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Isikute pöördumiste menetlemine 

 

 

Austatud linnapea  

 

Õiguskantsler uuris, kuidas Kohtla-Järve Linnavalitsus on 2017. aastal isikute pöördumisi 

menetlenud. 

 

Linnavalitsuse tegevuse õiguspärasuse hindamiseks palus õiguskantsler linnavalitsuselt teavet ja 

selgitusi pöördumiste menetlemise kohta. Lisaks paluti saata valikuliselt avaldusi ja 

linnavalitsuse vastuskirju, mis käsitlesid kohaliku omavalitsuse ülesandeid ja pädevust.1 Tänan 

Teid koostöö eest. 

 

Leian, et Kohtla-Järve Linnavalitsus on pöördumisi menetledes üldjuhul järginud isikute 

põhiõiguste ja -vabaduste tagamise põhimõtet ning hea halduse tava. 

 

Linnavalitsuse tegevuses ilmnes ka puudujääke. Nii pole linnavalitsus märgukirjadele ja 

selgitustaotlustele vastamisel alati kinni pidanud seaduses sätestatud tähtajast.2 Samuti ei vasta 

linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni otsused sotsiaaltoetuste ja -teenuste maksmisest keeldumise 

kohta  haldusakti vorminõuetele.3 Lisaks ei andnud linnavalitsus haldusakti korraldatud 

jäätmeveost mittevabastamise kohta.4 

 

Seetõttu soovitan linnavalitsusel: 

- järgida isikute pöördumiste menetlemisel seaduses sätestatud tähtaegasid; 

                                                 
1 Õiguskantsleri Kantselei 21.08.2017 teabe nõudmisele nr 7-8/171031/1703552 ja 13.10.2017 täiendavale teabe 

nõudmisele ning 09.03.2018 täiendavale teabe nõudmisele vastas Kohtla-Järve Linnavalitsus 20.09.2017 kirjaga 

nr 2-5.1/1993-1 ja 21.11.2017 kirjaga nr 2-5.1/1993-3, 15.01.2018 kirjaga ning 16.03.2018 kirjaga nr 2-5.1/1993-6. 
2 V.T. 15.01.2017 avaldusele K. Lutsu tänavale künnise paigaldamiseks vastas Kohtla-Järve Linnavalitsus  

06.06.2017 kirjaga nr 2-5.7/159-1. J.P. 29.09.2016 avaldusele korterelamu küttesüsteemis alternatiivkütte 

paigaldamiseks vastas Kohtla-Järve Linnavalitsus 04.07.2017 kirjaga nr 2-5.5/1103-1. G.D. avaldusele 06.06.2017 

linnatänavale mootorsõidukite kiirust piiravate märkide paigaldamiseks vastati 20.10.2017 kirjaga nr 2-5.20/1411-1. 

KÜ Vahtra 15a pöördumisele 23.03.2017 juurdepääsutee remontimise kohta vastas Kohtla-Järve Linnavalitsus 

06.07.2017 kirjaga nr 2-5.5/747-1. 
3 Sotsiaalkomisjoni 27.01.2017 otsus nr 1.1/4 T.K. 23.01.2017 kulutuste osalise kompenseerimise avalduse kohta; 

sotsiaalkomisjoni 27.01.2017 otsus nr 1.1/4 S. D. 23.01.2017 tervise parandamise kulutuste kompenseerimise 

avalduse kohta; sotsiaalkomisjoni 16.06.2017 otsus A.U. 07.06.2017 toimetulekutoetuse avalduse kohta.  
4 J.L. 08.05.2017 taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks.  

https://okkdelta.just.sise/dhs/faces/jsp/dialog/container.jsp#fpKIvCeB
https://okkdelta.just.sise/dhs/faces/jsp/dialog/container.jsp#cTTPzf6i
https://okkdelta.just.sise/dhs/faces/jsp/dialog/container.jsp#cTTPzf6i
https://okkdelta.just.sise/dhs/faces/jsp/dialog/container.jsp#8U2PSupE


2 

 

 

- lahendada isikute taotlusi kooskõlas haldusmenetluse nõuetega, s.t anda vormi- ja 

menetlusnõuetele vastav haldusakt, kui nt sotsiaaltoetuse taotlus või korraldatud jäätmeveost 

vabastamise taotlus jäetakse rahuldamata (sh teha haldusakt isikule ka korrektselt teatavaks). 

  

Märgukirja ja selgitustaotluse menetlemine 

 

Märgukirja ja selgitustaotlust tuleb menetleda märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning 

kollektiivse pöördumise esitamise seaduse (MSVS) kohaselt. 

 

Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva 

jooksul selle registreerimisest. Olenevalt vastuse keerukusest võib vastamise tähtaega pikendada 

kuni kahe kuuni. Hea halduse tava kohaselt tuleks isikut vastamise tähtaja pikendamisest ja 

pikendamise põhjusest teavitada esimesel võimalusel, kuid kindlasti ette nähtud esialgse 30 

kalendripäeva jooksul (MSVS § 6). 

 

Haldusmenetluse nõuete järgimine sotsiaaltoetuse ja -teenuse avalduse menetlemisel   

 

Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) § 2 järgi kohaldatakse sotsiaalhoolekande seaduses ettenähtud 

sotsiaalkaitsele sotsiaalseadustiku üldosa seaduse (SÜS) sätteid, arvestades SHS-s sätestatud 

erisusi. Sotsiaalseadustikus ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust 

(HMS) ning seejuures arvestatakse sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi (SÜS 

§ 3 lg 6). 

 

Sotsiaalkaitsehüvitise (sotsiaaltoetus või -teenus) maksmine või andmine ning sellest keeldumine 

vormistatakse tavaliselt haldusaktiga (vt SÜS § 23 lg 2). SÜS § 25 lõike 1 järgi tehakse otsus 

sotsiaalkaitsehüvitise andmise kohta üldjuhul kümne tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase 

taotluse esitamist.  

 

Keelduvas haldusaktis tuleb mh märkida vastavad põhjendused ning korrektne vaidlustamisviide 

(SÜS § 26 lg 2 p 2, HMS §-d 56 ja 57).  Haldusakt ja soodustava haldusakti andmisest 

keeldumine peab olema kirjalikult põhjendatud (HMS § 56 lg 1). Haldusakti põhjenduses tuleb 

märkida haldusakti faktiline ja õiguslik alus. Inimene peab saama haldusakti põhjendusest teada, 

millistel kaalutlustel ta sotsiaalkaitsehüvitisest ilma jäetakse. Haldusaktis tuleb viidata ka 

võimalustele, kuidas inimene saab oma õigusi kaitsta, kui ta leiab, et keelduva otsusega on tema 

õigusi rikutud. Seega peab haldusaktis olema viide haldusakti vaidlustamise võimaluste, koha, 

tähtaja ja korra kohta (HMS § 57 lg 1). Vaidlustamisviide peab sisaldama selgitust nii vaide kui 

ka halduskohtule kaebuse esitamise võimaluste kohta.  

 

Sotsiaalkaitsehüvitise andmise või sellest keeldumise haldusakti peab isikule tegema teatavaks 

SÜS §-s 27 loetletud viisidel. Seda saab teha taotluses märgitud e-posti aadressil, posti teel 

lihtkirjaga taotluses märgitud aadressil ja ka hüvitise andja juures. 

 

Korraldatud jäätmeveost vabastamine 

 

Jäätmeseaduse (JäätS) järgi võib kohalik omavalitsus jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema 

taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest, kui on veendunud, et 

kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata (JäätS § 69 lg 4). Vabastamise otsuse tegemiseks ja 

tähtaja määramiseks peab linnavalitsus eelnevalt kohapeal kontrollima, et jäätmevaldaja 

korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud on tõesed ja võimaldavad isiku 

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016016
https://www.riigiteataja.ee/akt/129062017007
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015003
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016005
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017043
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korraldatud jäätmeveost vabastada (JäätS § 69 lg 42). Seega peab linnavalitsus ise kohapeal välja 

selgitama, kas kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata.  

 

 

Jäätmeseaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid 

(JäätS § 1 lg 4). Kohaliku omavalitsuse otsustus korraldatud jäätmeveost vabastamise ja 

mittevabastamise kohta kujutab endast haldusakti. See haldusakt peab olema põhjendatud ja muu 

hulgas tuleb korraldatud jäätmeveost mittevabastamisel ära tuua, kuidas kohalik omavalitsus 

jõudis veendumusele, et kinnistul elatakse või kinnistut kasutatakse. Haldusakti andmise 

menetlus lõpeb üldjuhul haldusakti teatavakstegemisega (HMS § 43 lg 1 p 1). Seega tuleb 

linnavalitsusel isiku taotluse alusel alustatud haldusmenetlus korrektselt lõpetada - anda 

haldusakt ja teha see isikule ka teatavaks. 

 

 

Austusega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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