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1. Ühinenud valla isikkoosseis ja juhtimissüsteem
Ühinenud valla keskuseks jääb Viljandi linn, kus hakkab paiknema vallavalitsuse ametiasutus
(vallamaja) ning Mustlasse ja Kolga-Jaani jäävad teenuskeskused. Lähtudes asjaolust, et Tarvastu,
Kolga-Jaani ja Viljandi valla inimeste jaoks on olulisemaks tõmbekeskuseks Viljandi linn, siis on oluline
tagada olulisemate teenuste kättesaadavus Viljandi linnas, kus hakkab paiknema uue valla vallamaja.
Tänaste Viljandi valla sotsiaaltöötajate käsutuses olevad ruumid on aga maksimaalselt hõivatud, mille
tõttu tuleb leida täiendavat pinda kõigi ühinenud valla sotsiaaltöötajatele. Kuigi olenevalt
sotsiaaltöötajate tööjaotusest on tõenäoline, et sotsiaaltöötajad hakkavad rotatsiooni korras käima ka
teenuskeskustes ning mõne sotsiaaltöötaja põhitöökohaks võibki kujuneda teenuskeskus, siis on
oluline tagada, et kõigil sotsiaaltöötajatel oleks võimalik töötada ka Viljandi linnas.

1.1 Isikkoosseis
Täna on Viljandi, Kolga-Jaani ja Tarvastu vallas sotsiaalosakondades kokku
• 1 Haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja;
• 4 sotisaaltöö spetsialisti;
• 2 sotsiaalnõunik-lastekaitsespetsialisti;
• 1 sotsiaalnõunik;
• 1 raamatupidaja-toimetulekuspetsialist (sotsiaalosakonna tööga seotud kohustused u 0,25
kohta);
• 1 lastekaitsepeaspetsialist;
• 2 lastekaitsespetsialisti.
Võttes arvesse asjaolu, et sotsiaalvaldkonnas on tööd palju ning hetkeolukorra kaardistamise käigus
ei tuvastatud, et inimressurssi oleks üle (pigem kipub ressurssi olema mõningates valdkondades
puudu), tuleks ühinenud Viljandi vallas sotsiaalvaldkonna töötajate arv jätta minimaalselt tänasele
tasemele. Samas tuleks üle vaadata sotsiaalvaldkonna töötajate ülesanded ning võimalusel suunata
tegevused, milles teised osakonnad võiksid olla pädevamad või efektiivsemad, nimetatud osakonna
töötajatele. See võimaldaks sotsiaalvaldkonna töötajatel enam keskenduda sisulisele tööle ning ka
ennetustegevusele ja suurendaks Viljandi valla kui organisatsiooni sisemist koostööd. Näiteks tuleks
kaaluda majandusosakonda täiendava isiku palkamist, kelle ülesandeks oleks valla omandis olevate
sotsiaalvaldkonna (või ka teiste valdkondade) hoonete haldamine. Samuti oleks võimalik delegeerida
osaliselt sissetulekust mittesõltuvate toetuste määramine teistesse osakondadesse, kelle
töövaldkonnaga toetuse sisu paremini haakub või raamatupidajatele. Töö efektiivsemaks
korraldamiseks tuleks kaaluda ka Viljandi valda osakondade ülese infotöötaja palkamist, kes võtaks
vastu või/ja menetleks lihtsamasisulisi taotlusi.
Ühinemisel on mõistlik ühtlustada ka sotsiaaltöötajate ametinimetusi ning näiteks võiks ühinenud
valla sotsiaalvaldkonna töötajate koosseis olla alljärgnev1:
• sotsiaalosakonna juhataja (1),
• sotsiaaltöö spetsialist (5),
• sotsiaaltöö spetsialist-eestkostja (1),
• lastekaitsespetsialist (3),
• kastekaitsespetsialist-eestkostja (1).
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Tegemist on ühe võimaliku ettepanekuga, mis ei välista teisi võimalikke jaotusi. Oluline on, et sotsiaalvaldkonna
töötajate arv ei tohiks väheneda.
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Lisaks on lähtuvalt hetkeolukorra kaardistamisel saadud tulemustest oluline ära katta alljärgnevalt
esitatud teenuste osutamine vastavalt piirkonna teenusvajaduse mahule:
• koduhooldusteenus,
• perelepitaja teenus,
• vanemluskoolitused,
• isikliku abistaja teenus,
• tugiisiku teenus,
• sotsiaaltransporditeenus.
Teenusvajaduse katmiseks on võimalik osta teenust teenuseosutajalt, sõlmida käsunduslepingu alusel
töösuhe konkreetse füüsilise isikuga või võtta vastavad isikud vallavalitsuse koosseisulisteks
töötajateks.
Tagamaks kodanikele teenuste piisava kättesaadavuse ka puhkuste perioodil või hetkel, kui mõni
sotsiaaltöötaja haigestub, on oluline, et samal ametikohal olevad töötajad oleksid võimelised
teineteist vajadusel asendama. Selle tagamiseks peab teenuste osutamine olema kaetud viisil, kus iga
sotsiaalteenust osutab või on võimeline osutama vähemalt kaks sotsiaalosakonna töötajat.

1.1.1 Palgatase
Valdade ühinemisel on oluline üle vaadata ning ühtlustada ka valla sotsiaaltöötajate palgataset.
Palgataseme ühtlustamisel tuleks silmas pidada nii tänast palgataset kui ka valdkonna keskmist
palgataset piirkonnas.
AMETIKOHT
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaaltöö spetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist-eestkostja
Lastekaitsepeaspetsialist
Lastekaitsespetsialist
Raamatupidajatoimetulekuspetsialist
Lastekaitsespetsialist-eestkostja

TÄNANE PALGATASE (EUR/BRUTO)
KOLGAVILJANDI TARVASTU
JAANI
1 500
1 105
1 430
1 000
1 105
1 235
1 105
1 000
-

PALGATASE ÜHINENUD VALLAS
(EUR/BRUTO)
1 500
1 100-1 300
1 100-1 300
1 100-1 300

-

699

-

-

-

-

-

1 100-1 300

Lisaks tasub kaaluda võimalust kehtestada palgatasemed sotsiaalosakonna töötajate tööstaažist
lähtuvalt. Alljärgnevalt on välja toodud võimalik lahendusvariant.
AMETIKOHT
Sotsiaalosakonna juhataja
Sotsiaaltöö spetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist-eestkostja
Lastekaitsespetsialist
Lastekaitsespetsialist-eestkostja
Sotsiaalvaldkonna allasutuste juhataja

TÖÖSTAAŽ

0-3
1 300
1 100
1 100
1 100
1 100
1 100

3-5
1 400
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200

ÜLE 5 AASTA

1 500
1 300
1 300
1 300
1 300
1 300

1.2 Teenuskeskused
Valdade liitumisjärgselt hakkavad teenuskeskused paiknema Mustlas ja Kolga-Jaanis. Kuigi
sotsiaalvaldkonna töötajate alalised töökohad hakkavad paiknema Viljandi linnas või selle
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lähiümbruses, peab kõigi sotsiaalteenuste kättesaadavus olema tagatud ka teenuskeskustes. Sellest
tulenevalt on oluline, et jätkuksid sotsiaaltöötajate vastuvõtud:
1) spetsialiseerumise korral teenuste lõikes igas teenuskeskuses iga teenuse kohta minimaalselt
1 kord nädalas;
2) piirkondliku tööjaotuse korral igas teenuskeskuses rotatsiooni korras minimaalselt 2 korda
nädalas.
Vastuvõttude eesmärgiks on isikute avalduste ja dokumentide vastuvõtmine ning nõustamine ja
abistamine.
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2. Soovitused toetuste määramise ja teenuste osutamise ühtlustamiseks
2.1 Soovitused toetuste määramise ühtlustamiseks toetuste lõikes
Alljärgnevalt on toetuste lõikes välja toodud soovitused ühinenud valla sotsiaalvaldkonna korraldamiseks. Soovitused on esitatud eelkõige lähtudes
hetkeolukorra kaardistamisel tuvastatud probleemkohtadest ning vajadustest (soovitusi ei ole esitatud nende toetuste osas, mille osutamine toimub täna
sarnaselt).
TOETUS

VILJANDI

Vajaduspõhine
peretoetus
Riiklik
toimetulekutoetus

KOLGA-JAANI

ETTEPANEK

Ühinevates valdades toimib toetuse määramine ja maksmine sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.
Määramise
protsess
Toetuse
määr

Sünnitoetus (sh
mitmike toetus)

TÄNANE OLUKORD
TARVASTU

Ainult negatiivne otsus
vallavalitsuse korraldusega.

Nii positiivne kui negatiivne
otsus
vallavalitsuse
korraldusega.

Vallavalitsuse korraldusega tehakse
ainult negatiivne kaalutlusotsus.

300 eurot ühes osas

Ainult
negatiivne
kaalutlusotsus
vallavalitsuse
korraldusega.
100 eurot ühes osas

500 eurot kahes osas

Üle lapsevanema elukoht
on viimased 6 kuud enne
lapse sündi RR andmetel
Viljandi vald.

Ema elukoht on viimased
6 kuud enne lapse sündi
RR andmetel Tarvastu
vald.

Sotsiaaltöö spetsialist

Vallasekretär
registripidaja

I osa - Kas mõlemad vanemad
või last üksinda kasvatava
vanema RR järgne elukoht on
lapse sünniaasta 1. jaanuari
seisuga Kolga-Jaani vald.
II osa - lapse vanemad või
üksinda last kasvatav vanem
on RR andmetel Kolga-Jaani
valla elanikud lapse 18 kuu
vanuseks saamise aasta 1.
jaanuari seisuga.
Sotsiaalnõuniklastekaitsespetsialist

300 eurot ühes osas (toetuse
kogukulu jääb hinnanguliselt samale
tasemele)
Ühe vanema elukoht on viimased 6
kuud enne lapse sündi olnud
Viljandi vallas ning lapse elukohaks
registreeritakse Viljandi vald.

Toetuse
sihtgrupp

Menetleja

või

Kuna
lapse
registreerimisega
tegeleb sotsiaalosakonna väline
töötaja (registrispetsialist), siis oleks
loogiline
ka
sünnitoetuse
määramisega seonduvad toimingud
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Toetuse
määr

Toetuse
sihtgrupp

Esmakordselt kooli
mineva lapse toetus

Määramise
protsess

50 eurot (+ pinal)

100 eurot

100 eurot

Lapse RR järgne elukoht on
1. augusti seisuga Viljandi
vald
Laps asub õppima ükskõik
millisesse kooli.

Lapse RR järgne elukoht
on Tarvastu vald

Ühe lapsevanema RR järgne
elukoht on Kolga-Jaani vald

Lapse RR elukoht on Viljandi vald.

Laps
asub
õppima
Tarvastu valla kooli.

Laps asub õppima Kolga-Jaani
valla kooli.

Laps asub õppima ükskõik millisesse
kooli.

Lapsevanem esitab ise
vallavalitsusele avalduse

Kool
edastab
vallavalitsusele õppima
hakkajate nimekirja
Vallavalitsuse
korraldusega
Haridusja
kultuurinõunik

Kool edastab vallavalitsusele
õppima
asuvate
laste
nimekirja
Vallavalitsuse korraldusega

Lapsevanem
esitab
vallavalitsusele.

Sotsiaalnõuniklastekaitsetöötaja

Haridusosakonna töötaja.

Makstakse eraldi korra
alusel.

Makstakse vajadusel toetuse
„Raske ja sügava puudega
lastele ja nende peredele
sotsiaalteenuste osutamise
toetus“ alt.

Eraldi toetust ühinevas vallas ei ole,
puudega lapse hooldaja toetust
makstakse
äärmisel
vajadusel
toetuse „Raske ja sügava puudega
lastele
ja
nende
peredele
sotsiaalteenuste osutamise toetus“
alt.

Vallavalitsuse korraldusega
Haridusspetsialist

Menetleja

Puudega lapse
hooldajatoetus

Raske ja sügava
puudega lastele ja
nende peredele
sotsiaalteenuste
osutamise toetus

Toetuse
olemasolu

teha
sotsiaalosakonna
välisel
töötajal
(registrispetsialistil)
tingimusel, et lapse registreerimisel
läheb
vastav
teavitus
ka
lastekaitsespetsialistile.
100 eurot

Makstakse
vajadusel
toetuse „Raske ja sügava
puudega lastele ja nende
peredele sotsiaalteenuste
osutamise toetus“ alt.

avalduse

Vallavalitsuse korralduseta.

Ühinevates valdades toimib toetuse määramine ja maksmine sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.
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Paljulapselise pere
toetus

Toetuse
olemasolu
Toetuse
määr

Toetust makstakse vallas

30 eurot/laps/1 kord aastas

Toetust vallas ei maksta,
vajadusel
toetatakse
pere muude toetustega
-

Toetust vallas ei maksta,
vajadusel toetatakse pere
muude toetustega
-

Toetust makstakse vallas

Toetust makstakse vallas

Toetatakse
lõunat
lasteasutuses,
üldhariduskooli
pikapäevarühma
oodet.
Erandjuhul
ühekordse
toetusena
lasteaiakohatasu.
Toetus määratakse kuni
kolmeks kuuks

Toetatakse
lasteaia
lõunat ja kohatasu ning
üldhariduskooli
pikapäevarühma oodet.

Toetust ei maksta vallas
(vallas on koolis ja lasteaias
toitlustamine
tasuta
ja
lasteaiakohatasu ei ole)
-

Perekond,
kelle
kuu
sissetulek perekonnaliikme
kohta jääb alla 2 kordset
toimetulekupiiri

Perekond, kelle kuu
sissetulek
perekonnaliikme kohta
jääb alla 1,5 kordset
toimetulekupiiri
Toetust vallas eraldi ei
maksta,
vajadusel
toetatakse
toimetulekuraskustes
peresid
ühekordse
toetusega

Toetuse
olemasolu

Vähekindlustatud
perede laste kooli- ja
lasteaia toetus (koolija lasteaialõuna
kohatasu toetus)

Määramise
protsess

Toetuse
sihtgrupp

Koolilõpetamise
toetus

Toetuse
olemasolu

Toetust vallas eraldi ei
maksta,
vajadusel
toetatakse
toimetulekuraskustes
peresid
ühekordse
toetusega.
Toetatakse
ühekordselt väga tublisid
õpilasi.

Toetus määratakse kuni
kuueks kuuks

Kuna
toetuse
maksmisega
seonduva halduskoormus on suur
ning
paljulapselisi
peresid
toetatakse alates 2017. aasta juulist
oluliselt enam ka riiklikult, siis
edaspidi toetust vallas ei maksta.
Toetust makstakse vallas (alates
2018. aastast kehtestatakse ilmselt
kohatasu ja toidupäeva tasu ka
Kolga-Jaani valla lasteaedades).
Toetatakse lõunat lasteasutuses,
üldhariduskooli pikapäevarühma
oodet.
Erandjuhul
ühekordse
toetusena lasteaiakohatasu.

Toetus määratakse kuni kuueks
kuuks.

-

Perekond, kelle kuu sissetulek
perekonnaliikme kohta jääb alla 2
kordset toimetulekupiiri.

Toetust makstakse vallas

Kuna toetuse maksmine tähenda
tooks vallale kaasa olulise kulude
kasvu, siis edaspidi vallas toetust
eraldi
ei
maksta,
vajadusel
toetatakse toimetulekuraskustes
peresid ühekordse toetusega.
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Määratakse vajaduspõhiselt

Määratakse
vajaduspõhiselt

Toetust ei maksta vallas.
Vajadusel
toetatakse
peresid
ühekordse
sotsiaaltoetusega. Viljandi
maakonna kaardiga on
ühistranspordi kasutamine
kõigile õpilastele tasuta.
-

Toetust ei maksta vallas.
Vajadusel
toetatakse
peresid
ühekordse
sotsiaaltoetusega.

Vallas makstakse toetust

Vallas makstakse toetust

Toetuse
määr

Toetuse
olemasolu

-

Sõidukulutoetus
Toetuse
määr

Sissetulekust
mittesõltuv muu
ühekordne toetus
(vältimatu
sotsiaalabitoetus,
kriisitoetus,
matusetoetus)

Toetuse
olemasolu

Toetuse
määr

Vältimatu sotsiaalabi
juhtumipõhine;
Kriisitoetus
juhtumipõhine;
Matusetoetus
juhtumipõhine

–
–
–

Vältimatu sotsiaalabi –
50 eurot või juhtumi
põhine;
Kriisitoetus
–
juhtumipõhine;
Matusetoetus – 100
eurot

-

põhikool – 50 eurot
gümnaasium, kutsekool
või ülikool – 100 eurot
keskhariduse
baasil
kutseõppeasutuse
päevase
õppevormi
lõpetajale esimese eriala
omandamisel – 50 eurot
Toetust makstakse vallas

Gümnaasiumi õpilastele – 1
kord nädalas
Huvialakoolide õpilastele –
kuni 20 eurot kuus;
Erivajadustega ja puudega
õpilastele – bussipileti hind
või
maavanema
poolt
kinnitatud liiniveo määrast ja
teenusel käidud päevadest
tulenev hind.
Vallas
makstakse
muu
sissetulekust
mittesõltuva
toetusena ainult vältimatu
sotsiaalabitoetust.
Vältimatu sotsiaalabi – 20
eurot.

Määratakse vajaduspõhiselt

Toetust ei maksta vallas. Vajadusel
toetatakse peresid ühekordse
sotsiaaltoetusega.
Viljandi
maakonna
kaardiga
on
ühistranspordi
kasutamine
maakonna piires kõigile õpilastele
tasuta.

Vallas makstakse toetust

Nii vältimatu sotsiaalabi, kriisitoetus
kui ka matusetoetus määratakse
juhtumipõhiselt.
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Toetust makstakse vallas

Toetust makstakse vallas

-

-

Toetuse
olemasolu

Sissetulekust sõltuv
muu ühekordne
toetus
Toetuse
määr

Ravikindlustamata
isikute
tervishoiuteenuste
toetus

Toetuse
olemasolu
Toetuse
määr

Toetust vallas ei maksta.
Vajadusel
makstakse
ühekordse toetusena.
-

Toetust makstakse vallas

Juhtumipõhine

Isikut toetatakse toetuse
„Pere ja lastetoetus“ alt,
puudega isiku toetusena või
ülalpidamiskulude
vajaduspõhise toetusena.
kriisitoetus kuni 640
eurot
ravimite, hooldus- ja
abivahendite
soetamiseks kuni 64
eurot aastas
lapsele
raviprillide
ostmiseks kuni 64 eurot
aastas
toiduainete,
riiete,
ostmiseks kuni 32 eurot
aastas
kütte ostmiseks kuni 64
eurot aastas
ajutisest
majandusraskusest
ülesaamiseks
järsult
halvenenud
majandusliku olukorra
puhul kuni 320 eurot
aastas
muu erakorraline toetus
seoses
majanduslike
raskustega kuni 100
eurot aastas
Toetust makstakse vallas, aga
viimasel kolmel aastal ei ole
olnud vaja maksta.
Kuni 64 eurot aastas

Toetust makstakse vallas, jättes
defineerimata konkreetsed
valdkonnad, mida ja mis mahus
toetatakse

Toetust vallas ei maksta. Vajadusel
makstakse ühekordse toetusena.
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Määramise
protsess

Sihtgrupp

RR andmetel Viljandi valla
elanik:
kaardiga – 70 ja 75;
lillede,
kaardi
ja
kingitusega külastus –
80, 85, 90 ja alates 91
eluaastast igal aastal.

Tähtpäevatoetus

Menetleja

Rahvastikuregistriga
tegeleb isik valmistab ette
nimekirja ja kaardid ning
sotsiaaltöö
spetsialist
toimetab kohale

Vallavalitsuse
korraldusega
RR andmetel Tarvastu
valla elanik:
kaardiga – 70, 75, 80
ja
alates
81.
eluaastast
igal
aastal;
väga eakate puhul
(näiteks
100
aastane)
läheb
vallavanem
ise
personaalselt isikut
õnnitlema.
Sekretariaat tegeleb

Sotsiaalkomisjoni
otsuse
alusel
RR andmetel Kolga-Jaani
valla elanik:
lillede,
kaardi
ja
kommikarbiga külastus–
70, 75, 80 ja alates 81
eluaastast igal aastal.
Juubeli puhul meene.
Kolga-Jaani
hooldekodus
viibiv isik:
kommikarpiga külastus 70, 75, 80 ja alates 81
eluaastast igal aastal.
Sotsiaalnõuniklastekaitsetöötaja tegeleb, sh
toimetab kohale

Alates 70. eluaastast kuni 90.
eluaastani juubeli puhul saadetakse
kaart.
Alates 90. eluaastast igal aastal
külastus koos lillede, kaardi ja
kingitusega.
Muutmaks külastustega seotud
ajakulu mõistlikumaks tuleksüle
vaadata ka külastuste protsess
(teostada neid harvemini, näiteks
kord-kaks kuus või kord nädalas).
Kaartide
saatmisega
ning
õnnitlemiseks vajalike esemete
soetamisega
tegeleb
sotsiaalosakonna väline töötaja
(sekretär vm). Külastusi teeb
sotsiaalosakonna töötaja.

2.2 Soovitused teenuste osutamise ühtlustamiseks
Alljärgnevalt on teenuste lõikes välja toodud soovitused ühinenud valla sotsiaalvaldkonna korraldamiseks. Soovitused on esitatud eelkõige lähtudes
hetkeolukorra kaardistamisel tuvastatud probleemkohtadest ning vajadustest (soovitusi ei ole esitatud nende teenuste osas, mille osutamine toimub täna
sarnaselt).

2.2.1. Sotsiaalvaldkonna teenused lastele
TEENUS
Abi osutamine abivajavale
lapsele
Alaealise eestkoste
määramine

VILJANDI

TÄNANE OLUKORD
TARVASTU

KOLGA-JAANI

ETTEPANEK

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.
Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.
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Jookvad tegevused
füüsilise isiku eestkostel
olevate alaealistega

Teenuse
osutamine

Alaealistega seotud
erieestkostja ülesannete
täitmine
Jooksvad tegevused valla
eestkostel oleva
hooldusperes (perekonnas
hooldamisel) viibiva
lapsega
Jooksvad tegevused valla
eestkostel oleva
asenduskoduteenusel
viibiva lapsega

Kodukülastus viiakse läbi
ainult vajadusel.

Vähemalt kaks korda
aastas
viiakse
läbi
kodukülastus (kohustus
ei tulene seadusest).

Kuna uues struktuuris tegeleb
alaealistest eestkostetavatega üks
lastekaitsetöötaja,
siis
on
nimetatud
lastekaitsetöötaja
pädevuses kujundada ka seadusest
mittetulenevate
kohustustega
seonduvad protsessid ise.

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.

Määramise
protsess

Lastega peredele või/ja
raske- ja sügava puudega
lapsele koolis ja lasteaias
tugiisiku teenuse
osutamine

Vähemalt kaks korda
aastas
viiakse
läbi
kodukülastus (kohustus
ei tulene seadusest).

Teenuse
osutamine

Teenuse
olemasolu

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.
Tugiisik peab esitama
aruande jooksva kuu
viimaseks tööpäevaks.

Sotsiaalkomisjoni otsusega.

Teenus on vallas olemas
ja
seda
osutatakse,
seejuures on vajadus
teenuse järele pidevalt
kasvav, kuid tugiisikute
leidmine on keeruline,

Teenus on vallas olemas ja
seda osutatakse, seejuures
on vajadus teenuse järele
pidevalt
kasvav,
kuid
tugiisikute leidmine on
keeruline,
sest
töö

Tugiisik
peab
esitama
aruande
teenuse
osutamisele järgneva kuu 5ndaks kuupäevaks.

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.
Tugiisik peab esitama
aruande jooksva kuu 28ndaks kuupäevaks.

Teenus on vallas olemas
ja
seda
osutatakse,
seejuures on vajadus
teenuse järele pidevalt
kasvav, kuid tugiisikute
leidmine on keeruline,

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse korraldusega.

Tugiisik peab esitama aruande
teenuste osutamise mahu ja
tegevuste kohta iga järgneva kuu 5ndaks kuupäevaks, seeläbi jääb
tugiisikule piisavalt aega aruande
koostamiseks.
Võtta
tööle
inimesed
(kas
töölepinguga
või
käsunduslepinguga), kes hakkaksid
lähtuvalt teenusmahust osutama
ühte või mitut järgnevatest
teenustest:
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Vallavalitsuse alaealiste
komisjoni töös osalemine

Teenuse
olemasolu

sest töö tasustamine ei
ole alati tugiisikutele
motiveeriv (pole võimalik
garanteerida mõistliku
suurusega sissetulekut,
millega kaasneks ka
tervisekindlustus).

tasustamine ei ole alati
tugiisikutele
motiveeriv
(pole võimalik garanteerida
mõistliku
suurusega
sissetulekut,
millega
kaasneks
ka
tervisekindlustus).

sest töö tasustamine ei
ole alati tugiisikutele
motiveeriv (pole võimalik
garanteerida mõistliku
suurusega sissetulekut,
millega kaasneks ka
tervisekindlustus).

Alaealiste komisjon on
maavalitsuse
juures
Rajaleidjas. Vallavalitsuse
juurde eraldi alaealiste
komisjon ei kuulu.

Vallavalitsuse
kuulub eraldi
komisjon.

Vallavalitsuse
juurde
kuulub eraldi alaealiste
komisjon.

Käitumishäiretega lastele
rehabilitatsiooniteenuse
osutamise korraldamine

Õpilaskodu teenus

juurde
alaealiste

sotsiaaltransporditeenus, tugiisiku
teenus, isikliku abistaja teenus ning
koduhooldusteenus.
Täna on üheks olulisemaks
probleemiks nimetatud teenuste
juurde sobiva isiku leidmisel
ebaühtlane koormus, mis ei taga
piisavat sissetulekut. Suurem vald
ja mitme teenuse omavaheline
kombineerimine võimaldab luua
motiveerivama
tasustamissüsteemi.
Lisaks
võimaldab
mitme
teenuse
omavaheline
kombineerimine
osutada
komplektsemat
ja
abivajaja vajadustele paremini
vastavat teenust.
Luua ühinenud valla vallavalitsuse
juurde alaealiste komisjoni laadne
komisjon (kuna alaealiste mõjutusvahendite seadus kaotab kehtivuse
alates 2018. aasta jaanuarist, siis
alaealiste komisjoni tänasel kujul ei
ole võimalik luua), mis käib
põhiliselt koos Viljandis, vajadusel
ka teenuskeskustes.

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.

Teenuse
olemasolu

Vallas
puudub,
teenuse
olemas.

õpilaskodu
aga vajadus
järele
on

Vallas on õpilaskodu hetkel
Ämmuste kooli juures, kelle
tegevusega
vallal
kokkupuude
puudub.
Ajalooliselt on vallas olnud
õpilaskodu
ning
ööpäevalasteaed,
mis

Vallas
õpilaskodu
puudub, aga tulenevalt
valla hajaasustusest on
teoreetiline
vajadus
õpilaskodu
teenuse
järele olemas.

Kuna kõik ühinevad omavalitsused
tajuvad vajadust õpilaskodu järele,
siis kaaluda:
ühe kooli juurde õpilaskodu
rajamist
(asukoha
otsustamiseks vajalik täiendav
võimaluste analüüs);
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suleti, kuna alati ei olnud
täituvus piisav ja selle
asemel otsustati tõhustada
lastekaitsetööd ja pakkuda
peredele
abistavaid
teenuseid, et nad suudaksid
kasvatada oma lapsi ise.
Läbi erinevate teenuste
pakkumise peredele on
vähenenud
õpilaskodu
vajadus veelgi.

Riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse
korraldamine

-

maakondlikul tasandil koostöö
tegemist õpilaskodu piisava
koormatuse tagamiseks, sest
vallas üksi ei pruugi olla
piisavalt nõudlust.

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.
Vallas
turvakodu
puudub,
vajadusel
suunatakse
lapsed
teenusele Tartusse või
Pärnusse.

Laste turvakoduteenuse
korraldamine

Teenuse
olemasolu

Vanemate kohtuvälistes
vaidlustes nõustamine ja
kohtuvaidlustest
osalemine lapse

Teenuse
olemasolu

Vallas turvakodu puudub.
Vallas on olemas üks
turvapere, kelle juurde saab
vajadusel lapsed suunata.
Juhul kui turvapere ei saa
lapsi vastu võtta, siis
suunatakse
lapsed
teenusele Tartusse või
Pärnusse.

Vallas
turvakodu
puudub. Vallas on olemas
üks turvapere, kelle
juurde saab vajadusel
lapsed suunata. Juhul kui
turvapere ei saa lapsi
vastu
võtta,
siis
suunatakse
lapsed
teenusele Tartusse või
Pärnusse.

Vanemate nõustamine toimub ühinevates valdades sarnaselt, kuid täna on KolgaJaani ja Tarvastu vallas puudu juristist, keda saaks kohtuvaidluste puhul istungitele
kaasa võtta.

Ühinenud vallas kasutada esimese
alternatiivina turvapere. Lisaks
Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla
piirkondades
olevatele
turvaperedele peaks ühinenud
vallas leidma lisaks 1-2 turvapere,
katmaks ära ka tänase Viljandi valla
piirkonna vajadused.
Turvapere puudumisel suunatakse
laps turvakoduteenusele Tartu või
Pärnu.
Maakonna tasandil tuleb algatada
koostööd ka ühise turvakodu
rajamiseks, sest selle rajamine
üksnes Viljandi vallale ei ole
mõistlik.
Spetsialiseerida Viljandi vallas üks
jurist nõustama sotsiaaltöötajaid
kohtuvaidlustega
seotud
küsimustes.
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hooldusõiguse,
suhtluskorra vms üle

Vanemluskoolitused

Teenuse
olemasolu

Ühinevates valdades vanemluskoolitusi ei korraldata ning ametlikku teenusele
suunamist ei tehta. Vanematel soovitatakse minna SKA poolt korraldatavatele
koolitustele. Vajadus vanemluskoolituste korraldamise järele on olemas.

Vanemluskoolituste
kättesaadavuse parandamiseks on
kolm võimalust, mida võib kasutada
nii eraldiseisvalt kui ka korraga:
1) Arendada
välja
ühel
lastekaitsetöötajatest
vanemluskoolituste
korraldamise
kompetents.
Oma töötaja suudaks koolitusi
paremini korraldada lähtuvalt
kohalikest eripäradest. Samas
võib
välise
osapoole
kaasamine
anda
teatud
tingimustes parema tulemuse.
2) Leida koolituste läbiviimiseks
koostööpartner Tartust või
mõnest
muust
valla
lähipiirkonnast,
mis
võimaldaks suurenda teenuse
kättesaadavust.
3) Suunata
perekondi
aktiivsemalt
SKA
poolt
korraldatavatele koolitustele.

2.2.2. Muud sotsiaalteenused
TEENUS

VILJANDI

TÄNANE OLUKORD
TARVASTU

KOLGA-JAANI

ETTEPANEK
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Viljandi vallas pakutakse
tasulist
sotsiaaltransporditeenust,
kuid valla sotsiaalametnikud
pakuvad elektriautoga ka
tasuta
transporti.
Sotsiaalametnike
poolt
transpordi pakkumine ei ole
kvalifitseeritud
spetsialisti
asja
kõige
mõistlikum
kasutamine.

Tarvastu
vallas
pakutakse
tasulist
(ning
erandkorras
tasuta)
sotsiaaltransporditeenust
valla
sotsiaalametnike
ning
hooldustöötaja poolt.

Kolga-Jaani
vallas
pakutakse
tasulist
sotsiaaltransporditeenust valla
sotsiaalametnike
poolt.
Sotsiaalametnike poolt
transpordi pakkumine
ei ole kvalifitseeritud
spetsialisti asja kõige
mõistlikum
kasutamine.

Teenuse
osutamine

Sotsiaaltransporditeenus

Teenuse
tasu määr

0,50 eurot/km autoga
0,70 eurot/km bussiga
elektriautoga (Elmo) sõidu
puhul tasu ei võeta
vallvalitsuse
buss
transpordib
soovijaid
(suunatud
eelkõige
eakatele) Valmast ja

0,15 eurot/km, aga mitte vähem
kui
2
eurot
sõidukord.

0,20 eurot/km

Võtta tööle inimesed (kas
töölepinguga
või
käsunduslepinguga),
kes
hakkaksid
lähtuvalt
teenusmahust osutama ühte
või
mitut
järgnevatest
teenustest:
sotsiaaltransporditeenus,
tugiisiku teenus, isikliku
abistaja
teenus
ning
koduhooldusteenus.
Täna on üheks olulisemaks
probleemiks
nimetatud
teenuste juurde sobiva isiku
leidmisel
ebaühtlane
koormus, mis ei taga piisavat
sissetulekut. Suurem vald ja
mitme teenuse omavaheline
kombineerimine võimaldab
luua
motiveerivama
tasustamissüsteemi. Lisaks
võimaldab mitme teenuse
omavaheline
kombineerimine
osutada
komplektsemat ja abivajaja
vajadustele paremini vastavat
teenust.
autoga - 0,20 eurot/km,
aga mitte vähem, kui 2
eurot sõidukord
bussiga 0,70 eurot/km
vallvalitsuse
bussiga
tasuta
transpordi
korraldamine Valmast ja
Saarepeedilt lõpetatakse,
nimetatud
teenuse
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Saarepeedilt 2 korda kuus
Viljandi linna ja tagasi.

Määrab sotsiaaltöö spetsialist

Määrab
vallavalitsuse
sotsiaalkomisjon, erandjuhul
sotsiaalnõunik

Määrab
sotsiaalnõuniklastekaitsetöötaja

Juhul kui isik tasub ise
kohamaksu,
siis
valla
sotsiaaltöötajate roll piirdub
abistamisega sobiva koha
leidmisel. Juhul kui isik vajab
abi kohtasu tasumisel, esitab
sotsiaaltöö spetsialist vastava
ettepaneku vallavalitsusele,
kes teeb vastava korralduse.

Juhul kui isik tasub ise
kohamaksu,
siis
valla
sotsiaaltöötajate roll piirdub
abistamisega
sobiva
koha
leidmisel. Juhul kui isik vajab abi
kohtasu tasumisel, teeb vastava
otsuse
sotsiaalkomisjon
(vallavalitsuse korralduseta).

Juhul kui isik tasub ise
kohamaksu, siis valla
sotsiaaltöötajate roll
piirdub abistamisega
sobiva koha leidmisel.
Juhul kui isik vajab abi
kohtasu
tasumisel,
esitab sotsiaalnõuniklastekaitsetöötaja
vastava
ettepaneku
vallavalitsusele,
kes
teeb
vastava
korralduse.

Määramise
protsess

Väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus

Määramise
protsess

Erihoolekandeteenuse
korraldamine
Lühiajaline ajutine
hooldus, sh ajutine
ööpäevaringne ja
päevahoid sügava
puudega või eakale isikule

pakkumist võib kaaluda
piirkondades,
kus
ühendus ühistranspordiga
on kehv
Ühekordse
transporditeenuse osutamise
otsustab sotsiaaltöötaja või
koduhooldustöötaja
(kui
teostab seda ise). Regulaarse
sagedusega
transporditeenuse osutamine
määratakse sotsiaalkomisjoni
otsusega.
Juhul kui isik tasub ise
kohamaksu,
siis
valla
sotsiaaltöötajate roll piirdub
abistamisega sobiva koha
leidmisel. Juhul kui isik vajab
abi kohtasu tasumisel, esitab
sotsiaalkomisjon
vastava
ettepaneku vallavalitsusele,
kes teeb vastava korralduse.

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.

Teenuse
olemasolu

Viljandi vallas täna teenust ei
osutata, aga vajadus teenuse
järele on olemas. Täna on
vallas teada vähemalt 4 isikut,
kellel oleks vaja lühiajalist
hooldust päevahoiu või
ajutise
ööpäevaringse
hoolduse näol.

Psüühilise erivajadusega sügava
puudega isikutele teenust ei
osutata.
Sügava
puudega
füüsiliste
probleemidega
eakatele ja töövõimetutele
osutatakse teenust. Kärstna
hooldekodus
suuremahulise
ööpäevaringse
ajutise

Kolga-Jaani vallas täna
teenust ei osutata, sest
vajadus teenuse järele
hetkel puudub, kuid
vajaduse
ilmnedes
ollakse valmis vastava
lahenduse leidmiseks

Raske ja sügava puudega
isikutele teenuse osutamise
võimaluste
loomine
on
keerukas.
Siinkohal
on
võimalus teha koostööd
erihoolekande-asutustega.
Eakatele vastava võimaluse
loomiseks on kolm varianti:
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Määramise
protsess
Määramise
protsess

Täisealisele isikule
hoolduse seadmine ja
hooldajatoetuse
maksmine

Teenuse
sihtgrupp

Toetuse
määr

hooldusteenuse
osutamise
võimalus puudub.
Teenuse
tegelik vajadus ei ole hetkel
teada.

ja
teenuse
pakkumiseks.

-

Määrab sotsiaalkomisjon.

-

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.

Sotsiaalkomisjoni
otsusega
(vallavalitsuse korralduseta).

Hooldatava
ja
hooldaja
tegelik ja RR järgne elukoht
on Viljandi vald.

Hooldatava RR järgne elukoht
on Tarvastu vald.

-

-

Sotsiaalnõuniklastekaitsetöötaja
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.
Hooldatava ja hooldaja
tegelik ja RR järgne
elukoht on Kolga-Jaani
vald.
Sügava puudega
isik, kes vajab
kõrvalabi
ööpäevaringselt –
25,56 eurot/kuu.
Raske
puudega
isik, kes vajab

-

Sügava puudega isik, kes
vajab
kõrvalabi
ööpäevaringselt – 25,56
eurot/kuu.
Raske puudega isik, kes
vajab
kõrvalabi

-

Sügava puudega isik, kes
vajab
kõrvalabi
ööpäevaringselt
–
40
eurot/kuu.
Raske puudega isikutele
määratakse toetus juhul,
kui
tal
puuduvad

1) laiendada
Kolga-Jaani
hooldekodu
ruume
lasteaia ruumidesse ja
hakata
hooldekodus
osutama
ka
ajutist
ööpäevaringset
hooldust;
2) laiendada
Pärsti
Pansionaadi
ruume
(ajutiselt) ja hakata
pansionaadis osutama ka
päevahoiuteenust;
3) leida Kärstna hooldekodu
ruumides
võimalus
hakata
aktiivsemalt
pakkuma
ajutist
ööpäevaringset
hooldust.
Määrab sotsiaalkomisjon.
Sotsiaalkomisjoni otsusega
(vallavalitsuse korralduseta).

Hooldatava RR järgne elukoht
on Viljandi vald.

2018.
aastast
tekib
omavalitsustel
kohustus
hinnata raske ja sügava
puudega
isikute
teenusvajadust.
Koos
nimetatud korra loomisega,
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igapäevaselt
eurot/kuu.

–

15,34

Vallas osutatakse teenust,
seejuures vajadus ületab
pakkumuse, piirkonnas ei ole
piisavalt
koduteenuse
osutajaid.

Koduteenuse osutamine

Teenuse
olemasolu

ülalpidamiskohustusega
lähedased – 40 eurot/kuu.
Vallas osutatakse teenust ning
tänased koduteenuse osutajad
katavad
ära
piirkonna
hetkevajaduse.

kõrvalabi
igapäevaselt
–
15,34 eurot/kuu.
Käsunduslepingu (või
muu lepingulise suhte)
alusel teenuse osutaja
vallas puudub.

vaadatakse
üle
ka
hooldajatoetuse piirmäärad.
Võimalusel teha koostööd
asutustega, kes pakuvad või
võiksid pakkuda koduteenust,
näiteks
MTÜ
Viljandi
Maanaiste Ühendus.
Lisaks (olenevalt mahust,
mille suudavad katta välised
organisatsioonid) võtta tööle
inimesed (kas töölepinguga
või käsunduslepinguga), kes
hakkaksid
lähtuvalt
teenusmahust osutama ühte
või
mitut
järgnevatest
teenustest:
sotsiaaltransporditeenus,
tugiisiku teenus, isikliku
abistaja
teenus
ning
koduhooldusteenus.
Täna on üheks olulisemaks
probleemiks
nimetatud
teenuste juurde sobiva isiku
leidmisel
ebaühtlane
koormus, mis ei taga piisavat
sissetulekut. Suurem vald ja
mitme teenuse omavaheline
kombineerimine võimaldab
luua
motiveerivama
tasustamissüsteemi. Lisaks
võimaldab mitme teenuse
omavaheline
kombineerimine
osutada
komplektsemat ja abivajaja
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Määramise
protsess

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.

Sotsiaalkomisjoni
otsusega
(vallavalitsuse korralduseta).

RR järgselt Viljandi valla
elanikud, kes elavad ka
faktiliselt Viljandi vallas

RR järgselt Tarvastu valla
elanikud, kes elavad ka
faktiliselt Tarvastu vallas.
Erandjuhul isikud, kes ei ole RR
järgselt Tarvastu valla elanikud,
aga elavad faktiliselt Tarvastu
vallas ja kelle toimetulek on
igapäevastes
toimingutes
häiritud.

Korra põhine:
1 kord nädalas – 60
eurot/kuu,
2 korda nädalas – 120
eurot/kuu.

-

Teenuse
sihtgrupp

-

Teenuse
tasu määr

Isik,
kellel
puuduvad
seadusjärgsed ülalpidajad –
1 euro/h;
kaheliikmeline leibkond –
1,50 eurot/h;
isik, kellel on seadusjärgsed
ülalpidajad – 1,50 eurot/h;
Kaheliikmeline leibkond,
kellel on seadusjärgsed
ülalpidajad ning isikud, kes
ei ole Tarvastu valla
kodanikud – 3,20eurot/h.

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.
RR järgselt Kolga-Jaani
valla elanikud.
Erandjuhul isikud, kes
ei ole RR järgselt KolgaJaani valla elanikud,
aga elavad faktiliselt
Kolga-Jaani vallas ja
vastavad
muudele
koduteenuse saamise
tingimustele.
-

vajadustele paremini vastavat
teenust.
Sotsiaalkomisjoni otsusega
(vallavalitsuse korralduseta).

RR järgselt Viljandi valla
elanikud, kes elavad ka
faktiliselt Viljandi vallas.
Erandjuhul isikud, kes ei ole
RR järgselt Viljandi valla
elanikud, aga elavad faktiliselt
Viljandi vallas ja kelle
toimetulek on igapäevastes
toimingutes häiritud.
Kehtestada teenuse põhine
hinnakiri, näiteks:
puude lõhkumine ja riita
ladumine 1 ruum – 5
eurot;
vee tuppa toomine ja
välja viimine 1 kord – 1
euro;
poes käimine 1 kord – 3
eurot kodu lähedal; 5
eurot suuremas keskuses
jne.
Teenuste loetelu ja lõplik
hinnakiri pannakse paika
pärast ühinemist.
Hinnakirjas
olevatele
teenustele lisaks jäetakse
võimalus
tasuda
ka
tunnipõhiselt nende teenuse
puhul, mida hinnakirjas ei ole.
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Määramise
protsess

Kliendi
sotsiaalmajutusüksusesse
majutamise korraldamine
Teenuse
olemasolu

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.

Sotsiaalkomisjoni
otsusega
(vallavalitsuse korralduseta).

Leping tähtajaga kuni 3
aastaks.
Vajadus teenuse järele on
suur. Eelkõige on puudu
spetsiifilistele sihtgruppidele
mõeldud eluruume (lastega
pered, vanglast vabanenud,
keerulisemate
elukommetega isikud vms).

Leping
tähtajaliselt
või
tähtajatult.
Vallas on eelkõige puudus
lastega peredele mõeldud
eluruumidest
ning
keerulisematele
klientidele
(alkohoolikud-kodutud)
mõeldud majutusüksustest.

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.
Leping tähtajaliselt 1
aastaks.
Vajadus teenuse järele
vallas ei ole kuigi suur.
Vallas
on
tühjalt
seisvaid
kortereid,
mille omanikke saab
vajadusel
teenuse
vajajaga kokku viia.

Abipakkide väljastamine

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.

Täisealisele isikule
eestkoste seadmine

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.

Jooksvad tegevused
füüsilise isiku eestkostel
olevate täisealiste
isikutega

Teenuse
osutamine

Jooksvad tegevused valla
eestkostel olevate
täisealiste isikutega

Teenuse
osutamine

Ametnikud
jälgivad
regulaarselt
eestkoste
osutamise kulgu, sh teevad
vähemalt 2 korda aastas
kodukülastusi.

Ametnikud sekkuvad ainult
vajadusel, s.t kui kohus soovib
arvamust. Probleemide korral
pöördub
eestkostja
ise
vallavalitsuse poole.

Ametnikud sekkuvad
ainult vajadusel, s.t kui
kohus
soovib
arvamust. Probleemide
korral
pöördub
eestkostja
ise
vallavalitsuse poole.

Eestkostetavatega
tegeleb
eraldi sotsiaalametnik.

Eestkostetavatega tegeleb valla
sotsiaalnõunik.

Eestkostetavatega
tegelevad
valla
sotisalanõuniklastekaitsetöötajad.

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.
Leping tähtajaga kuni 3
aastaks.
Võtta
kasutusele
vallas
tühjana seisvaid korterid ja
kohaliku
omavalistuse
omandis
olevad
majad
(näiteks Viiratsi vallamaja).
Luua
kaks
uut
eraldi
sotsiaalmajutusüksust – üks
lastega peredele ja teine
keerulistele
klientidele
(alkohoolikud,
vanglast
vabanenud jm).

Kuna uues struktuuris tegeleb
täisealiste eestkostetavatega
üks sotsiaaltöötaja, siis on
nimetatud
sotsiaaltöötaja
pädevuses kujundada ka
seadusest mittetulenevate
kohustustega
seonduvad
protsessid ise.
Tulevikus tegeleb kõigi valla
eestkostetavatega
üks
sotsiaaltöötaja.
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Teenuse
olemasolu

Teenus on vallas olemas ja
seda osutatakse, seejuures
on vajadus teenuse järele
pidevalt
kasvav,
kuid
tugiisikute
leidmine
on
keeruline,
sest
töö
tasustamine ei ole alati
tugiisikutele motiveeriv (pole
võimalik
garanteerida
mõistliku
suurusega
sissetulekut,
millega
kaasneks
ka
tervisekindlustus).

Teoreetiliselt on teenus vallas
olemas, aga osutamise vajadus
hetkel puudub.

Teoreetiliselt
on
teenus vallas olemas,
aga osutamise vajadus
hetkel puudub.

Tugiisik
peab
esitama
aruande teenuste osutamise
mahu ja tegevuste kohta iga
kuu viimasel tööpäeval.

Tugiisik peab esitama aruande
teenuste osutamise mahu ja
tegevuste kohta iga järgneva
kuu 5-ndaks kuupäevaks.

Tugiisik peab esitama
aruande
teenuste
osutamise mahu ja
tegevuste kohta iga
kuu
28-ndaks
kuupäevaks.

Täisealisele isikule
tugiisikuteenuse
osutamine

Teenuse
osutamine

Võtta tööle inimesed (kas
töölepinguga
või
käsunduslepinguga),
kes
hakkaksid
lähtuvalt
teenusmahust osutama ühte
või
mitut
järgnevatest
teenustest:
sotsiaaltransporditeenus,
tugiisiku teenus, isikliku
abistaja
teenus
ning
koduhooldusteenus.
Täna on üheks olulisemaks
probleemiks
nimetatud
teenuste juurde sobiva isiku
leidmisel
ebaühtlane
koormus, mis ei taga piisavat
sissetulekut. Suurem vald ja
mitme teenuse omavaheline
kombineerimine võimaldab
luua
motiveerivama
tasustamissüsteemi. Lisaks
võimaldab mitme teenuse
omavaheline
kombineerimine
osutada
komplektsemat ja abivajaja
vajadustele paremini vastavat
teenust.
Tugiisik
peab
esitama
aruande teenuste osutamise
mahu ja tegevuste kohta iga
järgneva
kuu
5-ndaks
kuupäevaks, seeläbi jääb
tugiisikule piisavalt aega
aruande koostamiseks.

22

Määramise
protsess

Isikliku abistaja teenuse
osutamise korraldamine

Omasteta isikute matmise
korraldamine
Isiku kinnisesse asutusse
paigutamise korraldamine

Teenuse
olemasolu

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.

Sotsiaalkomisjoni otsusega.

Teenus on vallas olemas ja
seda osutatakse, seejuures
on vajadus teenuse järele
pidevalt kasvav, kuid isiklike
abistajate
leidmine
on
keeruline,
sest
töö
tasustamine ei ole alati
isiklikele
abistajatele
motiveeriv (pole võimalik
garanteerida
mõistliku
suurusega
sissetulekut,
millega
kaasneks
ka
tervisekindlustus).

Teoreetiliselt on teenus vallas
olemas, aga hetkel on isikliku
abistaja vajadus kaetud ära
koduteenuse pakkuja poolt
osutatavate teenustega.

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.
Teoreetiliselt
on
teenus vallas olemas,
aga osutamise vajadus
hetkel puudub.

Sotsiaalkomisjoni
ettepanekul
vallavalitsuse
korraldusega.
Võtta tööle inimesed (kas
töölepinguga
või
käsunduslepinguga),
kes
hakkaksid
lähtuvalt
teenusmahust osutama ühte
või
mitut
järgnevatest
teenustest:
sotsiaaltransporditeenus,
tugiisiku teenus, isikliku
abistaja
teenus
ning
koduhooldusteenus.
Täna on üheks olulisemaks
probleemiks
nimetatud
teenuste juurde sobiva isiku
leidmisel
ebaühtlane
koormus, mis ei taga piisavat
sissetulekut. Suurem vald ja
mitme teenuse omavaheline
kombineerimine võimaldab
luua
motiveerivama
tasustamissüsteemi. Lisaks
võimaldab mitme teenuse
omavaheline
kombineerimine
osutada
komplektsemat ja abivajaja
vajadustele paremini vastavat
teenust.

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.
Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.
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Isikut tõendavate
dokumentide taotlemine
ja koju toimetamine

Isikut tõendava dokumendi
taotlemiseks vajaliku pildi
tegemiseks
annab
sotsiaalnõunik
kliendile
fotograafi numbri või tellib ise
fotograafi, kes läheb isiku
juurde koju ja teeb pildi
(fotograafi teenuse maksumus
25 eurot).

Isikut
tõendava
dokumendi
taotlemiseks vajaliku
pildi tegemiseks läheb
sotsiaalnõuniklastekaitsetöötaja
kliendi juurde koju ja
teeb pildi.

Vallas turvakodu ei ole, aga
vajadusel
võimaldatakse
isikule turvaline keskkond või
suunatakse
isik
Viljandi
Täiskasvanute Turvakodusse.

Vallas on turvatoateenus.
Vajalik turvatuba asub Kärstna
hooldekodu ruumides.

Sotsiaaltöö
spetsialisti
hetkeolukorra kaalutlusotsus.

Sotsiaalkomisjoni ettepanekul
vallavalitsuse korraldusega.

-

7,30
eurot/ööpäev
kui
paigutatakse
Kärstna
hooldekodusse.

Vallas turvakodu ei ole,
aga
vajadusel
võimaldatakse isikule
turvaline keskkond või
suunatakse isik Viljandi
Täiskasvanute
Turvakodusse.
Sotsiaalnõuniklastekaitsetöötaja
hetkeolukorra
kaalutlusotsus.
-

Teenuse
osutamine

Teenuse
olemasolu

Turvakoduteenus
täisealisele isikule

Isikut tõendava dokumendi
taotlemiseks vajaliku pildi
tegemiseks läheb sotsiaaltöö
spetsialist kliendi juurde koju
ja teeb pildi.

Määramise
protsess

Teenuse
tasu määr

Kuna
isikut
tõendavate
dokumentide taotlemisi ei
tule ette väga sagedasti, siis
saab sotsiaaltöötaja valida
lähtuvalt
töökoormusest
kahe variandi vahel:
1) Sotsiaalosakonna töötaja
läheb ise kliendi juurde
koju, teeb pildi ning
esitab vajaliku avalduse
PPA-sse.
2) Sotsiaalosakonna töötaja
saadab fotograafi kliendi
juurde koju, kes teeb
pildi ning pärast mida
esitab
sotsiaaltöötaja
vajaliku avalduse PPAsse.
Kuna vajadus teenuse järele
ei ole väga suur, siis jääb valla
peale
üks
turvatuba
Kärstnasse ning vajadusel
suunatakse
isik
Viljandi
Täiskasvanute Turvakodusse.
Sotsiaaltöötaja hetkeolukorra
kaalutlusotsus.

-

-

7,30 eurot/ööpäev, kui
isik
paigutatakse
turvatuppa Kärstnasse;
vastavalt
Viljandi
Täiskasvanute Turvakodu
hinnakirjale, kui isik
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suunatakse
teenusele.

Võlanõustamisteenus
Parkimiskaartide
vormistamine ja
väljastamine

sinna

Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.
Teenus toimib ühinevates valdades sarnaselt, ühtlustamine ei ole vajalik.

2.3 Üldisemad ettepanekud
Alljärgnevalt on toodud välja üldisemad ettepanekud ühinevate valdade sotsiaalvaldkonna ühtlustamiseks.
ETTEPANEK
Kaasata sotsiaalosakonna
töösse suuremas mahus juristi
kompetentse

Luua lastekaitsetöötajaeestkostja ametikoht

Viia kõik sissetulekust
sõltuvad ühekordselt
makstavad toetused üldise
nimetaja alla „Sissetulekust
sõltuv ühekordne toetus“

TÄNANE OLUKORD
Täna puudub Kolga-Jaani ja Tarvastu vallavalitsuste juurest isik,
keda saaks kaasata sotsiaalvaldkonna protsessidesse, kus oleks
vaja juriidilist nõustamist või kohtuprotsessides osalemist. Viljandi
vallas on jurist olema, kuid samas ei ole teda võimalik alati kasutada
piisavas mahus. Näiteks võiks juristi ülesandeks olla ka
lepingupõhjade haldamine ja kaasajastamine.
Täna tegelevad kõikides valdades eestkostetavate lastega
lastekaitsespetsialistid. Kuna eestkostetavatega on tegelemist
arvestataval määral, võtab see olulise aja lastekaitsespetsialisti
igapäevasest tööst ning sellevõrra vähem jääb aega tegeleda
ennetustööga, et ei tekiks vajadust seada alaealisele uut
eestkostjat.
Samuti
on
erinevate
lastekaitsetöötjate
eestkostetavatega seotud koormus erinev ning kõigi
lastekaitsetöötajate koormus ei pruugi olla piisav, et oleks mõistlik
end kursis hoida eestkostetavaid puudutava seadusandluse ja
muude regulatsioonidega.
Viljandi, Tarvastu ja Kolga-Jaani valdades makstakse täna erinevaid
sissetulekust sõltuvaid ühekordseid toetusi ja seda erinevate
nimetustega toetuste alt.

SOOVITUS TULEMUSE SAAVUTAMISEKS
Suurendada kas olemasoleva juristi või uue palgatava juristi
osalust sotsiaalvaldkonna töös. Muuhulgas peaks juristi ülesanne
olema sotsiaalosakonna nõustamine juriidilistes küsimustes
kohtudokumentide ülevaatamine, vajadusel valla esindamine
kohtus koos sotsiaalosakonna töötajatega ning lepingupõhjade
kaasajastamine.
Spetsialiseerida üks tänane lastekaitsetöötaja eestkostetavatega
tegelejaks. Seeläbi on võimalik tagada kvaliteetsema teenuse
olemasolu tänu piisava kogemuste pagasi tekkimisele. Samuti
võimaldab see suurendada teiste lastekaitsevaldkonna tegevuste
kvaliteeti, sest lastekaitsespetsialistidel jääb enam aega
tegelemaks muude tegevustega, sh ennetustööga.

Viia kõik sissetulekust sõltuvad ühekordsed toetused ühe
nimetuse alla, seejuures jätta täpsustamata, milliseid toetusi
täpselt nimetuse „Sissetulekust sõltuvad ühekordsed toetused“ alt
makstakse. Seeläbi on võimalik sotsiaaltöötajal toimetada
paindlikumalt ning otsuse tegemisel lähtuda paremini
hetkeolukorra vajadustest.
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Ühtlustada sotsiaalkomisjoni
tööd ning vallavalitsuse
kaasamise praktikat

Luua ühinenud valla juurde
kaks sotsiaalkomisjoni

Ühtlustada kehtivad korrad

Leida kombineeritud
sotsiaalteenuste osutajad

Valla sotsiaalosakonna
töötajate spetsialiseerumine

Kolga-Jaani, Tarvastu ja Viljandi valdades on täna sotsiaalkomisjon
kaasatud erinevatesse protsessidesse (v.t ptk 4). Ühtses vallas
tegutsedes on oluline, et valla kõikides piirkondades toimuks
toetuste ja teenuste määramine ning maksmine ühtsetel alustel ja
seetõttu on oluline kokku leppida, millistes protsessides osaleb
sotsiaalkomisjon ja millistes mitte.
Samuti on tänastes valdades väga erinevad praktikad vallavalitsuse
kaasamise osas erinevates otsustusprotsessides.
Täna on iga valla juures eraldi sotsiaalkomisjon(id):
Viljandi - vallavalitsuse sotsiaalkomisjon ja vallavolikogu
sotsiaalkomisjon,
Kolga-Jaani – vallavolikogu sotsiaalkomisjon,
Tarvastu – vallavalitsuse sotsiaalkomisjon ja vallavolikogu
sotsiaalkomisjon.
Ühinenud vallas ei ole otstarbekas jätta igasse teenuskeskusesse
eraldi sotsiaalkomisjon.
Ühinevates valdades reguleerivad toetuste ja teenuste määramist
ning maksmist erinevad kohalikul tasandil kehtestatud õigusaktid
(korrad, määrused vms). Valdade ühinemise järgselt on oluline, et
valla kõikides piirkondades toimuksid toetuste maksmised ning
sotsiaalteenuste määramised ja osutamised ühtsetel alustel.
Täna on kõigis kolmes vallas probleemiks mõningate
teenuseosutajate puudus nagu isikliku abistaja teenuse osutajad,
tugiisiku teenuse osutajad ja koduteenuse osutajad. Lisaks on
kohati puudulikult korraldatud ka sotsiaaltranspordi teenus.
Täna on üheks olulisemaks probleemiks nimetatud teenuste juurde
sobiva isiku leidmisel ebaühtlane koormus, mis ei taga piisavat
sissetulekut.
Täna on Viljandi vallas sotsiaaltöö spetsialistid spetsialiseerunud
eelkõige teenuste lõikes, lastekaitsetöötajad piirkondade lõikes.
Tarvastu vallas toimetavad sotsiaalnõunik ja lastekaitsespetsialist
üle terve valla ehk piirkondade lõikes spetsialiseerumist ei ole
toimunud, kuid on toimunud teenuste jaotumine kaheks:
lastekaitse ja muu sotsiaaltöö.

Suurendada
sotsiaalosakonna
töötajate
otsustusõigust
teenuste/toetuste
määramisel/osutamisel
ning
kaasata
sotsiaalkomisjon ja vallavalitsus eelkõige otsustusprotsessidesse,
kus on vajalik isiku pikaajalisele püsivale teenusele suunamine või
millega kaasnevad olulised rahalised kohustused valla jaoks.
Samuti on mõistlik suurendada sotsiaalkomisjoni otsustusõigust
ning vähendada vallavalitsuse kaasamist ostsute tegemisse.
Otsused teenuste/toetuste määramise/osutamise osas tuleks teha
eelkõige tasandil, kes on selleks kõige pädevam.
Moodustada ühtsesse valda üks vallavolikogu komisjon, mis
tegeleb õigusaktide väljatöötamisega jms, ning üks vallavalitsuse
sotsiaalkomisjon, mis tegeleb valla sotsiaaltoetuste ja teenuste
määramise küsimustega.

Kehtestada kõigi teenuste ja toetuste puhul üks kord kogu vallas.

Võtta tööle inimesed (kas töölepinguga või käsunduslepinguga),
kes hakkaksid lähtuvalt teenusmahust osutama ühte või mitut
järgnevatest teenustest: sotsiaaltransporditeenus, tugiisiku
teenus, isikliku abistaja teenus ning koduhooldusteenus.
Suurem vald ja mitme teenuse omavaheline kombineerimine
võimaldab luua motiveerivama tasustamissüsteemi. Lisaks
võimaldab mitme teenuse omavaheline kombineerimine osutada
komplektsemat ja abivajaja vajadustele paremini vastavat teenust.
Spetsialiseerida
sotsiaaltöötajad
teenuste
lõikes
ning
lastekaitsetöötajad osaliselt teenuste kuid suuremalt jaolt
piirkondade lõikes nii, et iga teenuse osutamisega tegeleks
minimaalselt kaks sotsiaalosakonna töötajat (asendamise
vajadus). Teenuste lõikes spetsialiseerumine tähendab ka, et
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Paigutada hooldekodudes
pidevalt arstlikku järelevalvet
vajavad isikud valla keskusele
lähemale

Kolga-Jaanis on kaks sotsiaalnõunik-lastekaitsetöötajat, kes on
omavahel teeninduspiirkonnad ära jaotanud, kuid tegelevad
mõlemad nii lastekaitset kui ka sotsiaaltööd puudutavate
küsimustega.

sotsiaaltöötajad peaksid enam käima rotatsiooni korras ka
teenuskeskustes.

Kõikides ühinevates valdades paiknevates hooldekodudes on
isikuid, kes vajavad arstlikku järelevalvet tihedamini kui teised
asutuse elanikud. Mõned hoolekandeasutused paiknevad aga
ühineva valla kaugemates punktides ja arstliku abi saamine õigel
hetkel võib võtta kaua aega.

Paigutada isikud, kes vajavad arstlikku järelevalvet oluliselt
rohkem Viljandi linna lähedale Pärsti Pansionaati ning inimesed,
kes suudavad ise paremini toimetada Kolga-Jaani või Tarvastu
Hooldekodudesse.
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3.

Ühinenud valla toetused ja teenused

Viljandi, Kolga-Jaani ja Tarvastu valla ühinemisel loodud vallas tuleks jätkata minimaalselt alljärgnevas
tabelis esitatud ning seadusega kohaliku omavalitsuse kohustuseks pandud sotsiaalteenuste
pakkumist ning toetuste maksmist. Lisaks on alljärgnevas tabelis toodud välja ettepanekud rollide
jaotamise osas lähtuvalt peatükis 2 tehtud nii toetuste ja teenuste spetsiifilistest kui ka üldisematest
ettepanekutest.

3.1 Toetused
DOKUMENTIDE
TOETUS

VASTUVÕTT

/ALGATAMINE
Sotsiaalosakonna
töötaja

MENETLEMINE
Sotsiaalosakonna töötaja

Vajaduspõhine peretoetus

Esmakordselt kooli mineva
lapse toetus
Raske ja sügava puudega
lastele ja nende peredele
sotsiaalteenuste osutamise
toetus
Vähekindlustatud perede
laste kooli- ja lasteaia
toetus
(koolija
lasteaialõuna
ning
kohatasu toetus)
Sissetulekust mittesõltuv
muu ühekordne toetus

Sissetulekust sõltuv muu
ühekordne sotsiaaltoetus
Tähtpäevatoetus

Sotsiaalosakonna
töötaja;
negatiivne
kaalutlusotsus
Vallavalitsuse
korraldusega
Sotsiaalosakonna
töötaja;
negatiivne
kaalutlusotsus
Vallavalitsuse
korraldusega
Registriosakonna
töötaja
Haridusosakonna
töötaja
Vallavalitsus

Sotsiaalosakonna
töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja

Registriosakonna
töötaja
Haridusosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja

Registriosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna
töötaja

Sotsiaalosakonna
töötaja
koos sotsiaalkomisjoniga

Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalosakonna
töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja või
sotsiaalosakonna
töötaja
koos
sotsiaalkomisjoniga
(suuremate summade korral)
Sotsiaalosakonna töötaja või
sotsiaalosakonna
töötaja
koos
sotsiaalkomisjoniga
(suuremate summade korral
Sotsiaalosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna
töötaja või vallavalitsus
(suuremate summade
korral)
Sotsiaalosakonna
töötaja või vallavalitsus
(suuremate summade
korral)
Sotsiaalosakonna
töötaja

Riiklik toimetulekutoetus

Sünnitoetus

OTSUSTE LANGETAMINE/
LÕPETAMINE

Sotsiaalosakonna
töötaja

Sotsiaalosakonna
töötaja

Haridusosakonna töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja
koos sotsiaalkomisjoniga

3.2 Sotsiaalvaldkonna teenused lastele
DOKUMENTIDE
TEENUS

VASTUVÕTT

/ALGATAMINE

MENETLEMINE

OTSUSTE LANGETAMINE/
LÕPETAMINE
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Abi osutamine abivajavale
lapsele
Alaealise
määramine

eestkoste

Jooksvad tegevused füüsilise
isiku
eestkostel
olevate
alaealistega
Alaealistega
seotud
erieestkostja
ülesannete
täitmine
Jooksvad tegevused valla
eestkostel
oleva
hooldusperes
(perekonnas
hooldamisel) viibiva lapsega
Jooksvad tegevused valla
eestkostel
oleva
asenduskoduteenusel viibiva
lapsega
Lastega
peredele
tugiisikuteenuse osutamine
ja/või raske- ja sügava
puudega lapsele koolis ja
lasteaias tugiisiku teenuse
osutamine
Vallavalitsuse
alaealiste
komisjoni töö korraldamine
Õpilaskodu teenus
Riigi
rahastatava
lapsehoiuteenuse osutamine
Laste turvakodu teenuse
korraldamine
Vanemate
kohtuvälistes
vaidlustes nõustamine ja
kohtuvaidlustes osalemine
lapse
hooldusõiguse,
suhtlemiskorra vms üle
Vanemluskoolitused

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Kohus

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja koos juristiga
ning kohus
Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Piirkonna
lastekaitsespetsialist

Piirkonna
lastekaitsespetsialist
koostöös
sotsiaalkomisjoniga

Vallavalitsus

Lastekaitsespetsialist

Lastekaitsespetsialist
koostöös
alaealiste
komisjoniga
Piirkonna
lastekaitsespetsialist
Sotsiaalkomisjon

Alaealiste küsimustega
tegelev komisjon

Piirkonna
lastekaitsespetsialist
Piirkonna
lastekaitsespetsialist
koostöös juristiga

Piirkonna
lastekaitsespetsialist
Lapsevanem

Piirkonna
lastekaitsespetsialist

Lapsevanem

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Piirkonna
lastekaitsespetsialist
Piirkonna
lastekaitsespetsialist
Piirkonna
lastekaitsespetsialist
Piirkonna
lastekaitsespetsialist

Piirkonna
lastekaitsespetsialist

Lastekaitsespetsialisteestkostja

Lapsevanem
Vallavalitsus

3.3 Muud sotsiaalteenused
TEENUS

DOKUMENTIDE
VASTUVÕTT /
ALGATAMINE
Sotsiaalosakonna
töötaja
või
koduhooldustöötaja

OTSUSTE LANGETAMINE/
LÕPETAMINE

MENETLEMINE
-

Sotsiaaltransporditeenus
-

Sotsiaalosakonna
töötaja
või
koduhooldustöötaja
(ühekordne
teenusvajadus)
Sotsiaalosakonna
töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga

-

-

Sotsiaalosakonna
töötaja
või
koduhooldustöötaja
(ühekordne
teenusvajadus)
Sotsiaalosakonna
töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga
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Väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus
Lühiajaline
ajutine
hooldus,
sh
ajutine
ööpäevaringne hooldus ja
päevahoid
Täisealisele
isikule
hoolduse seadmine ja
hooldajatoetuse
maksmine
Koduteenuste osutamine
Sotsiaalmajutusüksusesse
majutamise korraldamine

(pidev
teenusvajadus)
Vallavalitsus

Sotsiaalosakonna töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga

Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalosakonna
töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga

Sotsiaalkomisjon

Sotsiaalosakonna
töötaja

Sotsiaalkomisjon

Sotsiaaltööspetsialisteestkostja

Sotsiaalosakonna töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga
Sotsiaalosakonna töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga
Sotsiaalosakonna töötaja
(vajaduse
koostöös
sotsiaalkomisjoniga)
Sotsiaaltööspetsialisteestkostja koos juristiga
ning kohus
Sotsiaaltööspetsialisteestkostja

Sotsiaaltööspetsialisteestkostja

Sotsiaaltööspetsialisteestkostja

Sotsiaaltööspetsialisteestkostja

Sotsiaalosakonna
töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga
Sotsiaalosakonna töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga
Sotsiaalosakonna töötaja

Vallavalitsus

Sotsiaalosakonna töötaja
koostöös
sotsiaalkomisjoniga
Sotsiaalosakonna töötaja

Kohus
(vallavalitsuse
avalduse alusel)

Sotsiaalosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja

Sotsiaalosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja

Abipakkide väljastamine
Täisealisele
isikule
eestkoste seadmine
Jooksvad
tegevused
füüsilise isiku eestkostel
olevate
täisealiste
isikutega
Jooksvad tegevused valla
eestkostel
olevate
täisealiste isikutega
Täisealise isiku tugiisiku
teenuse korraldamine
Isikliku abistaja teenuse
osutamine
Omasteta isikute matmine
Isiku kinnisesse asutusse
paigutamine
Isikut
tõendavate
dokumentide taotlemine
ja koju toimetamine
Turvakoduteenus
täisealisele isikule
Võlanõustamine
Parkimiskaartide
vormistamine
väljastamine

(pidev
teenusvajadus)
Sotsiaalkomisjon

ja

Sotsiaaltööspetsialisteestkostja

Sotsiaalosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja
Sotsiaalosakonna
töötaja

Vallavalitsus

Sotsiaalosakonna töötaja
(vajaduse
koostöös
sotsiaalkomisjoniga)
Kohus

Sotsiaaltööspetsialisteestkostja

Vallavalitsus

Sotsiaalosakonna töötaja

Sotsiaalosakonna töötaja
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4. Kohaliku omavalitsuse kordade ühtlustamine
Alljärgnevas tabelis on välja toodud, milliste teenuste osutamiseks on erinevates valdades korrad või muud õigusaktid kehtestatud ning milliseid teenuseid
osutatakse ainult riiklike regulatsioonide alusel. Tabelis on esitatud informatsioon nende teenuste lõikes, mille osutamist tuleks ühinenud vallas jätkata.

TOETUS/TEENUS

RIIKLIKU SEADUSE ALUSEL
KOLGAVILJANDI
TARVASTU
JAANI
VALD

KOVI ÕIGUSAKT (KORRALDUS, MÄÄRUS VMS)
VILJANDI VALD

VALD

VALD

TARVASTU VALD

KOLGA-JAANI VALD

TOETUSED
✓

✓

✓

-

✓

✓

✓

-

-

-

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
84 „Eluruumi alaliste kulude
piirmäärad toimetulekutoetuse
määramisel Viljandi vallas“
Viljandi Vallavolikogu määrus nr
106
„Sotsiaaltoetuste
taotlemise,
määramise
ja
maksmise kord“

-

-

-

-

-

-

Vajaduspõhine peretoetus

Riiklik toimetulekutoetus

Sünnitoetus

Esmakordselt kooli mineva
lapse toetus

Puudega
toetus

lapse

hooldaja

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
106
„Sotsiaaltoetuste
taotlemise,
määramise
ja
maksmise kord“
Viljandi Vallavolikogu määrus nr
142 „Raske ja sügava puudega
lastele
sotsiaalteenuste
osutamise toetuse rahaliste
vahendite kasutamise kord“

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
3 „Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade
kehtestamine
toimetulekutoetuse määramisel“
Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“

-

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
12 „Hoolduse seadmise, hooldaja
määramise ning hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord“
Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
7 „Raske ja sügava puudega
lastele
sotsiaalteenuste
osutamise toetuse rahaliste
vahendite kasutamise kord“

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus nr 8 „Raske ja sügava
puudega
lastele
sotsiaalteenuste
osutamise
toetuse rahaliste vahendite
kasutamise kord“

-
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-

-

-

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
142 „Raske ja sügava puudega
lastele
sotsiaalteenuste
osutamise toetuse rahaliste
vahendite kasutamise kord“

Toetus vallas puudub

-

-

-

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“

-

-

-

-

-

-

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
106
„Sotsiaaltoetuste
taotlemise,
määramise
ja
maksmise kord“
Viljandi Vallavolikogu määrus nr
106
„Sotsiaaltoetuste
taotlemise,
määramise
ja
maksmise kord“
Toetus vallas puudub

-

-

-

Toetus vallas puudub

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“

-

-

-

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“

-

-

-

-

-

-

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
106“Sotsiaaltoetuste
taotlemise,
määramise
ja
maksmise kord“.
Viljandi Vallavolikogu määrus nr
106“Sotsiaaltoetuste
taotlemise,
määramise
ja
maksmise kord“.
Toetus vallas puudub

-

-

-

Raske ja sügava puudega
lastele
sotsiaalteenuste
osutamise toetus

Paljulapselise pere toetus
Vähekindlustatud
perede
laste kooli- ja lasteaia toetus
(kooli- ja lasteaialõuna ning
kohatasu toetus)

Toetus vallas puudub

Toetus vallas puudub

Toetus vallas puudub

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1

Koolilõpetamise toetus

Sõidukulutoetus
Sissetulekust mittesõltuv muu
ühekordne toetus (vältimatu
sotsiaalabitoetus, kriisitoetus,
matusetoetus)
Sissetulekust sõltuv muu
ühekordne sotsiaaltoetus

Ravikindlustamata
isikute
tervishoiuteenuste toetus
Tähtpäevatoetus

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
106
„Sotsiaaltoetuste

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus nr 8 „Raske ja sügava
puudega
lastele
sotsiaalteenuste
osutamise
toetuse rahaliste vahendite
kasutamise kord“
Toetus vallas puudub

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
7 „Sotsiaaltoetuste taotlemise,
määramise ja maksmise kord“
-
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Abi osutamine abivajavale
lapsele
Alaealise
eestkoste
määramine
Jooksvad tegevused füüsilise
isiku
eestkostel
olevate
alaealistega
Alaealistega
seotud
erieestkostja
ülesannete
täitmine
Jooksvad tegevused valla
eestkostel oleva hooldusperes
(perekonnas
hooldamisel)
viibiva lapsega
Jooksvad tegevused valla
eestkostel
oleva
asenduskoduteenusel viibiva
lapsega

„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
113
„Tugiisikuteenuse
osutamise kord“

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
8 „Tugiisiku teenuse osutamise
kord“

✓

✓

✓

-

-

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus nr 23 „Lastega peredele
tugiisiku teenuse osutamise
kord Kolga-Jaani vallas“ ja KolgaJaani Vallavolikogu määrus nr 1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

Teenus vallas puudub
Viljandi Vallavolikogu määrus nr
142 „Raske ja sügava puudega

Teenus vallas puudub
Tarvastu
Vallavolikogu
28.06.2017 määrus nr 7 „Raske ja

Teenus vallas puudub
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1

Lastega peredele või/ja raskeja sügava puudega lapsele
koolis ja lasteaias tugiisiku
teenuse osutamine
Vallavalitsuse
alaealiste
komisjoni töö korraldamine
Käitumishäiretega
lastele
rehabilitatsiooniteenuse
osutamise korraldamine
Õpilaskodu teenus
Riigi
rahastatava
lapsehoiuteenuse osutamine

taotlemise,
määramise
ja
maksmise kord“
SOTSIAALVALDKONNATEENUSED LASTELE
-

-
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lastele
sotsiaalteenuste
osutamise toetuse rahaliste
vahendite kasutamise kord“
Laste turvakodu teenuse
korraldamine
Vanemate
kohtuvälistes
vaidlustes nõustamine ja
kohtuvaidlustes
osalemine
lapse
hooldusõiguse,
suhtlemiskorra vms üle
Vanemluskoolitused

✓

✓

✓

-

sügava
puudega
lastele
sotsiaalteenuste
osutamise
toetuse
rahaliste
vahendite
kasutamise kord“
-

„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MUUD SOTSIAALTEENUSED
✓

✓

✓

-

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
4
„Sotsiaaltransporditeenuse
osutamise kord“

✓

✓

✓

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
9 „Väljaspool kodu osutatavale
üldhooldamisteenusele
suunamise ja Tarvastu valla
eelarvest
hoolekandeteenuse
eest tasumise kord“

✓

✓

✓

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
80
„Hoolekandeasutusse
ööpäevaringsele hooldamisele
suunamise
ja
Viljandi
vallaeelarvest
hoolekandeteenuse
eest
tasumise kord“
-

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määruse
nr
3
“Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus nr 14 „Kolga-Jaani
Hooldekodusse
suunamise,
vastuvõtmise, sealt lahkumise ja
väljaarvamise ning kohamaksu
tasumise eeskiri“

-

-

-

-

-

Teenus vallas puudub

-

Teenus

-

-

-

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
46
„Täisealisele
hooldusvajadusega
isikule
hoolduse seadmise, hooldaja
määramise ja hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord“

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
12 „Hoolduse seadmise, hooldaja
määramise ning hooldajatoetuse
määramise ja maksmise kord“

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus nr 11 „Hoolduse
seadmise, hooldaja määramise
ja hooldajatoetuse maksmise
kord“

Sotsiaaltransporditeenus

Väljaspool kodu
üldhooldusteenus

osutatav

Erihoolekandeteenuse
korraldamine
Lühiajaline ajutine hooldus, sh
ajutine ööpäevaringne ja
päevahoid sügava puudega
või eakale isikule
Täisealisele isikule hoolduse
seadmine ja hooldajatoetuse
maksmine
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-

-

-

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
25 „Koduteenuste osutamise
tingimused ja kord“

-

-

-

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
136
„Eluruumi
tagamise
teenuse osutamise kord“

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
5 „Koduteenuse osutamise kord“
Tarvastu Vallavalitsuse korraldus
nr 90 „Koduteenuse hinnakirja ja
dokumendi
vormide
kehtestamine“
Tarvastu vallavolikogu määrus nr
2
„Sotsiaaleluruumi
üürile
andmise ja kasutamise kord“

✓
✓

✓
✓

✓
✓

-

-

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määruse
nr
1
“Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

-

-

-

-

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
113
„Tugiisikuteenuse
osutamise kord“

Tarvastu Vallavolikogu määrus nr
9 „Tugiisiku teenuse osutamise
kord“

-

-

✓

Viljandi Vallavolikogu määrus nr
112 „Isikliku abistaja teenuse
osutamise kord“

-

✓
✓

✓
✓

✓
✓

-

-

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
-

✓

✓

✓

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

Kolga-Jaani
määrus

Koduteenuste osutamine

Kliendi
sotsiaalmajutusüksusesse
majutamise korraldamine
Abipakkide väljastamine
Täisealisele isikule eestkoste
seadmine
Jooksvad tegevused füüsilise
isiku
eestkostel
oleva
täisealise isikuga
Jooksvad tegevused valla
eestkostel olevate täisealiste
isikutega
Täisealise
isiku
tugiisiku
teenuse korraldamine

Isikliku
abistaja
osutamine

teenuse

Omasteta isikute matmine
Isiku kinnisesse asutusse
paigutamine
Isikut
tõendavate
dokumentide taotlemine ja
koju toimetamine
Turvakoduteenus täisealisele
isikule

Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määruse
nr
1
“Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“

Vallavolikogu
nr
1
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-

-

-

-

-

✓

✓

✓

-

-

Võlanõustamine
Parkimiskaartide
vormistamine ja väljastamine

„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
Kolga-Jaani
Vallavolikogu
määrus
nr
1
„Sotsiaalhoolekandelise
abi
andmise tingimused ja kord“
-

Valdade ühinemise järgselt on oluline, et valla kõikides piirkondades toimuksid toetuste maksmised ning sotsiaalteenuste määramised ja osutamised ühtsetel
alustel. Lähtudes eelpool esitatud tabelist on oluline ära märkida, et kõigepealt tuleb kindlaks määrata, milliste toetuste maksmiseks ja teenuste osutamiseks
on vajalik korra, määruse vms õigusakti kehtestamine. Õigusakti kehtestamisel tuleks silmas pidada, et toetuste/teenuste puhul, kus seadusandlik riigivõim
on juba selle määramise ja osutamise piisaval detailsusastmel ära reguleerinud ei ole ehk täiendava korra kehtestamine vajalik.
Ühtlustamine ei ole vajalik (küll on vajalik muuta korrad kehtetuks) toetuste ja teenuse puhul, mille osas on langetatud otsus nende kaotamise osas
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