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Õiguskantsleri poole pöördus avaldaja, kes palus hinnata Tartu Linnavolikogu 26.06.2014 

määruse nr 30 „Puudega lapse perele sotsiaalteenuse osutamise tingimused ja kord“ 

põhiseaduspärasust.  

 

Analüüsinud sotsiaalhoolekande seaduses (edaspidi SHS) sätestatud kohaliku omavalitsuse 

kohustusi, leian, et igal kohalikul omavalitsusel: 

 

- tuleb hinnata tema poole abi saamiseks pöördunud isiku abivajadust ja selgitada välja, 

milline abi aitab isiku toimetulekut parandada; 

- tuleb korraldada SHS 2. peatüki 2. jaos sätestatud sotsiaalteenuse andmist, kui see aitab 

konkreetse inimese toimetulekut parandada; 

- peab olema määrusega kehtestatud, kuidas konkreetses omavalitsuses 

sotsiaalhoolekandelist abi, sh kõiki SHS-s sätestatud kohaliku omavalitsuse 

sotsiaalteenuseid, seaduses ettenähtud abivajaduste korral võimaldatakse. 

 

Tartu Linnavolikogu on reguleerinud oma 26.06.2014 määrusega nr 30 (edaspidi määrus) 

sotsiaalteenuste osutamist vaid raske või sügava puudega lapsele. Erineva abivajadusega 

sihtgruppidele sotsiaalteenuste osutamist võib reguleerida erinevates õigusaktides, kuid tagada 

tuleb aktide sisuline vastavus SHS-s sätestatule. Seaduse järgi tuleb lapse 

rahvastikuregistrijärgsel omavalitsusel tema abivajadust hinnata ning vajadusel osutada talle 

tugiisikuteenust ka väljaspool kodu. Seetõttu ei ole SHS-ga ja seeläbi põhiseaduse (edaspidi PS) 

§-ga 3 ja § 154 lõikega 1 kooskõlas: 

- määruse § 3 lg 2, mis välistab sotsiaalteenuse osutamise lapsele, kes küll 

rahvastikuregistri järgi on registreeritud Tartu linna, kuid kes tegelikult seal ei ela, ja 

lapsele, kelle vanem ei ole registreeritud Tartu linna või seal tegelikult ei ela; 

- määruse § 3 lg 3, mille järgi osutatakse tugiisikuteenust vaid juhul, kui teenuse vajadus 

on märgitud lapse rehabilitatsiooniplaanis; 

- määruse § 6 lg 2, mis välistab tugiisikuteenuse osutamise lapsele erivajadustega laste 

koolis, lasteaias või rühmas viibimise ajal; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/429032016143?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/429032016143?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072016026
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- määruse § 6 lg 4, mille järgi üldjuhul osutatakse tugiisikuteenust kuni 150 tundi 

poolaastas, ent suurema abivajaduse korral saab teenust üle 150 tunni poolaastas vaid 

linna rahaliste vahendite olemasolul. 

Lisaks on Tartu linn rikkunud põhiseaduse §-s 3 sätestatud seaduslikkuse põhimõtet, jättes 

reguleerimata tugiisikuteenuse osutamise muude SHS §-s 23 nimetatud abivajaduste korral.  

  

Põhiseaduspärase korralduse saavutamiseks teen Teile järgmised ettepanekud: 

- muuta või tunnistada kehtetuks määruse § 3 lg 2 ja 3 ning § 6 lg 2 ja 4; 

- kehtestada üldaktiga kord, kuidas osutatakse Tartu linnas tugiisikuteenust kõikide  

SHS §-s 23 sätestatud abivajaduste korral.  

 

Kuna Tartu linnas puudub ühtne kord, mis reguleeriks sotsiaalhoolekandelise abi andmist 

kõikide sotsiaalteenuste osas, soovitan Teil analüüsida, kas olete kehtestanud ülejäänud SHS 2. 

peatüki 2. jao sotsiaalteenuste andmise korrad kooskõlas SHS-s sätestatuga.
1
 Vajadusel palun 

Teil kehtestada nõutav regulatsioon üldaktiga. 

 

Palun Teilt 25. oktoobriks 2016 vastust eeltoodud ettepanekute ja soovituste täitmise kohta.   

 

 

Sotsiaalhoolekandelise abi osutamine 

 

1. Põhiseadus kohustab riiki abistama inimesi teatud sotsiaalsete riskide (sh puue, vanadus, 

puudus, lapsega pere) ilmnemisel. Need normid kannavad endas sotsiaalriigi põhimõtet ning 

loovad eeldused, et igaüks saaks elada põhiseaduses sätestatud õiguste, vabaduste ja kohustuste 

raames.  

 

Põhiseaduse §-st 14 tulenevalt lasub seadusandjal kohustus luua reeglistik, mis tagab võimaluse 

kasutada põhiõigusi ja -vabadusi ka sotsiaalselt keerulistes oludes. Riigi abi sotsiaalsete riskide 

puhul ei pea olema piiramatu. Küll aga tuleb seadusandjal näha kogu riigis ette ühetaoline loend 

meetmeid, mis aitaksid kaasa põhiõiguste ja -vabaduste kasutamisele.  

 

Abimeetmete miinimumtaseme määramise kohustus tuleb riigile ka rahvusvahelisest õigusest. 

Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta artikkel 14 näeb ette riigi kohustuse edendada ja 

osutada sotsiaalteenuseid (nagu koduteenused, hooldekoduteenus, varjupaigateenus).
2
 Lapse 

õiguste konventsiooni artikkel 23 seab riigile kohustuse osutada abi puudega lapsele. Puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni artikkel 19 kohustab riiki tagama puuetega inimestele 

juurdepääsu mitmetele tugiteenustele, sh isikliku abistaja teenusele. Kuivõrd riik on kohustatud 

tagama kogu oma territooriumil vähemalt rahvusvahelise õigusega määratletud sotsiaalse kaitse 

miinimumtaseme, tuleb seadusandjal sätestada need abimeetmed, mis peavad riigis olema 

kõikidele vajadusel kättesaadavad.  

 

2. Nende kohustuste täitmiseks on seadusandja võtnud muu hulgas vastu sotsiaalhoolekande 

seaduse, millega reguleeritakse erinevate sotsiaalhoolekandeliste meetmete osutamist. Need 

jagunevad riigi- ja kohaliku võimu asutuste vahel. Seadus sätestab, milliste meetmete osutamise 

eest peab kumbki tasand hea seisma. 

 

                                                 
1
 Näiteks pakub Tartu linn võlanõustamisteenust, kuid selle teenuse osutamise korda Tartu linn üldaktiga 

reguleerinud ei ole. 
2
 Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee otsused ja järeldused, art 14, lk 107. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115052015002
https://www.riigiteataja.ee/akt/229052012002
https://www.riigiteataja.ee/akt/24016
https://www.riigiteataja.ee/akt/24016
https://www.riigiteataja.ee/akt/204042012006
https://www.riigiteataja.ee/akt/204042012006
http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=2&page_id=4381
http://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168049159f
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3. Küsimusele „Kellele ja millist abi tuleb omavalitsusel osutada?“ vastab SHS 2. peatükk. 

Esmalt tuleb SHS § 15 lg 1 järgi omavalitsusel hinnata tema poole pöördunud isiku abivajadust 

ehk selgitada välja, kas ja miks inimene iseseisvalt toime ei tule. Seejärel tuleb omavalitsusel 

hinnata, milliste konkreetsete meetmetega saaks neid probleeme lahendada.  

 

Seadusandja peab inimesele sotsiaalteenuste osutamist tema rahvastikuregistrijärgse elukoha 

kohaliku omavalitsuse kohustuslikuks ülesandeks (kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse     

§ 6 lg 1 ja SHS § 5 lg 1). Samuti on seadusandja sätestanud SHS 2. peatüki 2. jaos omavalitsuse 

korraldatavate sotsiaalteenuste loetelu. Kuivõrd kohustus teatud abimeetmete (sh abi vanaduse 

korral, isikliku abistaja teenus) osutamiseks tuleneb põhiseadusest ja rahvusvahelisest õigusest, 

ei saanud seadusandja jätta SHS 2. peatüki 2. jaos sätestatud sotsiaalteenuste osutamist 

omavalitsuse vabatahtlikuks ülesandeks.
3
 

 

Sotsiaalteenuste osutamise kohustuslikkus tähendab, et omavalitsus saab seaduses sätestatud 

põhimõtteid silmas pidades küll valida, millist meedet mil määral konkreetsele abivajajale 

pakkuda, ent omavalitsusel pole õigust otsustada, kas ta üldse SHS 2. peatüki 2. jao teenuseid 

osutab. Nii ei saa omavalitsus näiteks loobuda ega keelduda tugiisikuteenuse, 

sotsiaaltransporditeenuse või koduteenuse osutamisest oma vallas või linnas. Kui selles 

omavalitsuses on inimene, kelle abivajadust on võimalik mõne SHS 2. peatüki 2. jao teenusega 

katta, tuleb omavalitsusel inimesele seda teenust võimaldada. 

 

4. Vajaduspõhise abimeetme ja abistamise mahu otsustab kohalik omavalitsus 

haldusotsusega abivajaduse hindamise põhjal. Sobivaima abimeetme valikul ja abi ulatuse 

määratlemisel tuleb tal lähtuda nii SHS §-s 3 kui ka sotsiaalseadustiku üldosa seaduses (edaspidi 

SÜS) sätestatud põhimõtetest, sh inimväärikuse ja omavastutuse põhimõtetest, kohustusest 

lähtuda esmajoones isiku vajadustest. Eelistada tuleb abimeetmeid, mille abil suudaks isik 

edaspidi oma elu korraldada võimalikult iseseisvalt ning kasutada avalikke vahendeid säästlikult 

ja otstarbekalt. Seadus ei anna abivajajale õigust nõuda konkreetset teenust soovitud mahus, sest 

nii teenus kui selle maht või erinevate teenuste kombinatsioon sõltub konkreetsest juhtumist. 

Meetme ja abistamise mahu valikut mõjutavad nii abivajaja tegevusvõime, oskused, tervislik 

seisund, võimalused kui ka keskkond, milles ta viibib.
4
 Osutatava sotsiaalteenuse valiku ja mahu 

kaalutlused tuleb omavalitsusel kajastada haldusakti põhjenduses, kui haldusmenetluse seaduse 

(eelkõige §-de 55 ja 56) kohaselt tuleb sotsiaalteenuse osutamine vormistada kirjaliku 

põhjendatud haldusaktina.  

 

5. Lisaks konkreetsetele sotsiaalteenustele on seadusandja näinud ette sihtgrupid, kellele 

tuleb kohalikul omavalitsusel abivajaduse olemasolul teenust võimaldada. Nii peab omavalitsus 

olema valmis pakkuma isikliku abistaja teenust ja sotsiaaltransporditeenust abivajavatele 

puudega isikutele, kuid kohustuslik pole osutada seda teistele sihtgruppidele. Samas 

tugiisikuteenuse puhul võib olla abivajajaks nii täiskasvanu, last kasvatav isik kui ka laps 

(puudega või puudeta), kes vajab SHS § 23 lõikes 1 nimetatud probleemist tulenevalt olulisel 

määral kõrvalabi. Seda teenust tuleb vajadusel osutada kõikidele nendele sihtgruppidele. 

 

                                                 
3
 Sotsiaalteenuste osutamise kohustuslikkust on toonitatud korduvalt ka sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu 98 SE 

seletuskirjas. 
4
 Näiteks kui kahe pere lapsed ei saa sooja toitu, on nende perede abivajadus pealtnäha ühesugune – pakkuda lastele 

sooja toitu. Kuna abimeede peaks olema suunatud iseseisva toimetuleku suurendamisele, tuleks vaadata, kas perele 

on võimalik pakkuda meedet, mille abil nad tulevikus enam abi ei vaja. Näiteks depressioonis lapsevanemaga peres 

võib vajalik olla tugiisiku abi, kes motiveeriks ja õpetaks vanemat lastele sooja sööki tegema. Samas võib teine 

lapsevanem vajada hoopis koduteenuse kaudu abi küttepuude toomisel, kuna vanema puue ei võimalda küttepuid 

tuppa tuua ja seepärast sooja toitu teha.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/121062016003
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/123022011008
http://www.riigikogu.ee/download/66409b8c-b3d4-45ae-aa24-b2223090ff4d/old
http://www.riigikogu.ee/download/66409b8c-b3d4-45ae-aa24-b2223090ff4d/old
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6. Et abivajaja saaks selgesti aru tema elukohajärgse omavalitsuse poolt võimaldatavatest 

abimeetmetest ning samuti sellest, mida ta nende taotlemiseks ja saamiseks tegema peab, tuleb 

igal kohalikul omavalitsusel kehtestada sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (SHS § 14 lg 1). 

Ühtne kord loob abi andmiseks selge ja ühetaolise aluse. Seaduslikkuse põhimõttest tulenevalt 

peab määrusandja järgima temale antud volituse piire ning täitma seda nõutud ulatuses. Lisaks 

keelab PS §-st 3 tulenev seaduslikkuse põhimõte seaduses sätestatut teisiti reguleerida, sh 

seadusega sätestatust vähemas määras. Oluline on seegi, et korras saab vaid täpsustada seaduses 

sisalduvaid üldreegleid.
5
  

 

Abi andmise kord peab sisaldama käitumisjuhiseid vähemalt SHS 2. peatüki 2. jao teenuste osas. 

Korras võib üldiselt reguleerida kõikide sotsiaalteenuste ja -toetuste andmise reeglistikku. 

Samuti võib iga abimeetme kohta sätestada eraldi korra, kui see on vajalik ja tagab õigusselguse. 

Küll aga tuleb omavalitsusel lähtuda korra kehtestamisel seaduses sätestatud sotsiaalteenuste 

kirjeldustest nii sisu, eesmärgi kui ka kirjeldatud abivajaduse osas. Kui omavalitsus pakub 

elanikele omal algatusel muidki abimeetmeid, tuleb ette näha nendegi osutamise kord. Teiste 

abimeetmete pakkumisel on kohalikul omavalitsusel vabad käed meetme sisu, eesmärgi ja 

muude kriteeriumide määratlemise osas.  

 

Soovi korral võib kohalik omavalitsus sätestada määruses isikute grupid, kellele ta konkreetset 

teenust võimaldab, seejuures abivajadust eraldi hindamata. Nii näiteks võib omavalitsus 

otsustada, et eluruum tagatakse eelkõige asenduskodust lahkunud noortele, kellel puudub eluase. 

Sel juhul on omavalitsus n-ö ette hinnanud konkreetse sihtgrupi vajadust ega pea hakkama iga 

inimese abivajadust eraldi hindama. Küll tuleb omavalitsusel aga tagada, et selline gruppide 

loetelu jääks avatuks, sest kõiki abivajadusi pole võimalik lõplikult fikseerida. Seetõttu peab 

omavalitsus ette nägema võimaluse, et konkreetset teenust osutatakse ka muu SHS-s sätestatud 

abivajaduse ilmnemisel. 

 

 

Tugiisikuteenuse osutamine Tartu linnas 

 

7. Tartu Linnavolikogu määrus reguleerib tugiisikuteenuse osutamist raske või sügava 

puudega lapsele. Muu hulgas sätestab määrus, et: 

 

- sotsiaalteenus määratakse puudega lapsele, kelle enda ja kelle vanema elukohana on 

rahvastikuregistris registreeritud Tartu linn ja kelle tegelik elukoht on Tartu linnas 

(määruse § 3 lg 2); 

- tugiisikuteenus määratakse vaid lapsele, kelle teenuse vajadus on märgitud 

rehabilitatsiooniplaanis (määruse § 3 lg 3); 

- tugiisikuteenust ei osutata ajal, mil laps viibib erivajadustega laste koolis, lasteaias või 

rühmas (määruse § 6 lg 2); 

- linna rahaliste vahendite olemasolul võib teenuse maht olla suurem kui 150 tundi 

poolaastas, kui see on vajalik puudega lapse toimetuleku tagamiseks (määruse § 6 lg 4).  

 

8. SHS § 5 lg 1 kohustab isiku rahvastikuregistrijärgset kohalikku omavalitsust korraldama 

isikule sotsiaalteenuste osutamist. Seega tuleb abivajajavale lapsele abi anda tema 

rahvastikuregistrijärgsel omavalitsusel ning abi andmisel ei oma tähtsust ei lapse vanema 

registreeritud ega kummagi tegelik elukoht. Teised omavalitsused võivad inimest aidata, kuid ei 

ole selleks kohustatud (SHS § 5 lg 3). Kui omavalitsusele on teada, et abivajava lapse tegelik 

elukoht on teises omavalitsuses, tuleb isiku rahvastikuregistrijärgsel omavalitsusel selgitada tema 

                                                 
5
 RKPJVo 25.06.2009, 3-4-1-3-09, p 20. 
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vanemale kohustust hoolitseda enda ja oma alaealiste laste elukoha aadressi õigsuse eest 

rahvastikuregistris (rahvastikuregistri seadus § 39
1
). Kuni andmete muutmiseni peab isikule 

sotsiaalteenuseid osutama tema rahvastikuregistrijärgne omavalitsus ning lapsele abi andmine ei 

tohi sõltuda ei vanema sissekirjutusest ega lapse või tema vanema tegelikust elukohast. 

 

9. Kohalik omavalitsus peab hindama tema poole pöördunud isiku abivajadust, arvestades      

SHS § 15 lõikes 2 sätestatut. On mõistlik, kui omavalitsus kasutab juba isiku kohta tehtud aja- ja 

asjakohaseid dokumente, sh rehabilitatsiooniplaani. Samas ei ole seadusandja näinud 

tugiisikuteenuse saamise eeldusena ette rehabilitatsiooniplaani olemasolu, vaid ainult isiku 

tegeliku abivajaduse hindamist. Kuivõrd kõigil abivajajatel ei pruugi olla kehtivat 

rehabilitatsiooniplaani, samuti võib see olla tugiisikuteenuse vajaduse osas aegunud või 

asjakohaselt käsitlemata jäetud, ei saa omavalitsus välistada tugiisikuteenuse osutamist 

rehabilitatsiooniplaani puudumise tõttu. Kui isikul puudub rehabilitatsiooniplaan või 

rehabilitatsiooniplaanis ei ole märgitud tugiisikuteenuse vajadust, tuleb omavalitsusel endal 

hinnata isiku vajadust tugiisikuteenuse järele, selgitamaks välja, milline on isiku tegelik 

abivajadus taotluse esitamise ajal. (Tegelikust abivajadusest tuleb lähtuda ka 

sotsiaaltransporditeenuse puhul, kus seadusandja pole samuti näinud teenuse saamise eeldusena 

ette rehabilitatsiooniplaani olemasolu.) 

 

10. SHS § 23 lg 3 näeb ette tugiisikuteenuse, kui see on vajalik lapse arengu toetamiseks. 

Tugiisiku ülesandeks on abistada, juhendada ja motiveerida last. Vajadusel tuleb teenust osutada 

ka väljaspool lapse kodu. Koolidel ja lasteaedadel puudub kohustus pakkuda seal käivatele 

lastele tugiisikuteenust. Ka ei pruugi lasteaia või kooli personal suuta tagada kõigile lastele 

nende vajadustele vastavat hooldust, tuge ja abi, ning seda ka vaatamata väiksemale laste arvule 

rühmas või klassis. Sestap tulebki kohalikul omavalitsusel hinnata, milline on konkreetse lapse 

tegelik abivajadus konkreetses erivajadustega laste koolis, lasteaias või rühmas viibimise ajal 

ning osutada vajadusel tugiisikuteenust. Sealjuures on oluline vajalike abimeetmete osutamine, 

et tagada koolikohustuslikule lapsele põhiseaduslik õigus omandada haridust. 

 

11. Sotsiaalhoolekandelise abi andmisel tuleb esmajoones lähtuda konkreetse isiku 

vajadusest. Lisaks on abi andmisel, sh mahu üle otsustamisel, määravaks isiku ja tema pere 

võimalused ise teenuse eest osaliselt tasuda. Kõiki SHS-s ja SÜS-s sätestatud põhimõtteid 

arvestades ei saa üksikut abivajajat panna olukorda, kus tema saadava teenuse maht on eelnevalt 

kindlaks määratud ja omavalitsusel ei ole võimalik enam arvestada isiku konkreetset olukorda. 

Seega on määruse § 6 lg 4 seadusega vastuolus osas, milles see ei võimalda abi osutamisel 

lähtuda konkreetse inimese abivajadusest. 

 

12. Et määruse § 3 lõigetes 2 ja 3 ning § 6 lõigetes 2 ja 4 sätestatud tingimused kitsendavad  

SHS-s sätestatut ning määruses pole jäetud ka võimalust isiku tegeliku abivajaduse hindamiseks, 

on need sätted käsitletud osas vastuolus SHS-ga ning seeläbi PS §-s 3 ja § 154 lõikes 1 sätestatud 

seaduslikkuse põhimõttega. 

 

13. Lisaks pole Tartu linn vastu võtnud korda, mis reguleeriks tugiisikuteenuse võimaldamist 

teiste SHS §-s 23 nimetatud abivajaduste olemasolul (sh täiskasvanutele ja puudeta lastele).
6
 

Seega on Tartu linn reguleerinud tugiisikuteenuse osutamist vaid osade SHS §-s 23 sätestatud 

abivajaduste korral ning jätnud täitmata SHS § 14 lõikes 1 sätestatud volitusnormi ettenähtud 

ulatuses. Sellega on Tartu linn rikkunud seaduslikkuse põhimõtet, mis nõuab, et määrusandja 

                                                 
6
 Tartu linn pakub tugiisikuteenust faktiliselt veel teistelegi sihtgruppidele, kuid puudub regulatsioon selle teenuse 

osutamiseks. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122012016009
http://www.tartu.ee/?lang_id=1&menu_id=2&page_id=4376
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täidaks täpselt temale antud volituse ning annaks määruse ettenähtud ulatuses ja seadusandja 

sätestatud piire arvestades.  

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

Teadmiseks:  Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees 

            sotsiaalkaitseminister 

            riigihalduse minister 

           Eesti Linnade Liidu tegevdirektor 

            Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor 
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