SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEKU
PROTOKOLL

Keila

23. jaanuar 2018 nr 1

Koosolek algas kell 17.00
lõppes kell 17.30
Koosolekut juhatas komisjoni esimees Kalle Kask
Protokollis Raili Särev
Koosolekust võtsid osa: Kalle Kask, Maret Väli, Riina Sippol, Oksana Jõe, Janne Sirel,
Merle Liivand, Pille Sakteos, Lea Vahter;
Puudusid: Kadri Tomera, Andrus Loog;
Kutsutud: sotsiaalnõunik Piia Peterson;
Komisjoni esimees avas koosoleku ja avaldas päevakorra projekti (lisatud protokollile).
Kinnitati alljärgnev päevakord:
1. Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord Keila linnas“ muutmine
2. Kohalalgatatud küsimused
Päevakorrapunkt 1
Keila Linnavolikogu 29. märtsi 2016 määruse nr 10 „Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord Keila linnas“ muutmine
Komisjoni esimees andis sõna Piia Petersonile.
P.Peterson: eelnõu esitamise põhjuseks on asjaolu, et alates 2018. aasta algusest
jõustusid mitmed sotsiaaltoetusi ja teenuseid puudutavad sotsiaalhoolekande seaduse
muudatused, millest tulenevad kohustused kohalikele omavalitsustele.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 1 muudetakse täisealise isiku hooldaja mõistet. Varasemalt
oli määruse sõnastuses, et hooldaja on isik, kellel ei ole määratud rasket või sügavat
puuet. 2016. aasta juulist käivitunud töövõimereformi tulemusena on selgunud, et väga
paljud raske puudega inimesed on hinnatud osaliselt töövõimeliseks, millest tulenevalt on
nad tööotsijad. Kuna ka hooldus võrdsustatakse töötamisega, võib hooldajaks olla ka
raske puudega isik. Hooldaja määramise käigus hinnatakse lisaks hooldatava
hooldusvajadusele ka hooldaja võimekust hooldada.

Määruse eelnõu § 1 punktiga 2 täiendatakse toetusele ja teenusele õigust omavaid isikud.
Seoses matusetoetuse lisandumisega määrusesse võib tekkida olukord, kus matusetoetuse
saaja ei ole Keila linna elanik.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 3 täiendatakse kehtiva määruse § 4 kahe uue teenuse liigiga,
milleks on asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus.
Asendushooldusteenus - on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus,
mille eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema
põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise
ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks
toimetulekuks täisealisena;
Järelhooldusteenus - on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille
eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja
õpingute jätkamise toetamine.
SHS eristab kolme asendushooldusteenuse osutamise viisi, milleks on hoolduspere,
perekodu ja asenduskodu.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 4 täpsustatakse teenuste arv, mille puhul sõlmib
linnavalitsus teenuse osutamiseks pädeva ametniku ettepanekul lepingu teenuse osutajaga
või koostatakse haldusakt. Sellised teenused on seni kehtinud võlanõustamisteenus;
turvakodu teenus; viipekeele tõlketeenus; psühholoogiline nõustamisteenus ning
käesoleva eelnõuga lisandunud asendushooldusteenus ja järelhooldusteenus.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 5 viiakse määrusesse sisse uus toetuseliik – matusetoetus ja
tuuakse ära toetuse taotlemise tingimused.
1. jaanuaril 2018 jõustunud SHS muudatuse kohaselt tunnistati riikliku matusetoetuse
seadus kehtetuks ning vahendid matuste korraldamisega seotud kulude katmiseks
eraldatakse riigieelarvest toetusfondi kaudu KOV-idele. Toetusfondi kaudu KOV-idele
vahendite eraldamisel on eelduslikult lähtutud põhimõttest, et keskmiselt oleks KOV-l
võimalik maksta matusekorraldajatele toetust suuruses 250 eurot surmajuhtumi kohta.
Sellest tulenevalt on 2018. aasta linnaeelarvega kehtestatud 230 eurot matusetoetuseks.
Vähekindlustatud Keila linna elanikul on võimalus taotleda lisatoetust vajadusepõhiselt.
Määruse eelnõu § 1 punktiga 6 viiakse määrusesse sisse teine uus toetuseliik –
hoolduspere vanema toetus ja tuuakse ära toetuse taotlemise tingimused.
Toetusfondi kaudu eraldatakse KOV-dele vahendid teenuste osutamiseks ja
korraldamiseks ning hooldusperede toetamiseks.
Seadusega ettekirjutatud nõudeid täites on kulud ühe hooldusperes elava lapse kohta
2018. aastal 365 eurot kuus. Lapse isiklike kulude katteks peab iga kuu tegema kulutusi
keskmiselt 240 euro ulatuses ja vähemalt 2880 eurot aastas.
Keila linnast on hooldusperes 1 laps, asenduskodus 2 last. Toetame neid lapsi kuni 19.
eluaastani või gümnaasiumi lõpetamiseni.
P.Peterson K.Kasele: matusetoetust saab esitada kuni pool aastat peale inimene surma.
Otsustati: ühehäälselt toetada eelnõud esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2
Kohalalgatud küsimused
P.Peterson: novembri lõpus avanes Euroopa Regionaalarengu Fondi projekti taotlusvoor
kogukonnas elamise teenuse arendamiseks, mis on mõeldud psüühikahäiretega
inimestele. Omaosaluseks projektis on 15% ehk maksimaalselt 60 000 eurot.
Linnas on ehituseks sobiv krunt ja pakkumise oleme saanud kolmelt moodulmaja
ehitajalt.
R.Sipppol riik rahastab teenust 369 euroga inimese kohta kuus. Elama hakkavad
inimesed, kes ei vaja ööpäevaringset valvet, vaid tuge. Selleks on vaja vähemalt 2
tegevusjuhendajat.
Hetkel on 3 inimest, kes on kogukonnateenusel. Lähiajal sellist teenust vajavate inimeste
hulk kasvab.
tegemist on ööpäevaringse teenusega vaimupuudega inimestele. Antud projekt on
mõeldud Keila linna elanikele, selleks on mõeldud 10 kohta. Linn eraldas 2000 m²
suuruse krundi maja ehituseks. Praegu on suund kogukonnakeskseks elamiseks. Praegu
elavad meie inimesed mööda Eestit laiali. Tegemist on paarismajaga, igale kliendile on
mõeldud oma tuba. Majas tegutsevad ka 2 tegevusjuhendajat (põhiliselt õhtuti). Enamus
päevast veedavad kliendid sotsiaalkeskuses.
Kogu projekti maksumuseks on 400 000 eurot.
P.Peterson: suur pluss on see, et meil on pakkuda inimestele tööd ja vaba aja veetmise
võimalusi. Lisaks on linnas tasuta ühistransport.
Komisjoni esimees tänas komisjoni liikmeid koosolekust osavõtu eest ja teatas, et
järgmine koosolek toimub 20. veebruaril.
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