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1. Lühiülevaade teenustest ja toetustest KOV-es
Ülevaates toodi välja omavalitsustes osutatavad teenused, makstavad toetused. Anti ülevaade
sotsiaalvaldkonna personalist ning kohapeal toimivatest sotsiaalhoolekande üksustest, samuti
tervishoiuteenuste osutajatest. Sotsiaalteenus on kõikides piirkondades inimestele lähedalt
kättesaadav. Oluline on tagada teenuste osutamise jätkamine piirkondades ning koostöös
tugevdada uute teenuste arendamist.

2. Ettepanekud ühinemislepingusse
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•

•
•

•
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•

Luuakse optimaalne, vajadustest lähtuv sotsiaalhoolekande süsteem. Tagatakse
sotsiaalteenuste ja tervishoiuteenuste osutamine piirkondades endises mahus ning
arendatakse teenuste osutamist kohapeal, tsentraalselt tagatakse erialaspetsialistide
teenus (juriidiline nõustamine, psühholoog, pereterapeut, võlanõustamine, jne).
Ühinenud vald tagab ühtse teenuste võrgustiku ja sotsiaaltranspordi korralduse.
Senised sotsiaalteenused säilivad, teenuste kvaliteeti ühtlustatakse, teenuste haldamine
toimub tsentraalselt. Tõhustatakse koostööd kolmanda sektoriga.
Sotsiaaltoetuste liigid ja määrad ühtlustatakse. Lähtutakse põhimõttest, et ühtlustamise
tulemusena vajaduspõhiste toetuste osakaal suureneb võrreldes universaalsete
toetustega.
Ühinenud vald jätkab tervishoiu toetamist vähemalt senises mahus. Perearstidega
sõlmitud üürilepingud kehtivad samadel tingimistel kuni lepingu tähtaja lõpuni ning
neid vajadusel pikendatakse. Kui ruumide kasutamise optimeerimise eesmärgil on
vajalik perearstidele sama asula piires uute ruumide üürimine, siis tehakse seda
samadel tingimustel.
Senised sotsiaalhoolekandeasutused (päevakeskused, hooldekodud) jätkavad teenuste
tagamist senistes asukohtades.
Sotsiaalvaldkonna töötajate ametikohad jäävad piirkondadesse alles, ühtlustatakse
töötajate töökohustused ja makstavad töötasud. Toimub ametnike spetsialiseerumine,
vajadusel tagatakse spetsialiseerumisega seonduvaid koolitused.
Rahvatervise alase tegevuse laiendamiseks elanike hulgas töötatakse välja ühinenud
valla terviseprofiil ja luuakse tervisedendaja ametikoht;
Luuakse elanikele mugav ja lihtsasti arusaadav internetipõhine teenuste ja toetuste
ülevaade ja arendatakse e-teenuseid.
Riiklike erihoolekandeteenuste reorganiseerimise raames arendatakse
erihoolekandeteenuseid kohalikus omavalitsuses.
Hiljemalt 2020. aastaks töötatakse välja sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna arengukava.

3. Ettepanekud järgmiseks koosolekuks
•

•

teha rahalised arvestused toetuste ühtlustamiseks kõige kõrgema toetuste määra
ja liikide järgi. Esitada statistilised (saajate arv ja summad) andmed kõikide
makstud sotsiaaltoetuste osas eraldi 2015.a maksmiste järgi
teha rahalised arvestused töötasude ühtlustamiseks, võtame aluseks
hooldustöötajate sihtrühma, kuna nende arv on suurim ja tööülesanded sarnased
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