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Täiendav seisukoht  
põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-2 
 
 
Austatud Kadri Nõmm 
 
 

Edastasite põhiseaduslikkuse järelevalve asjas nr 5-20-1 Riigikohtule saabunud arvamused 
ning andsite võimaluse esitada asjas täiendavaid seisukohti. Tallinna linn esitab lisaks eelnevalt 
saadetud seisukohale täiendava teabe ja ülevaate toetustest, mida Tallinna linn on kaebajale 
maksnud. 

1. Tallinna linna hinnangul ei ole vaidlust selles, et kaebaja on abi vajav isik. Kaebaja on 
sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) andmetel alates 2010. aastast Tallinna linna 
eelarvest makstavate sissetulekust sõltuvate toetuste järjepidev saaja. Alljärgnevalt annan 
ülevaate, millist abi ja toetusi on kaebajale antud. 

Sissetulekust sõltuvate toetuste maksmine kaebajale 2019. aastal 

2. Tallinna linn ei ole 2019. aastal teinud kaebaja esitatud sissetulekust sõltuva toetuse taotluse 
osas ühtegi negatiivset, s.o keelduvat otsust. Kaebaja iga taotluse alusel on talle ka 
sissetulekust sõltuvat toetust tulenevalt kaebaja esitatud kuludokumentidest makstud. 

3. 2019. aastal on kaebaja saanud igakuiselt Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande 
osakonna poolt Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise 
tingimused ja kord" alusel Tallinna linna eelarvest sissetulekust sõltuvaid toetusi (v.a juulis 
2019, kui tema taotlus (vastustaja poolt kohtule esitatud 22. augusti 2019 vastusega 
kohtunõudele) suunati Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande komisjonile 
läbivaatamiseks 15. augustil 2019, sest juulis 2019 komisjon enam kokku ei tulnud) ning toetus 
summas 20 eurot määrati augustis 2019. Samas esitas kaebaja ühekordse sissetulekust 
sõltuva toetuse saamiseks taotluse ka augustis 2019, mille alusel määrati talle ravimite 
maksumuse hüvitamiseks toetust summas 10 eurot. Seega ei vasta tõele kaebaja väide, et talle 
ei ole kompenseeritud juulis 2019 tehtud ravimite ja ortoosi ostuga seotud kulusid. 

4. Tallinna Linnavalitsuse 27.12.2012 määruse nr 82 "Sissetulekust sõltuvate toetuste 
maksimaalmäärad" kohaselt on sissetulekust sõltuvate toetuste maksimaalmäär tööealise isiku 
kohta kalendriaastas 250 eurot, kuid Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond 
on määranud kaebajale erandkorras vastavalt Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määruse nr 27 
"Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" § 8 punktile 2 sissetulekust sõltuvaid toetusi 
nimetatud piirmäära ületava summas, s.o 2019. aastal kokku 391,40 eurot, sh toitlustamine 
Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses, mille rahastamine toimub samuti sissetulekust sõltuvate 
toetuste vahenditest.  

5. Ka perioodil 2014-2018 on kaebajale makstud Tallinna linna eelarvest sissetulekust sõltuvaid 
toetusi toetuste kalendriaasta maksimaalmäära ületavas summas. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/427052014015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/427052014015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/409012013043?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/409012013043?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/427052014015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/427052014015?leiaKehtiv
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6. Kaebajale on 2019. aastal makstud Tallinna Kesklinna Valitsuse sotsiaalhoolekande 
osakonna poolt Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määruse nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise 
tingimused ja kord" alusel Tallinna linna eelarvest sissetulekust sõltuvaid toetusi järgmiselt:  

 

Toetuse 
andmise kuu 
2019. aastal 

Retseptiravimite 
kulude katmine 
(eurodes) 

Toitlustamine 
Tallinna 
Kesklinna 
Sotsiaalkeskuses 
(eurodes) 

Muud tervisega 
seotud kulud 
(eurodes) 

Toetuste 
summa kokku 
(eurodes) 

jaanuar 30 16,80 0 46,80 

veebruar 15 16 5 36 

märts 12 16,80 8 36,80 

aprill 15 16,80 5 36,80 

mai 14 17,60 6 37,60 

juuni 20 15,20 0 35,20 

august (sh 
toetused 
18.07.2019 
taotluse alusel) 

20 14,40 10 (korseti/ortoosi 
omaosaluse 
maksumuse 
kompenseerimine) 

44,40 

september 10 16,80 0 26,80 

oktoober 10 18,40 0 28,40 

november 19 16,80 0 35,80 

detsember 14 12,80 0 26,80 

 

Toitlustamise tagamine 

7. Kaebajale on võimaldatud igakuiselt (v.a juulis, kui toitlustamist ei toimu) soodushinnaga 
toitlustamine Tallinna Kesklinna Sotsiaalkeskuses, mille omaosalus kaebajale on 50 senti 
toidukord (ühel toidukorral kas praad ja magustoit või supp ja magustoit), kuna tegemist on isiku 
esmavajadusega. Samadel alustel on kaebajale tagatud toitlustamine Tallinna Kesklinna 
Sotsiaalkeskuses ka 2020. aastal. 

8. Kaebaja oli 2019. aastal lisatud ka Euroopa Liidu toiduabi saajate nimekirja. Kaebajal oli 
õigus saada ~15 kg toiduaineid Eesti Toidupanga kaudu kahel korral – 26. aprillil 2019 ja 29. 
oktoobril 2019 (kõigile abivajajatele maksimaalselt kaks korda aastas, kes on saanud kindlaks 
määratud perioodidel riiklikku toimetulekutoetust ja/või toetusi kohalikult omavalitsuselt). 
Vastustajale teadaolevalt kaebaja 29. oktoobril 2019 nimetatud toiduabile järele ei läinud ning ei 
teavitanud ka toiduabile järele mineku võimaluse puudumisest. Kaebaja läks toiduabile järele 
alles uue teavitamise järgselt järgmisel jagamiskorral 19. novembril 2019. 2020. aastal on 
kaebajal õigus saada Euroopa Liidu toiduabi 28. aprillil 2020. 

9. Varasemalt on kaebaja saanud toiduabi ka Eesti Toidupanga kaudu, viimati 6. juunil 2019, 
kuid edaspidi pole kaebaja seda enam soovinud (kaebaja sõnul on seal ebakvaliteetsed 
toiduained). Eesti Toidupanga kaudu oleks kaebajal õigus saada iganädalaselt toiduabi ka 
2020. aastal, kuid ta ei ole selleks soovi avaldanud. 

Isiku abivajaduse hindamine ning muu võimalik abi 

Linnaosa valitsuse sotsiaaltöötaja on juhtinud korduvalt kaebaja tähelepanu nii suuliselt kui ka 
kirjalikult (28. jaanuaril 2019, 8. veebruaril 2019, 1. märtsil 2019, 25. märtsil 2019 ning 21. 
oktoobril 2019) vajadusele hinnata tema abivajadust tervikuna, et pakkuda talle lisaks 
sotsiaaltoetustele ka sobivaid sotsiaalteenuseid, kuid sellest on kaebaja keeldunud. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/427052014015?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/427052014015?leiaKehtiv
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Kaebaja on olnud järjepidev riikliku toimetulekutoetuse saaja kuni juunini 2019. Edaspidi ei ole 
talle toimetulekutoetust olnud võimalik määrata, kuna tema töövõimetoetus suurenes ning 
arvestades tema eluasemekulusid, jääb talle toimetulekupiir kätte. 

 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Toomas Sepp 
Linnasekretär 
 
 
  
 
  
Koopia: Tallinna Kesklinna Valitsus 
   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristel Tina 645 7842 kristel.tina@tallinnlv.ee  

 

  


