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1.Ühinemislepingu sotsiaalvaldkonna arutelu. 
2. Ühinemislepingu seletuskirja arutelu. 
 
1.Ühinemislepingu sotsiaalvaldkonna arutelu. 
Annika Ader tutvustas ühinemislepingu sotsiaalvaldkonna projekti. Tekkis arutelu, kas 
ühinemislepingus peaksid sees olema ka need punktid, mis on seadusandlusega juba 
reguleeritud. Näiteks reguleerib Sotsiaalhoolekandeseadus sotsiaalhoolekande eesmärki, mis 
on kirjeldatud ka ühinemislepingu projektis p 7.11.4.1. Evelin Rikker ja Anneli Kaljur tegid 
ettepaneku siiski jätta p 7.11.4.1.  ühinemislepingusse. 
 
Kersti Tilk tegi ettepaneku sotsiaalvaldkonna osas mitte dubleerida ühinemislepingu 
varasemates punktides sätestatud põhimõtteid, nt teenuste kättesaadavuse ja kvalifitseeritud 
töötajate põhimõte, seadusandlike aktide ühtlustamine 2 aasta jooksul pärast ühinemist jms. 
 

Punktid 7.11.4.2. otsustati jätta projektis olevas sõnastuses. Punkt 7.11.4.3. sõnastati ümber 
ning asendati „võetakse eesmärgiks arendada“ sõnaga „luuakse“. Punkti 7.11.4.4. puhul tekkis 
arutelu, kuidas sihtrühmadele spetsialiseerunud sotsiaaltöötajad jõuavad  teeninduskeskustest 
abivajajateni kui Halinga ja Vändra vahemaa oli ligi 40 km. Kersti Tilk leidis, et eelnevates 
punktides sätestatud põhimõtted, so lähemuse printsiip ja sihtrühmadele spetsialiseerumine 
erinevates teeninduskeskustes, tunduvad olevat omavahel vastuolus. Anneli Kaljur leidis, et 
40 km ei takista kättesaadavust, kuna autod on olemas. Otsustati jätta p 7.11.4.4. 
ühinemislepingu projektis olevas sõnastuses. 

Punktist 7.11.4.5. otsustati välja jätta viimane lause „toimetulekutaseme tõstmiseks 
eelistatakse vajaduspõhiseid toetuseid“. 

Ühinemislepingust otsustati välja jätta punktid 7.11.4.6. kuni 7.11.4.11, kuna tegemist on liiga 
spetsiifiliste küsimustega või on varasemalt sätestatud. 

 



2. Ühinemislepingu seletuskirja arutelu. 
Arutelu käigus jõuti kokkuleppele, et seletuskirjas olevaid tabeleid kohalikes omavalitsustes 
pakutavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta tuleb redigeerida, tabelist välja jätta 2 viimast 
lahtrit, kuna neid andmeid ei ole võimalik sellisel kujul esitada. Andmed toetuste kohta on 
kättesaadavad  STAR-s. Tabelisse tuleb lisada puuduolevad teenused, nt 
erihoolekandeteenused jms. 
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