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Aeg: 14.05.2018, algus kell 18.00, lõpp kell 19.00.
Koosolekut juhatas: komisjoni esimees Marike Adamka.
Protokollis: Kadri Linamägi.
Koosolekust võtsid osa komisjoni liikmed Marike Adamka, Vahur Kerge, Ariana Rooba, Madis
Rembel, Helin Veetõusme, Külli Vikat ja Kalev Kurs.
Külalised: vallavanem Jarno Laur ja vallasekretär Eve Kallas.
Päevakorra projekt:
1. Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas;
2. Sirje Simmo poolt sotsiaalkomisjonile saadetud küsimused:
- kas kõik kohaliku omavalitsuse korraldatavad teenused, mille kohustus tuleneb
sotsiaalhoolekande seadusest, on täna meie elanikele kättesaadavad (terve valla ulatuses)?
- kas sotsiaaltransporti on plaanis laiendada ka endise Tartu valla territooriumile?
- kas hooldekoduteenuse pakkumise maht on piirkonnas täna piisav?
- kas on ideid Laeva Sotsiaalmaja aktiivsemaks kasutusele võtuks?
3. Kohapeal algatatud küsimused.
1. Üldhooldusteenuse osutamise kord Tartu vallas
Õiguskantsler on saatnud antud teema kohta vastuse ja vastavalt nendele juhistele on ette
valmistatud uus eelnõu.
Jarno Laur: Eelmine kord jäi eelnõu mõningate sõnastuste taha (nt mis on hindamisinstrument).
Õiguskantsleri juurest tuli valda kaks inimest, kes andsid selgitusi. Sotsiaaltöötaja hindab isiku
teenuse vajadust. Kuidas ta seda teeb, kas ta kasutab selleks instrumenti/mõõdikut/küsimustikku
– see on tema professionaalne oskus. Need inimesed on selleks koolitatud. Tähtis on, et me
suudaks anda inimesele adekvaatset teenust.
Veel oli arutlusel teema, et eelmine kord kui komisjonid arutasid üldhooldusteenuse osutamise
korda kerkis õhku küsimus, et kas meil on piiravaid faktoreid (nt nakkushaigus). Õiguskantseleri
kantselei inimeste väga selge tõlgendus on, et sellisel moel piiravaid klausleid ei saa elnõusse sisse
panna. Paljudel juhtudel see nakkushaigus ise on asjaolu, miks peab inimesele teenust osutama.
Eelmine kord selle teema arutamise käigus läksid omavahel segamini hooldusteenusele suunamine
kui selline ja meie oma allasutus, mis on vanadekodu ja pakub teatud teenust. Tänaseks fookuseks
on üldhooldusteenuse osutamise kord ja see ei käsitle ainult Tabivere vanadekodusse inimeste
suunamist, vaid ükskõik millisele teenusele suunamist. See eelnõu on üldisemaks läinud,
kitsendused on siit ära võetud ja oleme jäänud selle juurde, et sotsiaaltöötaja on see inimene kes
suudab hinnata hoolduse vajadust ja teenuse osutamist.
Marike Adamka: Üks täpsustus § 5 lg 3 p 2
(3) Teenuse kulud kaetakse üldjuhul järgmiselt:
2) teenuse kulude katteks võib sõlmida lepingu teenuse saaja vara arvelt.

1

See on üldine lause ja sellepärast tekkis küsimus kuidas see praktikas toimib.
Jarno Laur: See probleem on selles, et sotsiaalhoolekande seadus tegelikult ütleb seda, mida me
oleme harjunud siiani teistmoodi tõlgendama. Siiani on võetud, et esimene kohustus on perel selle
teenuse eest maksta (isik ise ja tema pereliikmed). Siis tegelikult tänane riigi tõlgendus on, et
teenuse saamine ei tohi sõltuda teenuse saaja ja tema perekonna võimekusest. Teine asi on see, et
me ikkagi ei saa panna kohustust, et kui sul on vara, siis sa pead selle maha müüma. Teenuse
peame andma ka siis, isegi kui tal on vara.
Siin eelnõus on pandud nii, et me saaks üldpõhimõttena öelda, et kõigepealt võtame inimese enda
sissetulekust 95% ja teine variant on, et võib teenuse katteks sõlmida vara arvelt vallaga lepingu.
Teenuse peame me nagunii tagama.
Otsustati: toetada eelnõud esitatud kujul.
Poolt 6, erapooletu 1 komisjoni liige.
2. Sirje Simmo poolt sotsiaalkomisjonile saadetud küsimused
Marike Adamka: Olen neid küsimusi sotsiaalnõunikuga arutanud.
Jarno Laur: Kõik teenused on meil kaetud ja toimivad, aga hooldusteenuse pakkumisel on meil
kindlasti arenguruumi.
Kas kõik kohaliku omavalitsuse korraldatavad teenused, mille kohustus tuleneb
sotsiaalhoolekande seadusest, on täna meie elanikele kättesaadavad (terve valla ulatuses)?
Jarno Laur: Vastus on jah ja ei. Kõik need teenused on meil olemas ja meie partneritega sõlmitud
lepingutega tagatud. Kuidas praktiliselt sotsiaaltransport on tagatud Piirissaarel, siis ma arvaks, et
seal teenuse osutajat ei ole, aga keegi ei ole jäänud ka transportimata. See on lihtsalt teistmoodi
korraldatud. Mõnede teenuste puhul on mõistlik neid sisse osta või hankida hanke teel (tugiisikud,
võlanõustajad).
Kas sotsiaaltransporti on plaanis laiendada ka endise Tartu valla territooriumile?
Jarno Laur: Tabiveres on oma sotsiaaltransport selle teenuse osutamiseks olemas ja sama on ka
Laevas. Endise Tartu valla territooriumil on meil selle teenuse osutamiseks lepingupartner.
Täna toimib kõik üle vallaliselt. Tegeletakse kliendiga üks kõik mis valla kohas. Teenuskeskustes
(Tabivere ja Laeva) on eraldi sotsiaaltöötaja, kes põhiliselt teenindavad oma piirkonna inimesi,
aga kuna Laevas on koormus väiksem, siis tema katab ka mingit osa Tabivere piirkonnast. Lihtsalt
on ümber jagatud. Sama on ka hooldustöötajaga, kelle teenuse piirkond on laiem kui vana Laeva
vald. Me oleme seda vaadanud, et kuidas loogilisem on.
Marike Adamka: Täna ei jää keegi sellest teenusest ilma kui tekib vajadus. Vald selle korraldab
ja kui tekib vajadust juurde, siis korraldatakse see juhtumipõhiselt.
Kas hooldekoduteenuse pakkumise maht on piirkonnas täna piisav?
Kas hoolduskoduteenuse pakkumise maht on piirkonnas täna piisav?
Ei ole piisav, vajab arendamist. Tugiisikuid on vähe ja nende tasu on väike.
Kas on ideid Laeva Sotsiaalmaja aktiivsemaks kasutusele võtuks?
Jarno Laur: Hetkel on kaks inimest Laeva sotsiaalmajja suunatud ja üks ootab suunamist. Järkjärgult võetakse kasutusele sotsiaaleluruumidena. Toimib iga nädalane saunateenuse osutamine.
Eesmärk on hoida 1/3 majast tühjana ehk avarii pinnana.
Marike Adamka: Komisjon on jõudnud pidevalt võrdse kohtlemise printsiibi juurde. Selles osas
on komisjon väga üksmeelne.
Adriana Rooba: Anname aega, et asjad loksuks uues vallas paika. Praegu on asjad
juhtumipõhised. Nii kaua ongi kõik juhtumipõhine, kuni kindlad asjad on kaardistatud ja saab
hakata tegema. Praegu teha asju etapiliselt.
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3. Kohapeal algatatud küsimused
Tabivere Sotsiaalkeskuse teenuste hinnakujundus.
Tartu Vallavalitsus küsis õiguskantsleri seisukohta, kas on õiguspärane, kui endise Tabivere valla
elanikele, kes on enne 22.02.2018 sõlminud Tabivere Sotsiaalkeskusega hoolduslepingu,
kehtestatakse sotsiaalkeskuse teenuste madalamad hinnad kui teistele Tartu valla elanikele.
Õiguskantsler leiab, et selline lahendus oleks vastuolus üldise võrdsuspõhiõigusega ja oma kirjas
seda ka selgitab. Kui kodanik ei jõua seda hinda tasuda, siis vallal tuleb toetada.
Vahur Kerge poole on pöördunud valla elanik, kellel on võimekus ja soov abistada mõnda peret,
kellel on rakse majanduslik olukord. Teema on juba komisjonis arutusel olnud. Vahur Kerge
täpsustab uuesti kodanikuga üle, kas tal on jätkuvalt see soov olemas ja komisjon selgitab välja
pere, kellel seda vaja oleks.
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