
 

 

 

Egon Veermäe 

peadirektor 

Sotsiaalkindlustusamet 

info@sotsiaalkindlustusamet.ee 

  

Teie    nr  

 

Meie  19.01.2018  nr 7-4/171713/1800311 

Omaosaluse vähendamine abivahendi soetamisel 

 

 

Austatud Egon Veermäe 

 

 

Õiguskantsleri poole pöördus [ ], kes ei olnud rahul Sotsiaalkindlustusameti 22.11.2017 

otsusega, mille kohaselt amet keeldus tema eestkostetavale vajaliku abivahendi soetamise 

omaosalust vähendamast. Avaldaja märkis, et isegi siis, kui riik tasub vajaliku abivahendi eest 

erandlikult tavapärasest suurema summa, pole tal võimalik omaosalust maksta.  

 

Leian, et Sotsiaalkindlustusamet pole järginud hea halduse põhimõtet, sest ei andnud avaldajale 

piisavalt põhjalikke selgitusi abivahendi omaosaluse vähendamise võimaluste kohta ega 

täpsustanud, mida tuleb teha taotluse puuduste kõrvaldamiseks. Peale selle on õigusvastane 

Sotsiaalkindlustusameti 22.11.2017 otsuse see osa, milles amet teatas, et jättis avaldaja taotluse 

rahuldamata põhjusel, et too ei esitanud piisavalt tõendeid. 

 

Kuna avaldajale võis jääda ebaselgeks, milles seisnevad tema taotluse puudused ja mida nende 

kõrvaldamiseks pidanuks ette võtma, teen Teile ettepaneku uurida välja, kas avaldaja soovib 

endiselt omaosalust vähendada ning sellisel juhul vaadata tema avaldus uuesti läbi. 

 

Juhin Teie tähelepanu veel sellele, et Sotsiaalkindlustusameti kodulehel on kirjas, et abivahendi 

soetamise omaosalust on põhjust vähendada siis, kui inimesel on selleks põhjendatud vajadus või 

ta saab toimetulekutoetust. Seega ei ole kõiki seaduses sätestatud omaosaluse vähendamise 

aluseid kodulehel välja toodud. Samuti napib selgitusi Sotsiaalkindlustusameti välja töötatud 

erandi taotluse vormis. Sestap soovitan Teil edaspidi Sotsiaalkindlustusameti kodulehel avaldada 

abivahendi omaosaluse vähendamise kõik alused ja nende erinevusi täpsemalt selgitada. Peale 

selle soovitan lisada omaosaluse vähendamise taotluse vormi asjakohased täpsustused, mis 

muudaksid taotlemiseks vajaliku teabe ja dokumentide esitamise võimalikult arusaadavaks. 

 

Sotsiaalkindlustusametile 13.10.2017 saadetud e-kirjas väljendas avaldaja soovi, et tema 

eestkostetav saaks vajaliku abivahendi omaosalust tasumata. Amet palus 18.10.2017 e-kirjas 

avaldajal esitada perearsti tõendi koopia ja volikirja ning selgitas talle, et omaosalust võib 

vähendada siis, kui taotlejale või tema perekonnale on viimase aasta jooksul makstud 

toimetulekutoetust. Teistest sotsiaalhoolekande seadusega (SHS) ette nähtud võimalustest amet 

avaldajat kirjalikult ei teavitanud. Samuti ei selgitanud amet, milliseid dokumente oleks inimene 

pidanud veel esitama. Kuna avaldaja ei saatnud Sotsiaalkindlustusametile ühtegi põhjendust ega 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/abivahendid#Erisuse%20taotlemine
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Abivahendid/taotlusvorm.docx
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017066
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dokumenti ning ameti andmetel polnud avaldajale ka toimetulekutoetust makstud, ei pidanud 

amet omaosaluse vähendamist põhjendatuks. 

 

Sotsiaalkindlustusamet võib inimese taotluse põhjal erandkorras vähendada abivahendi 

omaosalust viie protsendini abivahendi kogumaksumusest, kui inimese majanduslik olukord ei 

võimalda omaosalust tasuda, abivahendi soetamine tekitab inimesele liiga suuri lisakulusid või 

kui inimene ei ole mõnel muul põhjusel võimeline omaosalust täies ulatuses tasuma 

(SHS § 50 lg 9). Lisaks on sotsiaalkaitseminister 21.12.2015 määrusega nr 74 täpsustanud, et kui 

abivahendi vajajale või tema perekonnale on taotlemise kuul või sellele eelneval aastal makstud 

toimetulekutoetust, tuleb Sotsiaalkindlustusametil omaosalust alati vähendada. Sel puhul ei saa 

Sotsiaalkindlustusamet kaaluda, kas omaosalust vähendada või mitte.  

 

Niisiis võib abivahendi omaosalust vähendada ka siis, kui inimene ei saa toimetulekutoetust, ent 

omaosaluse tasumine käib talle muudel põhjustel üle jõu. Niisugusel juhul peab aga 

Sotsiaalkindlustusamet otsustamiseks teadma ka asjaolusid, mida saab tõendada vaid taotleja 

(kui suured on tema muud sissetulekud peale pensionide ja toetuste, igapäevased kulutused, 

abivahendi soetamisega seotud kulutused jne). 

 

Kui avaldaja pole taotlusega esitanud kogu vajalikku infot või kõiki tarvilikke dokumente, tuleb 

haldusorganil avaldajale lihtsalt ja arusaadavalt selgitada, mis tema taotlusest puudub ja mida ta 

peab tegema (haldusmenetluse seadus (HMS) § 5 lg 2 ja § 36 lg 1). Kõnealusel juhul pole 

Sotsiaalkindlustusamet seda nõuet täitnud.  

 

Õiguspäraseks ei saa pidada ka Sotsiaalkindlustusameti 22.11.2017 otsust jätta avaldaja taotlus 

omaosaluse vähendamiseks täies ulatuses rahuldamata. Õiguspärase otsuse tegemiseks tuleb kõik 

olulised asjaolud välja selgitada. Kui haldusorgan on taotluse esitajale teatanud, mis teavet ta 

avaldajalt ootab ja taotleja seda nõutud tähtajaks ei anna, tuleb lugeda taotlus puudulikuks ning 

jätta see läbi vaatamata (HMS § 15). Sotsiaalkindlustusamet tegi seevastu sisulise otsuse ja jättis 

taotluse täies ulatuses rahuldamata, kuigi kõiki otsustamiseks vajalikke asjaolusid välja ei 

selgitanud. 

 

 

Austusega 
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