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Tänan sotsiaalkomisjoni matusetoetuse küsimuse arutamise ja kirjaliku vastuse eest.  

 

Plaan täpsustada Vabariigi Valitsuse 06.02.2015 määrust nr 16 nii, et oleks selge, kas 

matusekulude kandmisel toetatakse inimest lahkunu või matuse korraldaja elukoha järgi, on 

õiguspärane viis tõstatatud probleemi lahendamiseks. Nii ei teki edaspidi enam olukorda, et 

inimene jääb matusekulude kandmisel abita ainuüksi seetõttu, et valdade ja linnade praktika 

elukoha küsimuses erineb.  

 

Paraku pole valdadel ja linnadel kohustust aidata raskustesse sattunud inimest rohkem, kui 

kehtivad seadused ette näevad. Sellist kohustust ei tule kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 

§ 6 lõikest 1, mille järgi on omavalitsusüksuse ülesanne korraldada mh vallas või linnas 

sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist. Tegemist on 

pädevusnormiga. Valdade ja linnade kohustuste sisu sotsiaalabi andmisel on reguleeritud 

sotsiaalhoolekande seaduses. Sama kinnitab ka sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu 98 SE 

seletuskiri. 

 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõige 1 näeb ette, et sotsiaalteenuste, sotsiaaltoetuste, vältimatu 

sotsiaalabi ja muu abi andmist peab korraldama inimese rahvastikuregistrisse kantud elukoha 

järgne kohaliku omavalitsuse üksus. Seda normi sisustavad sotsiaalhoolekande seaduse järgmised 

sätted.  

 

Sotsiaalhoolekande seaduse 2. peatükk kirjeldab 13 sotsiaalteenust, mida vallad ja linnad on 

kohustatud oma elanikele korraldama. Nende hulgas pole nimetatud ühtki teenust, mis aitaks 

inimest matusekulude kandmisel. 

 

Sotsiaalhoolekande seaduse §-d 131−135 reguleerivad toimetulekutoetuse ja täiendava 

sotsiaaltoetuse maksmist. Toimetulekutoetus on mõeldud inimese esmavajaduste rahuldamiseks. 

Selle määramisel ei ole võimalik arvesse võtta lisakulu, mida inimesel tuleb kanda oma lähedase 

matmisel. 15-eurone täiendav sotsiaaltoetus on mõeldud toimetulekutoetust saanud lastega perele. 

Kumbki toetus ei aita matusekulusid kanda.  

 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 sisustab vältimatu sotsiaalabi mõiste. Selle sätte järgi on vältimatu 

sotsiaalabi selline abi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse. Seega on vald või 
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linn täitnud seadusega ette nähtud miinimumkohustuse, kui ta pakub vältimatut abi vajavale 

inimesele toitu, riietust ja ajutist majutust. Matusekulude kandmisel sellest abi pole.  

 

Sotsiaalhoolekande seadus ei näe ette muud abi, mida vallad või linnad peaksid oma elanikele 

pakkuma. Järelikult ei ole valdadel ega linnadel praegu lisakohustusi muu abi andmisel. Need 

kohustused on aga võimalik seadusega kehtestada. Põhiseaduse § 28 lõige 2 nõuab, et puuduse 

korral antava abi liigid, ulatus, saamise tingimused ja kord oleks kirjas seaduses. 

 

Mõistagi võivad vallad ja linnad maksta inimestele lisatoetusi või osutada sotsiaalteenuseid, mida 

seaduses pole ette nähtud. See on kohaliku omavalitsuse õigus, aga mitte kohustus. Niisiis ei ole 

vallad ja linnad kohustatud hätta sattunud inimesi toetama rohkem, kui seadus ette näeb. Kui vallad 

ja linnad on otsustanud vabatahtlikult sotsiaaltoetusi maksta või -teenuseid osutada, võivad nad 

ise kindlaks määrata, mis tingimustel, kellele ja kui palju abi anda. Niisiis ei saa raskustesse 

sattunud inimene (matusekulude kandmise tõttu või muul põhjusel) loota selle peale, et tema vald 

või linn pakub talle abi, mida seadus ette ei näe.  

  

Nendel põhjustel leian, et määruse täpsustamine on praegu oluline samm õiges suunas. Edaspidi 

tuleks seadust täiendada nii, et see sätestaks selgelt valdade ja linnade kohustused hätta sattunud 

inimeste aitamisel, mh matusekulude kandmisel.  

 

 

Lugupidamisega 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 
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