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Õiguskantsleri poole pöördus murega [ ] (edaspidi avaldaja), kuna Kiili vald keeldus oma 

10.01.2017 otsusega hüvitamast kulusid, mis tekkisid tal kui puudega inimesel arsti juures 

käimisega. 

 

10.01.2017 otsus on antud Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 määruse nr 8 „Kiili valla eelarvest 

sotsiaaltoetuste maksmise kord“ alusel. Selle määruse järgi on tegemist vabatahtliku toetusega, 

mille maksmise tingimused kehtestab kohalik omavalitsus ise. Juhtumit analüüsides ei nähtu, et 

vald oleks määruse rakendamisel eksinud. Samas pole Kiili vald õiguspäraselt menetlenud 

15.12.2016 esitatud taotlust avaldajale vajaliku sotsiaalteenuse võimaldamiseks ning on seeläbi 

rikkunud avaldaja õigusi. Vald jättis abivajajast teada saades nõuetekohase otsuse tegemata. 

 

Saite 15.12.2016 teada, et avaldaja vajab 23.12.2016 meditsiiniuuringutele minemisel kõrvalabi. 

Seega tuli Kiili vallal sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 15 järgi hinnata, kas ja milles seisnes 

avaldaja abivajadus ja kas vald peaks teda abistama. Isiku vajaduste väljaselgitamisel on 

sotsiaalabi andmise menetluses keskne roll, kuivõrd vajadusi teadmata ei saa pakkuda ka 

inimesele sobivaid lahendusi. 

 

Kuivõrd vald sai teada, et avaldaja vajas meditsiiniuuringule minemiseks kõrvalist abi, tuli vallal 

pärast abivajaduse väljaselgitamist abi andmise või andmata jätmise osas seisukoht kujundada. 

Oma otsus tuli vallal ka kirjalikult fikseerida. Seda nõuab nii sotsiaalseadustiku üldosa 

seaduse § 26, haldusmenetluse seaduse § 55 lg 2 kui ka Kiili Vallavolikogu 17.03.2016 

määruse nr 9 „Kiili valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste kord“ § 12 lg 7. Ainus kirjalik 

seisukoht avaldaja abipalve kohta oli valla 16.12.2016 vastus. Seda aga ei saa pidada 

haldusaktiks haldusmenetluse seaduse § 51 mõistes, sest see ei ütle, kas avaldajal oli või ei olnud 

õigust vallalt abi saada. Pelk tõdemus, et valla autot pole sel kuupäeval võimalik kasutada ning 

üldised selgitused vallalt abi saamise võimaluste kohta ei ütle, kas inimesel on õigus 

omavalitsuse abile või mitte. Samuti puuduvad sellel vastusel muud õiguspärase haldusakti 

tunnused (mh haldusakti põhjendus ja vaidlustamisviide).  

 

Kui kohalik omavalitsus leiab, et inimene vajab mõnda SHS 2. peatüki 2. jaos sätestatud 

kohaliku omavalitsuste kohustuslikku sotsiaalteenust, tuleb need inimesele kättesaadavaks teha. 

Kohalik omavalitsus võib osutada abivajajatele teenust ise või kasutada selleks näiteks 

https://www.riigiteataja.ee/akt/422122016058
https://www.riigiteataja.ee/akt/422122016058
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072016026?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015003#para26
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015003#para26
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102016005#para51
https://www.riigiteataja.ee/akt/429032016026#para12
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eraõiguslikku teenuseosutajat. Oluline on, et inimesel oleks vajadusel võimalik teenust kasutada. 

Vald ei tohi teenust vajavale inimesele selle korraldamisest keelduda põhjusel, et täisealisel 

abivajajal on olemas seadusjärgsed ülalpidajad. Ülalpidajatel on perekonnaseaduse järgi 

kohustus anda abi rahas ning abivajajale vajaliku teenuse korraldamine ei ole nende ülesanne. 

Samuti ei saa abi andmata jätta põhjusel, et inimene soovib abi päeval, mil vallavalitsus ei tööta. 

 

Kohalikul omavalitsusel tuleb vajadusel hinnata, kas inimesele on teenuse eest tasumine 

jõukohane (SHS § 16). Teenuse eest tasumise küsimuse lahendamisel tuleb perekonnaseaduses 

sätestatud ülalpidamise regulatsiooni silmas pidades kindlaks, kas ja mil määral peaksid 

ülalpidajad teenuse eest tasu maksmisel abivajajale toeks olema. 

 

Palun Teil ülaltooduga oma töös edaspidi arvestada. 

 

 

Austusega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kristi Ploom  6938417 

Kristi.Ploom@oiguskantsler.ee 

https://www.riigiteataja.ee/akt/121122016012

