Sotsiaalministeerium
info@sm.ee

Teie 25.11.2013
Meie .12.2013 nr 6

Vabariigi Valitsuse 29. jaanuari 2009. a määruse nr 20 „Erihoolekandeteenuste
maksimaalsed maksumused, kulude koostisosad ja riigieelarvest makstava tasu maksmise
täpsemad tingimused ja kord“ muutmine
Lugupeetud Taavi Rõivas
Täname, et edastasite planeeritavad muudatused arvamuse avaldamiseks Erihoolekandeteenuste
Pakkujate Liidule. On positiivne, et erihoolekandeteenuste maksumused tõusevad sarnaselt
eelmisele aastale ka sellel aastal.
Siiski juhime tähelepanu, et täna ei ole Sotsiaalhoolekande seaduses toodud
erihoolekandeteenuste sisukirjeldused ning teenuste maksumused (ka planeeritava hinnatõusu
järgselt, va kohtumäärusega ööpäevaringsed teenused) omavahel vastavuses – seaduse järgi
nõutakse teenuse osutajalt teenuse osutamisel enam kui riik tegelikkuses finantseerib. Lisaks
teenuse osutaja finantsilistele raskustele teenuse osutamisel, on selline ebakõla kaasa toonud
olukorra, kus teenusele saabuvad kliendid ning lähedased ja ühiskond tervikuna nõuab teenuse
osutajalt Sotsiaalhoolekande seaduse järgset teenuse osutamist, milleks aga teenuse osutajal
puuduvad täna ressursid. Näiteks kui vaatame Sotsiaalhoolekande seaduses toodud
ööpäevaringse hoolduse teenuse kirjeldust, siis hõlmab see tegevusi igapäevaoskuste (hügieen,
toidu valmistamine, ruumide korrashoid jne) õpetamisest kuni töötamise juhendamiseni välja.
Tegelikkus aga on, et tänane ja ka planeeritav järgmise aasta teenuste maksumused (va
kohtumäärusega teenustel) võimaldavad suuresti tegeleda vaid isikute turvalisuse ja hoolduse
tagamisega. Tagamaks teenuse kõrgem kvaliteet kui vaid inimese hooldamine, on mitmed
teenuseosutajad leidnud teenustele lisarahastust projektidest, ent ka need allikad saavad ükskord
otsa.
Seetõttu näeme olukorras, kus teenuste maksumused ei kata täna teenuse osutamist viisil ja
eesmärgil, mis on kirjeldatud Sotsiaalhoolekande seaduses, tungivat vajadust tagada hinnatõus
määral, mis võimaldaks teenuse osutamist seaduse kohaselt. Täna on Sotsiaalkindlustusamet
loomas teenustele õigusaktides kirjeldatud nõuetele vastavaid teenuste maksumusi, et need
järgmisel, 2015. aasta eelarve koostamisel aluseks võtta.
Samuti loodame väga, et Sotsiaalministeerium Teie juhtimisel võtab üheks oma prioriteediks
erihoolekande arengu ning jätkusuutlikkuse küsimuse, et meil Euroopa rahade lõppemisel ei tekiks
olukorda, kus projektide toel loodud ja osutatud teenused jääksid projekti rahade lõppemisel
rahastuseta ning teenuseid tarbinud inimesed abita või peaksid leppima nende vajadustele
mittevastavate teenustega.
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