26.04.2016
Ridala valla ja Haapsalu linna ühinemisläbirääkimised
SOTSIAALKOMISJONI KOOSOLEK

MEMO
Koostas: Margus Metssalu, ühinemiskoordinaator
Algus kell 15.00
Lõpp kell 16.40

PÄEVAKORD
1. Tänase olukorra ja võrdlusandmete analüüs ning ühendamise võimalused vastavalt
lähteülesandele
2. Ettepanekud juhtivkomisjonile ühinemislepingusse
Osalejad:
Ridala – Raivo Õiglas, Toomas Vallimäe, Riina Roosiväli, Urve Sarapik
Haapsalu – Kaja Rootare, Serli Küünarpuu, Tiit Moor, Alo Lõps
Ühinemiskoordinaator Margus Metssalu
KOKKUVÕTE
1. Komisjon on koostanud Ridala ja Haapsalu sotsiaalvaldkonna võrdlustabeli (lisatud).
Koosolekul võeti arutelu aluseks juhtkomisjoni kinnitatud lähteülesanne, läbiti kõik teemad
vastavalt lähteülesandele.
Leiti, et oluline on kõikide olemasolevate toetuste ühtlustamine. Võimalusel võtta
ühtlustamisel aluseks hetkel suurem toetus (kas Ridala või Haapsalu). Otsuste tegemisel tuleb
lähtuda rahalistest võimalustest.
Leiti, et kõik sotsiaalvaldkonna teenused on otstarbekas osutada keskuse põhiselt (Haapsalu),
teeninduspunktide rajamine väljaspool keskust ei ole otstarbekas.
Leiti, et ühinemise järel peavad ühendasutuse struktuuri jääma samad spetsialistid - jäävad
olemasolevad inimesed, tulevikus vaadatakse vajadusel ülesanded üle, et ei oleks kattuvusi.
Ühinemisjärgsete ülesannete täitmiseks on optimaalseks arvuks 3 sotsiaaltöötajat ja 3
lastekaitsetöötajat. Lõplik struktuur tuleb otsustada koos haridusvaldkonnaga, kuna on osalt
kattuvaid tegevusi. Leiti, et vajalik on sotsiaalvaldkonna struktuuriüksuse juhi ametikoht,
samuti sotsiaalvaldkonna abivallavanema ametikoht.

Hajaasustuses on oluline säilitada hooldaja toetus. Üle tuleks vaadata ka Haapsalu
Sotsiaalmaja struktuur ja koosseis vastavalt ühinemisjärgsetele vajadustele.
Lahendamist vajav asi: ühine omaste hooldamise korra väljatöötamine. Täna seda Haapsalul
ei ole, kuna riik võttis raha ära. Ridala paneb selle raha oma eelarvest. Vaja on täpsustada ka
seda, kellele ja mis alustel toetust makstakse.
Ridalal on juubelitoetus 35 eurot alates 70 eluaastast (2016 on 89 inimest). Seda kaotada ei
tahaks. Haapsalu puhul ca 360 juubelit aastas. Lepiti kokku, et tuleb välja arvutada ja
otsustada võimalused juubeli toetuse maksmiseks Haapsalu inimeste lisandumisel. Kui
toetuse maksmist ei ole võimalik ühtlustada, tuleb leida alternatiivsed võimalused eakate
juubilaride toetamiseks.
Arutati muude toetuste ühtlustamisega seonduvat (vt lisatud võrdlustabel).
Erinevaid teenuseid on võimalik ka sisse osta vastavalt vajadusele, ei pea kõik olema kaetud
olemasolevate töötajatega. Mõistlik oleks teha vastav analüüs ja otsused lähtuvalt
mõistlikkuse põhimõttest. Arutleti ka võimaluse üle delegeerida ülesandeid kohalikele
kogukondadele (nt koduhooldus, toiduabi jms).
Sotsiaalkorterid - on vaja välja töötada ühtlustatud kord. Ridalal sotsiaalkorterite
majandamiseks eraldi inimest ei ole. Haapsalul tegeleb majandamisega kulupõhiselt
Linnahoolduse AS.
Haapsalul on sotsiaaltööks vajalik masinapark Sotsiaalmajal ja lastekodul olemas. Saab ära
katta ka Ridala vajaduse.
Sotsiaalkorterite kohandamine erivajadusega inimestele – saab teostada vastavalt ilmnevale
vajadusele.
Tugiisik koolis - see tuleb haridusvaldkonnaga koos läbi arutada.
Idee – kas luua eraldi lastekaitse struktuuriüksus? Näiteks Tallinnas on laste hoolekanne
eraldi üksus ja selle all tugistruktuurid.
Nõustamisteenused – saab sisse osta vastavalt vajadusele.
Eakate ja puuetega inimeste huvitegevus - Haapsalus on eakate inimeste huviringid
sotsiaalmajas. Osad on kultuuri all, teised sotsiaali all. Tuleks koos kultuurikomisjoniga
arutada. Otseselt Ridala puuetega inimeste ja vanurite huvitegevust ei finantseeri - saavad
tegevustoetusi nagu kõik teised MTÜ-d. Ka täna käivad Ridala inimesed Haapsalu
Sotsiaalmaja huviringides.
Vallasisene transport - pensionäride tasuta sõit. Haapsalu maksab ca 62 tuhat aastas
pensionäride sõidu eest. 2500 inimest ca 2-3 eurot kuus. On vaja otsustada kuidas see küsimus
ühinemise korral lahendada Ridala eakate lisandumisel.
Ridala kompenseerib õpilastele osaliselt bussipileti kulu, Haapsalu seda ei tee. On vaja otsust,
kuidas ühtlustada.

Kokkuvõte otsustamist vajavatest küsimustest:
a) Kas on mõistlik moodustada eraldi lastevaldkonna struktuuriüksus?
b) Vaja otsustada pensionäride ja õpilaste vallasisese transpordi doteerimise küsimus.
c) Vaja otsustada eakate juubilaride õnnitlemise ühtlustamine.
Koosoleku käigus ei ilmnenud ühtegi põhimõttelist asjaolu, mille osas ühinemise korral
kokkulepet ei oleks võimalik saavutada.
2. Lepiti kokku, et ühinemiskoordinaator sõnastab koosolekul käsitletu põhjal ettepanekud
ühinemislepingu sotsiaalvaldkonna osasse ja saadab komisjoni liikmetele seisukoha
võtmiseks ja otsustamiseks.
Lisad:
1. Osavõtjate registreerimisleht
2. Andmete võrdlustabel

