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Sissejuhatus
Kohalik omavalitsus (edaspidi KOV) on kohaliku sotsiaalhoolekande esmatasandi korraldaja.
Esmatasandil korraldamine tähendab abivajaduse märkamist, hindamist ja vajadusele vastava
sotsiaalteenuse korraldamist. Teise tasandi sotsiaalteenustena saab käsitleda riigi
korraldatavaid sotsiaalteenuseid nagu erihoolekanne, rehabilitatsioon, abivahendite
võimaldamine. Sotsiaalhoolekande seadusega on kehtestatud kohalike omavalitsuste poolt
kohustuslikuna osutatavate sotsiaalteenuste loetelu ja abistamiskohustuse miinimumnõuded.
Omavalitsuse poolt täiskasvanutele korraldavate 10 kohustusliku sotsiaalteenuse hulka
kuuluvad koduteenus, väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus, tugiisikuteenus, täisealise
isiku
hooldus,
isikliku
abistaja
teenus,
varjupaigateenus,
turvakoduteenus,
sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamine ja võlanõustamisteenus.
Juhend käsitleb teemasid, mis on kohaliku omavalitsuse korralduskohustuse sisuks. Kohalikul
omavalitsusel tuleb sotsiaalteenuste korraldamisel:
 kehtestada sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord,
 selgitada välja abi saamiseks pöördunud isiku abivajadus ja määrata sellele vastav
abimeede,
 korraldada vajadusele vastav abi.
Teenuste korraldamisel tuleb lähtuda nii sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud
sotsiaalkaitse põhimõtetest, sotsiaalhoolekande seaduse §-des 3, 5, 14, 15 ja 16 kirjeldatud
sotsiaalhoolekande põhimõtetest ning samuti iga teenuse kohta seaduses sätestatust. Abi
andmise kord peab sisaldama kõigi KOV korraldatavate sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust
ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Sotsiaalhoolekande seadusest
tulenevate kohustuslike sotsiaalteenuste kõrval tuleb volikogu antavas määruses reguleerida
ka KOV poolt korraldatavate teiste sotsiaalteenuste ja –toetuste määramine.
Sotsiaalhoolekande seaduse järgi on igal inimesel õigus saada vajadustele vastavat abi
temale vajalikus mahus ja vajalikul ajal. Inimese ja perekonna omavastutuse põhimõttest
tulenevalt on lubatud võtta teenuse saajalt tasu, seejuures peab omavalitsus kehtestama enda
osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse.
Juhend on koostatud 2020. aastal kehtivate õigusaktide ja kohtupraktika põhjal. Juhendi
koostajad annavad endast parima, et kõik asjakohased muudatused sisse viia, mistõttu
värskeima versiooni leiate alati Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt. Samuti on oodatud kõik
tähelepanekud ja nõuanded juhendi täiustamiseks, mis on võimalik saata
Sotsiaalkindlustusameti e-posti aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Juhendis olevate
jooniste kasutamisel tuleb viidata käesolevale juhendile kui originaalallikale ja viidatud tekstide
puhul teksti algallikale või autorile.
Juhendis on kasutatud järgnevaid õigusakte: Eesti Vabariigi põhiseadus (edaspidi PS),
sotsiaalhoolekande seadus (SHS), sotsiaalseadustiku üldosa seadus (SÜS), kohaliku
omavalitsuse korralduse seadus (KOKS), halduskoostöö seadus (HKTS), haldusmenetluse
seadus (HMS), halduskohtumenetluse seadustik (HKMS), hea õigusloome ja normtehnika
eeskiri (HÕNTE), perekonnaseadus (PKS), tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS),
võlaõigusseadus (VÕS), rahvastikuregistri seadus (RRS).
Kehtivad õigusaktid leiab Riigi Teataja veebilehelt. Seaduse või selle muudatuse seletuskirja
leiab Riigikogu kodulehelt või Riigi Teatajast konkreetse seaduse ülalt menüüvalikust
alajaotuse „menetlusteave“ alt. Riigi Teataja otsingus saab seadusteni jõuda ka kasutades
ametlikku seaduse lühendit, nt SHS, PKS

1. Kohalik omavalitsus sotsiaalteenuste korraldajana
Sotsiaalhoolekande korraldamine on terviklik protsess, mis algab abi vajava inimese
märkamisest ja abivajaduse hindamisest. Abivajadusele vastava abi korraldamine eeldab, et
sotsiaalteenuste olemasolu on kindlustatud omavalitsuse töötajate, hallatavate asutuste või
lepinguliste partnerite kaudu. Sotsiaaltöötaja on erialase ettevalmistusega kõrgharidusega
võtmeisik, kes juhtumikorralduse meetoditega juhatab abivajaja õige teenuseni. Valla- või
linnavalitsuse sotsiaaltöötaja on pädev abivajadust tuvastama ja kohast abimeedet otsustama.
Abivajaduse tuvastamisel ei saa jätta teenust andmata.

ABIVAJAJA
MÄRKAMINE
• Iga inimese kohustus
märgata ja teavitada
• Iga inimene võib
pöörduda
• Taotluse esitamine

TEENUSE OSUTAMINE
• Hooldusplaan (kus
nõutav): eesmärgid,
tegevused, tulemuste
hindamine, uued
eesmärgid
• Teenus vastavalt inimese
vajadustele, kaasav,
iseseisvusele suunav

ABIVAJADUSE
TERVIKLIK HINDAMINE

SEKKUMISVAJADUSE
SELGITAMINE

• Hinnatakse inimese:
abivajadust,
teenusevajadust,
maksevõimet
• Hinnatakse vajadusel ka
perekonna maksevõimet

• Ärakuulamine, soovide
arvestamine
• Kaasamine, s.h
pereliikmed
• Nõustamine teenuse
valikul

TEENUSE
KORRALDAMINE

TEENUSE
PLANEERIMINE

• Haldusakt teenuse
andmiseks või
halduslepingu sõlmimine
• Inimese teenusele
jõudmine

• Juhtumiplaani koostamine
• Sobiva teenusepakkuja
leidmine
• Inimese ja
teenusepakkuja
kokkuviimine ja info
vahetus

Joonis 1. Sotsiaalteenuse korraldamise protsess
Omavalitsuse korralduskohustuse sisu on:
1. teha teenus kättesaadavaks
 kindlustada teenuse olemasolu piirkonnas või kättesaadavas kauguses
 tagada teenuste olemasolu
 teha teenus inimesele rahaliselt kättesaadavaks.
2. määratleda teenuse saamise protseduur
 kehtestada sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (volikogu ainupädevuses)
 tuvastada abi vajava isiku terviklik abivajadus
 tagada teenuse osutamine vajalikul moel ja mahus
 korraldada inimese jõudmine teenusele.
KOV on seaduse piires vaba otsustama, milline sotsiaalteenus või abi vastab inimese
vajadustele. Kui KOVs on vajalikud teenusepakkujad olemas ning abivajajal võimalik teenuse
kulud ise katta, võib KOV kohustus piirdudagi vaid sobiliku abi väljaselgitamisega. Kui aga
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sobivat teenusepakkujat pole või ei suuda abivajaja ja tema pere teenuse eest tasuda, peab
KOV leidma teenusepakkuja ja osalema vajadusel ka rahastamises. Seega tuleb KOV-l
korralduskohustuse täitmisel valida:
 kas ta osutab teenuseid ise või ostab need sisse teenusepakkujalt, sh teeb koostööd
naabervalla või -linnaga teenuste osutamiseks;
 millist sotsiaalteenust abivajajale sotsiaalkaitse ja -hoolekande põhimõtteid arvestades
korraldada;
 kas ja kui palju peab abivajaja tasu võtmise põhimõtteid arvestades sotsiaalteenuse eest
ise maksma.1

1.1. Abi andmise põhimõtted
SHS § 15 lõikest 1 tuleneva hindamiskohustuse raames selgitab KOV välja abi saamiseks
pöördunud isiku abivajaduse ja sellele vastava abi. Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja
lähtub abi andmise põhimõtetest, hindab inimese individuaalset abivajadust ja seda, milline
teenus vastab pöörduja abivajadusele.

SHS § 15. Hindamiskohustus
ja otsus abi andmise kohta
(1) Kohaliku omavalitsuse üksus
selgitab välja abi saamiseks
pöördunud isiku abivajaduse ja
sellele vastava abi.
(2) Abivajaduse väljaselgitamisel
lähtutakse terviklikust
lähenemisest isiku abivajadusele,
võttes arvesse tema toimetulekut
ja ühiskonnaelus osalemist
mõjutavaid asjaolusid,
sealhulgas:
1) isiku personaalse
tegevusvõimega seonduvaid
asjaolusid;
2) isiku füüsilise ja sotsiaalse
elukeskkonnaga seonduvaid
asjaolusid.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted
on sätestatud SHS § 3 lõikes 1:
 esmajärjekorras lähtutakse inimese vajadusest;
 eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud
võimaluste leidmisele ja inimese suutlikkuse
suurendamisele korraldada oma elu võimalikult
iseseisvalt;
 nõustatakse inimest abimeetme valikul ja
kohandamisel ning vajaduse korral abi kasutamisel
vastava erialase ettevalmistusega spetsialisti poolt;
 lähtutakse
abimeetme
rakendamise
tulemuslikkusest abi vajava inimese ning vajaduse
korral pere ja kogukonna seisukohast;
 kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel abi
vajavat inimest ning vajaduse korral ka tema
perekonnaliikmeid, kui inimene ise on selleks
nõusoleku andnud;
 tagatakse abimeetmed inimesele võimalikult
kättesaadaval moel.

Sotsiaalteenuse osutaja peab tulenevalt SHS § 3
lõikest 2 teenuse osutamisel lähtuma üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest:








1

isikukesksus;
teenuse võimestav iseloom;
tulemustele orienteeritus;
vajaduspõhine lähenemine;
terviklik lähenemine;
isiku õiguste kaitse;
kaasamine;

Õiguskantsleri kiri kohalikele omavalitsustele, 24.10.2016 nr 7-8/161082/1604298.
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töötaja pädevus ja eetika;
organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine.

Samuti tuleb lähtuda SÜSi §-des 4 – 9 nimetatud sotsiaalkaitse põhimõtetest:








inimväärikus;
inimese omavastutus;
solidaarsus;
avaliku võimu selgitamis- ja abistamiskohustus;
sotsiaalkaitse konfidentsiaalsus;
koostöö.

Inimväärikus
SÜS § 4 sätestab inimväärikuse põhimõtte. Inimväärikuse tagamine on kõigi põhiõiguste, sh
sotsiaalsete põhiõiguste kaitse eesmärgiks. Sotsiaalhoolekandeõiguse kontekstis tähendab
see eeskätt inimeste inimväärset kohtlemist haldusmenetluses ning inimväärse äraelamise
tagamist. Inimesega tuleb temaga seotud menetluses arvestada: kaasata teda menetlusse,
tagada tema õigus olla ära kuulatud ning arvestada võimalusel tema soovidega. Menetlusse
tuleb kindlasti kaasata ka nt psüühiliste erivajadustega inimene, ta ära kuulata, abistada teda
erinevate menetlustoimingute tegemisel ning selgitada erinevaid võimalusi abi saamiseks. 2
Inimväärikuse tagamiseks on oluline, et KOV selgitaks inimesele tema õigusi ja kohustusi ning
põhjendaks oma otsuseid, samuti tuleb vältida menetluses inimese n-ö märgistamist.

Inimese omavastutus
SÜS § 5 sätestab isiku omavastutuse põhimõtte, mille kohaselt lasub esmane vastutus
sotsiaalsete riskidega toimetuleku osas inimesel endal. See tähendab, et esmajärjekorras
peab enda inimväärse äraelamise kindlustama inimene ise ning avalik võim toetab inimest siis,
kui ta enam iseseisvalt ega ka perekonna abiga toime ei tule. KOV hindab inimese ja tema
perekonna võimekust iseseisvalt toime tulla ning toetab inimest sotsiaalteenuste või muu
abiga, kui see osutub vajalikuks. Sealjuures tuleb eelistada toetusi ja teenuseid, mis
võimaldavad inimesel võimalikult suures ulatuses iseseisvalt hakkama saada. Omavastutusel
on oluline roll igas etapis, sealhulgas sotsiaalsete riskide ennetamisel. Seetõttu on tähtis, et
avalik võim toetaks inimest suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisel,
pakkudes näiteks võlgnevuste korral võlanõustamis- või tugiisikuteenust, mis on abiks
olemasolevate võlgadega tegelemisel ja uute ennetamisel.
Omavastutus hõlmab ka kohustust menetlusele igakülgselt kaasa aidata. See tähendab, et
avaliku võimu poolt antavate hüvitiste saamiseks peab inimene hüvitise andmise protsessis
aktiivselt osalema. Näiteks tuleb KOV-le esitada vajalikud andmed ja nõutud dokumendid ning
teavitada asjaolude muutumisest, kui see võib mõjutada hüvitise saamist.
Kaasaaitamiskohustus ei ole aga kõikehõlmav, sellele seab piirid proportsionaalsuse põhimõte
– haldusorgani nõue peab olema sobiv, vajalik ja eesmärgipärane ning inimese suhtes
võimalikult vähe koormav.3

2
3

Seletuskiri sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu juurde, lk 17–18.
Seletuskiri sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu juurde, lk 18-20.
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Solidaarsus
SÜS § 6 kohaselt põhinevad sotsiaalsed õigused ja sotsiaalkaitsesüsteem solidaarsusel.
Sotsiaalhoolekandes avaldub solidaarsuse põhimõte nii perekonna tasandil kui ka ühiskonnas
laiemalt. Perekondlikes suhetes avaldub solidaarsus eelkõige perekonnaliikmete kohustuses
abivajajat pereliiget toetada. Ühiskondlikul tasandil tähendab solidaarsuse põhimõte aga seda,
et sotsiaalsete riskide realiseerumise korral on igal inimesel õigus saada avalikult võimult
vajalikku abi ja toetust, sõltumata sellest, milline on olnud tema senine panus
sotsiaalkaitsesse. Sotsiaalhoolekandes toimib solidaarsus ressursside ümberjagamise teel –
sotsiaalset kaitset vajavaid ühiskonnaliikmeid toetatakse teiste ühiskonnaliikmete poolt
panustatu arvelt.4

Avaliku võimu selgitamis- ja abistamiskohustus
SÜS § 7 sätestab, et avalikul võimul on kohustus hüvitise andmise protsessis inimest vajaliku
avalduse esitamisel või toimingu tegemisel abistada, kui ilma abistamata jääksid tema õigused
teadmatusest või muul põhjusel teostamata. Näiteks peab haldusorgan vajadusel abistama
inimest hüvitise taotlemiseks vajalike dokumentide saamisel, tegema kindlaks inimese
vajaduse ja huvi ning nõustama inimest hüvitise andmise protsessi käigus. Samuti hõlmab
põhimõte individuaalset informeerimist, inimese vajadustest lähtumist jne.
KOV peab veenduma, et inimene ei jätaks oma sotsiaalseid õigusi teadmatusest,
kogenematusest või saamatusest realiseerimata. Seda eriti sotsiaalasjade menetlemisel, kus
asutustel lasub üldisest intensiivsem nõustamiskohustus. Selgitamiskohustus tagab
tulemusliku osalemise menetluses ning võrdsema juurdepääsu sotsiaalsetele hüvitistele
olenemata inimese majanduslikust olukorrast või õigusalastest teadmistest.
Nõustamiskohustus hõlmab muu hulgas:
 materiaalsete õiguste selgitamist, nt millised sotsiaalsed õigused on inimesel tema
kirjeldatud olukorras, millistel on üksteist välistav mõju, millistel mitte jms;
 õigusliku olukorra ja erinevate valikuvõimaluste selgitamist;
 menetluslike õiguste ja kohustuste selgitamist, nt menetlustähtajad, andmete ja
dokumentide esitamise kohustus, muutunud asjaoludest teatamise kohustuse sisu ja
tagajärjed, õigus saada keelduv otsus kirjalikult haldusaktina jms;
 menetlust puudutavate faktiliste asjaolude selgitamist.
Üldjuhul toimub nõustamine inimese soovil. Kui inimene ei suuda iseseisvalt taotlust täita,
selles esineb ilmseid vigu või on muul põhjusel selge, et menetluse eesmärk jääks ilma
sotsiaaltöötaja abita täitmata, peab KOV sotsiaaltöötaja inimest omal algatusel abistama.
Samuti tuleb inimest vajadusel julgustada täiendavaid selgitusi küsima ning küsida ka ise,
millist infot inimene täpsemalt vajab. Nõustamiskohustus võib tekkida näiteks juhul, kui
inimene pöördub oma probleemiga haldusorgani poole ning haldusorganile on selge, et
inimest on võimalik abistada mõne KOV poolt makstava toetuse või korraldatava teenusega.
Sellisel juhul tuleb KOV-l inimesele tema võimalusi selgitada.
KOV ülesandeks on välja selgitada inimese tegelik ja terviklik abivajadus ning sellest lähtudes
selgitada abivajajale tema õiguseid ja hüvitistega seotud valikuvõimalusi, taotluse esitamise
võimalikke tagajärgi ning vajadusel ka seda, et taotluse esitamine ei pruugi viia soovitud
tulemuseni. KOV peab juhtima inimese tähelepanu ka võimalikele ebasoodsatele õiguslikele
tagajärgedele. Samas ei tohi inimest otseselt suunata, mõjutada ega abistada oma
majanduslikke võimalusi optimeerima. Nõustamiskohustuse eesmärk on anda inimesele
4

Seletuskiri sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu juurde, lk 20-22.
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piisavalt teavet iseseisva otsuse langetamiseks. KOVi selgitused ja nõuanded peavad olema
tõesed, asjakohased ja konkreetsele menetlusosalisele arusaadavad.5

Sotsiaalkaitse konfidentsiaalsus
SÜS § 8 sätestab, et isiku sotsiaalse kaitse vajadus ja isikule hüvitise andmine on era- ja
perekonnaelu saladus. Sellega rõhutatakse konfidentsiaalsuskohustuse olulisust
sotsiaalkaitsega seotud küsimustes. Sotsiaalkaitse konfidetsiaalsuse põhimõte tugineb
põhiseadusest tulenevale perekonna- ja eraelu puutumatusele (PS § 26) ning
informatsioonilisele enesemääramisõigusele (PS § 19). SÜS-is konfidentsiaalsuspõhimõtte
eraldi väljatoomise eesmärk on rõhutada sotsiaalhaldusmenetluses töödeldavate andmete
tundlikku iseloomu. Saladuse hoidmise kohustus lasub kõigil, kes menetlusse puutuvad,
sõltumata nende positsioonist või asjaoludest, mil moel andmed neile teatavaks said ning
konfidentsiaalsena tuleb käsitleda igasugust teavet sotsiaalkaitse abinõu kohaldamise kohta.6
Lisaks ametnikule peab seega ka nt teenuse vahetu osutaja (tugiisik, isiklik abistaja,
koduhooldustöötaja, hooldaja vms) lähtuma sotsiaalkaitse konfidentsiaalsuse põhimõttest ning
osutama teenust viisil, mis tagab teenuse kasutajate inimõigused.

Koostöö
SÜS § 9 näeb ette, et sotsiaalkaitse paremaks korraldamiseks on hüvitisi andvatel asutustel
ja isikutel kohustus teha koostööd.
Nimetatud säte reguleerib koostööd sotsiaalkaitset korraldavate avaliku võimu organite vahel,
mitte asutuste ja inimese vahelist suhtlust. Asutuste vaheline koostöö on oluliseks eelduseks
sotsiaalkaitsesüsteemi efektiivsel toimimisel. Kuna sotsiaalsete õiguste terviklik kaitse eeldab
sageli operatiivset tegutsemist ja kiireid lahendusi, tuleb tagada asutuste vaheline koostöö,
mis pole piiratud ühe formaliseeritud koostöövormiga, nagu seda on nt ametiabi (vt HKTSi
vastavad sätted). Nimelt teostavad sotsiaalkaitset ka sellised isikud (nt perearstid), kes ei ole
haldusorganid, mistõttu neile HKTS ei kohaldu. Seega hõlmab SÜS § 9 laiemat isikute ringi,
kui seda võimaldab HKTSi reguleerimisala. Koostöö kolmandate isikutega seisneb peamiselt
andmevahetuses, mis on vajalik taotleja õiguse kindlakstegemiseks või teenuse saamise
eelduste täitmise kontrollimiseks.
Sotsiaalkaitse konfidentsiaalsuse põhimõtet ja isikuandmete kaitse põhimõtteid arvestades
korraldatakse hüvitist andvate asutuste ja isikute koostöö inimest vähim koormaval viisil.
Inimest vähima koormamise kohustus tähendab haldusorgani jaoks põhimõtteliselt keeldu
seada enda asjaajamise mugav vms kaalutlus ettepoole inimese põhjuseta koormamisest.
Põhimõttel on isikut õigustav ja haldust distsiplineeriv funktsioon, millest sotsiaalkaitset
korraldav isik või asutus peab juhinduma oma tegevuse korraldamisel. Näiteks hõlmab see
haldusorganite kohustust muuta riigi infosüsteeme efektiivselt ära kasutades menetlus
sotsiaalasjades isiku jaoks võimalikult lihtsaks, mis on ka sotsiaalkaitse infosüsteemi
kontseptsiooni põhiline alus.
Inimese abistamine tema valitud asutuse või isiku kaudu tagatakse üksnes vastava võimaluse
olemasolul ning inimesel ei ole koostööpõhimõttest lähtuvalt subjektiivset nõudeõigust saada
abi alati just enda valitud asutusest. Koostööl on erakordselt suur tähendus juhtudel, kui
inimesel on kompleksne probleem, mis vajab lahendamiseks mitme asutuse ühist tegutsemist.
5
6

Seletuskiri sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu juurde, lk 22-25.
Seletuskiri sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu juurde, lk 25-26.
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Koostöö puudumine, selle vähesus või asjaosaliste vahelised lahkhelid vastutuse jagunemise
üle võivad põhjustada abivajaja sotsiaalsete õiguste kahjustumist. Nimetatut on
juhtumikorralduse praktikas välja toodud ühe keskse kitsaskohana inimese sotsiaalsetele
probleemidele tervikliku lahenduse leidmisel.
Hea koostöö võimaldab inimeste sotsiaalsete õiguste terviklikumat kaitset ning aitab vältida
abivajaja „süsteemide vahele“ jäämist, tagades sotsiaalsete õiguste kohta pädeva ja piisava
teabe olemasolu võimalikult vähese bürokraatiaga. Samas ei saa koostööpõhimõte olla
iseseisvalt aluseks, et murda konfidentsiaalsuspõhimõtet. Koostööpõhimõtet ei saa
tõlgendada ka haldusorgani seadusest tulenevat pädevust laiendavana.7

1.2. Sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtted
SHS § 3 lg 2 kohaselt peab sotsiaalteenuse osutaja lähtuma üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest: isikukesksus, teenuse võimestav iseloom, tulemustele orienteeritus,
vajaduspõhine lähenemine, terviklik lähenemine, isiku õiguste kaitse, kaasamine, töötaja
pädevus ja eetika ning organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine.
Kvaliteedipõhimõtete sisustamine aitab nii poliitikakujundajatel, valdkonna arendajatel,
rahastajatel kui ka teenuseosutajatel tagada ühetaoline teenuste kvaliteet.
Kvaliteedipõhimõtted on üldised, sotsiaalteenuste kvaliteeti ja hoolekandeasutuste juhtimise
taseme tõstmist toetavad põhimõtted. Riiklikult ei kohustata sotsiaalteenuse osutajaid
rakendama kindlat metoodikat, vaid juhinduma rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtetest.
Sotsiaalteenuse korraldaja ja osutaja peavad teenuse korraldamisel ja osutamisel
lähtuma üldtunnustatud kvaliteedipõhimõtetest:
 Isikukesksus, kus arvestatakse kliendi füüsilise, psüühilise, intellektuaalse ja sotsiaalse
keskkonnaga. Oluline on keskkond, mis aitab kaasa inimese vajaduste ja eesmärkide
täitmisele ja tema võimestamisele ning tagatud on teenust vajavale inimesele teenuste
kättesaadavus, juurdepääsetavus ja taskukohasus.
 Teenuse võimestav iseloom, kus nimest motiveeritakse arenema teenustest ja abist
sõltuvuse vähendamiseks ja/või lõpetamiseks.
 Tulemustele orienteeritus, milles on teenused hinnatavad ja tulemuslikud ning suunatud
inimese elukvaliteedi parendamiseks/säilitamiseks.
 Vajaduspõhine ja terviklik lähenemine, mis on tulemustele orienteeritud ja kus
fikseeritakse olemasolev olukord, lepitakse kokku eesmärgid, kuhu soovitakse jõuda.
Teenus korraldatakse inimese vajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt, arvestatakse
inimese elukeskkonna ja lähikondsetega. Tagatakse teenuste mittedubleerimine ning
sujuv üleminek ühelt teenuselt teisele ja järjepidev osutamine kuni teenuse vajaduse ära
langemiseni või lahkumiseni teenuselt.
 Isiku õiguste kaitse, kus on tagatud inimese õigus saada infot pakutavate teenuste ja
nende sisu kohta, sh kaebuse esitamise võimalustele kõigile arusaadavas vormis ja sisus.
Teenuse planeerimisel, täideviimisel ning tulemuslikke hindamisel arvestatakse läbivalt
inimese põhiõigustega (sh õigusega privaatsusele). Need nõuded rakenduvad
teenuseosutaja juures ka isikuandmete kaitsega seotud tegevustele.
 Kaasamine, millega inimene ise, tema lähedased ja teised huvigrupid kaasatakse teenuse
planeerimisse, arendusse ja tulemuslikkuse hindamisse. Võrgustikutöö ja inimese
vajaduste seostamine muude teenuste vajadustega. Eesmärgi saavutamist toetav
konstruktiivne koostöö nii inimese enda, tema lähedaste kui seotud huvigruppidega.

7

Seletuskiri sotsiaalseadustiku üldosa seaduse eelnõu juurde, lk 26-28.
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Töötaja pädevus ja eetika, kus töötajad omavad vajaminevat hariduslikku ettevalmistust,
s.t teadmisi ja oskusi, et ametikoha kohustusi täita. Kutseoskuste olemasolu ja arendamist
peetakse oluliseks töötamise igas etapis, kuna need peavad olema soositud tööandja
poolt. Rohkem infot hooldutöötajatele kehtestatud nõuete kohta leiab Sihtasutus
Kutsekoda kodulehelt.
Organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine on organisatsiooni siseselt
kokkulepitud. Töökeskkond toetab töötajaid ning organisatsioon planeerib oma tegevusi,
hindab, mõõdab ja analüüsib tulemusi regulaarselt.8

1.3. Sotsiaalhoolekandelise
omavalitsuses

abi

andmise

määrus

kohalikus

KOV-l on kohustus kehtestada sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, mis sisaldab
sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust, rahastamist ning taotlemise tingimust ja korda. Kord
võib reguleerida kõikide KOV sotsiaalteenuste ja -toetuste andmist, kuid võib olla ka iga
teenuse kohta sätestatud eraldi kord, kui see on vajalik ja tagab õigusselguse.
SHS § 14.
Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise kord
(1) Kohaliku omavalitsuse
üksus kehtestab sotsiaalhoolekandelise abi andmise
korra, mis peab sisaldama
vähemalt sotsiaalteenuste
ja -toetuste kirjeldust ja
rahastamist ning nende
taotlemise tingimusi ja
korda.
(2) Kohaliku omavalitsuse
üksus võib korraldada
sotsiaalteenuseid ja maksta
täiendavaid sotsiaaltoetusi
kohaliku omavalitsuse
üksuse eelarvest kohaliku
omavalitsuse üksuse
kehtestatud tingimustel ja
korras.

Abi andmise korra esmane eesmärk on kirjeldada,
millisel viisil KOV sotsiaalteenust osutab ning mida
inimene teenuste taotlemiseks ja saamiseks tegema
peab. KOV-l tuleb järgida temale antud volituse piire ning
täita seda nõutud ulatuses. Volikogu poolt kehtestatavas
määruses ei tohi omavalitsus kehtestada teenuse
saamise õigusele piiranguid, mis välistavad abi andmise
neile inimestele, kellele seadus kohustab abi osutama või
anda abi seaduses sätestatust vähem.
Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise
korra
kehtestamine on üksnes volikogu ainupädevuses.
KOKS § 22 lg 1 p 5 kohaselt on volikogu pädevuses
toetuste andmise ja valla või linna eelarvest
finantseeritavate
teenuste
osutamise
korra
kehtestamine. Kuna vastavalt HMS § 91 lõikele 2 ei saa
seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimuste
otsustamist valla- või linnavalitsusele edasi volitada,
saab sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra andjaks
olla üksnes volikogu, mitte aga valla- või linnavalitsus.

Määrustes ei ole lubatud seada seaduses sätestatust kitsamaid tingimusi, näiteks:
 teenuse eesmärgi, sisu, mahu ja abivajajate ringi õigusvastane kitsendamine, näiteks
üldhooldusteenuse osutamine ainult eakatele, kellel puuduvad ülalpidajad või
tugiisikuteenuse osutamine vaid puudega inimestele;
 seotus vaid valla või linna territooriumil osutavate teenustega, sest see ei võimaldaks
arvestada inimese vajadustega, eriti juhul, kui KOV ise mõnda kohustuslikku
sotsiaalteenust ei paku või ei paku sobivaimat teenust;

Loe täpsemalt Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt Eesti sotsiaalteenuste kvaliteedijuhist (üldine) ja iga
sotsiaalteenuse kohta koostatud kvaliteedijuhiseid.
8
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puude või sihtgrupi valikuline määratlemine, näiteks, et teenust saavad vaid kindla
puudega inimesed, nt vaid nägemispuue või füüsiline puue;
teenuse saamise sidumine KOVi rahaliste vahendite olemasoluga;
tingimuslik teenuse saamine, näiteks vaid siis, kui perekond pole suuteline teenuse eest
tasuma.

Sotsiaalhoolekande abi andmise kordades tuleb silmas pidada, et:
 abi andmise kord peab sisaldama vähemalt sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust,
rahastamist ning abi taotlemise tingimusi ja korda;
 menetlusreeglite kehtestamisel tuleb järgida HMSis, SÜSis ja SHSis sisalduvaid reegleid;
 määrused peavad olema kooskõlas põhiseadusega;
 sotsiaalteenuse sisuosade loend sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras võiks olla
avatud ehk vajadusel tuleb teenuse sisuosade loendis kasutada seda avatuks jätvat
klauslit, nt „reeglina“, „eelkõige“, „üldjuhul“ vms; 9
 volitusnormides sisalduks viited õigetele paragrahvidele, lõigetele ja punktidele seadustes.
Kohustuslike sotsiaalteenuste puhul on volitusnormid olemas SHSis ja KOKSis. Seega
peaks esmalt viitama alati seadusest tulenevatele volitusnormidele, mitte KOVi enda
määrusele kui volitusnormile;
 abivajaduse selgitab välja KOV ning seda ei saa edasi volitada teenuseosutajatele (v.a
varjupaigateenus, SHS § 31 lg 2);
 otsuse tegemise pädevuse võiks anda valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöötajale.
Määruste normitehnilistes küsimustes tuleb arvestada hea õigusloome ja normitehnika
eeskirjas (HÕNTE) sätestatuga. Volikogu ja valitsuse määruse eelnõule kohaldatakse
Vabariigi Valitsuse poolt Vabariigi Valitsuse ja ministri määruse eelnõu kohta kehtestatud
normitehnilisi nõudeid erisustega, mis tulenevad kohaliku omavalitsusüksuse õiguslikust
seisundist. Volikogu võib kehtestada täpsema korra normitehniliste nõuete rakendamiseks
(KOKS § 7 lg 4). Eelkõige on kohaliku omavalitsuse määrusele kohaldatavad määruse
ülesehituse ja vormistamise kohta käivad eeskirja sätted. Määruse menetlusele, seletuskirjale
ja mõjude hindamisele kehtestatud nõuete rakendamine on kohaliku omavalitsuse
enesekorraldusõiguse alusel omavalitsuse enda otsustada. Nii tagatakse õigusselguse
huvides kohaliku omavalitsuse määruste vormistamise ühtsed metoodilised alused ja ühtne
vorm.10

1.4. Info juurdepääsetavus omavalitsuse kodulehtedel
Sotsiaalhoolekandelise abi ja selle taotlemise tingimuste kohta peab KOVdel info olema KOV
veebilehel, samamoodi teenuseosutajatel. Info peab olema terviklik, hõlpsasti leitav ja lihtsasti
mõistetav. Lihtsasti mõistetava info sihtgruppidena tuleb silmas pidada näiteks lapsi ja
erivajadustega täiskasvanuid, kellel on raskusi keerulisemate tekstide mõistmisel. Veebilehel
peaks selgitama seaduste ja KOV õigusaktide sätteid, vältides kantseliiti, kuid juhatades lugeja
ka vajaliku õigusaktini.

9

Vallo Olle. Valdade ja linnade korraldatavate kohustuslike kohalike sotsiaalteenuste probleeme. Juridica, 2019/1.
Justiitsministeerium. Normitehnika käsiraamat. Samuti kohustab KOVi normitehnika reegleid järgima
justiitsministri 22. oktoobri 2012. a määrus nr 52 „Kohaliku omavalitsuse üksuse aktide Riigi Teatajas avaldamiseks
esitamise kord“, mille § 4 lõike 2 alusel peab KOVi poolt avaldamiseks esitatav määrus vastama ülesehituselt
Vabariigi Valitsuse 2011. aasta 22. detsembri määrusele nr 180 „Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri”.
10
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Põhimõtted ja
õigusaktid, millest
KOV lähtub teenusele
määramisel ja kulude
katmisel

Näidisavalduse
vorm
Teenuse kirjeldus ja
protsess, millal teenus
on kliendile kohalduv
ja milliseid samme
peab tema või tema
lähedane selle
saamiseks tegema

Info teenusepakkujatest

Ametniku
kontakt(id), kelle
poole pöörduda, kes
konkreetselt KOVis
antud teenusega
tegeleb ja nõustab
teenusevajajaid

Joonis 2. Info komponendid veebilehel

Sotsiaalhoolekande korralduse ja kättesaadavuse kirjeldamisel KOV veebilehel
soovitame:
 kirjeldada sotsiaalhoolekande korraldust KOVis, sh info, millisel juhul inimene võiks KOV
poole abi saamiseks pöörduda;
 kajastada sotsiaalteenuste loetelu ja nimetused, nagu need on nimetatud SHSis;
 lisada iga sotsiaalteenuse juurde selgitus, millest inimene peaks abi taotlemisel alustama
ning teenusega tegelevate spetsialistide tööaeg ja kontaktandmed;
 kajastada teave sotsiaaltöötaja vastuvõtule jõudmise ühistranspordivõimalustest,
sealhulgas erivajadusi arvestava transpordivahendi ja parkimisvõimaluste kohta ning
juhised omavalitsushoone ligipääsetavuse kohta;
 võimaldada erivajadustega inimestele juurdepääs veebilehel avaldatud teabele;
 kaaluda lihtsustatud keelega infolehekülje koostamist, millest saaksid aru ka
intellektipuudega inimesed;
 teavitada inimesi sotsiaalteenustest erinevate kanalite kaudu (sotsiaalmeedias, kohalikus
ajalehes, infovoldikutega jne);
 olulise hulga vene keelt kõneleva elanikkonna korral võimaldada kodulehel teave ka vene
keeles;
 kajastada piirkonna teenuseosutajate kontaktandmed ja teenuse eest võetava tasu suurus
ja
selle
võtmise
tingimused,
samuti
ühistranspordivõimalused
teenusele.
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1.5. Abivajaduse hindamine
Abivajaduse hindamise järel saab KOV otsustada, milline abi tagab inimese toimetuleku. Antav
abi peab vastama hindamise käigus tuvastatud terviklikule abivajadusele. Lisaks saab KOV
otsustada, kuidas abi osutada: missugused on
kodulähedased võimalused ja milliseid sobivaid teenuseid
saab teistest omavalitsustest. Hindamisega määratletud
SHS § 15.
abivajadusest lähtuvalt teeb KOV otsuse, milline teenus
Hindamiskohustus
ja
otsus abi andmise kohta
inimesele kõige paremini sobib.
(1) Kohaliku omavalitsuse
üksus selgitab välja abi
saamiseks pöördunud isiku
abivajaduse ja sellele
vastava abi.
(2) Abivajaduse väljaselgitamisel lähtutakse
terviklikust lähenemisest
isiku abivajadusele, võttes
arvesse tema toimetulekut
ja ühiskonnaelus osalemist
mõjutavaid asjaolusid,
sealhulgas:
1) isiku personaalse
tegevusvõimega seonduvaid
asjaolusid;
2) isiku füüsilise ja
sotsiaalse elukeskkonnaga
seonduvaid asjaolusid.

Inimesel
puudub
nõudeõigus
konkreetsele
sotsiaalteenusele, kuid tal on õigus vajadusele vastavale
abile. Inimene ise ei saa hinnata enda abivajaduse ulatust,
valida meetme laadi ega vajaduse katmise viisi – see on
KOVi pädevuses. Samuti ei saa abivajaduse hindamist
delegeerida teenuseosutajale või muudele isikutele,
kuna see on tulenevalt SHS § 15 lg 1 kohaliku omavalitsuse
pädevuses. Hindamisel võib arvesse võtta küll
teenuseosutajate koostatud arvamusi ja hindamisi, nt
rehabilitatsiooniplaan, Sotsiaalkindlustusametis läbi viidud
erihoolekandevajaduse hindamine või puude tuvastamise
otsus, kuid kuna kohalike omavalitsuste sotsiaalteenuste
osutamise otsustab kohalik omavalitsus, siis erinevaid
arvamusi arvesse võttes teeb lõpliku otsuse omavalitsus
haldusaktiga.

Abivajaduse hindamisel on inimene partner, kellelt
saadavat informatsiooni arvestatakse. Abi andmisel
lähtutakse esmajärjekorras inimese vajadusest, teda
kaasatakse abi andmise kõikidel etappidel ja tagatakse abimeetmed võimalikult kättesaadaval
moel.
Sotsiaalteenuse abivajaduse väljaselgitamiseks tuleb arvesse võtta nii inimese tegevusvõimet,
elukeskkonda (nii inimese kodust, koduvälist kui ka teenuse osutamise keskkonda) kui nende
omavahelist koosmõju.
Inimese tegevusvõimet mõjutavad tema:
 füüsiline ja vaimne tervis, näiteks kas inimene jõuab trepist liikuda, kuidas valu mõjutab
inimese igapäevaelu, milline on inimese mälu ja stressitase jne;
 teadmised, mis on vajalikud oma kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks
ühiskonnas, näiteks informatsioon inimese õiguste, võimaluste ja kohustuste kohta, kuidas
inimene tuleb toime arvete maksmisega, mõistab raha tähendust, kas esineb
makseraskusi või võlgnevusi jne.
 oskused, mis on vajalikud oma kohustuste täitmiseks ja õiguste realiseerimiseks
ühiskonnas, alates baasoskustest, näiteks kas inimene tuleb toime lugemise ja
kirjutamisega, milline on tema suhtlemisoskus, millisel moel mõistab ta teisi inimesi enda
ümber jne;
 motivatsioon ehk inimese enda soov toime tulla ning valmisolek teha selleks pingutusi
näitena, et kuidas suhtub ta enda tervise eest hoolitsemisse, milline on inimese enda
nägemus edasisest elust, mis pakub inimesele huvi jne;
 kogemused, mis mõjutavad oluliselt inimese elustiili ja kohanemisvõimet ning
motivatsiooni, millised on inimese eelnevad tööalased tegevused, millised suhted
perekonnaga, hobid, huvialad jne.
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Inimese abivajaduse hindamiseks kasutatakse igapäevases töös kohalikes omavalitsustes
erinevaid hindamisvahendeid. KOV on vaba otsustama, millist hindamisvahendit ta
abivajaduse hindamisel kasutab. Hindamisvahendina tuleks kasutada sellist
küsimustikku, mis võimaldab hinnata terviklikult inimese abivajadust, mitte üksiku
teenuse põhiselt.
Abivajaduse hindamise tulemusel saab määratleda teenuse eesmärgid. Teenuse
eesmärkideks võivad olla:
 inimese aktiviseerimine;
 iseseisva toimetulekuvõime toetamine, parendamine, arendamine;
 olemasolevate oskuste säilitamine nendes eluvaldkondades, milles abivajadus tuvastati.
Teenuse eesmärk on tasand, milles abivajav inimene on toimetulev, kas iseseisvalt või
teenuse abil. Teenuse eesmärgi sõnastamine aitab teenuseosutajal planeerida tegevusi ja
sotsiaaltöötajal hinnata tegevuste tulemuslikkust.

1.6. Abi andmine juhtumikorralduse põhimõttel
Juhtumikorraldus hõlmab muu hulgas:
 juhtumiplaani koostamist ja osapoolte üksteisega
kooskõlastamist;
 juhtumi koordineerija määramist;
 vastastikuse teabevahetuse korras kokku leppimist.

seotud

tegevuste

ajakava

Kui inimene vajab iseseisva toimetuleku parandamiseks pikaajalist ja mitmekülgset abi, mis
hõlmab ka vajadust koordineerida mitme organisatsiooni koostööd abi andmisel, kasutatakse
juhtumikorralduse põhimõtet. Juhtumiplaan on kirjalik dokument ja koosneb hinnangust
inimese abivajadusele ning abimeetmete rakendamise tegevuskavast. Juhtumiplaan
koostatakse üldjuhul koostöös abivajava inimese, tema esindaja/lähivõrgustiku liikmete,
abistaja ja muude võrgustikupartneritega. Juhtumiplaan on suunatud abivajava inimese
käitumise muutustele, oskuste arendamisele, toimetulekuvõime tõstmisele või vajaliku
kõrvalabi tagamisele. Juhtumiplaan sisaldab praktilisi tegevusjuhiseid, sh individuaalseid ja
mitteformaalse lähivõrgustiku tegevusi (s.t. juhtumiplaan ei ole üksnes teenuste plaan).
Tulemuse saavutamiseks on oluline, et juhtumiplaani iga tegevus, teenus, koostöö korralduslik
aspekt on täpselt, kõigile osapooltele arusaadavalt ja mõõdetavalt kirja pandud arvestusega,
et seda on võimalik täita/saavutada. Juhtumiplaani koostamise ja kooskõlastamise protsessi
eest vastutab juhtumikorraldaja.11
Juhtumiplaanile kirjutavad alla juhtumi koordineerija ning inimene, kellele juhtumiplaan on
koostatud. Juhtumiplaani võib vastavalt vajadusele muuta. Abi vajav inimene kinnitab
muudatustega nõustumist allkirjaga. Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu
kehtestatakse sotsiaalministri määrusega.12

11
12

Sotsiaalhoolekandeseaduse seletuskiri lk 16
Hetkel kehtiv, sotsiaalkaitseministri 09.02.2016 määrus nr 10 „Juhtumiplaanis sisalduvate andmete loetelu“
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2. Haldusmenetlus teenuse määramisel
Kohalik omavalitsus tegutseb sotsiaalteenuse andmisel haldusorganina. Üldised
menetlusreeglid tulevad haldusmenetluse seadusest, erireeglid aga sotsiaalseadustiku üldosa
seadusest. Juhtudel, mil SÜS kui eriseadus sätestab täpsemad reeglid üldseadusest ehk
HMSist, tuleb lähtuda eriseadusest. Nii näiteks tuleneb SÜS § 25 lõikest 1 kohustus
otsustada sotsiaalteenuse andmine 10 tööpäeva jooksul. Asja lahendamise tähtaeg
hakkab kulgema nõuetekohase taotluse esitamise päevale järgnevast tööpäevast.

SÜS §12. Hüvitiste liigid
(1) Hüvitis on isikule
sotsiaalkaitseks:
1) makstav rahaline hüvitis;
2) antav mitterahaline hüvitis.
(2) Hüvitis, mis hõlmab nii
rahasumma maksmist kui ka
mitterahalise hüvitise andmist,
loetakse hüvitise peamisest
sisust lähtudes vastavalt
rahaliseks või mitterahaliseks
hüvitiseks.
SÜS § 13. Rahaline hüvitis
(1) Rahaline hüvitis on isikule
rahas makstav toetus, pension,
kindlustushüvitis või muu
rahasumma.
(2) Rahaline hüvitis võib
seisneda:
1) ühekordse rahasumma
maksmises;
2) rahasumma maksmises
osadena või
3) rahasumma perioodilistes
maksetes.
SÜS § 14. Mitterahaline hüvitis
Mitterahaline hüvitis on isikule
antav soodustus, mis ei seisne
rahasumma maksmises,
eelkõige:
1) isikule osutatav teenus või
teenuse osutamise korraldamine,
sealhulgas isikult talle kolmanda
isiku poolt osutatud teenuse eest
tasu maksmise kohustuse täielik
või osaline ülevõtmine;
2) asja või õiguse isiku
käsutusse või kasutusse
andmine.

Sotsiaalteenuse
andmise
võib
kohalikus
omavalitsuses
otsustada
nii
valitsus
kui
kollegiaalorgan, kuid selle võib volitada ka valla- või
linnavalitsuse vastavale komisjonile või sotsiaaltöö
ametnikule. Soovitus, et sotsiaalhoolekandes tehtaks
inimese suhtes otsused võimalikult lähemal
inimesele, ehk siis tema taotlust menetlenud
sotsiaaltöötaja juures, tuleneb juhtumikorralduse
põhimõtetest. Ametnik, kes on algusest peale kursis
abi vajava inimese olukorraga, kogunud infot,
hinnanud abivajadust, oskab kõige paremini leida
vajaliku teenuse. Lahenduse osas konsulteerimine
kolleegidega või komisjoniga on alati lubatud ja
keeruliste valikute korral võib suunata otsustamise
kollegiaalorganile, nt valla- või linnavalitsuse
sotsiaalkomisjonile või valla- või linnavalitsusele kui
kollegiaalorganile
(volikogu
moodustatud
täitevorgan).
Mõistet “valla- või linnavalitsus” kasutatakse
seadustes kahes tähenduses: kord peetakse silmas
valitsust
kui
kollegiaalset
linnapeast
ja
abilinnapeadest
või
vallavanemast
ja
abivallavanematest
koosnevat
otsustuskogu,
teinekord aga mõistetakse valitsuse all linnapea või
vallavanema poolt juhitavat täidesaatvat asutust, 13
ehk siis valla- või linnavalitsuse ametnikkonda.
Juhul, kui õigusaktiga (seadus, määrus) on küsimus
antud
(selle
täpses
sõnastuses)
„kohaliku
omavalitsuse“, „kohaliku omavalitsuse üksuse“ või
kohaliku omavalitsuse organi“ pädevusse, on antud
küsimuse otsustamine omavalitsusüksuse volikogu
pädevuses. Volikogu võib küsimuse otsustamise
valla- või linnavalitsusele, volikogu poolt määratud
osavalla või linnaosa esinduskogule, ametiasutusele,
asutuse struktuuriüksusele või ametnikule edasi
volitada (KOKS § 22 lg 2) v.a juhul, kui seadus
sätestab, et küsimuse otsustamine on volikogu
ainupädevuses (HMS § 91 lg 2).

A. Aedmaa, E. Lopman, N. Parrest, I. Pilving, E. Vene. Haldusmenetluse käsiraamat. Tartu:
TÜ Kirjastus, 2004, lk 48.
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Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine on tulenevalt KOKS § 22 lõike 1
punktist 5 volikogu ainupädevuses (toetuste andmise ja valla või linna eelarvest
finantseeritavate teenuste osutamise korra kehtestamine). Seega tuleb sotsiaaltoetuste ja –
teenuste andmist, rahastamist ja taotlemise tingimusi ja korda määratleda üksnes
volikogu poolt väljaantavas õigusaktis, mitte valla- või linnavalitsuse antavas.
Selle, kes omavalitsusüksusele seatud ülesande täidab ja otsuseid teeb, määratakse kindlaks
sisepädevuse andmisega. Omavalitsusüksuse sisepädevuse, volitatud asutuse või
ametniku määrab kindlaks volikogu. See on erand HMS § 8 lg-st 2, mille kohaselt määrab
haldusorgani sisepädevuse üldjuhul kindlaks asutuse juht. Volikogu võib kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud küsimustes anda volituse valla või linna esindamiseks nii
kollegiaalsele valla- või linnavalitsusele, valitsusele kui ametiasutusele, ametiasutuse
struktuuriüksusele, mõnele konkreetsele ametiisikule 14 Volituse andmine peab väljenduma
volikogu poolt antavas määruses, milles tuleks selgesõnaliselt määratleda, kas
sotsiaalhoolekandelise abi andmist otsustab valla- või linnavalitsus kui kollegiaalorgan või
valla- või linnavalitsuse ametnik. Valla- või linnavalitsuse siseselt võib anda otsustuspädevuse
ametnikule kas struktuuriüksuste (osakonnad, ametid, teenistused) põhimääruste, valla- või
linnapea käskkirjaga või ametnike ametijuhendiga. Ametijuhendid kinnitab KOV-s vallavanem
või linnapea ja heas ametijuhendis on iga ametniku otsustuspädevus kirjeldatud, kuna
erinevad sotsiaaltöötajad tegelevad erinevate valdkondadega. Arvestada tuleb seejuures ka
ametnike asendamisega tekkivast vajadusest teha tavapärasest tööst erinevaid otsuseid.

2.1. Haldusakt
Sotsiaalkaitse hüvitis (sotsiaaltoetus või –teenus) tuleb anda haldusaktiga, seda nii
inimese taotluse rahuldamisel täies ulatuses kui ka osaliselt, samuti selle andmisest
keeldumisel või andmisel kõrvaltingimustega. Kui inimest otsustakse mitte abistada tema
soovitud viisil või ulatuses, peab otsusest nähtuma, miks talle soovitud abi ei võimaldata (nt
selgitus, miks väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse võimaldamine ei ole inimese
abivajadust arvestades kohane abi ning kuidas katab abivajaduse ära mõni muu abimeede, nt
tugiisiku, isikliku abistaja või koduteenus).
Sotsiaalkaitses antava haldusakti kohustuslikud osad on SÜS § 26 lg 1 järgi:
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.
Keelduva haldusakti puhul peab olema märgitud vähemalt (SÜS § 26 lg 2):
1) isiku taotluse kokkuvõte, kui hüvitise saamiseks on esitatud taotlus;
2) hüvitise andmisest keeldumise põhjendus;
3) muud seaduses sätestatud andmed.
Sotsiaalhoolekandes tehtav otsus on enamasti kaalutlusotsus. Kaalutluste hulgas võiks olla
märgitud:
 kas inimesel on õigus kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenusele;
 kui on õigus sotsiaalteenusele, siis millisele;
 miks just sellele sotsiaalteenusele ja esitada kõik kaalutlused, mis sellise otsuseni viisid;
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kes seda sotsiaalteenust talle osutab ehk kirjeldada, millal ja kelle juures inimene teenust
saab ja mida ta selleks tegema peab;
millal ja kui pika perioodi vältel ta sotsiaalteenust saab;
kui suures ulatuses tasub inimene teenuse eest ja millises ulatuses KOV, seejuures
kaalutlused, kui palju inimene ise või tema ülalpidajad on võimelised teenuse eest tasuma;
kui inimest otsustakse mitte abistada tema soovitud viisil või ulatuses, peab otsusest
nähtuma, miks talle soovitud abi ei võimaldata.

Haldusakti olulisim osa on põhjendused, mis peaks sisaldama ka selgitusi, kuidas õigusnormid
inimese elulist olukorda lahendavad. Riigikohus on pööranud tähelepanu olukorrale, kus
haldusaktides külvatakse inimesed paragrahvidega üle: „Selgitamine ei tähenda seaduse ja
määruste normide kopeerimist haldusaktis, vaid isikule arusaadavaks tegemist. Haldusakti
põhjendamine on oluline tagamaks, et haldusakti adressaat mõistaks, miks otsus nii tehti.“ 15
Põhjendustes tuleks esitada kõik kaalutlused, mis sellise otsuseni viisid. Hindamisvahendite,
puude tuvastamise otsuse, rehabilitatsiooniplaani kasutamine abivajaduse hindamisel ja
teenuse määramise põhjendamisena tuleks kaalutluste hulgas ära märkida. Inimesele tuleb
kättesaadavaks teha ka haldusaktis viidatud dokumendid, nt õiendid, aktid, hindamine, mis
võib sisaldada ka abivajaja jaoks tundlikke hinnanguid.
Otsuse tegemisel on kohustus kaaluda, kui on kaalutlusõigus antud. Kaalutlusõiguse
kasutamata jätmine või ebapiisav kaalutlemine võib viia ebaõige otsuseni. Kaalutlusõiguse
olemasolule viitavad õigusaktides sõnad nagu „võib anda/jätta andmata“; „otsustab ... või ...“.
Kaalutleda saab vaid lubatud valikute vahel ja see ei tähenda automaatselt negatiivset valikut.
Kaalutlused tuleb esitada haldusaktis ja mitte lisada neid hiljem, nt vaidemenetluses. Samas
ei ole see haldusakti kehtetuks tunnistamise aluseks.
Haldusaktis peab olema viide haldusakti vaidlustamise võimaluste koha, tähtaja ja korra
kohta. Ehkki vaidlustamisviite puudumine ei too kaasa selliseid õiguslikke tagajärgi nagu
haldusakti tühisus, siis võib selle puudumist pidada mõjuvaks põhjuseks, kui viite puudumise
tõttu vaidlustamise tähtaeg möödus (HMS § 57). Vaide esitajal võib vaidlustamisviite
puudumise tõttu jääda selgusetuks, kuna, kellele ja mil viisil ta saab tema suhtes tehtud otsust
vaidlustada.
SÜS § 36 lõike 2 kohaselt tuleb sotsiaalkaitse korraldamisel tehtud otsuse peale esitatud vaie
lahendada 30 päeva jooksul. Seega esineb sotsiaalkaitses n-ö üldisest haldusmenetluslikust
vaide lahendamise tähtajast 20 päeva pikem tähtaeg. Sotsiaalkaitse korraldamisel tehtud
otsuse või toimingu peale esitatakse vaie otsuse teinud või toimingu sooritanud
haldusorganile, mis KOV otsuse puhul tähendab vaide esitamist valla- või
linnavalitsusele. Kui otsuse on teinud sotsiaaltöö ametnik, võiks vaide läbi vaadata teine
ametnik või valla- või linnavalitsus kollegiaalorganina. Vaidemenetluse käigus saab
haldusorgan enesekontrolli korras parandada menetlusvigu, sealhulgas puudusi
kaalutlusõiguse kasutamisel. Vaidemenetluses ei tohiks esile tuua uusi kaalutlusi, millest
haldusorgan otsust tehes lähtus. Uute asjaolude ja kaalutluste selgumisel tuleks uuendada
haldusmenetlust, vajadusel tunnistada senine haldusakt kehtetuks ja teha uus haldusakt.
Inimesel on võimalik pöörduda vaidemenetluse asemel otse halduskohtusse.
Haldusakt tuleb inimesele teatavaks teha, kuna sellest sõltub haldusakti kehtivus.
Igasugune sotsiaalkaitses antav haldusakt, nii hüvitist andev kui sellest keelduv, tuleb
teatavaks teha. SÜS § 27 lõige 1 näeb ette haldusakti teatavakstegemise viisid, milleks on:
1) taotluses märgitud e-posti aadressil;
2) elektrooniliselt isiku tuvastamist võimaldava infosüsteemi kaudu;
3) hüvitise andja juures;
15
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4) posti teel lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil või
5) muul seaduses sätestatud viisil.
Elektroonilises vormis antud haldusakt tuleb kinnitada valla- või linnavalitsuse (hüvitise andja)
digitaalse templiga või otsuse teinud isiku digitaalallkirjaga. Infosüsteemi kaudu saab
haldusakti teatavaks teha üksnes juhul, kui see võimaldab isiku tuvastamist, seetõttu
praegusel hetkel võib STARis menetlus lõppeda otsuse väljatrükiga ja taotlejale
teatavaks tegemisega eelmärgitud viisidel.

2.2. Haldusakt või haldusleping
Üldjuhul otsustatakse sotsiaalteenuse andmine haldusaktiga. Koduteenuse, väljaspool kodu
osutatava üldhooldusteenuse, isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korral saab teenuse
andmise otsustada haldusakti kõrval ka halduslepinguga, mis koostatakse koostöös teenust
saava inimese ja teenuseosutajaga.
Haldusakti adressaadiks on ainult taotluse esitanud inimene, mitte hoolekandeasutus.
Haldusakti eristab halduslepingust eelkõige see, et haldusakt on haldusorgani ühepoolne
otsus, haldusleping aga eeldab lepingupoolte vahelist kokkulepet lepinguga reguleeritavates
küsimustes. Inimesele suunatud haldusaktiga ei saa seada hoolekandeasutusele kohustusi,
sest haldusakti puhul on õigussuhe ainult inimese ja haldusorgani vahel. Kui KOV soovib
inimese suhtes tehtava otsusega koos anda ka kohustusi ja õigusi hoolekandeasutusele, siis
tuleb sõlmida haldusleping. Halduslepingu osapoolteks on kohalik omavalitsus, teenust saav
inimene ja teenuseosutaja ja see asendab taotleja suhtes tehtavat haldusakti. Valitud vorm
peab olema pooltele täpselt teada, sest haldusakti ja halduslepingu muutmise ning lõpetamise
reeglid on erinevad.
Haldusleping ja haldusakt on võrdväärse tugevusega: nad on kehtivuse korral akti
adressaatide suhtes võrdväärselt siduvad ning täitmisele kuuluvad. Kõige suurem erinevus
halduslepingu ja haldusakti vahel on vormilist laadi. Nimelt piisab haldusakti andmiseks üksnes
ühe poole nõusolekust, haldusleping aga eeldab menetluse osapoolte konsensust lepingu
sõlmimise küsimuses.16
Seega kui lepingupooleks on KOV, nt osalise rahastajana väljaspool kodu osutatava
üldhooldusteenuse puhul, siis tuleks sõlmida haldusleping eeskätt põhjusel, et sotsiaalteenuse
osutamise lepingut sõlmides täidab KOV oma avalikku ülesannet. Kui aga inimene suundub
teenusele ilma KOVi kaasamata, siis sõlmitakse tsiviilõiguslik teenuse osutamise leping
teenuse osutaja ja teenuse saaja vahel.
Kui KOV-l on teenuse osutamise leping kindla teenuseosutajaga juba varasemalt olemas ja
puudub vajadus teenuseosutajale täiendavate tingimuste kehtestamiseks, siis piisab vaid
haldusakti andmisest KOVi poolt ning teenuse saaja suundub ise teenusepakkuja poole ja
sõlmib vajadusel teenuse osutamist kokkuleppiva lepingu. Selline leping on pigem
korralduslikku laadi, sätestades asutuse ja inimese vahelise kokkulepped kodukorra, tasu
maksmise ja infovahetuse osas.

2.3. Dokumendiregister
Valla- või linnavalitsusele kohustuslikus dokumendiregistris registreeritakse
16
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1) saabunud ja väljasaadetud dokumendid sh teabenõuded, kui neid ei täideta koheselt,
2) õigusaktid, sh käskkirjad jm üksikaktid
3) lepingud.
Registreerima ei pea raamatupidamisdokumente ning isikuga seotud dokumente, mis on juba
kantud teise andmekogusse ja millele on isiku juurdepääs tagatud (avaliku teabe seaduse §
12 lõige 21). Kuna STAR-le ei ole praegu inimesel endal juurdepääsu, siis tuleb kõik
sotsiaaltoetuste ja –teenuste taotlemisega seotud dokumendid (taotlused, otsused)
registreerida asutuse dokumendiregistris.
Dokumendiregistris tuleb isikuga seotud sotsiaalhoolekande dokumendid tunnistada
asutusesiseseks teabeks. Sotsiaalhoolekannet puudutavad ennekõike AvTS § 35 lõikes 1
sätestatud alused:
- punkt 11: teave, mis sisaldab eriliiki isikuandmeid17 või andmeid süüteo toimepanemise või
selle ohvriks langemise kohta enne avalikku kohtuistungit või õigusrikkumise asjas otsuse
langetamist või asja menetluse lõpetamist;
- punkt 12: teave, mis sisaldab isikuandmeid, kui sellisele teabele juurdepääsu
võimaldamine kahjustaks oluliselt andmesubjekti eraelu puutumatust;
- punkt 13: teave, mis sisaldab perekonnaelu üksikasju kirjeldavaid andmeid;
- punkt 14: teave sotsiaalabi või sotsiaalteenuste osutamise taotlemise kohta;
- punkt 15: teabe, mis kirjeldab isiku vaimseid või füüsilisi kannatusi.

2.4. Nõusolekud ja infovahetus
Haldusmenetlus toimub vormivabalt. See tähendab, et isik võib pöörduda haldusorgani
poole nii paberkandjal avaldusega kui ka elektrooniliselt, telefonitsi või mistahes muus vabalt
valitud vormis, kui seadusest või määrusest tulenevalt ei ole kehtestatud kindlat pöördumise
vormi. Abivajaja peab saama pöörduda valla- või linnavalitsuse poole enda jaoks mugavaimal
viisil, nt helistades ja selline taotlus protokollitakse ametniku poolt.

HMS § 5. Vormivabadus ja
eesmärgipärasus
Menetlustoimingu vormi ja
muud haldusmenetluse
üksikasjad määrab
haldusorgan
kaalutlusõiguse alusel, kui
seaduse või määrusega ei
ole sätestatud teisiti.

Teenuse osutamise üle otsustamine võib alata ka SHS §
13 tulenevast kohustusest teatada sotsiaalhoolekannet
vajavast isikust või perekonnast isiku või perekonna
viibimiskoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Igal
isikul on kohustus anda teada abivajavast inimesest.
Vastava teate edastajaks võivad olla ka abi vajava isiku
perekonnaliikmed, kohtunik, politsei, prokurör, hoolekande-,
tervishoiu- ja haridusasutuse töötaja ja ka kõik teised isikud.

Abivajajast teadaandmine ei tähenda aga alati seda, et
abivajaja soostub abi vastu võtma. Sotsiaalkaitse
põhimõtete kohaselt tuleb silmas pidada inimväärikust ja
isiku omavastutust. Ka praktiliselt ei saa inimesele peale
sundida sotsiaalhoolekandelist meedet, mida ta ei soovi. Sotsiaalteenuste osutamisel,
sotsiaaltoetuste ja muu abi andmisel tuleb arvestada isiku tahet. Üksnes SHS §-s 105
sätestatud täisealise inimese nõusolekuta hooldamist hoolekandeasutuses saab osutada
inimese tahte vastaselt. Nõusolekuta hooldamist ei asenda lähedaste nõusolek ega ka
Eriliiki isikuandmete alla kuuluvad enamus selliseid andmeid, mis varasema sõnastuse järgi olid Eestis
käsitletavad kui delikaatsed isikuandmed. Nendeks on isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu,
poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, füüsilise isiku
kordumatuks tuvastamiseks kasutatavad biomeetrilised andmed (ennekõike sõrmejälje-, peopesajälje- ja
silmaiirisekujutised), terviseandmed või andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse kohta.
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eestkostja nõusolek, vaid selleks on vajalik kohtu luba. Täisealise isiku nõusolekuta
hooldamine saab toimuda ainult kohtumääruse alusel, kui inimesel on raske psüühikahäire,
esineb reaalne oht inimese enda või teiste elule, tervisele või varale ning muude abimeetmete
rakendamine ei ole küllaldane. Juhul, kui inimene ei mõista oma abivajadust ja teiste isikute
võimalike õiguste kahjustamist, tuleks KOV ametnikul või näiteks tugiisikul luua temaga
usaldusväärne kontakt, selgitada tema olukorda ja tulevikuväljavaateid. Võimalik, et inimesed
vajavad
elukorralduses
muutuste
ettevõtmiseks
aega
ja
kindlustunnet.
Sotsiaalhoolekandelise abi pakkumisest ei tohiks keelduda põhjusel, et inimene ei
olnud esialgselt sellega nõus. Kui inimene algselt ei tunnista oma abivajadust ega soovi
sotsiaalteenust, siis tuleb talle jätkuvalt selgitada erinevate sotsiaalteenuste sisu, motiveerida
minna teenust osutava asutusega tutvuma ja arutada, näiteks kuidas üldhooldusteenusele
mineku järel tema elukorraldus välja näeb peale asutusse elama asumist (nt mis saab tema
varast, lepingutest ja kes peab maksma tema teenuse eest). Oluline on, et ilmse
abivajadusega inimest ei jäetaks sotsiaalhoolekandelisest abist keeldumisel üksinda, vaid
tuleks hoida kontakti tema enda, lähedaste ja ka kogukonnaga, kes saaks teavitada olukorra
halvenemisest.
Sotsiaalhoolekande korraldamine on alati seotud abi vajava inimese isikuandmete
töötlemisega. Andmekogudest võib päringuid teha nende andmete kohta, mida abivajajaga
seotud otsuse tegemiseks on vaja teada, muuhulgas ka andmed võimalike seadusjärgsete
ülalpidajate või vara kohta. Isikuandmete töötlemise nõusolek ei ole vajalik, kui
isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on avaliku võimu teostamine.
Isikuandmete kaitse üldmääruse18 art 6 lg 1 punkti e) kohaselt on isikuandmete töötlemise
üheks õiguslikuks aluseks avaliku võimu teostamine ja avaliku ülesande täitmine.
Andmetöötlus võib olla õigusaktis otse nimetatud või ka tuletatud selle täitmise vajadusest.
Nõusoleku küsimine on asjakohane eelkõige olukorras, kus isikul on reaalselt võimalik
otsustada oma (või lapse või eestkostetava) isikuandmete töötlemise üle.
KOVi poole abi saamiseks pöördunud inimese abivajaduse hindamine ning sellele vastava abi
osutamine on KOVile seadusega pandud avalik ülesanne. Seega on KOVil isikuandmete
töötlemise õiguslikuks aluseks avaliku võimu teostamine, sotsiaalteenuse osutajatel
aga avaliku ülesande täitmine. Kui teenust saav isik võtaks isikuandmete töötlemise
nõusoleku tagasi, siis jääks ikkagi avaliku võimu teostamise alus kehtima isikuandmete
töötlemiseks. Isikuandmete töötlemise nõusolek on vabatahtlik ja tagasivõetav, seega
nõusoleku tagasivõtmine muudaks võimatuks KOVl sotsiaalteenuse korraldamise.
Samuti tulenevalt HMS § 7 lõikest 5 võib haldusorgan haldusmenetluses haldusakti andmise,
toimingu tegemise või halduslepingu sõlmimise eesmärgil töödelda isikuandmeid
menetletavas asjas vajalike asjaolude kohta, kui seadusega või selle alusel antud
õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti.
Kui KOV täidab oma kohustuslikke ülesandeid, on tal teistelt ametkondadelt õigus
saada informatsiooni:
 haldusorganite vahelise ametiabi (HKTS § 17 lg 1) alusel;
 samuti koostöökohustuse alusel kolmandate isikutega, nt tervishoid (SÜS § 9 lg 1).
Ametiabi võib taotleda muu hulgas, kui haldusülesande täitmiseks on vaja andmeid, mis
haldusorganil puuduvad või mida haldusorgan ei ole võimeline välja selgitama või
haldusülesande täitmiseks on vaja teise haldusorgani valduses olevaid dokumente või muid
Isikuandmete kaitse üldmäärus on Euroopa Liidu määrus, mis on EL liikmesriikidele otsekohalduv alates
25.05.2018. Eestis kehtiv isikuandmete kaitse seadus üksnes täpsustab ja täiendab üldmääruse sätteid.
Sotsiaalhoolekande küsimus puudutab seadus vähesel määral, isikuandmete töötlemise õiguslikud alused tulevad
üldmäärusest. Isikuandmete kaitse üldmäärusest aitab aru saada Andmekaitseinspektsiooni isikuandmete töötleja
üldjuhend.
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tõendeid (HKTS § 18 lg 1). Näiteks võib sotsiaaltöötaja vajada politseilt andmeid abivajaja
inimesega kokkupuutunud teistest inimestest, aidata välja selgitada inimese asukohta või abi
eluruumi sisenemisel. Ametiabi taotluses esitatakse ametiabi taotlemise eesmärk ja selle
õiguspärasus ning abi laad (HKTS § 19 lg 1).

2.5. Elukoht ja viibimiskoht
Inimese elukoht ja viibimiskoht on erinevad mõisted. Rahvastikuregistris saab inimesel olla
samaaegselt kehtiv elukoha ja viibimiskoha aadress. Need aadressid võivad olla erinevad.
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress on õigusliku tähendusega aadress. Avaliku
ülesande täitmisel lähtutakse rahvastikuregistrisse kantud
põhiandmetest (RRS § 6 lg 2), mis tähendab, et
sotsiaalhoolekande
andmisel
tuleb
lähtuda
elukoha
SHS § 5.
registreeringust. Sotsiaalhoolekande seadus kohustab kohaliku
Sotsiaalhoolekandega
hõlmatus
omavalitsuse üksust korraldama sotsiaalteenuseid ja
(1) Isikule on
sotsiaaltoetusi inimestele, kelle rahvastikuregistri järgne
kohustatud
elukoht on vastava omavalitsusüksuse territooriumil (SHS § 5
sotsiaalteenuste,
lõige 1). Sotsiaalteenuseid tuleb osutada neile
sotsiaaltoetuste,
registrijärgsetele elanikele, kes ka tegelikult selle
vältimatu sotsiaalabi ja
omavalitsuse territooriumil elavad. See tähendab, et
muu abi andmist
omavalitsusüksusel
ei
ole
kohustust
korraldada
korraldama isiku
sotsiaalteenuste
osutamist
neile
registrijärgsetele
elanikele,
rahvastikuregistrisse
kes
elavad
mõne
teise
omavalitsusüksuse
territooriumil,
st kelle
kantud elukoha järgne
19
andmed
ei
ole
registris
õiged.
kohaliku omavalitsuse
üksus.

Rahvastikuregistri seaduse (RRS) § 68 paneb inimesele
kohustuse tagada, et tema ja ta alaealiste laste ning
eestkostetavate elukoha aadress rahvastikuregistris oleks õige.
Ka KOV ise saab algatada elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise menetluse, kui ta
saab teada KOV üksuse territooriumil püsivalt viibivast isikust, kelle elukoha aadress ei ole
rahvastikuregistrisse kantud või kes oma kinnitusel ei kasuta enam seda elukohta, mille
aadress on rahvastikuregistrisse kantud (RRS § 86). Sellise olukorra ilmnemisel küsib KOV
enne elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmist isikult ja elukohaks oleva ruumi
omanikult kirjalikku nõusolekut kanda tegeliku elukoha aadress isiku elukoha aadressina
rahvastikuregistrisse. Kui ruumi omanik ei anna nõusolekut, siis märgitakse inimese elukohaks
aadress linna, linnaosa või valla täpsusega. Sama ka juhul, kui isiku täpne elukoht KOV üksuse
territooriumil ei ole täpselt teada. Kui KOV üksus siiski teab, et isik kasutab teates olevat
eluruumi alalise või peamise elukohana, siis kantakse see konkreetne eluruum elukoha
aadressina rahvastikuregistrisse, vaatamata omaniku nõusoleku puudumisele (RRS § 87 lg
4).
Isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi muutmise aluseks ei ole isiku
asumine
või
paigutamine
ööpäevaringset
sotsiaalteenust
osutavasse
hoolekandeasutusse (RRS § 70 lg 2 p 2). Küll aga tuleb vastavalt RRS § 96 lõike 1 punktile
1 pikaajalise hoolekandeasutuses viibimise korral rahvastikuregistrisse kanda inimese
viibimiskoha aadress. Kui rahvastikuregistrisse on kantud inimese viibimiskoha aadress,
tähendab see, et inimene viibib rohkem kui 3 kuud näiteks hoolekandeasutuses,
organisatsioonis või pikaajalisel välislähetusel. Viibimiskoha rahvastikuregistrisse kandmise
eesmärk on aktuaalse info saamine inimese asukoha kohta. Tulenevalt RRS § 97 lõikest 1
peab vastava teate rahvastikuregistrile esitama isiku hoolekandeasutusse paigutanud või
lähetanud asutus või muu asutus.
19
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3. Teenuse eest tasu võtmine
Sotsiaalteenuse osutamise eest võib võtta tasu. KOV-l tuleb välja selgitada, kas ja kui palju on
inimene võimeline teenuse eest maksma. Et abivajaja ei jääks raha puudusel teenuseta, tuleks
kindlaks teha:





kui palju inimesele osutatav teenus maksab (teenuse hind);
kui palju on inimene võimeline teenuse eest tasuma, arvestades tema ja ta pere
majanduslikku olukorda (abivajaja ja tema perekonna tasumisvõime);
kas ja kui palju maksumusest tuleb kohalikul omavalitsusel võtta enda kanda.20

Teenuse eest võetav tasu määratakse kindlaks inimese suhtes tehtavas haldusaktis.
Haldusaktis peaks nähtuma ka hinnangud inimese ja tema ülalpidajate maksevõimele ning kui
suur osa teenuse maksumusest jääb sellest tulenevalt inimese enda kanda. Üldine ja
ühetaoline tasu määramine sotsiaalhoolekandelise abi andmise korras ei võimalda
individuaalset maksevõimet hinnata, mistõttu ei saa KOV üldakti tasandil ära määrata (nt
kindla protsendina teenuse maksumusest), kui suur osa teenuse maksumusest jääb teenuse
saaja kanda.21
SHS § 16. Tasu
sotsiaalteenuse eest
(1) Sotsiaalteenuse
osutamise eest võib võtta
tasu. Kohaliku
omavalitsuse üksus
kehtestab enda osutatava
sotsiaalteenuse eest
võetava tasu tingimused ja
suuruse. Tasu võtmise
otsustab teenuse eest
tasuv või teenust osutav
asutus.
(2) Isikult võetava tasu
suurus oleneb
sotsiaalteenuse mahust,
teenuse maksumusest
ning teenust saava isiku ja
tema perekonna
majanduslikust olukorrast.
(3) Sotsiaalteenuse eest
võetava tasu suurus ei tohi
olla teenuse saamise
takistuseks.

Sotsiaalteenuste korraldamiskohustus ei tähenda, et
kohalik omavalitsus peab kõiki sotsiaalteenuseid
osutama tasuta. Tulenevalt SHS § 16 lõikest 1 võib isikult
võtta sotsiaalteenuse eest tasu ning võetav tasu oleneb
teenuse mahust, maksumusest ja teenust saava isiku ning
tema perekonna majanduslikust olukorrast. Abivajaja tasu
maksmise võimaluste hulka saab arvestada tema
sissetulekuid, võimalust oma vara realiseerida (üürida,
müüa, võlad sisse nõuda jms) ja saada oma ülalpidajatelt
elatist.
KOV teeb teenuse saaja ja tema ülalpidajate maksevõime
hindamise järel teenuse andmise otsusega koos ka otsuse
teenuse saajalt võetava teenuse tasu suuruse kohta.
Ülalpidajate maksevõime hindamine ja haldusaktis
märkimine on vajalik hindamaks, kui palju on teenuse saajal
võimalik ülalpidajatelt nõuda elatist teenuse eest tasumise
vajaduseks.

Ka tasu võtmisest loobumise otsuseid tuleks
põhjendada. Teenuse eest tasumise korra kindlaks
määramine haldusaktis on oluline võimalike vaidluste ja
väljanõudmiste lahendamisel. Haldusaktist nähtuks sellega,
kas KOV täidab teenuse eest tasumisel enda kohustust
(teenuse saaja/ülalpidajad pole võimelised kogu summat
maksma) või kolmanda isiku kohustust (teenuse
saajal/ülalpidajatel on KOVi hinnangul võimalik teenuse eest tasuda ja KOV täidab ülalpidajate
asemel kohustust).22
Tasu maksmise nõuet ei saa aga KOV haldusaktiga panna otse ülalpidajatele
kohustuseks. KOV võib abivajaja omaosaluse kindlaksmääramisel arvestada ka tema
pereliikmete eeldatavat rahalist ülalpidamiskohustust, kuid ei või haldusaktiga panna
20

Ploom, K. Sarapuu, A., 2017. Abivajaja omaosalus sotsiaalteenuse eest tasumisel
Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 9.12.2019 otsus kohtuasjas nr 5-18-7, p 159.
22 L. Arrak, A. Kivioja. Kes kannab eakale vajalike sotsiaalteenuste kulud? Juridica, 2017/5, lk 284.
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ülalpidamiskohustuslasele kohustust teenuse eest tasuda. Tasu tohib nõuda üksnes
sotsiaalteenuse saajalt, kuid tema omaosaluse kindlaksmääramisel võib KOV arvestada
tema võimaliku elatisenõudega ülalpidamiskohustuslaste vastu. KOV peab uurima, kas
pereliikmed võtavad hooldusteenuse arvete tasumisest osa ning võib neile teatada, kui suure
osa kuludest nad peaksid kandma. KOV korralduse alusel arve esitamine on ettepanek
hüvitada käsundita asjaajamisest tulenenud kulutused. Kui abivajaja lapsed peavad
hooldusteenuse tasumisest osavõttu põhjendamatuks, saavad nad esitada maakohtusse
negatiivse tuvastushagi, et tuvastada, et neil ei ole abivajaja ülalpidamiskohustust. Korraldus
ei ole täitedokument, mida saaks sundtäita. Kui abivajaja lapsed ei osale arvete tasumisel ja
abivajaja omaosalusest ei piisa, saab KOV täita ülalpidamiseks kohustatud isiku kohustuse ise
ja pöörduda maakohtusse käsundita asjaajamisest tuleneva kulutuste hüvitamise nõudega
abivajava isiku ülalpidamiskohustuslase vastu.23
Abivajajalt ei saa teenuse eest tasu maksmiseks oma vara realiseerimist nõuda, kuid
varalist olukorda saab arvestada teenuse eest võetava tasu määramisel. Seejuures tuleks
kaaluda:
 kui kaua inimene teenust vajab;
 kui suur on teenuse eest tasumiseks vajalik summa;
 kas tegemist on inimesele hädavajaliku varaga, nt kodu, kus abivajav inimene või tema
lähedane elab;
 milline on vara realiseerimise võimalikkus ja otstarbekus, nt ühis- või kaasomandis vara on
keerulisem müüa või üürile anda; samuti vara väärtus ja selle müügist saadav tulu,
arvestades varal lasuvaid kohustusi;
 millised on vara säilitamisega kaasnevad kulud, nt kommunaalkulud, maksud (maamaks)
ja koormised (tänavaäärse hooldusala korrashoid), vara säilitamise ja järelevalveta
jäämisega kaasnevad kulud.
Sotsiaalteenuse eest tasumise kohustuse seadmisel arvestatakse esmalt inimese enda
võimalusi, seejärel ülalpidamiskohustusega lähedaste võimalusi ja viimasena lasub
teenuse eest tasumise kohustus omavalitsusel. Kui inimesel puuduvad piisavad
sissetulekud ja ka vara, mille arvelt oleks võimalik oma vajadusi rahuldada, tekib abivajajal
õigus saada elatist oma ülalpidamiskohustusega pereliikmetelt. Kui KOV on teinud kindlaks,
et inimene vajab toimetulekuks teenust, tuleb kohalikul omavalitsusel teenust korraldada
sõltumata sellest, kas teenusesaaja või tema ülalpidajad näitavad üles tahet teenuse
eest maksta või katkestavad teenuse eest tasumise. See tähendab, et KOV ei tohiks jätta
teenust osutamata põhjusel, et teenust vajava inimese ülalpidajatega ei ole kontakti
saavutatud või käib arutelu ülalpidamiskohustuse täitmise üle. Samuti ei tohi ülalpidajatega
inimesele jätta teenus korraldamata või asetada nad teenuskoha järjekorras kaugemale
positsioonile kui ülalpidajateta inimesi.
Juhul, kui ülalpidamiskohustusega inimesega ei ole võimalik saavutada kokkulepet teenuse
eest tasumiseks või ta katkestab teenuse eest tasumise, siis on KOVi võimalik tegutsemisviis:
1. Hinnata ülalpidajate majanduslikku võimekust. Kui nad ise andmeid ei esita, saab selleks
kasutada registriandmeid näiteks elukoha, ülalpeetavate, kinnisvara, töötamise jmt kohta.
KOVil tuleb taolise päringu õiguslik alus avaliku võimu teostamise funktsioonist.
2. Ülalpidajate võimekuse pinnalt määrata teenuse hind teenuse saajale, mis on teenuse
määramise haldusakti kohustuslik osa. Haldusakt ei sea aga kohustusi ülalpidajatele, vaid
teenust saama õigustatud inimesele endale. Ülalpidajatele tasu maksmise kohustuse
kehtestamine ilma vastava kokkuleppeta oleks elatise maksmise nõudmine, kuid seda
saab teha üksnes õigustatud inimene (teenusesaaja) ise, välja arvatud juhul, kui KOV on
selle inimese eestkostja.
23
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3. Kui teenuse eest tasumata jätmisel satuks teenust vajav inimene olukorda, et teenuse
edasine saamine muutuks võimatuks, siis tuleb KOVil teenuse eest tasumine enda kanda
võtta. KOVil tekib sellega tagasinõudeõigus ja ta saab pöörduda käsundita asjaajamise
sätete alusel ülalpidajate poole kulude hüvitamise nõudega. Käsundita asjaajamise mõte
on, et keegi täidab kellegi kohustust, ilma et ta selleks kohustatud oleks.
Käsundita asjaajamisega on VÕS § 1018 lõige 1 punkti 3 järgi tegemist muuhulgas ka juhul,
kui isik (käsundita asjaajaja: KOV) teeb midagi teise isiku (soodustatu:
ülalpidamiskohustusega inimese) kasuks. Kohaliku omavalitsuse õiguslik positsioon teise isiku
ülalpidamiskohustust täites on mõnevõrra erinev tavapärasest kolmanda isiku positsioonist,
sest kohalikul omavalitsusel on kohustus korraldada sotsiaalhoolekannet, sh sotsiaalteenuste
osutamist. Tasulise sotsiaalteenuse korral võib aga olla tegemist olukorraga, kus kohalik
omavalitsus täidab abivajava ülalpidamiseks kohustatud isiku kohustust, mistõttu võib ka
kohalikul omavalitsusel tekkida käsundita asjaajamisest tulenev kulutuste hüvitamise nõue
abivajava inimese ülalpidamiskohustuslase vastu. 24 Käsundita asjaajamine on õigustatud, kui
asjaajamisele asumata jätmise korral jääks õigel ajal täitmata soodustatu seadusest tulenev
kohustus kolmandat isikut ülal pidada. Kohustatud isiku asemel ülalpidamiskohustust täitnud
KOV-l on käsundita asjaajamisest tulenevad õigused, sh VÕS § 1023 järgi kulutuste
hüvitamise nõue. Käsundita asjaajamisest tuleneva nõude aegumistähtaeg on TsÜS § 149
järgi kümme aastat alates nõude sissenõutavaks muutumisest.

4. Ülalpidamiskohustuse hindamine
Ülalpidamiseks kohustatud isikud peavad ülalpidamist andma esmajärjekorras oma
alanejatele sugulastele ja abikaasale, seejärel ülanejatele sugulastele. Ülalpidamist on
õigustatud saama esmalt alaealine laps ja abikaasa,
seejärel täisealine abivajav laps, lapselaps ning viimases
järjekorras vanem ja vanavanem.
PKS § 97. Ülalpidamist
saama õigustatud
isikud
Ülalpidamist on
õigustatud saama:
1) alaealine laps;
2) laps, kes täisealisena
omandab põhi-, kesk- või
kõrgharidust või õpib
kutseõppe tasemeõppes,
kuid mitte kauem kui 21aastaseks saamiseni;
3) muu abivajav alaneja
või üleneja sugulane,
kes ei ole võimeline
ennast ise ülal pidama.

Ülalpidamise saamise järjestust tuleb silmas pidada näiteks
juhul, kui eaka vanema ülalpidamiskohustusele eelnevad
tema täisealisel lapsel kohustused oma alaealiste laste või
abikaasa ees. Näiteks juhul, kui täisealisel isikul on endal
alaealise lapse ülalpidamiskohustus ja samal ajal oma
vanema ülalpidamiskohustus, kuid mõlema ülalpidamiseks
raha
ei
jätku,
vabaneb
ta
oma
vanema
ülalpidamiskohustusest. Juhul, kui eakal inimesel on
abikaasa, on abikaasa kohustatud ülalpidamist andma enne
abivajava inimese teisi sugulasi.

PKS
§
102
lõike
1
kohaselt
vabaneb
isik
ülalpidamiskohustusest selles ulatuses, milles ta ei ole
tema muid kohustusi ja varalist seisundit arvestades
võimeline andma teisele inimesele ülalpidamist,
kahjustamata enese tavalist ülalpidamist. Kohtupraktikas
on asutud seisukohale, et ülalpidamist andma kohustatud isik
ei pea oma kohustuse täitmiseks maha müüma enda perekonna elukohaks olevat kinnisasja,
kuivõrd see kahjustab kohustatud isiku tavapärast elukorraldust. Ülalpidamiskohustuse
täitmisega ei saa tekitada kohustatud isikust uut abivajajat ega asetada teda
ebamõistlikult raskesse majanduslikku olukorda
24
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Teatud juhtudel võib kohus vabastada kohustatud isiku ülalpidamiskohustuse täitmisest või
seda ajaliselt piirata või elatise suurust vähendada, kui kohustuse täitmist on äärmiselt
ebaõiglane nõuda. PKS § 103 nimetab selliste olukordadena juhtumeid, kui ülalpidamist vajav
isik on varasemalt jämedalt rikkunud oma ülalpidamiskohustust, näiteks ei ole abivajav vanem
osalenud varasemalt laste kasvatamises ega tasunud elatist. Ülalpidamiskohustusest võib
vabastada juhul, kui isiku abivajadus tekkinud tema enda ebamõistliku käitumise tagajärjel.
Näiteks on inimene muutnud ennast abivajajaks, kui on raisanud oma vara ja kahjustanud oma
ise oma tervist. Ülalpidaja on kohustusest vabastatud ka siis, kui õigustatud isik on süüdi
mõistetud tahtlikus kuriteos ülalpidamist andma kohustatud isiku või tema lähikondse suhtes.
Ülalpidamiskohustuse täitmisest saab vabastada üksnes kohus.
Ülalpidamist on õigus nõuda vaid ülalpidamist vajaval inimesel endal, mitte kohalikul
omavalitsusel. Kohalik omavalitsus saab ülalpidajalt abivajajale elatist nõuda vaid juhul, kui
ta on abivajaja eestkostja.
Ülalpidamist antakse üldjuhul rahas. Ülalpidamist andma kohustatud isik võib ka nõuda, et
tal võimaldataks anda ülalpidamist muul viisil kui rahas (PKS § 100 lg 1), nt elatise maksmise
asemel ise hooldades. Juhul, kui ülalpidamist saama õigustatud isikule selline viis ei sobi, on
ülalpeetaval õigus sellest keelduda.
Ülalpidamist on kohustatud andma üksnes täisealised inimesed. Abivajajale annavad
ülalpidamist tema täisealised lapsed ja lapselapsed, seejärel vanemad ja vanavanemad. Kui
abivajajal ei ole täisealisi lapsi või neil ei ole võimalik majanduslikel põhjustel ülalpidamist anda
või seda oleks neilt äärmiselt ebaõiglane nõuda, läheb ülalpidamiskohustus üle täisealistele
lastelastele. Ülalpidamist ei saa nõuda õdedelt ja vendadelt ja muudelt kaugematelt
sugulastelt. Täisealiste laste ees on inimesel õigus ülalpidamist saada oma abikaasalt, sh
lahus elavalt või lahutatud abikaasalt. Viimase puhul tekib ülalpidamiskohustus juhul, kui
ülalpeetava vanusest või terviseseisundist tingitud abivajadus oli juba abielu lahutamise ajal.
Sama
järjekorra
ülalpidamiskohustuslaste
paljususe
korral
ei
jagune
ülalpidamiskohustuse suurus võrdselt, vaid vastavalt isikute varalisele seisundile.
Sama järjekorra ülalpidamiskohustuslased on osavõlgnikud, mis tähendab, et
ülalpidamiskohustus võib suuremas osas või täielikult langeda ka vaid ühele ülalpidajatest.
Ülalpidamiskohustuse arvestamisel tuleks kohalikul omavalitsusel hinnata ülalpidajate võimet
ülalpidamist anda. Ülalpidamiskohustuslaste võimekuse hindamiseks on kohalike
omavalitsuste jaoks koostatud ka juhendmaterjal, vt täpsemalt Riigikantselei
hoolduskoormuse rakkerühma tellimusel koostatud ülalpidamiskohustuse analüüsist.
Õigus saada ülalpidamist võib tuleneda ka pereliikmete või teiste isikutega sõlmitud
kokkulepetest. Sellise kokkuleppe korral on ülalpidamislepingu sõlminud isik kohustatud
andma ülalpidamist enne abikaasa, täisealiste laste ja ülejäänud ülalpidamiskohustuslaste
järjekorra tekkimist. Ülalpidamise kohustus ei saa tuleneda testamendist, vaid
ülalpidamislepingust või vara kinkelepingust. Ülalpidamiskohustusega isikuks ei saa pidada
inimest, kelle kasuks on tehtud testament, sest testamendist tulenevaid varalisi õigusi saab
kasutada alles inimese surma järgselt ning testamenti võib korduvalt muuta ja tühistada.
Samuti võib esineda testamendi tühisuse aluseid, sundosa pärijaid või varal lasuvaid
kohustusi, mida testamendi tegemise ajal ei olnud võimalik hinnata. Küll aga saab
ülalpidamiskokkulepe olla pärimislepingus.
Ülalpidamiskokkulepe võib olla kinkelepingus. Kinkelepinguga on tegemist juhul, kui
kinkija kingib oma eluajal talle kuuluva vara, nt kinnisasja, kingisaajale. Erinevalt testamendist
läheb omandiõigus kohe üle kingisaajale. Ülalpidamiskohustus tuleb arvesse üksnes juhul, kui
see on määratletud kinkelepingu tingimustes. Kui kinkija soovib kinnisasja kasutada edasi oma
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eluasemena, siis on need kohustused seotud eluaseme tagamisega, mitte ülalpidamisega.
Isiklik kasutusõigus kantakse ka kinnistusraamatusse ja see kehtib ka kõikide järgmiste
omanike suhtes. Isegi juhul, kui kingisaaja müüb maha kinkija eluasemeks oleva kinnisasja, ei
ole uuel omanikul õigust kinkijat välja tõsta.
Kingisaaja poolsete kohustuste rikkumisel või kinkijast endast tulenevatel asjaoludel
on võimalik kinkelepingust taganeda. Kinkelepingust taganemine on lubatud siiski eelkõige
juhul, kui kingisaaja tegutsemine läheb vastuollu kinkija poolt kinkimisel soovitud
eesmärkidega. Pelgalt kinkija soovist ei piisa. VÕS § 268 kohaselt võib kinkija kinkelepingust
taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt tagasi nõuda, kui:
 kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles
jämedat tänamatust25;
 kinkija ei ole kinkelepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat
ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama26, välja arvatud juhul, kui kinkija on
ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja
maksab ülalpidamiseks vajaliku raha. Nimetatud põhjusel ei loeta kinkelepingut lõppenuks,
kui kingisaaja tasub ülalpeetava ülalpidamiseks vajaliku summa alates kingitud eseme
üleandmisest kuni kinkija surmani (VÕS § 268 lg 2);
 kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse, nt lubas
kingisaaja elu lõpuni kinkija eest hoolitseda, kuid otsustab ühepoolselt edaspidi seda
kohustust mitte täita.
Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või
pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Tuleb tähele panna, et tegemist ei
ole tähtajaga alates kinkelepingu sõlmimisest, vaid vastavast asjaolust teadasaamisest. See
tähendab, kui ähvardused või ülalpidamiseta jätmise olukord tekib näiteks alles 3 aastat pärast
kinkimist, siis on kinkijal siiski aasta jooksul pärast sellise sündmuse asetleidmist õigus
kinkelepingust taganeda ning kingitud asi tagasi nõuda. Seaduses on vaid üks erand – kui
kingitus on üle antud, ei või kinkija lepingust taganeda pärast kingisaaja surma.

Vaata mõiste „jäme tänamatus“ kohta lähemalt
https://www.riigiteataja.ee/oigusuudised/kohtuuudiste_nimekiri/1612
26 Vt kinkelepingu ja hooldekodu teenuse eest tasumise seose kohta Riigikohtu 3.06.2019 lahend nr 2-17-5184, p
12.
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