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1. Mis on hüvitise maksmise eesmärk? 
 
Hüvitise eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajate esmast kohanemist ja selleks 
toetatakse neid eluruumi üürilepingu sõlmimise (ühekordne) ja tõlketeenuse korraldamisega 
kaasnevate kulude katmisel (kahe aasta vältel).  
 
2. Kes saab taotleda eluruumi üürikulude ja tõlketeenuse korraldamisega 
kaasnevate kulude hüvitamist? 
 
Eluruumi üürikulude hüvitamist saab taotleda ajutise kaitse saajast Ukraina sõjapõgenik, 
kes on lahkunud Ukrainast peale sõja algust 24. veebruaril ning kes on registreeritud 
Eestis kohaliku omavalitsuse elanikuks. Hüvitis on mõeldud nii üksikisikule kui ka 
perekonnale st kui tegemist on perekonnaga, siis saab ühekordselt kulusid hüvitada 
perekonnale, mitte igale pereliikmele eraldi. Üksikud inimesed, kel pereliikmeid ei ole, saavad 
samuti taotleda üürilepingust tulnud kulude hüvitamist. Hüvitist ei maksta nendele, kes saavad 
eluruumi kasutada tasuta. 
 
Ka KOV saab vajadusel tulenevalt RRS §-st 86 algatada elukoha aadressi 
rahvastikuregistrisse kandmise või muutmise menetluse.  Juhul, kui eluruumi omanik ega 
inimene ise ei anna andmete muutmiseks nõusolekut või kui inimese täpne elukoht ei ole 
teada, on tulenevalt RRS § 87 lõigetest 2 ja 3 võimalik inimese elukoha aadress kanda 
registrisse ka linna, linnaosa või valla täpsusega.   
 
3. Kui suur on eluruumi üürikulude hüvitis? 
 
Hüvitise maksimaalne suurus on alates 1. juunist 2022.a 1200 eurot, mis on kuuekordne 
toimetulekupiiri määra suurus perekonna kohta (toimetulekupiiri määr on 200 eurot).   
 
Hüvitis makstakse välja kehtiva seisuga toimetulekupiiri määra arvestades, mitte üürilepingu 
sõlmimise kuupäeva järgides. Seega alates 1. juunist 2022 on maksimaalne summa 1200 
eurot, millest tuleb maha arvata KOVi halduskulu 50 eurot, seega on max summa tegelikult 
1150 eurot.  
 
Hüvitist saab üürilepingu ja kuludokumentide alusel, seega ei pruugi see olla alati n-ö 
maksimumäär. 
 
Näide: sõjapõgenik tuleb üürilepingu ja kuludokumentidega, aga kogu summa kokku on 950, 
siis hüvitataksegi 950, sõltumata sellest, et seaduse järgi saab hüvitada maksimaalselt 1200. 
 
4. Kui suur on tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvitis? 
 
Hüvitise maksimaalne suurus on alates 1. juunist 2022.a 1600 eurot inimese kohta, mis 
on kaheksakordne toimetulekupiiri suurus või kuni 3200 eurot perekonna kohta, mis on 
kuueteistkümnekordne toimetulekupiiri suurus. Arvestama peab asjaoluga, et hüvitist ei 
pruugita määrata maksimummääras, see võib olla vähem vastavalt tegelikele kuludele. 
 
5. Millised kulud hüvitatakse? 
 
Üürilepingu sõlmimisega seotud kulude sisse arvestatakse vajadusel üür, maakleritasu ja 
tagatisraha. Meetme raames saab katta ka elamispinna kasutusele võtmise või hädavajaliku 
sisustamisega seotud kulusid, mis on seotud üüripinnaga. Samuti  KOV poolt eluaseme 
üürimise menetlemisega seotud tegevuste täitmisega seotud halduskulu, mis kaasneb 
protsessiga.  
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Tõlke alla lähevad kõik olukorrad, mis seotud asjaajamisega KOVis, riigiasutustes, 
õppeasutustes ja muudes olukordades. Eesti keeleõpe ei lähe tõlketeenuse alla, sest see on 
korraldatud Kultuuriministeeriumi kaudu. 
 
6. Kas hüvitist saab taotleda korduvalt? 
 
Eluruumi üürikuludega seonduvat hüvitist makstakse ühekordselt ja see ei ole perioodiline 
ega osamaksetena hüvitatav. Üürnik peab teadma, et seda konkreetset hüvitist saab ta vaid 
ühel korral, seega mida pikema aja peale sõlmitakse üürileping, seda parem.  
 
Tõlketeenuse korraldamisega kaasnevaid kulutusi hüvitatakse kahe aasta jooksul. 
 
7. Olen põgenik, tahan hüvitist, milliseid dokumente on mul selle taotlemiseks 
vaja? Kui mul ei ole vanu kuludokumente alles, kuidas siis mu kulud hüvitatud saavad? 
 
Hüvitise taotlemiseks on vajalik elukoha registreerimine KOVis, üürileping ja kuludokumendid 
(arved), mis on seotud eluruumi parendamisega või hädavajaliku inventari soetamisega vms. 
Üürileping või eluruumi kasutusleping peavad olema sõlmitud kirjalikult. Ilma üürilepingu või 
kuludokumentideta kulusid hüvitata ei ole võimalik. Avalikke vahendeid peab kasutama 
läbipaistval, säästlikul ja otstarbekal moel, mistõttu peavad kuludokumendid olema olemas. 
Samuti ei ole mõeldav suulise lepingu sõlmimine. 
 
Tõlketeenuse kulud kaetakse arve alusel, vastavalt KOVi tehtud kuludele. Kahjuks käib kulude 
hüvitamine vaid kuludokumentide või üürilepingu alusel.  
 
8. Olen korteri omanik, tahan hüvitist, mismoodi pean edasi toimetama? 
 
Kuna meetme eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saajate esmast kohanemist eluruumi 
üürisuhte alustamisega seotud kulude katmise kaudu, peaks taotlejaks olema sõjapõgenik 
ise, mis ei tähenda seda, et haldusaktis saab kenasti ära põhjendada, miks teatud osa kanti 
otse üürileandjale. Kogu selle haldusülesande SKA poolne KOVidele volitamise mõte ongi see, 
et haldusülesannet täites on  KOVil õigus otsustada, kas kulud tasuda rahvusvahelise kaitse 
saajale, üürileandjale või tõlketeenuse osutajale. Mitte hetkekski ei saa unustada aga seda, et 
kõik väljamakstavad kulud, olgu need siis põgenikele endale või üürileandjale, peavad olema 
resoluutselt seotud vaid üürilepingu ühekordse sõlmimise ja tõlketeenusega.  
 
9. Kas korteriomanikuna pean ma koos põgenikuga minema hüvitist taotlema? 
 
Et asjaajamine oleks hõlpsam, võib kaasa minna, ent taotleja peaks olema siiski sõjapõgenik 
ise.  
 
10. Kas hüvitise taotlemiseks on vaja omavalitsuses eelnevalt aeg broneerida? 
 
Seda otsustavad kõik kohalikud omavalitsused ise, info saamiseks tasuks jälgida kohaliku 
omavalitsuse veebilehte või helistada vajalikel kontakttelefonidel. 
 
11. Kui kiiresti hüvitis välja makstakse peale selle taotlemist? 
 
See sõltub täielikult sellest, kui kiiresti KOV seda menetleb, ent üldiselt kehtib sotsiaalkaitses 
põhimõte, et rahaline hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul hüvitise andmise 
otsuse tegemisest arvates. 
 
Toetus ei ole vajaduspõhine, sest seda hüvitatakse üürilepingu ja kuludokumentide alusel 
ning selle käigus ei hinnata inimese sissetulekuid, väljaminekuid, kulusid ja tulusid. See oleks 
ka ääretult problemaatiline, sest reeglina puudub sõjapõgenikul pangakonto, elamispind jne. 
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Alati võib olla üksikuid erandeid ja kui need peaksid esinema, tunneb KOV need 
haldusorganina ära, järgib kehtivat õigusolustikku ja käitub olukorrale vastavalt. 
 
Tänases olukorras tuleb asuda seisukohale, et tegemist on vajaduspõhisusega vaid niipalju, 
et hüvitatakse reaalsed kulud, mitte igal võimalikul juhul maksimaalne kuuekordne 
toimetulekupiiri määr. Palume siinkohal kõrvale jätta ka nopped VRKSi seletuskirjast, kus ehk 
mõneti vajaduspõhisusele viidati, sest nagu teada, siis VRKSi vastav muudatus tehti kunagi 
hoopis Süüria sõjapõgenike tarbeks. Me peame alati arvestama ka sellega, et seaduse 
seletuskiri ei ole õigusakt ja võib teatud olukordades osutuda isegi eksitavaks. Avalikus 
õiguses kehtib õiguse rakendamisel põhimõte, et loeb seaduse tekst ja kindlasti tuleks vältida 
seaduse meelevaldset tõlgendamist.   
 
Toon siia uuesti ka ülaltoodud näite olukorrast, et hüvitis tuleb anda reaalsete kulude alusel. 
 
Näide: sõjapõgenik tuleb üürilepingu ja kuludokumentidega, aga kogu summa kokku on 950, 
siis hüvitataksegi 950, sõltumata sellest, et seaduse järgi saab hüvitada maksimaalselt 1200. 
Sellele lisandub KOVi halduskulu. 
 
12. Millal alustatakse taotluste vastuvõtmist? 
 
Iga omavalitsus otsustab taotluste vastuvõtmise aja ise. Eelkõige saab seda teha peale 
halduslepingu sõlmimist Sotsiaalkindlustusametiga.  Samuti on mõnedel omavalitsustel olnud 
vajalik palgata lisatööjõudu ning teha IT arendusi taotluste menetlemiseks. SKA on 
omapoolselt allkirjastatud lepingud saatnud kõikidele KOVidele 2022.a mai keskel. 
 
13. Milliste KOV-idega on halduslepingud sõlmitud?  
 
Lepingu allkirjastanud omavalitsuste arv suureneb iga päevaga. Oluline on, et lepingut 
kohaldatakse tagasiulatuvalt ka neile rahvusvahelise kaitse saanutele hüvitise maksmiseks, 
kes on asunud püsivalt elama KOVi territooriumile enne seda, kui KOV on SKAga lepingu 
sõlminud. Selleks aga, et SKA saaks üldse KOVile antud kulud hüvitada, on vältimatult vajalik, 
et leping allkirjastatakse mõlema poole poolt. Mõnedel KOV-del on vaja allkirjastamiseks 
rohkem aega, kuna vajavad volikogu nõusolekut. Halduslepingu eesmärk on 
rahvusvahelise kaitse saajatele eluruumi üürilepingu sõlmimise (ühekordne) ja 
tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvitamine (kahe aasta jooksul).  
 
14. Mis saab juhul, kui minu kohalik omavalitsus ei ole ikka veel halduslepingut 
sõlminud?  
 
Sotsiaalkindlustusamet on halduslepingute tingimused kõigi omavalitsustega läbi rääkinud 
ning 16. mai seisuga on kõik KOVid saanud dokumendihaldussüsteemi kaudu SKA poolt 
allkirjastatud lepingu kätte, millele oodatakse KOVi poolset allkirja lisamist.  
 
Kõnesoleva lepingu küsimus ei ole volikogu ainupädevuses, mistõttu on see KOKS § 22 lõike 
2 mõttes kenasti volitatav nt vallavalitsusele.  Kui seda varasemalt tehtud ei ole, siis tuleks 
tõesti saada halduslepingu sõlmimiseks volikogult nõusolek. Olukorras, kus leping on aga juba 
vallavanema või linnapea poolt allkirjastatud, kuid tol hetkel puudus volikogu nõusolek, siis on 
see põhimõtteliselt võimalik esitada volikogule esimesel võimalusel, eesmärgiga  saada vastav 
nõusolek tehingu tegemiseks tagantjärele ehk heakskiit.  Arusaadavalt on parem kui nõusolek 
on saadud enne lepingu allkirjastamist, aga ka tagantjärele volikogult saadud nõusolek ehk 
heakskiit on aktsepteeritav. Üldiselt aga ei ole põhjust arvata, et mõni leping võiks jääda 
sootuks sõlmimata. 
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15. Kuidas saan tagasiulatuvalt oma kulud hüvitatud? 
 
Kulude hüvitamiseks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus, kuludokumendid ja 
üürileping, millega tõestatakse tehtud kulusid. Siis toimub juba n-ö tavaline haldusmenetlus, 
mis selle meetme puhul reeglina saab positiivse otsuse ning toetus makstakse õigustatud 
isikule.  
 
16. Kas KOV-il on õigus keelduda hüvitise maksmisest? Mis alustel? 
 
Lõplikult välistatud see ei ole, ent pigem tuleb asuda seisukohale, et see oleks ääretult 
erandlik. 
 
Erandlikel olukordadel ei saa välistada, et tuleb vormistada ka keeldumine ehk siis isiku jaoks 
negatiivne haldusakt. Selles osas peab KOV järgima samuti haldusmenetluse nõudeid ehk siis 
haldusmenetlus lõppeb haldusakti andmisega, mille alusel hüvitis välja makstakse. Juhul, kui 
hüvitist ei ole võimalik maksta, tuleb teha hüvitise maksmise keeldumist põhjendav 
haldusotsus. Soodustava haldusakti andmisest keeldumine peab olema kirjalikult 
põhjendatud. 
 
Keeldumine tuleb vormistada olukorras, kus isikul ei ole õigust antud hüvitisele, nt ta ei ole siia 
saabunud sõjapõgenikuna alates 24.02.2022, on juba ammu eesti elanik ja viibib siin täiesti 
muudel alustel jne.  
 
17. Kuidas riik tekkinud kulud hüvitab? 
 
SKA sõlmib kohaliku omavalitsusega halduslepingud, mille alusel kompenseerib SKA arve 
alusel KOVidele tekkinud kulud, mida rahastatakse riigieelarvest (lisa-eelarve) ning arvestades 
VRKS § 731 lõike 1 punktides 1 ja 3 sätestatud määrasid. Haldusülesande täitmine KOVide 
jaoks seisneb tavapärases haldusmenetluse läbiviimises, selleks tarbeks on KOVidele ette 
nähtud 50 eurot halduskulu.  
 
KOVi ühekordne halduskulu lepingus nimetatud hüvitiste menetlemiseks kokku 
(üür/tõlketeenus) on kuni 50 eurot perekonna kohta. Sõna „kuni“ on halduslepingusse lisatud 
just selleks puhuks, kui peaks esinema erandlik olukord ja KOV otsustab halduskulu võtta 
väiksemas määras. Samas eeldame, et halduskulu arvestatakse 50-ne euro ulatuses ning 
SKAle seda kaalutlust eraldi põhjendada pole vaja. 
 
18. Miks tehti ettepanek sõlmida halduslepingud just KOVidele, mitte eraõiguslikele 
juriidilistele isikutele? 
 
SKA jaoks tuleneb volitusnorm vastava lepingu sõlmimiseks VRKS § 73 lõikest 3¹, mille alusel 
sõlmib Sotsiaalkindlustusamet halduslepingu kohaliku omavalitsuse üksusega või eraõigusliku 
juriidilise isikuga.  Erasektori kaasamine avaliku halduse ülesannete täitmisse on pigem erand, 
mitte mingil juhul reegel. Teisisõnu, kui SKA volitaks antud ülesande erasektorile, võimaldaks 
see avalikul võimul pea täielikult loobuda mingi valdkonna funktsioonidest, mistõttu peab 
erasektori kaasamisel olema kindel põhjus. Nii riik kui KOV töötavad avalike õiguse põhimõtete 
kohaselt ning haldusorganile tervikuna on seatud kõrgemad nõuded, mistõttu  saab olla kindel, 
et kui haldusülesande täitmine volitatakse KOVidele kui avaliku võimu kandjatele, on ülesanne 
täidetud järgides haldusorganile esitatud nõudeid ja praktikat.  Samuti on KOVidel olemas 
ülesande täitmiseks vajalik teadmiste pagas ning oskused haldusmenetluse läbiviimisel, mida 
erasektoril reeglina pole. Kuna Eesti territoorium on haldusjaotuselt jagatud KOVideks, siis 
moel või teisel on need inimesed ikkagi ühel hetkel KOVide ukse taga, mistõttu oli vastav 
haldusülesanne kõige mõistlikum volitada just KOVidele.   
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19. Millised toimingud tuleb KOVidel taotluse menetlemisel teha? 
 
KOVi jaoks on tegemist tavapärase haldusmenetlusega, mis lõpeb haldusotsusega ja STARi 
täitmisega ning loomulikult arve esitamisega SKAle. Järgida tuleb kindlasti ka kuupäevi, mis 
on halduslepingus toodud.  
 
20. Kas kaetakse ka nende inimeste kulud, kes esialgu riigi poolt pakutavat 
majutusteenust ei kasutanud? 
 
Sellel ei ole otsest seost riigi majutuselt tulevate isikutega ega ka sellega, kes ja kuidas ja 
milliste tuttavate juures elavad. Selle meetme eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse 
saajate esmast kohanemist eluruumi üürisuhte alustamisega seotud kulude katmise kaudu 
(ühekordselt). Kui on olemas üürileping, vajadusel kuludokumendid ja isik on siia saabunud 
alates 24.2.2022 sõjapõgenikuna ja tal on ajutine kaitse, siis peaks ta hüvitist ka saama. 
 
21. Kuidas kaetakse kulud, mis on tehtud enne halduslepingu allkirjastamist? 
 
On vaid üks erisus - kulud perioodi 24.02.2022 kuni 30.04.2022 eest hüvitatakse SKA poolt 
KOVile vaid juhul, kui KOV esitab nimetatud perioodi eest arve läbi e-arve keskkonna 
hiljemalt 31.08.2022 (e-kirjaga aruanne lepingu lisa 1). Piirang on seetõttu, et kuna lepingut 
kohaldatakse tagasiulatuvalt ka neile rahvusvahelise kaitse saanutele hüvitise maksmiseks, 
kes on asunud püsivalt elama KOVi territooriumile enne käesoleva lepingu sõlmimist, ei saa 
see aeg olla n-ö piiramatu.  
 
Nt  alates 1. maist aga ei ole enam piiranguid. 
 
Kindlasti peaksid aga KOVid tähele panema seda, et eeldusel, kui nad sõlmivad lepingu 
pärast 31. augustit, on see aeg juba möödunud ning kuni 30. aprillini tehtud kulutusi 
enam SKAlt tagasi ei saa. 
 
22. Kuidas käituda, kui KOV eelarves ei ole kulude katmiseks ettenähtud vahendeid? 
 
Sellisel juhul saab KOV SKAlt taotleda ettemaksu. KOV peab SKA-le esitama omapoolse 
taotluse, milles täpsustab kui mitme perekonna ja kui suure summa eest ettemaksu 
soovitakse. SKA-l on õigus sellisel juhul teha kohalikele omavalitsustele ettemaks kulude 
katmiseks 14 päeva jooksul taotluse saamisest. 
 
Ettemaksu saab taotleda vaid rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse antava eluruumi 
ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seoses. Tõlketeenusele see ei laiene! 
 
23. Kuidas KOVile kulud välja makstakse? 
 
Hüvitise väljamaksmise eelduseks on Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlmimine, 
mis võimaldab teha kohaliku omavalitsuse üksusele ettemaksu või katta igakuiselt kulusid. 
Kulusid hüvitatakse alates 24.02 sõlmitud üürilepingute eest. Perioodil 24.02-30.04  sõlmitud 
üürilepingute eest on võimalik KOVidel esitada arve SKAle kuni 31.08. Lisaks arvele tuleb 
esitada SKAle ka aruanne, millest on näha, kelle eest kulusid hüvitatakse. Aruanne tuli lisada 
senini kuni vastavat informatsiooni ei olnud KOVil võimalik sisestada STARi. Alates 6. 
juunist 2022 on valminud ka STAR rakendus.  
 
Aruande vorm on vaid juhuks, kui nt esineb lühiajaline tehniline probleem vms olukord. 
Samuti jääb aruande vorm kehtima tõlketeenuse puhul seniks kuni valmib ka selle 
sisestamist toetav STAR rakendus. Loodame väga, et see juhtub sügise alguseks.  
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24. Kellele hüvitatakse üürilepingu sõlmimisega seotud kulutusi? 
 
Halduslepingu kohaselt hüvitatakse kulusid Ukraina sõjapõgenike tarbeks kohalikele 
omavalitsustele. Kohalik omavalitsus omakorda saab hüvitada kulud kas üürnikule või 
üürileandjale vastavalt kuludokumentidele või üürilepingule. Kulude hüvitamise taotluse 
KOVile esitab sõjapõgenik. 
 
25. Kui KOV soovib pakkuda majutust omavalitsusele kuuluvas sotsiaalpinnal? 
 
Eelistatult majutab vastuvõttev kohaliku omavalitsuse üksus rahvusvahelise kaitse saaja 
munitsipaalomandisse kuuluvasse korterisse. Kui KOV kuuluval pinnal ei kaasne üürilepingu 
sõlmimisega muid lisakulusid, siis erandkorras on üürilepingu sõlmimise üldkulude sees 
kokkuleppel KOV-ga/SKA-ga aktsepteeritavad munitsipaalomandisse kuuluva korteri 
kasutusele võtmist võimaldavad kulud (sisustamine, remont vmt).  
 
26.  Kui näiteks üür on 400 eurot kuus, kas siis saab üürnik või üürileandja kolme 
kuu üüri katte? 
 
Alates 1.juunist 2022.a on maksimaalne hüvitatav summa kuni 1200 eurot, millest tuleb n-ö 
maha arvestada ka KOVi halduskulu. Inimese enda kohustus on maksta oma eluaseme eest, 
antud juhul, saavad inimesel täiendavalt taotleda kulude hüvitamist selleks, et leevendada 
eluaseme leidmisega seonduvaid kulutusi. KOV otsustab, kellele ja millises summas kulusid 
hüvitatakse, kas üürnikule või üürileandjale.  
 
27. Kui rahvusvahelise kaitse saaja keeldub elama asumast kohalikku 
omavalitsusse, kus ollakse tema vastuvõtmiseks valmis, peab ta ise kandma 
eluruumiga seotud kulud. Kas seda punkti hakatakse rakendama ning kas see saab 
olema põgenike ümberpaigutamise alus, millega kaasneb rahaline surve siirduda sinna, 
kuhu riik suunab? 
 
Kui inimene loobub riigi pakutud püsivast elukohast ja otsustab endale vabalt üüriturult 
iseseisvalt korteri leida, ei ole tema KOVi pöördumine vastava hüvitise saamiseks kindlasti 
välistatud. Kedagi ei saa sunniviisiliselt kuhugi paigutada ja seda kindlasti ei tehta.  
 
28.  Mis saab nendest põgenikest, kes saavad elamise kohalikus omavalitsuses, neil 
on olemas ka üürileping, kuid kes ei ole veel saanud KOVis registreeritud elanikuks? 
 
Selle meetme eelduseks on registreeritud elukoht Eestis. KOV saab tulenevalt RRS §-st 86 
algatada elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmise või muutmise menetluse.  Juhul, kui 
eluruumi omanik ega inimene ise ei anna andmete muutmiseks nõusolekut või kui inimese 
täpne elukoht ei ole teada, on tulenevalt RRS § 87 lõigetest 2 ja 3 võimalik inimese elukoha 
aadress kanda registrisse ka linna, linnaosa või valla täpsusega.  Kui üürileping on olemas ja 
üüripind on KOV haldusterritooriumil, siis saab KOV rahvastikuregistri andmed korrastada. 
Aluseks üürileping ja tegelik elukoht. 
 
29.  Paljud põgenikud on ajutises elukohas sisse registreeritud, kuid lähevad 
pikaajaliselt elama mujale ja üürileping sõlmitakse uues kohas. Kas sellisel juhul taotleb 
ta toetust samuti uuest kohast olenemata sellest, et tal ei pruugi veel seal 
sissekirjutust/registreeringut olla? 
 
Jah, hüvitab see KOV, kelle territooriumil isik elab. Toetus on ühekordne, mistõttu isegi juhul, 
kui elab mitmes kohas korraga, kasvõi mitme üürilepingu alusel, siis taotleda saab vaid korra. 
STAR rakenduse kasutuselevõtt välistab ka mitmekordse taotlemise ja maksmise. 
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30. Kuidas kulutusi STARis kajastada? 
 
Väljamakseid saab teha nii ajutise kaitse saajale või mõnele teisele füüsilisele või juriidilisele 
isikule vastavalt kuludokumentidele, kuid üürihüvitise abinõu subjektiks saab olla üksnes 
ajutise kaitse saaja. Kui isikul puudub ajutise kaitse tunnus, siis UA üürihüvitise meedet üldse 
valida ei saa.  
 
31.  Juhul, kui üüritoetuse sissemakse on juba läbi STAR programmi tehtud (KOV 
ühekordne toetus, sihtrühm SKA halduslepinguga kooskõlas). Kuidas seda kajastada? 
 
Üürihüvitise juures on oluline, et kõik rakendatud meetmed oleksid ka sellistena STARis 
kajastatud, muidu ei oska tarkvara leida korduvaid hüvitisesaajaid. Praegusel juhul tuleks 
isikule määrata üürihüvitis ning väljamakse saajaks KOV viitega teisele menetlusele, millega 
tegelik väljamakse tehti. 
 
Üürihüvitise teenuse videoõppematerjali lingid on leitavad STARis UA üürihüvitise juhendis.    
 
32. Kas ühe üürilepingu kohta saab mitu taotlust? Näiteks, kui üürileandja on 
taotluse esitanud, esitab taotluse ka üürilevõtja? 
 
Ei saa. Menetluse saab luua üksnes ajutise kaitse saajale. Küll aga saab väljamakse teha 
otse üürileandjale, kui nii on kokku lepitud. 
 
33. Kui üürileandja on asutus, kas siis saab teha asutuse arvele ülekande, mitte 
üürnikule? Kui KOV on teinud kulutused üüritubade sisustamiseks ja remondiks, kas 
need kulud tuleb ainult sõlmitavate üürilepingute sisse kirjutada, et seda raha tagasi 
saada? 
 
Jah, väljamakseid saab teha ka juriidilistele isikutele.  Kõik tehtavad kulutused peavad olema 
dokumenteeritud, olgu need siis lausa üürilepingus vms dokumendina fikseeritud.  
 
34.  SKA kodulehel on info, et toetust saab üürikorteri sissemaksuks või eluks 
vajalike esemete soetamiseks nagu kümkapp või mööel. Juhul, kui sissemaksuks on 
kulunud 500 eurot, aga toetuse saamise piir võimaldaks saada näiteks ka mööbli jaoks 
toetust, kas see tähendab, et kõikide kulude taotlus tuleb esitada korraga? 
 
Taotlejat on vaja nõustada, et ta esitaks kõik asjassepuutuvad kulud enne üürihüvitise 
määramist. STAR rakendusse kantakse taotleja kulud kogusummana ja toetus on ühekordne, 
mitte perioodiline. 
 
35. Milline üürileping olema peab? 
 
Üürilepingu vormi osas ei ole spetsiifilisi nõudeidja ilmselgelt peab siinkohal järgima VÕSist 
tulenevat. KOV ei saa vastutada kolmandate isikute poolt sõlmitud lepingute eest, kuid 
loomulikult on ääretult hea, kui leping on sõlmitud pikaajaliselt või siis lausa tähtajatult, sest 
toetust saab vaid korra. Ajalist kriteeriumit üürilepingu puhul paika pandud ei ole, sest 
üürileping sõlmitakse juba VÕSi sätete alusel. Võimalik on sõlmida nii tähtajaline kui ka 
tähtajatu üürileping. Lihtsalt üürnik peab teadma, et seda konkreetset hüvitist saab ta vaid ühel 
korral, seega mida pikema aja peale sõlmitakse leping (nt tähtajatu), seda parem. 
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36. STAR programmist toimetulekutoetuse loogikale sarnast otsust ei tule. Mida 
tähendab, et üüritoetuse maksmine on määratud KOVi otsusena? Ja kas haldusotsus 
tuleb teha? 
 
Tegemist on n-ö tavapärase haldusmenetlusega. Haldusmenetlus lõppeb haldusakti 
andmisega, mille alusel hüvitis välja makstakse. Juhul, kui hüvitist ei ole võimalik maksta, tuleb 
teha hüvitise maksmise keeldumist põhjendav haldusotsus. 
 
37. Ühekordne hüvitamine  - kas see tähendab ühe korra üüri sissemakse ja ühe 
korra eluks vajalike esemete soetamist kokku maksimaalse piiri ulatuses? 
 
SKA vs KOV halduslepingu üks eesmärkidest on siiski rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse 
antava eluruumi ühekordselt sõlmitava üürilepingu sõlmimisega seotud kulude hüvitamine, 
olgu selleks siis üür, maakleritasu või tagatisraha. Selle n-ö meetme eesmärk on toetada 
rahvusvahelise kaitse saajate esmast kohanemist eluruumi üürisuhte alustamisega seotud 
kulude katmise kaudu. Meetme eesmärk ei ole  pikaajalise majutuse kulude hüvitamine, vaid 
ühekordne hüvitis üürilepingu sõlmimisel.  
 
38. Kas KOVile üüritoetuse menetlemise eest makstav 50 eur/perekonna üürilepingu 
kohta on üüritoetuse piirmäära (1200) sees või lisaks sellele? 
 
Kui KOV peab vajalikuks rakendada halduskoormuse tasu (meie eeldame, et peab), siis tuleb 
arvestada, et see on samuti üürihüvitise sees ning tuleb väljamakses vormistada 50 eurot 
omaette maksena, saajana KOV ise.  
 
Mööname, et piirmäära 1200 euro puhul kuulub tõesti sõjapõgenikule hüvitamisele 1150 eurot 
ja KOVile 50 eurot, sest ka KOVi tööd menetlemisel tuleb väärtustada. Kui hüvitis on alla 1200 
euro, siis arvestab KOV selle lisaks, mitte maha. 
 
39. VRKS § 73 lõige 7 kohaselt peab rahvusvahelise kaitse saaja, kes keeldub elama 
asumast kohaliku omavalitsuse üksusesse, kus ollakse tema vastuvõtmiseks valmis, 
ise otsima elukoha ja kandma sellega seotud kulud. Rahvusvahelise kaitse saajale 
võimaldatakse majutus rahvusvahelise kaitse taotlejate majutuskeskuses kahe kuu 
vältel nimetatud keeldumisest arvates. Mil viisil see info KOVi jõuab? Näiteks, kui pere 
on liikunud väga väikeste vahedega majutusasutusest Jänedalt Anija valda ning 
seejärel Viljandisse, siis ideeliselt on keeldumine olnud võimalik.  
 
Elukoha sellelaadsel pakkumisel SKA poolt arvestatakse igakülgselt isiku soove ja tuleviku 
maksevõimekust jne. Keeldumisele võetakse n-ö allkiri vaid olukorras, kus pakuti igati sobivat 
püsivat elukohta, kuid sellest ikkagi keelduti. Antud info ei peagi otseselt jõudma KOVi, sest 
see ei ole KOVidele vajalik, kuna ei puuduta üüritoetuse maksmist, sest kui isik leiab omal käel 
elamise ja tuleb taotlema vastavat ühekordset üürikulude hüvitamise toetus, tuleb see välja 
maksta, võttes aluseks üürilepingu ja kuludokumendid. 
 
40. Taotluse vastuvõtmine sõltub allkirjastatud halduslepingust ning KOV 
valmisolekust. Samas on täna inimesel abi vaja ning juhul, kui taotleja ei kvalifitseeru 
KOV kehtivate kordade alusel toetuse saajaks, SKA halduslepingu alusel aga küll, siis 
kas lepingust sõltub, saab ta tagasiulatavalt toetuse katmist riigilt või mitte? 
 
Lepingut kohaldatakse tagasiulatuvalt ka neile rahvusvahelise kaitse saanutele hüvitise 
maksmiseks, kes on asunud püsivalt elama KOVi territooriumile enne käesoleva lepingu 
sõlmimist. Loomulikult on aga KOVi taotlusel SKAlt raha saamine sõltuvuses ainult ja üksiti 
halduslepingu sõlmimise faktist. Vastasel juhul tegeleb selle isikuga niikuinii KOV ja loomulikult 
võib KOV seda teha vaba tahte alusel ka oma rahalistest vahenditest, kuid siis ei ole see 
otseselt seesama hüvitis, vaid KOVi poolt hüvitatav muu hüvitis. 
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41. Kuidas on lood tagatisrahaga? Kas see tuleks üürilepingusse märkida mõne muu 
kuluna? 
 
Ei, tagatisraha on tagatisraha. Kui isik saab ajutise kaitse on tal eesti kodanikuga võrdsed 
õigused. Kas üürilepingu lõppedes või üürisuhte lõpetamisel võtame eestlaselt raha ära? 
Vastus on eitav. Siit järeldus. Mitte mingil juhul ei saa seda erandit teha ka sõjapõgeniku puhul. 
 
42. Kuidas kajastada kulu kui külmkapp on soetatud kasutamiseks kolme pere peale 
ja neist ainult 2 peret taotlevad üürikulu hüvitamist? 
 
Kümkapi soetusmaksumus jagatakse kolme pere peale. Iga pere osakaal on 1/3 kogusummast 
ja hüvitamisele kuulub seega 2/3 kogusummast (esimene taotleja 1/3 ja teine taotleja 1/3). 
 
43. Kas STARi tuleb sisestada ainult üürikulude hüvitise taotleja või on vaja lisada 
ka pereliikmed? 
 
Infosüsteemi tuleb lisada taotleja ja temaga koos üüripinnal elavad pereliikmed, olenemata 
sellest, et viimased ei pruugi kõik olla üles loetletud üürilepingus. Nii väldime ka toetuse 
mitmekordset maksmist. 
   
 


