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Tähelepanekud KOVi õigusaktidest seoses
kohustuslike sotsiaalteenustega
Hea kohaliku omavalitsuse esindaja!
Loodame, et olete kõik edukalt eriolukorrast taastumas ning vaikselt pöörduvad tööd, tegemised
ja toimetused rahulikumaks.
Nagu juba paljudele KOVidele teada, siis möödunud aastal alustas Sotsiaalkindlustusameti
juures tööd kohalike omavalitsuste nõustamisüksus, eesmärgiga suurendada riigi poolt
korraldatud tuge kohalikele omavalitsutele sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmisel. Üksuse
tegevuse üheks eesmärgiks on ühtlustada ning tõsta KOVide kohustuslike sotsiaalteenuste
kvaliteeti ja aidata kaasa sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamisele. Oma senise tegevuse
käigus on nõustamisüksus kaardistanud nii KOVide täiskasvanutele suunatud sotsiaalteenuste
kvaliteeti ja teenustega seotud info kättesaadavust KOVide veebilehtedel, kui ka pakkunud
mitmetele KOVidele strateegilist, rakenduslikku ning juhtumipõhist nõustamist.
Kohalike omavalitsuste poolt pakutavate kohustuslike sotsiaalteenuste korraldamine ja kvaliteet
on pälvinud kõrgendatud tähelepanu seoses 09.detsembri 2019 Riigikohtu poolt tehtud otsusega
nr 5-18-7, millega tunnistati põhiseadusvastaseks mitmed Narva linnas sotsiaalteenuste
osutamist reguleerivate määruste sätted. Samuti on õiguskantsler oma 30.12.2019 KOVidele
saadetud kirjas juhtinud tähelepanu, et Riigikohtu lahendis esile toodud puuduseid esineb ka
teiste valdade ja linnade määrustes, mistõttu tuleks kohalikel omavalitsutel vajadusel
sotsiaalteenuste korraldamist reguleerivaid õigusakte korrigeerida.
Meil on rõõm tõdeda, et mitmed omavalitsused on juba asunud oma õigusakte üle vaatama ning
pöördunud nõuannete ja soovituste saamiseks ka KOV nõustamisüksuse poole. Et see töö sujuks
hõlpsamalt on meie nõustamisüksuse juristid Hilje Arukuusk ja Ilona Säde koondanud kirja
manuses olevasse dokumenti eeskätt ülalviidatud Riigikohtu lahendi, õiguskantsleri seisukohtade
ja ka KOV nõustamisüksuse poolt teostatud nõustamiste käigus esile kerkinud KOVide määrustes
esinevad probleemid.
Kuna määrustes esinevad puudused võivad aga olla väga erinevad, siis rõhutame, et
tähelepanekud ei hõlma kõiki võimalikke probleeme, vaid üksnes sagedamini esinevaid ja kuna
KOV nõustamisüksus keskendub oma tegevuses täisealistele suunatud teenustele, ei käsitleta
dokumendis lastele mõeldud teenustega seonduvat.
Kui Teil tekib küsimusi, mõtteid, siis meie juristid vastavad neile meelsasti.
Meie üksuse kontaktid leiate SKA veebilehelt https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/kvaliteetjarelevalve/kohaliku-omavalitsuse-noustamisuksus#kontaktid.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Egon Veermäe
Peadirektor
Paldiski mnt 80 / 15092 Tallinn / 612 1360 / info@sotsiaalkindlustusamet.ee /
www.sotsiaalkindlustusamet.ee / registrikood 70001975

2
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