
 

                     EELNÕU nr 5 

 

HALLISTE VALLAVOLIKOGU 

 

 

MÄÄRUS                    29. veebruar 2016 nr  

 

 

Sotsiaalkorteri eraldamise ja 

kasutamise kord 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 

37, sotsiaalhoolekande seaduse § 41  lõike 1 ja elamuseaduse § 8 punkti 2 alusel.  

§ 1.  Üldsätted 

 (1) Käesolev kord reguleerib Halliste valla omandis olevate sotsiaalkorterite 

taotlemist, üürile andmist ja kasutamist. 

 (2) Sotsiaalkorter on Halliste valla omandis olev erastamisele mittekuuluv eluruum, 

mis antakse üürile isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt 

võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.  

 (3) Sotsiaalkorteri üürile andmise otsustab Halliste Vallavalitsus. 

 (4) Sotsiaalkorteri haldamist korraldab Halliste Vallavalitsus. 

§ 2.  Sotsiaalkorteri taotleja 

 (1) Sotsiaalkorterit võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajav isik, kelle 

elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Halliste vallas (edaspidi taotleja). 

(2) Sotsiaalkorterit võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajav füüsiline isik, 

kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Halliste vallas, kuid kes 

tegelikult viibib või elab alaliselt Halliste valla haldusterritooriumil ning kellele 

vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaalabi. 

(3) Sotsiaalkorteri lühiajalist kasutamist võib taotleda vabade pindade olemasolul 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 nimetamata isik. 

§ 3 Sotsiaalkorteri taotlemine 

(1) Sotsiaalkorter antakse üürile järgmistele taotlejatele:  

 1) lastekodust või hooldekodust tagasipöördunud isikutele, kes enne 

hoolekandeteenusele suunamist elasid Halliste vallas;  

 2) kinnipidamiskohast vabanenud isikutelt, kes enne kinnipidamiskohta paigutamist 

elasid Halliste vallas;  

 3) vanuritele, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui viimatinimetatud ei 

suuda ei suuda täita neile perekonnaseadusega määratud ülalpidamiskohustust;  



4) puudega isikutele, kes vajavad vastavalt kohandatud eluruumi;  

5) orbudele; 

6) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole 

ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning sotsiaalkorteri 

eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist; 

7) erandina teistele isikutele valla sotsiaalkomisjoni ettepanekul. 

 

 (2) Sotsiaalkorteri taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles tuleb 

näidata: 

 1) andmed taotleja kohta; 

 2) andmed perekonna koosseisu kohta; 

 3) andmed sugulaste ja lähedaste kohta; 

 4) sotsiaalkorteri taotlemise põhjus; 

 5) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise kohta. 

 (3) Taotlusele lisaks alljärgnevad dokumendid: 

 1) tõend taotleja staatuse kohta (näiteks töötu, õpilane, vaegur); 

 2) tõend taotleja või tema perekonna sissetulekute kohta; 

 3) tõend taotleja või tema perekonna varandusliku seisu kohta; 

 4) vajadusel tõend taotleja tervisliku seisundi kohta; 

 5) muud sotsiaalkorteri taotlemise põhjendust tõendavad dokumendid. 

 (4) Esitatud taotluse vaatab läbi vallavalitsus ja teeb otsuse isiku sotsiaalkorteri 

taotlejana arvelevõtmise või sellest keeldumise kohta, samuti ettepaneku taotlejale 

sotsiaalkorteri üürile andmise kohta. 

 (5) Taotlejate arvestust peab sotsiaalhooldustöö spetsialist.  

§ 4.  Sotsiaalkorteri üürile andmine 

 (1) Sotsiaalkorteri üürile andmine toimub vallavalitsuse korralduse alusel. 

 (2) Vallavalitsus teeb taotlejale teatavaks kohustusest sõlmida üürileping 10 päeva 

jooksul. 

 (3) Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmib Halliste Vallavalitsus tähtajaga kuni üks aasta 

koos kohustustega vabastada eluruum pärast üürilepingu tähtaja lõppemist. 

 (4) Vajadusel võib vallavalitsus pikendada üürilepingu tähtaega. 

 (5) Sotsiaalkorteri üürilepingut pikendatakse juhul, kui isik on täitnud kõik 

üürilepingust tulenevad kohustused. Üürnikul on õigus uuesti sõlmida uus leping.  

 (6) Üürilepingut võib pikendada kuni üheks aastaks.  

 (7) Üürilepingut võib pikendada korduvalt.  

 (8) Sotsiaalkorteri üürilepingu pikendamiseks peab üürnik esitama avalduse 

vallavalitsusele vähemalt kaks nädalat enne sotsiaalkorteri üürilepingu lõppemist. 

Avalduse mitteesitamisel puudub isikul üürilepingu tähtaja möödumisel õiguslik alus 



sotsiaalkorteri kasutamiseks ja isik on kohustatud üürilepingu lõppemisel 

sotsiaalkorteri koheselt vabastama.  

 (9) Üürilepingu tähtaja pikendamisel lähtutakse: 

 1) regulaarsete sotsiaalteenuste osutamise vajalikkusest; 

 2) senise sotsiaalkorteri sobivusest ja vajalikkusest üürnikule; 

 3) sotsiaalkorteri üürniku panusest oma toimetuleku parandamisel; 

 4) eluasemekulude tähtaegsest tasumisest; 

 5) õigusaktidest ja üürilepingust tulevate teiste kohustuste täitmisest. 

 (10) Üürilepingu ennetähtaegne lõpetamine:  

 1) Sotsiaalkorteri üürilepingu võib üürnik ennetähtaegselt lõpetada, esitades vastava 

avalduse vallavalitsusele.  

 2) Vallavalitsus võib sotsiaalkorteri üürilepingu lõpetada ennetähtaegselt juhul, kui 

sotsiaalkorteri üürnik rikub üürilepingu tingimusi ja/või teiste üürnike rahu, teatades 

sellest üürnikule ette vähemalt kaks nädalat enne üürilepingu lõpetamist.  

§ 5.  Sotsiaalkorteri kasutamine 

 (1) Sotsiaalkorteri kasutamisega seotud kulud kannavad elanikud oma sissetulekutest. 

Kui sissetulekud ei ole küllaldased eluaseme eest tasumiseks, taotleb elanik 

sotsiaaltoetust. 

 (2) Elamuseaduse alusel võib vallavalitsus lõpetada sotsiaalkorteri üürilepingu 

ennetähtaegselt. 

§ 6.  Rakendussätted 

(1) Tunnistada kehtetuks Halliste Vallavolikogu 20.10.2010 määrus nr 12 

„Sotsiaalkorteri eraldamise ja kasutamise kord.“ 

  

(2) Määrus jõustub 1. aprillil 2016. 

 

 

 

 

Andres Rõigas 

Volikogu esimees 

        

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 



Seletuskiri 

 

Halliste Vallavolikogu määruse eelnõu  

„Sotsiaalkorteri eraldamise ja 

kasutamise kord“ juurde. 

 

 

1. Sissejuhatus 

 

Käesolev kord reguleerib Halliste valla omandis olevate sotsiaalkorterite taotlemist, 

üürile andmist ja kasutamist. 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel on volikogu 

pädevuses muud seadusega volikogu ainupädevusse antud küsimused. 

 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 41 lõike 1 kohaselt on eluruumi tagamine kohaliku 

omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi 

kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust 

olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi 

tagama. 

 

Elamusseaduse § 8 punkti 2 kohaselt kuulub kohaliku omavalitsuse volikogu 

võimkonda elamusuhete reguleerimisel tema haldusterritooriumil munitsipaalomandis 

olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise korra, sealhulgas hooldus- ja 

remondieeskirjade kehtestamine. 

 

Käesoleva määruse uue redaktsiooni väljatöötamise tingis kehtiva määruse 

01.01.2016. a jõustunud Sotsiaalhoolekande seaduse redaktsiooniga vastavusse 

viimine. 2016. aasta 1. jaanuaril jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse § 183 lõige 1 

tunnistas kehtetuks eelmise sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHS) ja jõustus uus 

sotsiaalhoolekande seadus. Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 93 lõikele 1 kehtib 

määrus muuhulgas kuni volitusnormi kehtetuks tunnistamiseni. SHSi § 183 lõikes 2 

nimetatud seaduse alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuse määrused 

kehtivad kuni käesoleva seaduse alusel vastu võetud määruste jõustumiseni, aga mitte 

kauem kui 2016. aasta 31. märtsini. 

 

2. Eelnõu sisu 

Uue eelnõuga on täpsustatud sotsiaalkorteri taotlemise tingimusi ning tehtud 

mõningad keelelised korrektuurid selguse huvides. 

Peamiseks muudatuseks on § 2, mis sätestab, kes võib taotleda sotsiaalkorteri saamist. 

Nimelt on sama sätte lõikes 2 toodud sisse ka isik, kelle elukoht registri andmetel ei 

ole Halliste vallas, kuid ta on eluaset hädasti vajav isik. Sellisel viisil on määrus 

kooskõlas uue sotsiaalhoolekande seaduse vältimatu sotsiaalabi andmise nõudega. 

§ 2.  Sotsiaalkorteri taotleja 

(1) Sotsiaalkorterit võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajav isik, kelle 

elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Halliste vallas (edaspidi taotleja). 



(2) Sotsiaalkorterit võib taotleda sotsiaalteenusena eluaset hädasti vajav füüsiline 

isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel ei ole Halliste vallas, kuid kes 

tegelikult viibib või elab alaliselt Halliste valla haldusterritooriumil ning kellele 

vastavalt sotsiaalhoolekande seadusele tuleb anda vältimatut sotsiaalabi. 

(3) Sotsiaalkorteri lühiajalist kasutamist võib taotleda vabade pindade olemasolul 

käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 nimetamata isik. 

Muudatus on tehtud ka § 3 lõike 1 punktis 6. Selle kohaselt antakse korter üürile ka 

isikule, kelle puhul sotsiaalkorteri eraldamata jätmine ohustaks isiku toimetulekut, elu 

ja tervist. Sellisel viisil on määrus kooskõlas uue sotsiaalhoolekande seaduse 

vältimatu sotsiaalabi andmise nõudega. 

§ 3 Sotsiaalkorteri taotlemine 

(1) Sotsiaalkorter antakse üürile järgmistele taotlejatele: 

6) isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole 

ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale soetama ning sotsiaalkorteri 

eraldamata jätmine ohustab isiku toimetulekut, elu ja tervist; 

 

3. Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused  

Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused puuduvad. 

 

 

4. Määruse jõustumine 

Määrus jõustub 01.04.2016.a. 

 

5. Eelnõu kooskõlastamine 

Käesolev määruse eelnõu on kooskõlastatud Halliste Vallavalitsuse 22.02.2016 

istungil. 

 

 

 

 

Kaisa-Karoliina Kokk 

Vallasekretär 

 

Monika Erreline 

Sotsiaalhooldustöö spetsialist 

 

 

 


