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Haldusreform ja mina kui sotsiaalse töö tegija

• Põhja-Sakala valla sotsiaalosakonna juhataja

• Tartu Ülikooli sotsiaaltöö/sotsiaalpoliitika magistriõppe II 
kursus

• Sotsiaalpoliitika 

• Riik versus või  = kohalik omavalitsus

• Töö mida naudin ning vastupanu
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Täna, siin ja praegu

• Haldusreform – eeltöö, tegelikkuse aasta ja praegune hetk

• Valupunktid 

• Positiivne ja sotsiaaltööd toetav

• Kogemus

• Põhja-Sakala vald, kohalik omavalitsus

• Kolleegide ja kursusekaaslaste mõtted ja kogemus

• Seadusandlus ja riik

• Toetavad ja küsima panevad kogemused

Haldusreformi seadus 

Haldusreformi seaduse (2016) § 1 lõige 2 sätestab haldusreformi 
eesmärgi:

• Toetada KOVde võimekuse kasvu kvaliteetsete avalike teenuste 
pakkumisel

• Ühtlasem piirkondlik areng

• Piirkondade arengueelduste kasutamine

• Avalike teenuste hea kvaliteet ja kättesaadavus

• Kulude kokkuhoid
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Sotsiaalhoolekande seadus

• Seaduse (2015) § 5 sätestab KOVi kohustuse sotsiaalteenuste, 
sotsiaaltoetuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmisel

• Abi andmisel lähtutakse isiku vajadusest, isikukesksusest

• Abimeetmed peavad olema suunatud võimaluste leidmisele ja 
suutlikkusele oma elu võimalikult iseseisvalt korraldada

• Nõustatakse abimeetmete valikul ja kohandamisel

• Inimese kaasamine

• Kättesaadavus 

• Kvaliteet sotsiaalteenuste osutamisel

• Vastutuse jagunemine – inimene, KOV, riik …

Muud seadused

• Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (1993) § 6 ütleb, et 
KOVi ülesanne on korraldada oma vallas või linnas 
sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi 
andmist.

• Omavalitsusüksuste suhted riigiorganitega põhinevad seadusel 
ja lepingul ning riik on järelvalveorgan.

• EV Põhiseaduse (1992) § 154 järgi tegutsevad KOVid iseseisvalt 
seaduste alusel. Riigi poolt pandud kohustustega seotud kulud 
kaetakse riigieelarvest.
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2016 – 2017 – 2018 …

• Eeltöö

• Hea ülevaade
• Üksteisega tutvumine, kohanemine
• Reaalsusest arusaam, mis olemas
• Erinev sotsiaalhoolekande korraldus
• Tasemete erinevus
• Tööstiilide erinevus
• Erinevad harjumused ja põhimõtted
• Sissejuurdunud arusaamad 
• Inimeste vool keskusesse
• Valikuvõimalus - valin oma sotsiaaltöötaja
• Ennetustöö – kus toimiv, kus olematu

Sotsiaaltöötajad, kes, kuhu, mida, kui palju

• Vallakeskused

• Teenuskeskused

• Lastekaitsetöötajad

• Hajaasustus

• Suuremate linnade ümbrus, loomulik tõmbekeskus

• Spetsialiseerumine

• Ühele sotsiaalosakonna spetsialistile 720 – 1668 vallaelanikku
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Spetsialiseerumine või lai profiil

• Kersten Kattai on välja toonud, 
et spetsialiseerumine 
võimaldab anda kvaliteetsemat 
teenust.

• Lastekaitsetöö 

• Eestkoste 

• Üldhooldusteenus

• Vallakeskused, tõmbekeskused  

• Hans van Ewijk (2016, 2018) –
Holland on olnud 
spetsialiseerumise teel kuid nüüd 
arusaam, et on vaja laia profiiliga 
praktilise tarkusega 
sotsiaaltöötajaid.

• Sotsiaaltöötaja vajab 
otsustusõigust, usaldust ja dialoogi.

• Teenuskeskused, hajaasustus

Toetuste ja teenuste ühtlustamine

• Toetuste ühtlustamine esimeses järjekorras
• Kes võitis, kes kaotas
• Üldhooldusteenuse rahastamine
• Toetuse liikide vähenemine

• Arengukava 

• Teenuste ühtlustamine
• Erinevad hinnad
• Teenuste kättesaadavus
• Erinevatel alustel
• Teenuskeskused, päevakeskused
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Sotsiaalteenuste kättesaadavus
• Inimese eluilma ja tema argipäeva ja arusaamade arvestamine 

abistamistöös (Selg, 2005)

• Hajaasustus

• Sotsiaaltöötaja kohalolu

• Lääne-Nigula valla ühinemine 2013. Valla teenuskeskuses on 
oluline kohapealse ametniku olemasolu. Just sotsiaaltöötaja on 
tihti valla esindaja piirkonnas ning abivajaja jaoks esmane 
päästerõngas (Lõhmus, Paaliste, 2017).

• Inimesteni jõudmine – pigem vähem kui enne. 

• Vastupidine olukord tekitab alguses abivajajate tulva, 
probleemistiku kasvu

Takistused teenuste osutamisel
• Erinev tase, erinevad hinnad või tasuta

• Puuduvad teenused ja teenuseosutajad

• Inimressursi puudus

• Alarahastus

• (Sotsiaal)transport – olemasolu ja hind

• Üldhooldusteenus – kallis ja siiski kohti ei ole

• Õendusteenuste suurenev vajadus

• Puuduvad eluruumid

• Hooldusteenuste puudumine ja sotsiaaltöötajale on vaimselt raske 
ülalpidamiskohustusega inimeste tagaajamine.

• Topelthindamised ja rahakoti mõõtmine, nii KOVi kui inimese
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Toidupanga toiduabi ja sotsiaaltransport

• EL toiduabi
• Vallad suuremad ning vahemaad pikemad

• Mitu ladustamist

• Üks nimekiri

• Kohalik toiduabi 

• Sotsiaaltransport
• Olulisim sotsiaal- ja meditsiiniteenuste kättesaadavuse tagamisel

• Kõige raskemini korraldatav

• Pikad vahemaad mõjutavad

Koostöö 

• Haldusreform ja lisarahastuse saamise võimalus teenuste 
arenduseks ja osutamiseks

• Teiste omavalitsuste sotsiaaltöötajatega, sotsiaalosakonna 
juhtidega

• Tervishoiu- ja sotsiaalvaldkond

• Võrgustikutöö

• Politsei, noorsoopolitsei

• Koolid, lasteaiad, noorsootöö tegijad, Tugila

• Volikogu, volikogu sotsiaalkomisjon, valla- ja linnavalitsus
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Meeskond ja juhtimine

• Sotsiaalvaldkonna töötajad kui meeskond

• Suure meeskonna osa

• Hoolekandeasutuste töötajad

• Tunnustamine 

• Tööalane toetus

• Kovisioon

• Kes veel peaks toetama sotsiaaltöötajat?

• Koolitused, enesetäiendus, infopäevad

• Toetatud sotsiaaltöötaja = rahulolev inimene

Haldusreformi positiivne mõju

• Sotsiaaltöötajate meeskonna tekkimine

• Ühtsem lähenemine sotsiaalsetele probleemidele ja nende 
lahendamisele

• Teenuste jõudmine piirkondadesse, kus enne teenused 
puudusid

• Võimalus valida sotsiaaltöötajat

• Probleemistiku kõlapind on suurem ja esiletulevam
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Tulevik
• Teenuste arendus ja kättesaadavuse parandamine

• Ennetustöö 

• Rahastusmudeli muutus, et teenus ei jääks andmata vahendite 
puuduse tõttu

• Hooldusteenuste kättesaadavuse parandamine

• Sotsiaaltöö ja sotsiaalse töö tegijate väärtustamine. Töötajate 
taseme ühtlustamine

• Sotsiaaltöö mõttesuuna muutus – oluline pole mitte abimeede 
ise, vaid inimese iseseisva toimetuleku säilitamise toetamine 
või suurendamine ning tema toetamine selles. 

Tulevik 

• KOVle riigi poolt suunatavad rahalised vahendid 
sotsiaalhoolekande sildiga

• Parem koostöö riigi ja KOVde vahel, KOV=RIIK

• Sotsiaaltöötajale sotsiaaltöö või lähedase ala kõrghariduse nõue 
seaduses

• Riigi abi munitsipaalpindade ehitamisel – noored, eakad

• Nõustamisteenus tööealisele toimetulevale inimesele

• Lähedaste märkamine, informeerimine ja nõustamine 
esmahaigestunud abivajaja kõrval
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Kokkuvõtteks 

• Inimesteni, iga abivajajani jõudmine hetkel pigem keerulisem

• Vähenenud on personaalset märkamist ja lähenemist, rohkem 
bürokraatiat

• Kas avalike teenuste kättesaadavus paranes ja on kvaliteetsem?

• Maapiirkond ja pikad vahemaad ning linnad

• Sotsiaaltöötajatel olemas teineteise tugi

• Sotsiaalse töö tegijaid on koviseeritud

• Oluline on sotsiaaltöötaja kohalolu, et inimesed usaldaksid tulla abi 
küsima

• Spetsialiseerumine ja lai profiil käsikäes

• Reformiga või reformita, inimest abita jätta ei saa

Sotsiaaltöö – vahelüli - või kõigi vahel

Sotsiaaltöö

Riik, seadused

Sotsiaalkindlustusamet

KOV – omavalitsuse 
juht, valitsus, 

volikogu

Inimesed:
Pered, lapsed

Puudega inimesed
Eakad

Töötud, tööealised

Meditsiin, tervishoid

Politsei, 
noorsoopolitsei, 

ohvriabi

Teenusepakkujad:
Asendushooldusteenus

Üldhooldusteenus
Abivahendid

Koolid, lasteaiad
Noortekeskused, Tugila

jm

Ühiskond

Kogukonnad

Kolleegid

Projektid, uuendused

Võrgustikud, koostöö

STAR, paberitöö, 
hindamine, eelnõud
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Tänan!

Sa oled väärtuslik ja sa tead seda, 
nüüd näita seda ka teistele!


