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I Sissejuhatus 

 
Määrus kehtestatakse  atmosfääriõhu kaitse seaduse § 161 lõike 3 alusel riigi eelarvestrateegia 
2022–2025 lisa 5 kohase meetme „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud 
leibkondadele“ (edaspidi meede) elluviimiseks.  
 
Meetme eesmärk on leevendada vähemkindlustatud leibkondadele energiahindade ootamatust 
kasvust tingitud mõju. Meetme eesmärgi saavutamiseks saavad vähemkindlustatud perekonnad 
taotleda toetust kohaliku omavalitsuse üksuselt (edaspidi KOV). 
 
Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõikele 1 on isikule kohustatud sotsiaalteenuste, 
sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist korraldama isiku rahvastikuregistrisse 
kantud elukoha järgne KOV. Praegusel juhul on aga energiahindade kallinemine tabanud üle 
Eesti enamikke peresid, kelle puhul võib KOVide meetmetest jääda väheks. Seetõttu on 
Vabariigi Valitsus pidanud vajalikuks täiendava riikliku meetme välja töötamist. Meede 
suurendab KOVide töötajate töökoormust perede taotluste menetlemisel, kuid võtab 
väiksemaks rahalist survet KOVidele maksta täiendavaid toetusi oma eelarvest. 
 
Atmosfääriõhu kaitse seadusesse lisatud § 161 lõikega 71 kohaselt võib sama paragrahvi lõikes 
3 nimetatud enampakkumisest saadud tulu kasutamise tingimustes ja korras ette näha, et 
toetuste taotlemisega seotud menetluse ja toetuste andmise korraldamisega seotud ülesandeid 
täidab KOV ning nende haldusülesannete kulude katmiseks võib saadud tulu kasutada. Sellega 
võimaldatakse kasutada meetme rahastamiseks heitkoguse ühikute enampakkumisel laekunud 
tulu ja määrata toetuste taotlemisega seotud menetluse ja toetuste andmise korraldamisega 
seotud ülesannete täitjaks KOVid. 
 
Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Rahandusministeeriumi finantsjuhtimise osakonna nõunik 
Andrus Jõgi (andrus.jogi@fin.ee) ja Euroopa Poliitika talituse nõunik Mari Lahtmets 
(mari.lahtmets@fin.ee). Juriidilist ekspertiisi teostas õigusosakonna jurist osakonnajuhataja 
ülesannetes Virge Aasa (virge.aasa@fin.ee) ja keelelist ekspertiisi teostas keeletoimetaja Sirje 
Lilover (sirje.lilover@fin.ee). 
 
  



II Eelnõu võrdlev analüüs 

 
Väga lühikese ajaga on oluliselt kasvanud elektri ja gaasi börsihinnad. Elektri kuine börsihind 
ulatus 2021. a veebruaris ajutiselt tasemeni 60 eurot/MWh (börsihinnad on siin ja edaspidi 
käibemaksuta), kuid juunist alates on vastav tase püsivalt ületatud (vt joonis 1). Börsihind 
jõudis septembris tasemeni 122 eurot/MWh, mis on kaks korda kallim kui aasta algul. 
Tarbijatest ca 45%-l on fikseeritud hinnaga elektrikulude pakett, mistõttu börsihinna tõusu 
mõju neile on olematu vähemalt fikseeritud hinnaga perioodi lõpuni. 
 
Joonis 1. Elektri kuu keskmine börsihind eurot/MWh1 2021 

 
 
Veelgi kiirema tõusu on läbi teinud gaasi börsihinnad, mis on kerkinud aasta alguse tasemelt 
oktoobriks 3,7 korda tasemele 66 eurot/MWh (vt joonis 2). Gaasi jaeturul on Eestis ca 48 tuhat 
koduklienti tarbimisega ca 730 GWh/a. 
 
 
 
  

 
1 https://www.nordpoolgroup.com/Market-data1/Dayahead/Area-Prices/EE/Monthly/?view=table  
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Joonis 2. Gaasi kuu keskmine börsihind eurot/MWh2 2021 

 
 
Gaasi kütusena kasutavad kaugkütte ettevõtjad on reeglina kooskõlastanud kaugkütte piirhinna 
selliselt, et see sõltub kütuse sisendhinnast. See tähendab, et soojusettevõtja saab kiirkorras 
kooskõlastada Konkurentsiametiga uue piirhinna, asendades hinnavalemis ühikukulu gaasile. 
Seega on gaasi hinnatõus jõudmas kiiresti kaugküttesse. 2020. a oli kaugkütte müügimaht 3,7 
TWh. Tegemist oli sooja aastaga, mistõttu võib eeldada käesoleval aastal mahu kasvu. Eestis 
on kokku 260 kaugkütte võrgupiirkonda. Piirkondades kasutatakse graafikul 2 näidatud 
kütuseid. 
 
  

 
2 https://www.getbaltic.com/en/market-data/prices-of-balancing-gas/?date_from=2021-01-01&display=table  



Joonis 3. Kaugküttes kasutatavad kütused 2020 

   
 
Kaugkütet tarbib ligi 48% peredest. Gaasi osakaal oli 2020.a kaugküttes ligi 18% ehk 2020. a 
660 GWh. Gaasiga kütvaid piirkondi on kokku ligi 50 tk, enamus väikesed piirkonnad. 
Hinnatipule eelnenud ajal oli gaasi hind ligi 25–30 eurot/MWh, sellest toodetud kaugkütte hind 
oli ligi 80 eurot/MWh (käibemaksuta). 
 
Kui 2021.a jaanuaris oli kaugkütte võrgupiirkondadest 43%-l hind kõrgem kui 65 eurot/MWh, 
siis oktoobri lõpuks on selliste piirkondade osakaal kasvanud 49%-le (vt joonis 4). Seejuures 
on kiire kasv toimunud ka elanike arvu poolest suures piirkonnas Tallinnas. 
 



Joonis 4. Kaugkütte piirhinnad võrgupiirkondade lõikes (käibemaksuta) 

 
 
Energiahindade tõus on olnud turuosaliste jaoks suhteliselt ootamatu ja äkiline, millele kiiret 
lahendust ei ole. Sedavõrd suur energiahindade tõus halvendab paljude perede toimetulemise 
võimet. Sellest lähtuvalt otsustas Vabariigi Valitsus 28. oktoobri 2021. a kabinetinõupidamisel 
luua kaks meedet mõjude vähendamiseks: 

 kompenseerida ajavahemikul 2021. a oktoober – 2022. a märts kõigile elektri 
lõpptarbijatele 50% võrguteenuse tasudest ja sellega kaasnev käibemaks; 

 luua meede leevendamaks energiakulude kiiret kasvu vähemkindlustatud peredele3 
ajavahemikus 2021. a september – 2022. a märts.  

 
Käesoleva määrus on ette nähtud viimati nimetatud meetme ellu viimiseks. Toetust antakse 

vähemkindlustatud peredele, kelle energia ühikuhinna kogumaksumus (koos käibemaksu 

ja muude tasudega) ületab vahemikus 2021.a september – 2022.a märts elektril 120 

eurot/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates4 78 

eurot/MWh (7,8 s/kWh). 
 
Eelnõu §-ga 2 määratakse toetuse sihtgrupp, kelleks on vähemkindlustatud perekonnad. 
Vähemkindlustatud tähendab, et nende perede sissetulek jääb allapoole Eesti 2021. a 
prognoositavat mediaan sissetulekut, milleks on prognoositavalt 1126 eurot5. 
Vähemkindlustatuse piiri arvutamisel võetakse arvesse perekonna koosseisu – esimese 
täiskasvanud liikme koefitsient on 1, iga järgmise vähemalt 14-aastase liikme koefitsient 0,5 ja 

 
3 28.10 2021. a kabinetinõupidamisel oli meede suunatud suhtelises vaheduses olevatele peredele ja 21.12 

kabinetinõupidamisel laiendati sihtgruppi vähemkindlustatud peredele kuni leibkondade mediaansissetulekuni. 
4 Kui vastavas kaugkütte piirkonnas oli kaugkütte MWh kogumaksumus 2021.a jaanuaris kõrgem kui 78 

€/MWh, võetakse kompenseerimise lähtekohaks vastava kaugkütte piirkonna 2021.a jaanuaris kehtinud 

kaugkütte MWh kogumaksumus. 
5 2020. aastal oli esimese leibkonnaliikme mediaan ekvivalentnetosissetulek Statistikaameti andmetel 1052 

eurot kuus. Arvestades sellele juurde Rahandusministeeriumi prognoosi kohase keskmise palga kasvu 2021. 

aastal 7%, tõuseb 2021. aasta mediaan ekvivalentnetosissetulek 1126 eurole. 
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kõigi alla 14-aastaste koefitsient 0,3. Korrutades sissetulekute piiri läbi iga perekonnaliikme 
koefitsiendiga, saame vastava leibkonna jaoks summa, millest väiksema netosissetulekuga 
pered on määruse mõistes vähemkindlustatud. 
 
Tabel 1. Perekonna suhtelise vaesuse piir olenevalt sinna kuuluvate isikute arvust 
 

Pereliikmete arv ja sissetulekupiir 

Näide   

1 

Näide 

2 

Näide 

3 

Näide 

4 

Näide 

5 

Näide 

6 

üle 14.a isikute arv 1 2 2 2 3 4 

alla 14.a isikute arv 0 0 1 2 0 0 

Toetuse maksmise sissetuleku piir 

(neto), millest allapoole jäädes toetust 
makstakse 1 126 € 1 689 € 2 027 € 2 365 € 2 252 € 2 815 € 

 
Perekonnaks loetakse käesoleva määruse tähenduses isikud, kes elavad samas eluruumis ja 
keda seob ühine majapidamine. Perekonna osaks loetakse ka isikud, kes ajutiselt viibivad mujal. 
Määravaks on nende peamine või alaline elukoht. See lähtealus on sama kui on kasutusel 
toimetulekutoetuse maksmisel vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõikele 7. 
Sotsiaalhoolekande seaduse § 131 lõigetes 8-12 toodud õpilaste perekonna koosseisu arvamise 
eritingimusi käesolevas määruses ette ei nähta ning nimetatud isikute puhul lähtutakse nende 
tegelikust peamisest või alalisest elukohast. 
 
Ühises eluruumis (majas, korteris) elavad isikud moodustavad üldjuhul ühe perekonna. 
Eluruumis võib ka elada isikuid, kes ei kuulu ühte perekonda. Seda juhul, kui neil on kindlaks 
määratud eraldi elamispind (vähemalt tuba või eraldatud osa toast), kusjuures osa ruumidest 
võib olla leibkondade ühiskasutuses, ning kui nad majandavad iseseisvalt, kasutades omaette 
rahalisi, toidu ja muu majapidamisressursse. Üldjuhul ei moodusta alla 18-aastased lapsed ja 
noorukid oma vanematest eraldi perekonda. 
 
Perekonna koosseis määratakse taotluse esitamise hetkega. Perekonna koosseis võib hüvitatava 
perioodi kestel muutuda, mistõttu on vajalik määrata üheselt selgelt, mis seisuga tuleks 
koosseisu arvestada. Näiteks kui taotluse esitamise hetkel on pere täienenud vastsündinu võrra, 
keda energia tarbimise perioodil veel ei olnud, siis võetakse ta siiski arvesse kui pereliige. 
 
Tabel 2. Allpool mediaansissetulekut olevate leibkondade arv ja nende osakaal6 
 

Maakond 

Leibkondi 

kokku 

Leibkondi, kelle 

sissetulek on alla 

mediaan ekvivalent 

netosissetuleku 

taseme 

Leibkondade 

osakaal 

Harju 246 764 122 268 50% 

..Tallinn 183 839 94 523 51% 

Hiiu 3 790 2 233 59% 

Ida-Viru 65 810 47 172 72% 

 
6 Statistikaamet EUROMOD, 2019.a 

 



Jõgeva 12 261 8 157 67% 

Järva 13 173 8 046 61% 

Lääne 9 153 5 826 64% 

Lääne-Viru 25 759 16 296 63% 

Põlva 10 301 6 605 64% 

Pärnu 35 943 22 592 63% 

Rapla 13 621 7 745 57% 

Saare 12 974 7 715 59% 

Tartu 62 420 34 799 56% 

Valga 12 258 8 577 70% 

Viljandi 19 399 12 209 63% 

Võru 15 182 10 250 68% 

Kogu Eesti 558 808 320 490 57% 

 
Puudub täpsem info selle kohta, milline on energiatarbimise profiil vähemkindlustatud peredel. 
Kõik sellised perekonnad ei pruugi siiski erinevatel põhjustel toetust saada – nt inimesed ei 
kasuta kaugkütet, osades piirkondades kaugkütte hindades kiiret kasvu ei ole toimumas, 60%-l 
elektritarbijatest on fikseeritud hinnaga elektrienergia pakett vms. Mediaan sissetulekut 
arvestades on potentsiaalselt võimalik toetust saada kuni 57% peredest ehk ca 320 000 perel. 
Tegelik toetuse saajate arv on väiksem, kuna paljudel juhtudel vähemkindlustatud peredel ei 
ole energiakandjate hind suurenenud sedavõrd, et toetust saada. Statistika ei võimalda kokku 
siduda perede sissetulekut ja tarbimislahendusi ning seetõttu ei ole võimalik öelda sihtgrupi 
täpset suurust. 
 
Sissetulekuna käesoleva määruse tähenduses käsitletakse tulumaksu seaduse § 12 ja § 23 lõikes 
3 nimetatud (olenemata nende Eestis maksustamise reeglitest) tulusid pärast maksustamist (sh 
palgatulu, pension, renditulu, ettevõtlustulu, dividendid) olenemata kas need on saadud Eestist 
või välismaalt. Sissetulekute hulka ei arvestata sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 2 ja 
3 nimetatud tulusid, sealhulgas lähedastelt saadud toetusi täies ulatuses. Kui viidatud seaduse § 
133 lõikes 3 on antud KOVile õigus mitte arvestada tulude hulka õppimist ja töötamist 
soodustavaid toetusi, kahjuhüvitisi või perekonna toetusi, siis käesolevas meetmes neid ei võeta 
arvesse ühegi taotluse puhul. See tagab ühtlasi, et KOVide sotsiaaltöötajatel on sissetulekute 
määramise metoodika juba eelnevalt selge. 
 
Kui taotleja esitab uue taotluse järgmisel perioodi eest toetuse saamiseks, viiakse uuesti läbi 
sissetulekute hindamine. 
 

Kui perekonnaliikmed on saanud sissetulekuid, mis on makstud mitmeks kuuks ette (nt 
vanemahüvitis, välja võetud II pensionisammas) või tagantjärele, võib arvestamise aluseks 
võtta taotlemisele eelnenud kuue kuu keskmise sissetuleku (sh arvestades ka erakorralist tulu). 
Kuue kuu keskmise sissetuleku arvestamise mõte on hinnata, kas pere sissetulek pikemal 
perioodil jääb siiski alla piirmäära ning oleks põhjendatud talle toetust maksta. Kui ühel kuul 
saadi ühekordselt sedavõrd kõrget sissetulekut, et ka kuue kuu keskmise tulemusena ületatakse 
toetuse määramisel aluseks võetavat sissetuleku piirmäära, siis vastava kuu eest toetust ei saa. 
Teiste kuude energiakulude kallinemise katteks on siis aga siiski võimalik toetust taotleda, sest 
arvesse võetakse üksnes selle kuu sissetulekud, mille energiakulude tarbimise katteks toetust 
küsitakse. 
 



Tulumaksustavad sissetulekud arvestatakse samasse perioodi, kus need TSD deklaratsioonide 
kohaselt on määratud, vastavalt laekumisele. Ehk kui näiteks septembris teenitud palk kantakse 
isikule üle novembri algul, siis on see novembri sissetulek. 
 

Eelnõu § 3 kohaselt antakse toetust 80 protsenti energiaarve sellest osast, mis ületab kuu 
keskmisena järgmisi väärtusi: 
1) elekter 120 eurot/MWh (12 s/kWh);  
2) gaas 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh);  
3) kaugkütte 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh), aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja 
võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari lõpu seisuga.  
 
Määrade leidmisel on aluseks võetud energiaallikate n-ö puhtad ühikuhinnad, milleni on 
energiahinnad ka enne käesolevat II poolaastat ulatunud: elektril 60 eurot/MWh (6 s/kWh); 
gaasil 30 eurot/MWh (3 s/kWh); kaugküttel 65 eurot/MWh (6,5 s/kWh) ning neile on lisaks 
arvestatud käibemaks, keskmiselt võrgutasud, taastuvenergiatasud (sh arvestades elektri puhul 
nende tasude vähendamise meetme mõjudega), aktsiis. Lävendtasemed on määratletud 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ekspertarvamust arvestades, lähtudes 
pikemaajalisest keskmisest ühikuhinna tasemest elektribörsil ja gaasibörsil; kaugkütte 
lävendhinna määratlemisel on arvestatud mh gaasi osakaalu kaugküttes. Kogukuludest 
lähtutakse seetõttu, et enamikel tarbijatel ei ole saadud arvetel tuvastatav kulude jaotus 
eelnimetatud komponentide lõikes. 
 
Leidmaks iga taotleja tarbitud energia keskmine ühikumaksumus, tuleb jagada vastava energia 
eest esitatud arve kogumaksumus (sh käibemaksuga, kuutasuga, aktsiisidega, 
taastuvenergiatasudega ja võrgutasudega ka siis, kui need on esitatud erinevate arvetega) 
tarbitud energia kogusega. 
 
Tabel 3. Elektrikulu kasvu leevendamise näited 

Näited Näide 1 Näide 2 

Tarbitud kogus (kWh) 100 400 

Kogukulu arvel (eurot) 20 100 

Ühikumaksumus s/kWh (kogukulu/kogus/100) 20 25 

Toetus ühiku kohta s/kWh (80% üle 12 s/kWh) 6,40 10,40 
Toetus eurodes kokku  
(toetus ühiku kohta x kogus /100) 6,4 41,6 

 
Tabel 4. Gaasikulu kasvu leevendamise näited 

Näited Näide 1 Näide 2 

Kogus (kWh) 2400 700 

Kogukulu arvel (eurot) 230 70 

Ühikumaksumus s/kWh (kogukulu/kogus/100) 9,58 10,00 

Toetus ühiku kohta s/kWh (80% üle 4,9 s/kWh) 3,75 4,08 
Toetus eurodes kokku (toetus ühiku kohta x 
kogus /100) 89,92 28,56 

 
Eelpool tabelites 2 ja 3 on toodud näited, kuidas arvutatakse toetust elektri- ja gaasikulude 
kasvu leevendamiseks. Sinisega on märgitud andmed, mida on vaja saada taotluse esitajalt. 
Kaugkütteseaduse § 9 lõike 1 alusel peavad alates 1. novembrist 2010. a Konkurentsiametiga  



kooskõlastama müüdava soojuse piirhinna igale võrgupiirkonnale eraldi soojusettevõtja 
(olenemata soojuse müügimahu suurusest), kes: 
1) müüb soojust tarbijale; 
2) müüb soojust võrguettevõtjale edasimüügiks tarbijale; 
3) toodab soojust elektri ja soojuse koostootmise protsessis. 
 
Seetõttu on võimalik kaugkütte puhul saada ühikuline piirhind kätte üldjuhul ka 
Konkurentsiametist iga kaugkütte piirkonna kohta7. Vastavalt kaugkütteseaduse § 9 lg 9¹ on 
soojusettevõtja kohustatud jälgima oma tegevusest sõltumatuid asjaolusid, mis mõjutavad 
soojuse hinda tarbijale, ja esitama Konkurentsiametile uue piirhinna kooskõlastamise taotluse 
hiljemalt 30 päeva jooksul, arvates asjaolu ilmnemisest, mis võib vähendada soojuse hinda 
tarbijale enam kui 5 protsendi võrra. Seega on lisaks soojuse müügihinna alandamisele 
reguleeritud ka piirhinna alandamisega seonduv. 
 
Tabel 4. Kaugküttekulude kasvu leevendamise näited 2021. a oktoobri eest 

Näited Näide 1 Näide 2 Näide 3 

Kogukulu arvel (eurot) 200 250 300 

Kaugkütte piirkond Kuldala Kopli liinid Kostivere 

Kaugkütte ühikumaksumus eurodes 31. jan 
(käibemaksuga) 62,14 79,91 84,52 
Kaugkütte ühikumaksumus eurodes 31. okt 
(käibemaksuga) 140,06 180,67 196,42 

Kaugkütte hind üle piirmäära eurodes* 62,06 100,76 111,90 
Toetus ühiku kohta eurot/MWh (80% üle 78 
€/MWh)* 49,65 80,61 89,52 

Koguarvest toetatav osa 35% 45% 46% 

Toetus kokku eurodes 70,90 111,54 136,73 
* piirmäär on 78 eurot/MWh, aga mitte vähem kui oli kaugkütte hind taotleja võrgupiirkonnas 2021. aasta jaanuari 
lõpu seisuga. 

 
Siiski on Eestis jätkuvalt üksikuid võrgupiirkondi, kus kehtivad KOVi kooskõlastatud soojuse 
piirhinnad, ja kes ei ole Konkurentsiametile kooskõlastamiseks esitanud oma hinnataotlust. Kui 
hinnatõus peaks toimuma sellises piirkonnas, peab toetuse taotleja esitama ka andmed kütte 
ühikulise maksumuse kohta taotletaval perioodil ja enne seda 2021. a jaanuaris, et arvutada 
välja hinnatõus ja toetus. Ka neis piirkondades arvestatakse toetust osale kaugküttearvest, 
lähtudes muuhulgas eespool toodud lävend-hinnatasemest. 
 
Toetust antakse perioodi 1. septembrist 2021. a  kuni 30. märtsini 2022. a (kaasa arvatud) 
energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks. Seega on taotlejal võimalik toetust saada 
maksimaalselt 7 kuu energiakulude eest. Vabariigi Valitsuse 28. oktoobri 2021. a otsuse 
kohaselt saab uuendatud andmete ja prognoosi alusel hiljemalt 2022. aasta veebruari lõpuks 
otsustada, kas hüvitamist jätkatakse ka 2022. aasta aprilli ja mai energiaarvete eest. 
 
Toetusele on määratud alam- ja ülempiir. Alampiir on 10 eurot taotluse kohta. Taotlejal on 
võimalus esitada väikeste mahtude puhul taotlus kuni 5 kuu peale kokku, et seda lävendit 
ületada. Piirmäär on seatud arvestusega, et taotluse menetluse kulud ei oleks kõrgemad kui 
makstav toetus. Ülemine piirmäär on 500 eurot kuu kohta. Maksimaalne toetus on määratud, et 

 
7 https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/soojus/kooskolastatud-soojuse-piirhinnad 



piirata suuremahulist toetuse andmist peredele, kelle varanduslik seis on võimaldanud sedavõrd 
kõrge elamiskulude kandmist juba enne energiakulude kallinemist või kelle tarbimiskulud 
ületavad oluliselt keskmist või kasutatakse energiat ka muudeks tegevusteks. 
 
Eelnõu § 4 kohaselt peab perekond toetuse saamiseks esitama taotluse oma elukohajärgsele 
KOVile koos sissetulekute ja kulude andmetega. Rahvastikujärgsel KOVil on terviklik 
ülevaade oma elanikest ja nende andmetest, neile mujalt meetmest makstud toetustest, kui ka 
vastutus pakkuda nende poole pöördunud isikutele ka muid teenuseid ja toetusi, kui see peaks 
vajalikuks osutuma. 
 
Käesolevas määruses loetakse alaliseks või peamiseks elukohaks perekonna 
rahvastikuregistrisse kantud elukohta. Kui taotleja tegelik elukoht erineb rahvastikuregistrisse 
kantud elukohast, peab taotleja esitama tõendid selle kohta (nt üürileping). Tõendit ei pea 
esitama, kui vähemalt üks perekonnaliige on elukohta rahvastikuregistri kohaselt sisse 
kirjutatud. Kui perekonnal on mitu elukohta, saavad nad taotluse esitada üksnes oma alalise või 
peamise elukoha kulude kasvu leevendamise toetuseks. 
 
Isiku peamine eluruum on eluruum, kus ta veedab (on pikema aja jooksul veetnud) suurema osa 
aastast või  suurema osa oma tööst (õpingutest) vabast ajast. Abielus või vabaabielus isiku 
peamine eluruum on see, kus ta veedab suurema osa partneri või/ja lastega koosoldud ajast. 
 
Perekonna koosseisu peab taotleja arvama kõik isikud, kes elavad samas eluruumis ja keda seob 
ühine majapidamine. Ka need liikmed, kelle rahvastikuregistri järgne sissekirjutus võib olla 
mujal. Seega näiteks koos elavad ja ühist majapidamist omavad abikaasad ei saa taotleda 
eraldiseisvalt kahe eluaseme hüvitamist ka siis, kui nad on rahvastikuregistri kohaselt oma 
sissekirjutised ära jaganud mitme elukoha vahel. Teisalt täiskasvanud tudeng, kes elab õpingute 
tõttu peamiselt eraldi elamispinnal, moodustab eraldi perekonna ning tal on võimalik ise toetust 
taotleda. Küll aga ei saa üks ja sama isik olla esindatud mitmes taotluses korraga. Kui 
lapsevanematel on lapsed ära jagatud selliselt, et elavad kord ühe ja kord teise vanema juures, 
tuleb need arvestada selle perekonna koosseisu, millise vanema juurde on arvestatud nende 
peamine elukoht. 
 

Hooldekodus viibivate isikute kulude katteks toetust taotleda ei saa. 
 
Toetuse taotleja peab esitama andmed nii perekonna kõigi liikmete sissetuleku kui ka nende 
eluaseme energiakulude kohta, mille kallinemise leevenduseks toetust taotletakse. Toetuse 
arvutamiseks on vajalik, et esitatud dokumendid sisaldaksid andmeid nii tarbitud energia 
koguse kui ka kogumaksumuse kohta.  
 
Kaugkütte puhul piisab üldjuhul, et esitatakse andmed arvel toodud kogumaksumuse kohta ja 
tuuakse välja kaugküttepiirkond. Seetõttu on aluseks võetud lähenemine, et vastava kuu kohta 
kasutatakse arvestuslikku hinda, mis tugineb Konkurentsiametis kooskõlastatud piirhindadel8. 
 
Tsentraalselt puudub ülevaade kehtivatest kaugkütte hindadest. Konkurentsiametil on olemas 
ülevaade kooskõlastatud piirhindadest koos otsuse kuupäevadega, aga mitte sellest, millal neid 
tegelikult rakendama hakatakse. Kaugkütteseaduse § 8 lõike 4 kohaselt peab soojusettevõtja 
avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt üks kuu enne selle kehtima 
hakkamist. Seega konkurentsiameti kooskõlastuse järgselt läheb veel vähemalt üks kuu, enne 

 
8 https://www.konkurentsiamet.ee/et/vesi-soojus/soojus/kooskolastatud-soojuse-piirhinnad  



uue hinna kehtima hakkamist. Üldjuhul rakendavad soojusettevõtted uut hinda alates 
kalendrikuu algusest. Näiteks kui Konkurentsiameti kooskõlastamise otsus on tehtud 25. 
novembril, hakkab uus piirhind üldjuhul kehtima tarbijale alates 1. jaanuarist. Seetõttu on ka 
käesoleva meetme osas otstarbekas arvestada, et kui kooskõlastamise otsus tehti kuu teises 
pooles (alates 20. kuupäevast), hakkavad uued hinnad üldjuhul kehtima ülejärgmise kuu 
algusest. See hoiab ära tarbetud taotlused kaugkütte kulude katmiseks olukorras, kus hinnatõus 
ei ole veel rakendunud. Välistatud ei ole siiski olukorrad, kus Konkurentsiameti piirhinna 
kooskõlastamise otsus on tehtud näiteks 10. kuupäeval ja soojusettevõtja rakendab seda hinda 
tegelikult ülejärgmisest kuust, kuid antud meetme osas loetakse see rakendatuks juba otsusele 
järgnevast kuust ja taotlejal on võimalik toetust saada. 
 
Osadel juhtudel võivad korteriühistud elanikele esitatud arvetel mitte välja tuua tarbitud või 
arvestuslikke energiakoguseid, mistõttu see ei võimaldaks välja arvutada energia ühikulist 
maksumust ega toetuse suurust. Sellisel juhul peab taotleja neid andmeid oma ühistult või 
korteriühistu valitsejalt paluma täpsustada. Ühistu puudumisel tuleb esitada siis maja arve ning 
taotleja eluaseme kulude osa arvestamise osa. 
 
Lisaks palutakse inimesel esitatavas taotluses üle kinnitada, et tema esitatud andmed on õiged, 
et samu kulusid ei kaeta topelt muust allikast (nt ei arvestata ettevõtluskuludeks) ning ükski 
märgitud pereliige ei ole esindatud mitme erineva perekonna koosseisus antud meetme raames. 
Keelatud ei ole osa eluaseme kulusid ettevõtluskuluna arvestada, küll aga peab taotleja 
proportsionaalselt vähendama käesolevass meetmesse esitatud energiatarbimise ja -kulu 
kogusummasid. 
 
Toimetulekutoetuse taotlejatel hüvitatakse eluasemekulusid KOVi seatud piirsumma piires. 
Seetõttu saavad nende energiakulud üldjuhul kaetud toimetulekutoetuse kaudu. Kui aga 
eluasemekuludele rakendatud piirsummade tõttu jääb osa energiakulusid toimetulekutoetuse 
meetme kaudu katmata, on vastavas ulatuses võimalik isikul taotleda nende kulude katmist 
käesolevast meetmest. Näiteks kui toimetulekutoetuse taotluses arvestati piirnormidest 
tulenevalt 70% eluasemekuludega (või energiakuludest, olenevalt kuidas KOV on piirmäärad 
seadnud), siis käesolevas meetmes tuleks energia kogukuludena ja kasutatud kogusena arvesse 
võtta 30% ehk kui näiteks elektriarve oli 70 eurot ja 500 kWh, siis antud meetme puhul võetakse 
kompensatsiooni arvutamisel aluseks kuluna 21 eurot ja kogusena 150 kWh. 
 
Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja 
taotlusele. Seejuures ei saa taotlust esitada tagasiulatuvalt taotluse esitamise kuupäevast 
rohkem kui viis kuud varasema energia tarbimise kuu kohta. Näiteks veebruaris esitatud taotlus 
saab hõlmata tagasiulatuvalt perioode septembrist alates, kuid märtsis esitatud taotlusel 
septembri arvete alusel toetust enam küsida ei saa. Reegel on vajalik seetõttu, et riigil tekiks 
ülevaade taotlemise aktiivsusest ja kuludest, et selle pinnal oleks võimalik otsustada, kas 
vahenditest piisaks meetme võimalikuks pikendamiseks maini. 
 
Toetuse taotlusi saab esitada kuni 2022. aasta 31. maini. See on kuni kahe kuu jooksul pärast 
perioodi lõppu, mille kulude katteks toetust antakse. 
 

Kui taotleja esitab taotluse enne 10 päeva möödumist perioodist, mille kulude kasvu katteks ta 
toetust taotleb, siis on ta kohustatud taotlusega koos esitama perekonnaliikmete pangakontode 
väljavõtted. Seda põhjusel, et enne seda ei pruugi olla sotsiaaltöötajale kättesaadavad isiku 
kohta käivad andmed tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioonilt. Pangakontode väljavõtteid peaks 
valla- ja linnavalitsus küsima üksnes põhjendatud juhul, kui taotluse menetlemise käigus 



puudub selgus esitatud tegelike sissetulekute osas ning on vaja neid üle kontrollida. 
Põhjendatud ei ole pangakonto väljavõtte küsimine enamikelt taotlejatelt või sellise 
universaalse kohustuse sätestamine kohalikul tasandil. 
 

Eelnõu § 5 käsitleb toetuse menetlemist valla- või linnavalitsuses. Lõikes 1 sätestatakse, et 
valla- või linnavalitsus teeb toetuse maksmise või maksmata jätmise otsuse hiljemalt 35 
tööpäeva jooksul kõikide dokumentide esitamisest. Üldjuhul võib eeldada, et otsus tehakse 7 
tööpäeva jooksul. Samas kui meetme avamisel tulevad korraga toetust taotlema kõik isikud, kes 
ei ole varem juhtumipõhiseid sotsiaaltoetusi saanud, võib see tuua kaasa töökoormuse olulise 
kasvu ning ressurssi piiratuse tõttu jaotub nende taotluste läbi vaatamine pikemale perioodile. 
 
Toetus makstakse positiivse otsuse saanud taotlejale välja 7 tööpäeva jooksul. Sotsiaalteenuste 
ja -toetuste andmeregistrisse sisestatud taotlusi saab saata automaatselt raamatupidamisse välja 
maksmiseks. Võrdluseks toimetulekutoetuse määramise otsus tuleb teha viie tööpäeva ning 
raha välja maksta kolme tööpäeva jooksul. Raamatupidamises kajastatakse toetus kontol 
413100 - Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused, tegevusalal 10402 “Muu 
perekondade ja laste sotsiaalne kaitse”. 
 
Valla- või linnavalitsus võib küsida taotlejalt selgitusi, lisainformatsiooni, taotluse täiendamist 
või muutmist, kui see on vajalik taotluse määruse tingimustele vastamise kontrollimiseks. 
Puudulik või vigane taotlus ei võimalda korrektselt välja arvestada võimalikku toetuse mahtu. 
Valla- või linnavalitsus jätab taotluse läbi vaatamata, kui taotleja ei ole temale selleks antud 
tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud, ning teavitab sellest taotlejat. See ei välista, et taotlejal on 
õigus hiljem uuesti taotlus korrektsete andmetega esitada, kuid sellisel juhul peab ta arvestama 
§ 4 toodud tähtaegade piirangutega, mis hakkavad kehtima sellele uuele taotlusele. 
 
Valla- või linnavalitsus menetleb toetuste maksmist sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris 
(STAR) käesolevaks meetmeks loodud vormi alusel. KOV võib hakata taotlusi menetlema ilma 
registris loodava vormi arendust ära ootamata. Siiski tuleb neil menetlusega seotud andmed 
hiljemalt kahe kuu jooksul registrisse kanda menetluse lõpetamisest arvates. See võimaldab 
saada ülevaadet meetme kuludest ja kanda KOVile üle toetuste maksmiseks vajalikud 
vahendid. 
 
Iga KOV määrab taotluse vastuvõtmise algusaja eraldi vastava teavitusega. Teavituse võib 
muuhulgas avaldada KOVi veebelehel. Säte on vajalik, kuna KOVide ettevalmistustegevuste 
vajadused meetme rakendamiseks on erinevad. 
 
Eelnõu §-ga 6 antakse KOVile kindlus, et käesoleva määruse alusel ja tingimustel 
vähemkindlustatud perekondadele energiakulude kallinemise katteks antud toetuse kulud 
kaetakse neile täies ulatuses. 
 
Lisaks makstakse KOVile 7,44 eurot menetletud taotluse kohta (olenemata kas see lõppes 
positiivse või negatiivse otsusega). Selle raha kasutamise üle saavad nad otsustada täies ulatuses 
ise. Halduskulude määr on tuletatud riigieelarvest KOVidele rahvastikutoimingute teostamise 
eest antava hüvitamise metoodika alusel, arvestades keskmiselt menetlusajaga 20 minutit 
taotluse kohta ning see hõlmab taotlejate informeerimist ja selgitustööd. Kuigi esmapöördujate 
taotlused võivad võtta rohkem aega, siis järgnevatel kordadel taotluste menetlemisele kulutatav 
aeg väheneb ja pikema perioodi keskmisena see näitaja tasakaalustub. 
 



KOVide töökoormuse vähendamiseks ja menetluse aja kokku hoidmiseks on taotlejate 
sissetuleku ja pere koosseisu määramisel tuginetud suuresti toimetulekutoetuse menetlemisel 
määratud korrale, mõne menetlemist lihtsustava erandiga. Lisaks kavandab 
Rahandusministeerium luua avaliku ja KOVide jaoks eraldi toimiva automaatse kalkulaatori 
suhtelise vaesuse tuvastamiseks ja energiakulude kallinemise leevendamise toetuse 
arvutamiseks. Lisaks luua vastavad vormid, juhendid ja teabematerjalid. 
 
Rahandusministeerium saab KOVidele vajalike vahendite ülekandmiseks vajalikud algandmed 
otse STAR-ist. See eeldab, et KOV on oma andmed STAR-s korrektselt sisse kandnud. Makseid 
on plaanis teha kuiselt, arvestades kõigi varasemate perioodide väljamaksetes toimunud 
muutusi. Seega kui KOVil on vaja teha täiendusi eelnevate perioodide väljamaksete andmetes, 
saab Rahandusministeerium neid arvesse võtta järgmistes ülekannetes. 
 
Vahendid KOVidele kantakse üldjuhul tagant järgi pärast kulude tegemist. KOVide 
kapitaliseeritus on kõrge ning likviidsusprobleeme selle toetuse maksmise tagamiseks ei ole 
oodata. Samas antakse KOVidele võimalus küsida põhjendatud juhtudel ka ettemaksu. 
 
Meetme vahenditest võib katta Rahandusministeeriumi lisandunud kulusid. See võimaldab 
vajaduse tekkimisel jooksvalt võtta meetme rakendamise toetamiseks juurde ajutiselt tööjõudu, 
kui ka vajadusel katta meetme rakendamiseks vajalike uuringute või arenduskulusid. 
 
Eelnõu § 7 määrab, et kui toetuse taotleja on esitanud valeandmeid või varjanud andmeid, mis 
toetuse määramist mõjutavad ning selle tõttu küsib KOV toetuse tagasi, siis see kantakse tagasi 
riigieelarvesse. 
 
Eelnõu § 8 võimaldab Rahandusministeeriumil küsida KOvidelt täpsemat informatsiooni 
toetuseks antud vahendite kasutamise kohta, mida STAR-st ei selgu. Mittesihtotstarbeliselt 
kasutatud vahendid tuleb KOVil riigieelarvesse tagastada. 
 

Toetuste maksmiseks ja sellega seonduvate halduskulude rahastamisel kasutatakse riigi lubatud 
heitkoguse ühikute enampakkumisel 2021. aastal enamlaekunud tulu. Enampakkumisel saadud 
tulu kasutamise eest vastutav minister on kohustatud Keskkonnaministeeriumile esitama iga 
kvartali kohta tulust rahastatud tegevuste tulemuste aruande. Kliimapoliitika eesmärkidesse 
panustavate meetmete kvartaliaruannete alusel esitab Keskkonnaministeerium Eesti kohta iga-
aastaselt EL heitkoguste kauplemissüsteemi tulu kasutuse kohta aruande Euroopa Komisjonile. 
Seega on vahendite sihtotstarbeline kasutamine väga oluline ja seda jälgitakse ning võidakse 
meetme elluviimise järel täiendavalt kontrollida. 
 

III Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 
Eelnõu on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoober 2003. a direktiiviga 
2003/87/EÜ, millega luuakse liidus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ. Eelnõu alusel viiakse ellu 
nimetatud direktiivi artikli 10 punkti 3 kohast meedet. Eesti, kui liikmesriik, teavitab 
Euroopakomisjoni Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemise süsteemi tulude kasutamisest ja selle tulust artikli 10 punkti 3 kohaselt võetud 
meetmetest otsuse nr 280/2004/EÜ kohaselt esitatavates aruannetes. Selleks esitab meetme 
elluviimise korraldaja kvartaalsed aruanded Keskkonnaministeeriumile, kes iga-aastaselt esitab 
Euroopa komisjonile aruande Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemise süsteemi tulude sihtotstarbelisest kasutamisest Eestis. 



IV Eelnõu mõjud 

 
Eelnõuga toetatakse vähemkindlustatud perekondi energiaarvete tasumisel ning sellega 
vähendatakse võimalusi, et nad satuksid toimetulekuraskustesse. 
 
Eelnõul on mõju KOVide halduskoormusele. Selle leevendamiseks nähakse ette 
sotsiaaltoetuste menetlemisega kaasnevate kulude katmist KOVidele, luuakse abistavad 
kalkulaatorid ja juhendmaterjalid toetuse arvutamiseks ning kavandatakse ühist 
kommunikatsiooni elanikele. 
 

Sotsiaalhoolekande seaduse § 5 lõike 1 kohaselt on isikule kohustatud sotsiaalteenuste, 
sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmist korraldama isiku rahvastikuregistrisse 
kantud elukoha järgne KOV. Riigi loodud meede vähendab siinkohal KOVide eelarvete 
koormust nende inimeste abistamisel. 
 
V Määruse rakendamiseks vajalikud kulutused ja määruse rakendamise eeldatavad 

tulud  

 
Eelnõu alusel ellu viidava meetme kulud kaetakse riigieelarvest. Selleks kasutatakse riigi 
eelarvestrateegia 2022–2025 lisas 5 määratud meetme „Energiahinna tõusu leevendusmeede 
vähemkindlustatud leibkondadele“ alusel EL sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemisest 2021. aastal saadavat tulu. 2021. aasta Rahandusministeeriumi suvise 
majandusprognoosi kohaselt on eeldatav kauplemistulu osa, mida käesoleva meetme 
elluviimiseks kasutatakse, ligi 79 miljonit eurot. Tegelik enampakkumistulu maht selgub 2021. 
aasta lõpus.  
 

Vastavalt valitsuskabineti 28. oktoobri 2021. a otsusele otsustab Vabariigi Valitsus 2022. aasta 
veebruari lõpuks, kas käesoleva meetme raames jätkatakse toetuse andmist ka peale 2022. aasta 
märtsi. Seejuures arvestatakse nii toetuse taotlemise kohta selgunud andmeid (taotlejate arv, 
taotluste alusel eraldatud toetuse maht) ja edasist toetuse mahu prognoosi kui ka 2021. aasta 
enampakkumistulu kogumahtu. Tegelik taotluste ja toetuse maht võib prognoositust oluliselt 
erineda, nt külmema talve ja sellest tuleneva suurema tarbimismahu, talviste kõrgemate 
energiahindade ja/või kevadel energiahindade vähenemise, prognoositust suurema või 
väiksema hüvitise taotlejate arvu vm koosmõjul. 
 
VI Eelnõu kooskõlastamine  

 
Eelnõu on koostatud koostöös Sotsiaalministeeriumi ning Eesti Linnade ja Valdade Liiduga  


