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UUS SUUND. Riigikohtu lahend ei luba omavalitsustel abi andmata jätta, öeldes, et pole raha või «teil on lähedased».

Sotsiaaltöötaja nõudku vallalt raha  
Kadri KuulpaK
reporter

Ü
ksi elav eakas või puu-
dega inimene, kes ei 
tule talvisel ajal toi-
me eluruumide küt-
misega, peab saama 
abi kohaliku omava-
litsuse sotsiaaltööta-
jalt.

Narva linna kohta 
tehtud riigikohtulahend  ütleb 
selge sõnaga, et kui eluruu-
me tuleb kütta iga päev, peab 
abi kütmisel olema tagatud ka 
nädalavahetustel. Vajadusel ka 
õhtutundidel.

Riigikohtu lahend tehti 
küll ühe linna kohta, kuid sel-
le järgi peavad edaspidi käima 
kõik 79 omavalitsust. Piiavalt 
raha ja inimesi neli aastat ta-
gasi kehtima hakanud sotsiaal-
hoolekande seaduse täitmiseks 
ühelgi neist praegu pole.

Tartu linna hoolekandetee-
nistuse juhataja Maarika Kurri-
koff ütleb, et seaduse täitmine 
nõuaks rohkem raha, teenuse-
pakkujaid ja tööjõudu. «Erand-
juhtudel käiakse nädalavahetus-
tel, mure inimese pärast jääb ka 
pärast töönädalat, aga see pole 
valdav praktika,» lisab ta.

Põhja-Sakala valla sot-
siaalosakonna juht Eveli Lille-
oja nõustub Tartu kolleegiga. 
«Ma ei usu, et Eestis on kas-
või üks omavalitsus, kes ei ta-
haks oma inimesi aidata. Taha-
me, aga saame seda teha täp-
selt oma võimaluste piires,» 
lausub Lilleoja.

Seadus kohustab oma-
valitsusi osutama vähemalt 
13 sotsiaalteenust. Viimasel 
ajal pannakse eriliselt rõhku 
kodu teenustele eesmärgiga ta-
gada inimestele võimalikult 
pikk ja inimväärne elu oma 
kodus. Kuigi seadus ja süda-
metunnistus kohustavad sot-
siaaltöötajat abistama, seab 
omavalitsuse rahakoti pak-
sus sellele piirid.

Sotsiaaltöötaja lobitöö 
rahastuse saamiseks
Eesti Sotsiaaltöö Assot-
siatsiooni (ESTA) juhatu-
se liige Sirlis Sõmer-Kull 
(pildil) möönab, et sellisel 

juhul jääb sotsiaaltöötaja 
kahvlisse. «Linna- või valla-

volikogu ütleb, et raha pole, ja 
sotsiaaltöötaja peab oma pro-
fessiooni eetika vastaselt hak-
kama inimesele tõestama, et 
tal polegi vaja kodu laupäeval 
ja pühapäeval kütta. Sotsiaal-
töötajale on see väga raske,» 
sõnab Sõmer-Kull.

ESTA seisukohast peaks 
osa omavalitsustele minevast 
rahast kandma silti «sotsiaal». 
Sõmer-Kulli sõnul peaks sot-
siaalhoolekande seaduse täit-
miseks olema kindel rahapott, 
et omavalitsuste tasandil ei 
käiks enam arutelu, missugu-
ses mahus saab seadust täita.

«Riigikohtu lahend kinni-
tab üle, mis sotsiaalhoolekan-
de seaduses juba kirjas on. Sot-
siaaltöötaja tahab inimest ai-
data, täita seadust, ta teab selle 
nõudeid, ta suunab oma ener-
gia vahendite väljavõitlemise-
le omavalitsuse üldisest eel-
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arvest, aga raha ei ole,» lau-
sub Sõmer-Kull, kelle sõnul ai-
tab kohtulahend edaspidi sot-
siaaltöötajaid eelarveläbirää-
kimistel.

Lilleoja on pidanud kolmes 
omavalitsuses raha kauplema. 
Ta ütleb, et lobitööd tuleb pal-
ju teha. Tema taktika on en-
ne raha juurde küsima mine-
mist täpselt selgeks teha, mi-
da ja miks ta tahab ning kui-
das see inimest kõige paremi-
ni toetab.

«Üks hetk võidakse sot-
siaaltöötajalt küsida, kas oled 
piisavalt hinnanud, et avalikku 
raha ei kasutata valesti,» rää-
gib Lilleoja sotsiaaltöö keeru-
listest momentidest.

Narva linna andis kohtus-
se õiguskantsler. Õiguskants-
leri puuetega inimeste õigus-
te valdkonna juht Juta Saare-
vet selgitab, et riigikohtu la-
hend ei anna vastust küsimu-
sele, kas omavalitsused on rii-
gilt saanud piisavalt raha, et 
sotsiaalteenuseid osutada. Sel-
liseid arutelusid ja ka vaidlu-
si omavalitsuste ja riigi vahel 
võib Saareveti sõnul tulla.

Suurim igapäevase sotsiaal-
töö praktika muutus seisneb 
tema sõnul selles, et ametnik 
tegeleb abivajaja abivajadusega 
ega või talle enam öelda, et abi 
ei saa, sest raha pole.

«Sotsiaalvaldkonna amet-
nikud saavad edaspidi omava-
litsuse rahalisest võimekusest 
rääkida oma ülemustele oma-
valitsuse sees. Ehk siis: jutud 
rahast ei ole enam jutud abiva-

kogu aeg mõttes. Loodetavas-
ti ka selle, et ta käib vanemaid 
külastamas. Sotsiaaltöö mõte 
on suuresti ka suhete säilita-
mises,» ütleb ta.

Tartu linn toetab umbes 
300 inimese hooldekodus ela-
mist. Põhja-Sakala vald 50 
inimese hooldekodus elamist. 
Kokku on vallas 120 hoolde-
kodukohta.

Lisaks lähedaste makse-
võimekusele arvestatakse sot-
siaalteenuse eest tasumisel ka 
inimese enda vara. Kurrikoff 
näitlikustab, et kui inimesel 
on korter, arutab sotsiaaltöö-
taja perega võimalust see välja 
rentida või võõrandada. «Me 
ei ütle, et peate seda tegema, 
aga anname soovitusi,» lau-
sub ta.

Niisiis on tähtsaim – ja seda 
rõhutab ka riigikohtu lahend –, 
et keegi ei jääks abita. Puudu-
tab see siis maksevõimekust 
või mõnda muud omavalitsu-
se seatud takistust. «Meediast 
käis läbi näide, kus laps vajas 
tugiisikut, et nagu kõik tei-
sed lapsed 1. septembrist koo-

li minna. Omavalitsus sai talle 
tugiisiku aga alles jaanuarist,» 
toob Sõmer-Kull halva näite.

Mis puudutab omavalitsus-
te panust sotsiaalkaitsesse, siis 
rahandusministeeriumi arvu-
tuste järgi panustatakse aas-
ta-aastalt üha vähem. Möödu-
nud aastal umbes seitse prot-
senti eelarvest, kümme aastat 
tagasi oli panus kolme protsen-
di võrra suurem.

See on ka riigi sage etteheide 
omavalitsustele: tulubaas suure-
neb aasta-aastalt, aga kulutused 
sotsiaalvaldkonda mitte.

Eesti Linnade ja Valdade 
Liidu asedirektor Jan Trei üt-
leb, et ministeeriumi analüü-
simudel ei arvesta kõiki kulu-
liike, kuhu omavalitsused pa-
nustavad. Näiteks rajavad oma-
valitsused üle 60 tervisekesku-
se Euroopa Liidu struktuuri-
meetmetest. Projektide oma-
finantseeringud, mis on samu-
ti kulutused sotsiaalkaitsesse, 
ei kajastu Trei sõnul riigi ana-
lüüsimudelis.

«Võtame sel aastal tööplaa-
ni kohalike omavalitsuste sot-
siaalkaitse kulutuste analüü-
si täpsustamise, mille tulemu-
sel peaks tekkima selgem sot-
siaalkaitse kulutuste pilt,» lisab 
Trei, kelle sõnul on ka omava-
litsusi, kelle kulutused sotsiaal-
kaitsesse on suurenenud.

Riigikohus tunnistas keh-
tetuks mitme Narva linnas 
sotsiaalteenuste osutamist re-
guleeriva määruse sätted. Õi-
guskantsler palub omavalit-
sustele saadetud kirjas vaja-
dusel oma õigusakte korrigee-
rida, sest puudusi esineb pea-
le Narva mujalgi. Lahendist 
tõukuvalt võib oodata, et mõ-
ni omavalitsus läheb riigi vas-
tu kohtusse saamaks lisaraha 
seaduse täitmiseks.

 Ametnik ei tohi enam 
abivajajale öelda, et te küll 
vajate abi, aga meie teid ei 

aita, sest teil on lähedased.
Õiguskantsleri valdkonnajuht Juta Saarevet

java inimesega, vaid jutud kol-
leegidega,» ütleb Saarevet.

Teise muutusena toob ta 
välja, et ametnik ei tohi enam 
abivajajale öelda, et te küll va-
jate abi, aga meie teid ei ai-
ta, sest teil on lähedased, kes 
peavad seda tegema. Lähedas-
telt saab nõuda üksnes raha-
list abi, kui nende majandus-
lik seis seda võimaldab.

Rahanappus ei tohi 
takistada abi saamist
Lähedaste maksevõimet hin-
dab sotsiaaltöötaja. Kurrikoff 
selgitab, et Tartus peab näiteks 
kolmeliikmelisele leibkonna-
le kätte jääma 675 eurot. Seda 
siis, kui pere eelarvest on lahu-
tatud kulud: eluaseme laen või 
sellega seotud kulutused, huvi-
ringidele kuluv raha.

Lilleoja lisab, et ka omas-
tel palutakse hinnata, paljuga 
nad hooldekodukoha tasumist 
toetada saaksid. «Meil on juh-
tumeid, kus lähedane saab ai-
nult 20 eurot maksta, aga ta 
on siiski lepingus partner. See 
raha tagab, et tal on vanemad 

Riigikohtu lahend ütleb, et...
 • ... kuigi kohalikul oma-
valitsusel on õigus täp-
sustada sotsiaalhoole-
kande seaduses sätes-
tatud üldreegleid, ei to-
hi omavalitsus seejuu-
res minna vastuollu 
seadusega. Nii ei või 
vald ega linn kehtesta-
da teenuse saamiseks 
tingimusi, mis välista-
vad abi andmise neile, 
kellele seadus kohus-
tab abi osutama, või 
anda abi vähem, kui 
seadus ette näeb.

 • ...abivajajatele tuleb abi 
osutada vastavalt nen-
de tegelikule abivaja-
dusele. Kohus märkis, 
et sotsiaalteenuste 
eest võib küll küsida 
tasu, ent tasu suurus 
ega tasumise kohustu-
se üle peetavad vaidlu-
sed ei tohi takistada 
teenuse saamist.

 • ...seadus ei luba linna-
del ja valdadel seada 
abi sõltuvusse ülalpida-
jate olemasolust või 
maksevõimest. Sot-

siaalkaitsesüsteemi üks 
osa on küll inimese ja 
tema perekonna oma-
vastutus, ent ükski 
seadus ei kohusta pe-
rekonda täisealist pere-
liiget isiklikult hoolda-
ma ega hoolitsema abi-
vajaja eest kohaliku 
omavalitsuse asemel.

 • ...inimesel on õigus abi 
saada sellelt kohalikult 
omavalitsuselt, kus ta 
tegelikult elab ja mille 
elanik ta on ka rahvas-
tikuregistri järgi.
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