeldumise haldusakt 
SÜS § 26 lg 2

(2) Hüvitise andmisest keeldumise haldusaktis 
märgitakse vähemalt:

1) isiku taotluse kokkuvõte, kui hüvitise 
saamiseks on esitatud taotlus;

2) hüvitise andmisest keeldumise põhjendus;

3) muud seaduses sätestatud andmed.



Haldusakti põhjendamine HMS § 56

(1) Kirjalik haldusakt ja soodustava haldusakti andmisest 
keeldumine peab olema kirjalikult põhjendatud. Haldusakti 
põhjendus esitatakse haldusaktis või menetlusosalisele 
kättesaadavas dokumendis, millele on haldusaktis viidatud.
(2) Haldusakti põhjenduses tuleb märkida haldusakti andmise 

faktiline ja õiguslik alus.
(3) Kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb 

märkida kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti 
andmisel lähtunud.
(4) Haldusakti andmise faktilist alust ei pea põhjenduses

näitama, kui haldusakti adressaadi taotlus rahuldati ja 
kolmanda isiku õigusi ega vabadusi ei piirata.



Vaidlustamisviide HMS § 57

(1) Haldusaktis peab olema viide haldusakti 
vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta.

(2) Vaidlustamisviite puudumine ei mõjuta haldusakti 
kehtivust, vaidlustamise tähtaega ega too kaasa muid 
õiguslikke tagajärgi.

(3) Vaidlustamisviite puudumist võib pidada haldusakti 
vaidlustamise tähtaja möödalaskmise mõjuvaks 
põhjuseks, kui tähtaja möödalaskmine on tingitud 
vaidlustamisviite puudumisest.



Menetlus- ja vorminõuete rikkumise tagajärg 
ja ilmne ebatäpsus, HMS § 58 ja 59

§ 58.  Menetlus- ja vorminõuete rikkumise tagajärjed
Haldusakti kehtetuks tunnistamist ei saa nõuda üksnes põhjusel, et 

haldusakti andmisel rikuti menetlusnõudeid või et haldusakt ei vasta 
vorminõuetele, kui eelnimetatud rikkumised ei võinud mõjutada asja 
otsustamist. 
Kaalutlusõiguse kasutamata jätmine mõjutab üldjuhul asja otsustamist

§ 59.  Ilmse ebatäpsuse parandamine haldusaktis
Haldusorgan parandab seadusega haldusakti muutmiseks ettenähtud 

menetluskorda järgimata haldusaktis kirjavea ja muu ilmse ebatäpsuse, 
mis ei mõjuta haldusakti sisu. Haldusorgan teeb haldusakti 
parandamise teatavaks haldusakti adressaadile.



Kaalutlusotsus 
HMS § 4.  Kaalutlusõigus
(1) Kaalutlusõigus (diskretsioon) on haldusorganile seadusega antud volitus 

kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel.

• kaalutlusõiguse olemasolu: „võib anda/jätta andmata“; 
„otsustab ... või ...“

• kaalutleda vaid lubatud valikute vahel
• ei tähenda automaatselt negatiivset valikut
• kohustus kaaluda, kui on kaalutlusõigus antud
• esitada kõik kaalutlused haldusaktis ja mitte lisada 

neid hiljem, nt vaidemenetluses. Samas ei ole see 
haldusakti kehtetuks tunnistamise aluseks
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