
Riigikohtunik Tambet Tampuu eriarvamus Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 
kolleegiumi otsuse kohta kohtuasjas nr 5-18-7 

1. Ma ei nõustu kolleegiumi otsuse resolutsiooni ja põhjendustega ning leian, et õiguskantsleri 
taotlus oleks tulnud jätta täielikult rahuldamata. 

2. Kolleegiumi enamus on jätnud tähelepanuta Riigikohtu üldkogu 16. märtsil 2010. a 
põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 3-4-1-8-09 tehtud otsuse seisukohad, mida arvestades 
leian, et õiguskantseri etteheited Narva Linnavolikogu määruste vaidlustatud sätete kohta ei 
ole põhjendatud. 

3. Nimelt on kolleegium jätnud oma otsuses võtmata seisukoha selle kohta, kas õiguskantsleri 
taotluses ja kolleegiumi otsuse põhjendustes ning resolutsioonis käsitletud sotsiaalteenuste 
osutamine: 1) on Narva linna kui kohaliku omavalituse (KOV) üksuse kohustus tulenevalt 
sellest, et see on tema kui kohaliku omavalitsuse üksuse olemuslik ülesanne (põhiseaduse 
(PS) § 154 lg-s 1 nimetatud "kohaliku elu küsimus"); või 2) on tegemist Narva linnale 
seadusega pandud riiklike kohustustega PS § 154 lg 2 teise lause mõttes (vt KOV-i 
kohustuste sellise liigituse kohta Riigikohtu üldkogu eelviidatud otsuse p 52). 

Praeguses asjas oleks tulnud lähtuda Riigikohtu üldkogu eelviidatud otsuses avaldatud 
seisukohast, et seadused, mis kehtestavad KOV-i üksustele kohustusi, peavad määrama 
kindlaks, kas need kohustused on omavalitsuslikud või riiklikud, ning valitsema peab selgus, 
milline raha on omavalitsusüksusele ette nähtud kohaliku elu küsimuste otsustamiseks ja 
korraldamiseks ning milline seadusega pandud riiklike kohustuste täitmiseks (vt Riigikohtu 
üldkogu eelviidatud otsuse p-d 75 ja 94). PS § 154 lg 2 teises lauses on riigieelarve all silmas 
peetud riigieelarvet PS § 115 lg 1 tähenduses, s.o Riigikogu iga aasta kohta vastu võetud 
seadust, mis sätestab riigi kõik tulud ja kulud (vt Riigikohtu üldkogu eelviidatud otsuse  
p-d 76 ja 94). Olukord, kus omavalitsusüksus peab riiklike kohustuste täitmiseks leidma raha 
kohalike ülesannete arvel või tegema valiku, milliseid kohustusi täita, on PS § 154 lg 2 teise 
lausega vastuolus (vt Riigikohtu üldkogu eelviidatud otsuse p 74). 

Praeguse kohtuasja aspektist on oluline, kas seadusandja on sotsiaalteenuste osutamise  
KOV-idele kohustuslikuks tegemisel eelnimetatud põhimõtteid järginud. Leian, et mitte, sest 
seadustes ei ole sätestatud, kas õiguskantsleri taotluses ja kolleegiumi otsuse põhjendustes 
ning resolutsioonis käsitletud sotsiaalteenuste osutamine on KOV-i üksuste olemuslik 
ülesanne PS § 154 lg 1 mõttes või riigi kohustus PS § 154 lg 2 teise lause mõttes. 
Kolleegiumi otsuses viidatud sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) sätted, mis reguleerivad 
kõnealuste sotsiaalteenuste osutamist, sätestavad üksnes seda, et tegemist on kohaliku 
omavalitsuse üksuse korraldatavate sotsiaalteenustega. See aga võib tähendada nii selliste 
sotsiaalteenuste, mille osutamine on KOV-i olemuslikuks ülesandeks, osutamise korraldamist 
kui ka selliste sotsiaalteenuste, mis olemuslikult on riigi kohustused, osutamise korraldamist. 
Näiteks saab SHS § 17 lg-s 1 koduteenuse osutamise kohta öeldust järeldada, et KOV-idel on 
kohustus koduteenust osutada, kuid ei selgu, kas sellise teenuse osutamine on seadusandja 
arvates KOV-ide olemuslikuks ülesandeks PS § 154 lg 1 mõttes või riiklikuks ülesandeks 
PS § 154 lg 2 teise lause mõttes. Ka kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lg 1 sätestab 
üksnes KOV-ide kohustuse korraldada sotsiaalteenuste osutamist, sätestamata, kas 
sotsiaalteenuste osutamine on (seadusandja arvates) olemuslikuks ülesandeks või riigi 
kohustuseks. 



4. PS § 14 sätestab, et õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja 
kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. Eeltoodu ei tähenda seda, et KOV-idel on 
kõikide põhiõiguste ja -vabaduste tagamisel riigiga võrdsed kohustused. PS § 28 lg-st 2 
tulenevalt on riigi kohustuseks osutada abi vajavatele isikutele sotsiaalabi. PS § 28 lg 3 järgi 
soodustab riik vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. Ka mitmete Riigikogu 
ratifitseeritud rahvusvaheliste lepingute järgi on sotsiaalabi osutamise kohustus riigil.[1] 

Kolleegium on varem selgitanud, et kohalikud ülesanded võrsuvad kohalikust kogukonnast ja 
puudutavad küsimusi, mida on võimalik lahendada ühe kohaliku kogukonna piirides või 
mitme kogukonna piirides KOV-i üksuste kokkuleppe alusel (vt Riigikohtu 9. novembri 
2017. a otsus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas nr 5-17-8/8, p 62). Sotsiaalabi 
osutamise kohustust on kolleegiumi varasemas praktikas peetud riigi kohustuseks 
(vt nt 21. jaanuaril 2004. a põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas nr 3-4-1-7-03 tehtud 
otsuse p-d 14-20 ja 5. mail 2014. a põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasjas nr 3-4-1-67-13 
tehtud otsuse p-d 32, 48-51). 

Riigikohtu üldkogu on eelviidatud otsuse p-s 67 selgitanud: „Olulisi, s.t  PS § 154 lg 1 
kohaselt täitmist vajavaid kohalikke ülesandeid ei ole võimalik ammendavalt loetleda. Samuti 
võivad need erinevate omavalitsusüksuste puhul erineda, sõltudes omavalitsusüksuse 
eripärastest vajadustest, aga ka kohaliku kogukonna eelistustest. Tegemist on selliste kohalike 
ülesannetega, mille täitmist saab omavalitsusüksuselt konkreetses ajas ja ruumis mõistlikult 
eeldada. Olulised kohalikud ülesanded, nagu ka nende täitmise nõutav ulatus, on ajas 
muutuvad suurused. Need olenevad suurel määral üldisest sotsiaal-majanduslikust olukorrast 
ja ühiskonna heaolu tasemest.“ 

5. Kuna SHS-is ega muus seaduses ei sätestata, kas kõnealuste sotsiaalteenuste osutamise 
kohustus on kas Narva linna kui KOV-i olemuslikuks ülesandeks või siis riigi kohustuseks 
ning kuna riigieelarvest ei ole Narva linnale ette nähtud raha selliste teenuste osutamiseks, 
mis on riigi kohustusteks PS § 154 lg 2 teise lause mõttes, ei saa minu arvetes isegi juhul, kui 
tegemist olekski KOV-ide olemuslike ülesannetega, Narva Linnavolikogule ette heita seda, et 
tema määrustega kehtestatud õiguskantsleri vaidlustatud sätted on seaduse ja põhiseadusega 
vastuolus. Kuna kõnealuste sotsiaalteenuste osutamise kohustus on SHS-i sätetega pandud 
KOV-idele, ilma et seaduses oleks sätestatud, et tegemist on KOV-ide olemuslike ülesannete 
täitmisega, tuleb neid kohustusi eelduslikult lugeda riigi kohustusteks PS § 154 lg 2 teise 
lause mõttes. 

6. Eeltoodust tulenevalt leian, et kõikide õiguskantsleri taotluses ja kolleegiumi otsuse 
põhjendustes ning resolutsioonis käsitletud sotsiaalteenuste osutamine on riigi kohustus. 
Samas, nagu öeldud, võib seadusandja KOV-idele teha kohustuslikuks ka selliste 
sotsiaalteenuste osutamise, mis ei ole KOV-ide olemuslikeks ülesanneteks PS § 154 lg 1 
mõttes. Viimati nimetatud juhtudel aga tuleb PS § 154 lg 2 teise lause järgi selliste ülesannete 
täitmise kulu KOV-idele katta riigieelarvest (vt käesoleva eriarvamuse p 3). See tähendab, et 
riigieelarves peab olema selgelt ja läbinähtavalt kindlaks määratud see, kui palju ühe või teise 
kohalikele omavalitsustele pandud riikliku kohustuse täitmiseks raha eraldatakse 
(vt Riigikohtu üldkogu eelviidatud otsuse p 76 ja kolleegiumi eelviidatud kohtuasjas  
nr 5-17-8/8 tehtud otsuse p 71). Eeltoodud nõudeid ei ole käesolevas kohtuasjas vaidluse all 
olevate sotsiaalteenuste osutamise KOV-idele kohustuslikuks tegemisel järgitud. 

Kuna kõnealuste sotsiaalteenuste osutamiseks ei ole KOV-idele (sh Narva linnale) 
riigieelarvest eraldi rahastamist ette nähtud, on SHS-i sätted, mis kohustavad KOV-e 
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kõnealuseid sotsiaalteenuseid osutama, tulenevalt Riigikohtu üldkogu eelviidatud 
seisukohadest põhiseadusega vastuolus. Seetõttu oleks tulnud Narva Linnavolikogu 
vaidlusaluste sätete kehtestamist käsitada kui Narva linna vabatahtlikku otsustust osutada 
sotsiaalteenuseid tema enda määratud tingimustel (vt SHS § 14 lg 2). Ka eelnimetatud 
põhjusel oleks minu meelest tulnud õiguskantseleri taotlus jätta täielikult rahuldamata. 

7. Pean vajalikuks märkida veel seda, et SHS-i koostoimes teiste seadustega 
(nt tulumaksuseadusega), mis reguleerivad KOV-idele seadusega pandavaid kohustusi ja 
KOV-ide rahastamist, ei saaks pidada PS-iga kooskõlas olevaks ka juhul, kui olla nõus 
kolleegiumi enamuse seisukohaga, et kõnealuste sotsiaalteenuste osutamise kohustus on 
KOV-ide olemuslikuks ülesandeks PS § 154 lg 1 esimese lause mõttes. 

Nimelt on Riigikohtu üldkogu oma eelviidatud otsuses leidnud, et riik peab PS § 154 lg 1 
nõuete järgimiseks looma sellise omavalitsuslike ülesannete rahastamise süsteemi, mis 
võimaldaks igal üksikjuhul omavalitsuslike ülesannete rahastatuse piisavust ka hinnata 
(vt otsuse p 91). Riigikohtu üldkogu rõhutas samas otsuses, et need nõuded, mida PS § 154 
lg-st 1 tulenev õigus piisavatele rahalistele vahenditele omavalitsuslike ülesannete 
rahastamise süsteemile esitab, ei puuduta üksnes kohalike ülesannete rahastatuse taset. 
Selleks, et õigus piisavatele rahalistele vahenditele ei muutuks illusoorseks - ja 
enesekorraldusõigus tervikuna ei devalveeruks deklaratsiooniks -, peab riik PS § 154 lg 1 
nõuete järgimiseks Riigikohtu üldkogu arvates looma sellise omavalitsuslike ülesannete 
rahastamise süsteemi, mis võimaldaks igal üksikjuhul omavalitsuslike ülesannete rahastatuse 
piisavust ka hinnata. Vastasel juhul muutub üldjuhul võimatuks selle tuvastamine, kas 
omavalitsusüksuse õigust piisavatele rahalistele vahenditele on rikutud või mitte (vt otsuse 
p 70). 

Riigikohtu üldkogu leidis samas otsuses veel seda, et seadusandja ei ole PS § 154 lg 1 ja lg 2 
teise lause nõuetele vastavat kohalike omavalitsuste rahastamise korraldust kehtestanud, 
mistõttu ei saanud üldkogu selles kohtuasjas hinnata, kas Tallinna linnal või mõnel teisel 
omavalitsusüksusel on pärast omavalitsusüksustele laekuva tulumaksuosa vähendamist 
piisavalt raha minimaalselt vajalikus mahus, s.t kas omavalitsusüksuse õigust piisavatele 
rahalistele vahenditele on tulumaksuosa vähendamisega rikutud või mitte (vt otsuse p 92). 
Seetõttu tunnistaski Riigikohtu üldkogu samas otsuses, et kehtiv omavalitsusüksuste 
rahastamise korraldus tuleb osas, milles see ei võimalda hinnata tulumaksuseaduse § 5 lg 1 
p 1 muutmise sätte põhiseaduspärasust, tunnistada põhiseadusega vastuolus olevaks (vt otsuse 
p 93). 

Minu hinnangul ei ole seadusandja senini kehtestanud Riigikohtu üldkogu eelviidatud 
nõuetele vastavat KOV-ide rahastamise seadusandlikku süsteemi. SHS on küll kehtestatud 
pärast Riigikohtu üldkogu kõnealuse otsuse tegemist, kuid SHS ei reguleeri KOV-i 
rahastamist. Pärast Riigikohtu üldkogu eelviidatud otsuse tegemist ei ole seadusandja 
kehtestanud KOV-ide olemuslike ülesannete, mille täitmise seadusandja teeb neile 
kohustuslikuks PS § 154 lg 2 teise lause mõttes, täitmise tagamiseks sellist rahastamise 
mudelit, mis võimaldaks objektiivselt hinnata, kas KOV-ide tulubaas on selliste ülesannete 
täitmiseks piisav. 

Eeltoodust tulenevalt ei oleks kolleegiumil iseenesest olnudki võimalik hinnata, kas KOV-ide 
rahastamise sätted ja SHS-i sätted, mis teevad KOV-idele kohustuslikuks neile olemuslike 
ülesannete täitmise, rikuvad Narva linna kui KOV-i üksuse õigust piisavatele rahalistele 
vahenditele omavalitsuslike ülesannete kohustuslikuks täitmiseks. Sellist olukorda (mille on 



põhjustanud seadusandja jätkuv põhiseadusvastane tegevusetus) oleks minu arvates tulnud 
tõlgendada Narva linna kasuks ning mitte kohustada Narva Linnavolikogu täitma SHS-i 
nõudeid olukorras, kus KOV-ide rahastamise süsteem on jätkuvalt põhiseadusvastane. 

8. Minu meelest on alust karta, et üldkogu tõlgendatuna osutub SHS-i kohaldamine vähemalt 
osa KOV-ide jaoks (pole välistatud, et ka Narva linna jaoks) üle jõu käivaks. Ilmselt arvestas 
Narva Linnavolikogu kõnealuste sotsiaalteenuste osutamist määrustega reguleerides mh ka 
oma majanduslike võimalustega ning tal tekivad majanduslikud raskused Riigikohtu üldkogu 
otsusest nähtuvatele nõuetele vastavate õigusaktide täitmisel. 

Riigikohtu üldkogu on eelviidatud otsuses leidnud, et KOV-i õigust piisavatele rahalistele 
vahenditele on rikutud juhul, kui seadusega muudetakse mõne kohaliku ülesande täitmine 
kohustuslikuks või suurendatakse olemasolevate kohustuste täitmise kulusid ning seetõttu 
muutub omavalitsusüksuse omaülesannete rahastatus ebapiisavaks (vt selle otsuse p 69). 
Seetõttu võib kolleegiumi otsuse seisukoht anda KOV-idele tuge kohtuvaidluste algatamiseks 
riigi vastu juhul, kui KOV-idele seadusega kohustuslikuks tehtud sotsiaalteenuste rahastamine 
osutub ebapiisavaks (vt selle kohta Riigikohtu üldkogu eelviidatud otsuse p-d 69-73, 90-92). 
Need kohtuvaidlused jääksid eeldatavasti pidamata juhul, kui seadusandja kehtestaks 
põhiseadusele vastava KOV-ide rahastamise süsteemi. 

9. Mina (ja ilmselt ka kolleegiumi enamus) ei tea seda, mil määral on teiste KOV-ide poolt 
sotsiaalteenuste osutamise kohustuste täitmiseks kehtestatud õigusaktid kooskõlas seaduse ja 
põhiseadusega. Pole välistatud, et kolleegiumi käesoleva otsuse valguses on õiguskantsleril 
alust algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlusi ka teiste KOV-ide vastu. Samas võivad 
sotsiaalteenustesse puutuvate kohtuasjade menetlemise käigus ka kohtud algatada kolleegiumi 
otsuse seisukohtadele tuginedes põhiseaduslikkuse järelevalve kohtuasju mingi teise KOV-i 
kehtestatud õigusaktide kohta. Seetõttu on minu arvetes jätkuvalt oluline anda hinnang sellele, 
kas KOV-ide rahastamise süsteem on, arvestades selles pärast Riigikohtu üldkogu eelviidatud 
otsust tehtud muudatusi, kooskõlas põhiseadusega või mitte. 

Tambet Tampuu 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 
 

[1] Vt selle kohta täpsemalt Vallo Olle. Valdade ja linnade korraldatavate kohustuslike 
kohalike sotsiaalteenuste probleeme.- Juridica nr 1, 2019, lk-d 32 ja 33. 


