Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek
PROTOKOLL
Aeg: 15. juuni 2016 kell 11.00 – 14.30
Koht: Valga Raekoda
Osalejad: Õnneke Hermaste (Karula), Merike Viilup (Karula), Janika Ploom (Taheva),
Monika Rogenbaum (Taheva), Maire Baumverk (Tõlliste), Anu Tamm (Tõlliste), Merike
Metsavas (Valga), Meeli Tuubel (Valga), Eda Kabrits (Õru), Katre Kikkas (ühinemise
koordinaator), Anu-Lii Jürman (Valga).
Puudujad: Evi Veerme (Taheva), Erlend Jablonski (Õru).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Päevakord
1. Sotsiaalteenused;
2. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.
Meeli tegi alguses kokkuvõtte senistest aruteludest ning sellest, kui kaugele jõudnud oleme.
Samuti osales koosolekul Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuse juhataja Anu-Lii Jürman. On
avanemas taotlusvoor sotsiaalteenuste arendamiseks piirkondades, millest võiks tänasel
koosolekul rääkida.
1. Sotsiaalteenused
Kindlasti on üks teema, et millises struktuuris teenusega jätkata, missuguses alluvuses,
missuguse asutuse alluvuses, kas mingeid teenuseid on tarvis sisse osta jne. Kindlasti on
teiseks teemaks teenuse omaosalus.
Alustati koduteenustest: koduhooldustöötajad on enamikes valdades ja vallavalitsuse palgal.
Õru vallas tegeleb sellega sotsiaaltöötaja. Karulal ja Tõllistel üks inimene Taheval kaks,
Valga linnal 15, alluvad sotsiaalabiametile. Mida suurem on KOV seda aktuaalsemaks
muutub küsimus, kui otstarbekas on omavalitsusel endal sellist teenust pakkuda. Väga hea
oleks, kui jõuaksime koduhooldusteenusega teistele teenustele lähemale, sh
meditsiiniteenustele.
Meditsiinivaldkonna
õendusteenus
ja
sotsiaalvaldkonna
koduhooldusteenus võiksid omavahel kooskõlas olla, et ei toimuks ressursside raiskamist.
Hetkel nende kahe teenuse vahel koostööd ei ole. Tuleb arvestada, et ka rahastusmudelid ja
juhtimismudelid on neil teenustel erinevad.
Valga Haigla juures on koduõendusteenus ja Valga linna hooldekoduteenus. Sinna juurde
saaks tegelikult läbirääkimiste käigus lisada ka koduhooldusteenuse, sest siis oleks kõik
sarnased teenused sama teenusepakkuja tagatud ning kliendid saaksid teenuste vahel liikuda,
aga seda on suhteliselt võimatu korraldada, kuna struktuurid on väga erinevad. See võib
kunagi päevakorda tulla, aga enne tuleb ühinemine ette.

Toimus arutelu koduhooldusteenuse üle. Kuidas on mõeldud seda koduhooldajate teenust
organiseerida? Kuidas ja kelle alluvusse nad jäävad jne.
OTSUS: Koduhooldusteenus jääb sotsiaalosakonna struktuuri (mitte teenuskeskuse omasse)
sotsiaalosakonna alluvusse. Selliselt on võimalik tagada ka asendamiste organiseerimine jne.
Tuleb vaadata seda, kuidas on kõige mõistlikum korraldada. Nõnda oleks kõik ühine.
OTSUS: Ettepanek rahanduskomisjonile ja juhtkomisjonile: Igas piirkonnas/teenuskeskuses
peaks sotsiaaltöötajale koha peale korralik auto jääma, et ta saaks oma tööd korraldada.
Elektriautod jääksid koduhooldustöötajatele ja neil pole võimalik sotsiaaltöötajaga autot
jagada. Sotsiaaltöötajal peab olema eraldi auto.
Toimus arutelu koduhooldusteenuse rahastamise osas:
Taheval on kehtestatud omaosalus (teenuse tarbimisel kuni kaks korda nädalas 20 eurot kuus
ja kuni neli korda nädalas 40 eurot kuus, majanduslikult vähekindlustatud võivad taotleda
tasust vabastamist), mis distsiplineerib inimesi ja paneb järele mõtlema, kas tegelikult ka
teenust vajatakse. Karula pooldab ka seda, et peaks olema mingi omaosaluse tasu. Mingi tasu
peab olema. Taheval on 20 eurot kuus omaosalus. Ja alati on võimalus sellest vabastust
taotleda.
Toimus arutelu ka tegeliku maksumuse üle ja ka selle üle, kas peaks olema kõigile võimalik
või ainult ilma lasteta inimestele. Valga linnas hetkel omaosalust pole, kuna mõne euro
korjamise peale kulub liiga palju ressurssi.
Ka projektitoetuse raames on võimalik koduhooldusteenust arendada. Toimus arutelu, kas
sellist teenust peaks pakkuma KOV või mitte. Saab anda ka mõnele ettevõttele või MTÜ-le
selle teenuse, aga seal peaks juures olema kohustus meie töötajad tööle võtma. Selle teenuse
arendamine võikski minna meie ühise projektitaotluse alla.
Hetkel läheks pigem edasi tänase süsteemiga.
Anu-Lii tutvustas Soome teenusemaja süsteemi – võimalik elada, üürida, sealt osutatakse
välja teenuseid.
Koduhooldusteenus võiks olla võimalikult paindlik.
Kui tuleb mõni teenuseosutaja, siis oleme valmis selleks ja jätame võimaluse seda teenust
välja delegeerida.
OTSUS: Koduhooldusteenuse tagamine jätkub, seda osutab ka edaspidi kohalik omavalitsus,
kuid otsitakse võimalusi teenuse delegeerimiseks. Koduhooldusteenusele kehtestatakse ühine
sümboolne omaosaluse tasu.
Toimus arutelu sotsiaaltranspordi osas.
Taheval on 0,13€/km sotsiaaltranspordi hind. Kui ei suuda maksta, kirjutab avalduse ja
otsustuskorras on võimalik vabastada. Arsti juures läheb kaua läheb, aga pärast seda on tund
aega võimalik nt poes või juuksuris käia, aga alates teisest tunnist tuleb maksta ootetasu.
Makstakse kliendi pealt, mitte auto pealt. Karulas sama, aga 0,15€/km. Avahooldustöötaja
käib oma klientidega, aga nende käest pole seni raha võetud. Valgas tagab
invatransporditeenust MTÜ Paju Pansionaadid. Invatranspordi jaoks läbiajal ühtki
projektivooru tulemas ei ole, aga millalgi tuleb sotsiaaltranspordi osa ka.
OTSUS: Ühinenud KOV-is peaks süsteem ühtlane olema. Inimeste tööülesanded tuleb
ühtlustada. Invabussi on kindlasti vaja.

Ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjon on kindlal seisukohal, et praegu
piirkonnas sotsiaalvaldkonnas töötavad vastava kvalifikatsiooniga inimesed saavad
rakendust ühinenud omavalitsuses, sest valdkonna personalivajadus ei ole ühinedes
tänasest kindlasti väiksem. Oma töötajad kandideerivad. Nii valdkonna siseselt kui ka
valdakondade üleselt tuleb tegeleda palkade ühtlustamisega.
Toimus arutelu ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaalvaldkonna struktuuri osas.
Toimus arutelu ka teenuste delegeerimise osas. Otsustati, et sotsiaalvaldkonna teenuseid on
kergem ja mugavad välja delegeerida pigem enda allasutustele, mitte mõnele SA-le või MTÜle väljaspoolt.
Toimus arutelu hoolekandeasutuste osas.
Uue KOVi tingimustes jäävad senised teenusepakkujad, aga on vaja välja töötada selline
süsteem, kus on vaja välja töötada mingi skeem KOV-i poolt doteeritava suuruse osas.
Teenus tasuline kõigi jaoks. 1) pensionist; 2) lähedased ja/või KOV. Ühtlustada tuleb see, kui
suure osa oma sissetulekust peaks inimene raha kätte saama või mitte (nt kui lapsed
maksavad).
Muidugi konkurentsivõimelisemad oleksime siis, kui arendaksime spetsiifiliste teenuste järgi
näiteks. Kui toimuks spetsialiseerumine.
Meil on piirkonnas kaks asenduskodu ja kummagi eksisteerimisega pole probleeme, aga
peame arvestama sellega, et riigile võib tunduda see liigne. Riigi sellise võimaliku hoiakuga
me ei nõustu.
Aga meil jätkavad siiski Valga omaette ja Taheva omaette. Võrumaal asenduskodu pole ja
meil on Taheval kliente ka Põlva ja Räpina kandist, paar ka Võrust. Taheva võtab täna kõik
kliendid vastu, ka rasked kliendid. Valgal oleks ka valmidus sügava puudega lastega tegeleda.
Seal saamegi spetsialiseeruda ühiselt.
Karula Hooldemaja on hetkel allasutus, aga praegu ja ammu enne on juba teema, et tahetakse
teha MTÜ, kuna soovitakse laiendada, ka praegusesse vallamajja, 50ne kohaline pärast
arendamist. Sinna on arvestatud ka nt sotsiaaleluruume jne, aga kogu plaan on toores praegu.
Kui nüüd õnnestub ja hakatakse tegema, siis enne ühinemist muudetakse juriidiline vorm ära.
Aga ühtki kindlat otsust pole.
OTSUS: Augustis tehakse ühine projektitaotlus isikliku abistaja ja tugiisiku teenuste
arendamise peale.
2. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks
OTSUSTATI:
1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek toimub 10.
augustil 2016 kell 11.00 Õru kultuurikeskuses.
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