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Õiguskantslerile esitatud pöördumistest ajendatuna uurisin Eesti Töötukassa praktika kooskõla  

haldusmenetluse seadusega tööturuteenuste otsuste tegemisel. Tuvastasin selles olulisi puudusi. 

 

Riigikogu ei ole tööturuteenuste ja -toetuste seaduse kehtestamisega leevendanud 

haldusmenetluse seadusest tulenevaid nõudeid tööturuteenuste otsuste tegemisel. Seetõttu tuleb 

Eesti Töötukassal järgida haldusmenetluse seaduse sätteid, kui inimest kohustatakse 

tööturuteenust kasutama või keeldutakse seda osutamast. Tööturuteenuste otsuste õiguspärasus 

on seda olulisem, et mõjuva põhjuseta tööturuteenuse kasutamata jätmine võib inimesele kaasa 

tuua sanktsioonid toetuste maksmise peatamise või lõpetamise või töötu staatuse kaotamise näol. 

 

Palun Teil edaspidi haldusmenetluse seadusest lähtudes 

- otsustada kirjalikult iga tööturuteenuse osutamine või mitteosutamine ning sellega 

kaasnevad õigused ja kohustused (nt teenuse maht) 

- põhjendada iga tööturuteenuse otsust 

- lisada otsustele vaidlustamisviited 

- märkida otsustele haldusakti andnud haldusorgan. 

 

Haldusmenetluse nõudeid tuleb järgida ka teistel juhtudel, kui Eesti Töötukassa viib läbi 

haldusmenetlust (näiteks töövõimetoetuse määramisel ja vähendamisel).  

 

1. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) § 9 lõikega 4 on antud Eesti Töötukassale 

(töötukassa) õigus teha otsus inimesele tööturuteenuse osutamise kohta. Ehkki sobivate 

tööturuteenuste välja selgitamine toimub üldjuhul töötukassa ja inimese koostöös, on lõppastmes 

töötukassa otsustada, kas tööturuteenust osutada ja kui, siis millist teenust. Sellise otsuse teeb 

töötukassa kaalumise tulemusel. Seega on iga otsus tööturuteenuse osutamise või mitteosutamise 

kohta kaalutlusõiguse alusel antud haldusakt haldusmenetluse seaduse (HMS) mõttes. Sama 

kinnitab ka kohtupraktika.
1
  

 

2. HMS § 35 lõike 1 järgi võib haldusmenetlus alata inimese taotluse alusel (sh suuliselt) või 

haldusorgani enda algatusel. Mõlemal juhul tuleb läbi viia haldusmenetlus, mis lõpeb haldusakti 

                                                 
1
 Nt Tallinna Halduskohtu  otsus asjas nr 3-13-2152.  

https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016005
https://www.riigiteataja.ee/akt/103012017023
https://www.riigiteataja.ee/akt/103012017023
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016005
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/detailid.html?id=149290592
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andmisega, kui ei esine muud HMS §-s 43 nimetatud haldusmenetluse lõppemise alust. See 

tähendab, et HMS-i nõuetele vastav kirjalik otsus tuleb töötukassal teha nii siis, kui 

tööturuteenuse saamiseks on taotluse esitanud inimene, kui ka juhul, kui algatus tööturuteenuse 

osutamiseks tuleb töötukassalt endalt.  

 

3. HMS § 55 lõige 2 näeb ette, et haldusakt antakse kirjalikus vormis. Erandid on võimalikud, 

kui seadus või määrus sätestab teisiti või kui haldusakt tuleb anda edasilükkamatu korralduse 

tegemiseks. Tööturuteenuste andmisel ei ole need erandid asjakohased. Seega tuleb otsus 

tööturuteenuse osutamise kohta teha kirjalikult. Kirjaliku vormi nõudest ei tulene kohustust 

vormistada haldusakt kindlal viisil. Oluline on, et järgitaks nõudeid, mille HMS (§-d 54-57) 

haldusaktile ette näeb.
2
 Ka TTTS § 1 lõige 3 nõuab HMS-i sätete kohaldamist tööturuteenuseid 

puudutavale haldusmenetlusele, kui TTTS-st erisusi ei tulene. 

 

4. On selgunud, et praktikas ei vormista töötukassa iga otsust tööturuteenuse osutamise või 

mitteosutamise kohta eraldi kirjaliku haldusaktina. Küll aga kajastub teave konkreetsele 

inimesele osutatavate tööturuteenuste kohta individuaalses tööotsimiskavas (TTTS § 10 lõike 2 

punkt  5). Olukorras, kus eraldi otsuseid tööturuteenuste kohta ei vormistata, saab individuaalset 

tööotsimiskava ennast pidada tööturuteenuse osutamise kohta tehtud kirjalikuks haldusaktiks. 

Seega tuleb kava koostamisel järgida HMS-i sätteid.  

 

5. Haldusakt peab andma inimesele selguse, mida ja millistel tingimustel on tema suhtes 

otsustatud ning millised õigused ja kohustused talle sellest tulevad. Seega võib olenevalt välja 

valitud tööturuteenusest otsustamist vajada ka tööturuteenuse osutamise periood ja maht ning 

teenuse osutaja (nt tugiisiku teenuse puhul). HMS § 60 lõikest 2 tulenevalt peab kõige olulisem – 

haldusaktiga antavad õigused või kehtestatavad kohustused – kajastuma haldusakti 

resolutiivosas.  

 

6. Seetõttu ei saa näiteks tööturuteenuse osutamise mahtu kokku leppida teenuse osutajaga 

sõlmitavas halduslepingus, jättes tööturuteenuse saaja protsessist kõrvale. HMS § 98 lõige 1 

lubab küll haldusakti andmise asemel sõlmida halduslepingu, kuid leping tuleb sõlmida 

inimesega, kellele haldusakt oleks muidu suunatud. Kui olulised küsimused lepitakse kokku 

kellegi teisega (nt üksnes tööandjaga), võetakse tööturuteenust saavalt inimeselt võimalus 

kasutada neid HMS-st tulenevaid õigusi (nt õigus ärakuulamisele, selgituste saamisele), mis 

aitavad tagada õiglast ja läbimõeldud haldusotsust. 

 

7. HMS § 56 nõuab haldusorganilt haldusakti põhjendamist. Kui haldusakt tuleb anda kirjalikult, 

tuleb ka põhjendus kirjalikult formuleerida. Eriti oluline on see kaalutlusotsuste puhul. Kohustus 

haldusakti põhjendada sunnib otsuse tegijat erinevaid argumente vaagima ning aitab seeläbi 

jõuda õiglasema otsuseni. Inimesele annab see võimaluse aru saada, miks selline otsus tehti, kas 

tema õigusi on seaduslikult kitsendatud ja kas tal oleks põhjust oma õigusi vaide- või 

kohtumenetluses kaitsta. Kui haldusakt on kohtus vaidlustatud, peab haldusakti põhjendus ka 

kohut veenma, et haldusorgan on kõiki olulisi asjaolusid ja huve arvestanud ning et kaalumine on 

toimunud ratsionaalselt.
3
  

 

8. Põhjendused peavad vastama küsimusele, milliseid asjaolusid ja huve otsuse tegemisel 

arvestati ning miks ja milline järeldus neist tehti. Vajalik on märkida ka haldusakti andmise 

                                                 
2
 Vt nt Riigikohtu halduskolleegiumi otsust asjas nr 3-3-1-33-03, p 15. Haldusakti vormistamise reeglite mõistmisel 

võib abiks olla ka Haldusmenetluse käsiraamat (A. Aedmaa jt): vormistamise kohta alates lk 294.  
3
 Vt nt Riigikohtu halduskolleegiumi otsus asjas nr 3-3-1-66-03, p 19.   

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-33-03
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/14765/9985568605.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-66-03
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õiguslik alus ehk viide õigusnormile. Kõik see kokku peab peegeldama otsuse tegija mõttekäiku 

ning veenvalt haldusakti saajale selgitama, miks just selline haldusotsus tehti.  

 

9. HMS-i nõuetele vastav põhjendamine ei tähenda pika ja keerulise teksti formuleerimist. 

Põhjendus ei pea olema pikem, kui on vaja haldusakti motiivide lihtsaks, selgeks ja loogiliseks 

lahti kirjutamiseks. Kui põhjendamist vajavate haldusaktide arv on väga suur, vajab läbi 

mõtlemist, kuidas leida tasakaal põhjendamiskohustuse täitmise ja sellega kaasneva töökoormuse 

ning haldusmenetluse efektiivsuse vahel. Riigikohus on rõhutanud, et HMS § 5 lõikest 2 tulenev 

efektiivsuse põhimõte seab küll piirid haldusakti motivatsiooni põhjalikkusele, kuid ei saa 

õigustada täielikku loobumist haldusakti põjjendamisest.
4
 Haldusorgan peab oma töö korraldama 

nii, et tal oleks võimalik HMS-st tulenevaid nõudeid täita. 

  

10. Töötukassa tööturuteenuste otsuste põhjendamise praktika ei ole HMS §-ga 56 kooskõlas. 

Mõnikord leiab tööturuteenuse osutamise motiivid küll individuaalsest tööotsimiskavast, kuid  

see tuleb välja lugeda n-ö ridade vahelt. Puudub terviklikult esitatud ja selge põhjendus, miks 

otsustati konkreetset tööturuteenust osutada või miks inimese taotlust teenuse osutamiseks 

kaalumise tulemusena ei rahuldatud.  

 

11. Põhjendamiskohustuse täitmiseks ei saa pidada hilisemat selgituste andmist kirja või e-kirja 

teel neile, kes seda eraldi küsivad. Säärane praktika tagaks põhjendamiskohustuse täitmise vaid 

valikuliselt. Lisaks ei vastaks see HMS § 56 lõikele 1, mis nõuab põhjenduste esitamist 

haldusaktis endas. Erandjuhul on selle sätte järgi võimalik põhjendused esitada sellises 

dokumendis, millele on haldusaktis viidatud ja mis on inimesele kättesaadav.  

 

12. Praegu puudub individuaalsest tööotsimiskavast ka HMS § 57 lõikega 1 nõutud viide 

haldusakti vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta. Kui seda teavet inimesele ei 

anta, ei pruugi ta teada, mida, mis aja jooksul ning kelle poole pöördudes ta vaidlustada saab. 

See aga piirab inimeste võimalusi oma õigusi tõhusalt kaitsta. Kuigi vaidlustamisviite 

puudumine ei mõjuta haldusakti kehtivust, annab selle puudumine HMS § 57 lõike 3 järgi 

mõjuva põhjuse vaidlustamise tähtaja ennistamiseks. Seetõttu on vaidlustamisviidet vaja ka 

haldusorgani enda jaoks.  

 

13. Viimaks, individuaalses tööotsimiskavas pole otsesõnu välja toodud, et haldusakti andnud 

haldusorganiks on töötukassa. Selle märkimine on oluline, kuna  HMS § 63 lõike 2 punkti 1 järgi 

on haldusakt tühine, kui sellest ei selgu haldusakti andnud haldusorgan. 

 

Palun Teil hiljemalt 28. juuliks 2017 teada anda, mida Te soovituse täitmiseks ette võtnud olete.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 
Angelika Sarapuu  693 8427 

Angelika.Sarapuu@oiguskantsler.ee 
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 Riigikohtu halduskolleegiumi otsus asjas nr 3-3-1-54-03, p 36. 

http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-3-1-54-03

