
Erihoolekande infopäev
1. oktoober 2020



10.00 – 11.10 Erihoolekande kvaliteedi hindamine, lepinguline kontroll ja talituse struktuurimuudatus
11.10 – 11.30 Erihoolekande kvaliteedijuhise tutvustus
11.30 – 12.00 Sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamisvahend teenuseosutajatele
12.00 – 13.00 Paus
13.00 – 13.10 Erihoolekande eelarve ja teenuskohad
13.10 – 13.20 Rehabilitatsiooniteenuse korraldamine esmasesse psühhoosi haigestunud inimesele
13.20 – 13.30 Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks  

spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega
13.30 – 13.50 ISTE projekti ja PKT teenuse uudised
13.50 – 14.05 Tegevusloa taotlemisel ja muutmisel oluline teada
14.05 – 14.20  Paus
14.20 – 14.35 IET päeva- ja nädalahoiuteenuse ülevaade
14.35 – 14.50 Teenuseosutajate tutvustus inimesele SKA kodulehel
14.50 – 15.00 Erihoolekande statistikat
15.00 – 15.10  Eriolukorra õppetunnid ja tagasiside teenuseosutajatelt
15.10 – 15.25 Puuetega inimeste tasuta hambaravi ja gripivastane vaktsineerimine



Nõustav lepinguline kontroll

Helis Eesmaa
Sotsiaalkindlustusamet / nõunik



Nõustav lepinguline kontroll

Eesmärk on luua ühtne arusaam erihoolekandeteenuste kvaliteedist ja seeläbi tagada 

inimestele inimõigustele ning kvaliteedistandarditele vastavad teenused.



Alusdokumendid

 Erihoolekandeteenuse leping teenuse osutajaga

k.a. lepingulisad – kvaliteedijuhis

 Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) QualityRights hindamise metoodika ja tööriistad 

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erihoolekandeteenuse-osutajale



1. teema - õigus adekvaatsele elustandardile

2 .teema - õigus füüsilisele ja vaimsele tervisele

3. teema - õigus rakendada õigus- ja teovõimet

4. teema - õigus vägivallatule elule

5. teema - õigus elada iseseisvalt ja kuuluda kogukonda

6. teema - asutuse töökorraldus

7. teema - arvete ja teavituste õigeaegsus

3 – täielik vastavus

2 – osaline vastavus

1 – vastavuse tagamist on alustatud

0 – vastavuse tagamist pole alustatud

HINDAMISSKAALAWHO QualityRights TEEMAD

EHK kvaliteedijuhise (lisa)TEEMAD



TO tegevuste 
hindamine

WHO QR hindamise teemad

EHK kvaliteedijuhise 
lisateemad

Lepingust tulenevad 
lisapunktid 

Teenuste 
parendamine

Toetus teenuse kvaliteedi 
parendamiseks WHO 

metoodika sammudes

WHO e- koolitus

Arendusplaanide 
väljatöötamine (SKA poolt 

juhendatud)

TO tegevuste 
hindamine

TO jätkab 
kvaliteedi 

arendustegevusi

TO teab parendamist vajavaid 
valdkondi

Esimeses hindamises 
väljatoodud teemade 

hindamine

TO tahab, oskab ja julgeb 
tegeleda oma teenuste 

parendamisega iseseisvalt

1 ETAPP 2 ETAPP



Piloteerimine

 SA MAARJA KÜLA

 SA KOERU HOOLDEKESKUS  



2020a eesmärk – nõustav lepinguline kontroll on läbi viidud 4 asutuses

Pädevus

Planeerimine

Teostamine

Analüüsimine

Parendamine



Aitäh!

Helis Eesmaa
helis.eesmaa@sotsiaalkindlustusamet.ee



Konsultantide ja koordinaatorite 
struktuurimuudatus 

Urve Luhamets
Sotsiaalkindlustusamet / juhtivspetsialist



01. juulist kujundasime ümber erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse juhtumikorraldaja ametikoha, 
mille tulemusena on meil täna: 

8 teenuste koordinaatorit, kelle tegemised jagunevad maakonnapõhiselt
28 teenuste konsultanti, kelle tööd jagunevad asutuste põhiselt

Teenuste koordinaator:

• loome asutusesisese kompetentsi kvaliteedi 
edendamiseks;

• koostöös teenuseosutajatega tagame kvaliteetse ja 
nõuetekohase teenuste osutamise; 

• tihendame koostööd võrgustikuparteritega
• toetame/nõustame teenusekohtade küsimustes

Kontaktid: 
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erihoolekandeteenuse-
osutajale#koordinaatorid

Teenuste konsultant:

• hindame inimese abi- ja toetusvajadust;
• koostöös teenuseosutajaga hindame ja analüüsime 

inimese teenuse tulemuslikkust;
• tegeleme inimese teenusele suunamisega ning kõigi 

teenusel või järjekorras olevate inimeste 
murede/rõõmudega

Kontaktid: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-
hoolekanne/erihoolekandeteenused/sotsiaalteenuste-osakond-ja-teenuste-
konsultantide

Võrgustiku– ja koostöö

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erihoolekandeteenuse-osutajale#koordinaatorid
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erihoolekandeteenused/sotsiaalteenuste-osakond-ja-teenuste-konsultantide


Aitäh!

Urve Luhamets
urve.luhamets@sotsiaalkindlustusamet.ee



Erihoolekandeteenuste 
kvaliteedijuhis
Ülle Riisalo
Sotsiaalkindlustusamet / nõunik



Erihoolekande kvaliteedijuhis

• teenuste kvaliteedijuhiste struktuuri ühtlustamine
• sisuline täiendamine WHO Quality Rights metoodika vaates
• suund inimesest lähtuvalt teenuse osutamisele, inimese 

vajaduste ja soovidega arvestamisele, lähedaste/eestkostjate 
ning erialaspetsialistide kaasamisele



• kvaliteedijuhis on Teie ja meie töö üks põhidokumentidest

• erihoolekandeteenuse osutamise lepingu oluline lisa



Struktuur

• kättesaadavus, taskukohasus ja keskkond
• inimesekeskne, vajaduspõhine ja terviklik lähenemine
• teenuse võimestav iseloom, kaasamine ja inimese 

õigused
• tulemustele orienteeritus
• töötajate pädevus ja eetika
• organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne 

juhtimine



Kättesaadavus, taskukohasus ja keskkond 1

• info pakutavate teenuste kohta kättesaadav ning sihtrühmale 
arusaadav (sh kodulehel)

• koostöö ja abi teenuskoha ja teenuseosutaja valikul, sh KOV-iga
• abi saamise võimaluste tutvustamine
• teenuse taotleja informeeritus, sh hindadest
• kodukord – õigused ja kohustused



Kättesaadavus, taskukohasus ja keskkond 2

• teenus inimese/lähedase elukohale võimalikult lähedal
• sobivad elamistingimused, kohandatud 
• inimese/lähedase soovidega ning eripäradega arvestamine
• kodune ja turvaline keskkond
• privaatsuse tagamine



Inimesekeskne, vajaduspõhine ja terviklik lähenemine 1

• hinnatakse vajadusi, tugevusi, võimalusi
• kaasnevad teenused arvesse
• isikuprofiil: baasandmed, abi- ja toetusvajadus, 

haigusteadlikkus, riskikäitumine (vajadusel ohumärkide plaan)
• eesmärgid ja tegevused tegevusplaanis
• koostöö inimese, lähedaste/eestkostjaga



Inimesekeskne, vajaduspõhine ja terviklik lähenemine 2

• koostöö teiste teenuspakkujate ja erialaspetsialistidega
• kogukonna ressursside kasutamine
• teenuse korraldaja teavitamine teenuse mittevastavusest 

inimese vajadustele
• vajadusel uus hindamine
• teenuselt väljumiseks ettevalmistamine 



Teenuse võimestav iseloom, kaasamine ja inimese õigused 
1

• inimese toetamine teekonnal soovi täitumise poole – koostöö, 
sh kogukonnaga

• inimese võimekusega arvestamine
• iseseisvuse toetamine
• võimalused vaba aja sisustamiseks
• info võimaluste kohta kättesaadav ja mõistetav 

(alternatiivkommunikatsioon)



Teenuse võimestav iseloom, kaasamine ja inimese õigused 
2

• oma arvamuse avaldamise soodustamine, sh kaebuste 
esitamise võimaluse tutvustamine

• kaebustele ja ettepanekutele reageerimine
• teenuse osutamisel lähtutakse sotsiaalkaitse põhimõtetest 
• inimõiguste austamine ja järgimine
• isikuandmete kaitse



Tulemustele orienteeritus

• tegevuste eesmärgile vastavuse ja muutuste hindamine
• hindamistulemuste analüüs – koostöös
• muutused ja parendused teenuse tegevustesse
• teenuse kvaliteedi kohta tagasiside andmise võimalus



Töötajate pädevus ja eetika 1

• järgitakse organisatsiooni väärtusi
• töötajatel on vajalik pädevus ja oskused
• töötajad järgivad sotsiaaltöötaja eetikakoodeksi põhimõtteid
• ametijuhend ja arenguvestlused 
• töötajate professionaalset arengut toetatakse
• töötajate kaasamine teenuse arendamisse



Töötajate pädevus ja eetika 2 

• regulaarsete juhtumipõhiste meeskonnakoosolekute läbiviimine
Töötajad teavad enda ja teiste töötajate rolli meeskonnas ning 

vastutust
Ühtsed nõudmised ja soovitused kõigil meeskonna liikmetel 

• inimese juhendamine vastavalt kokkulepitule
• abi keerulisemate juhtumite korral/järgselt



Töötajate pädevus ja eetika 3

• ametijuhend ja arenguvestlused 
• töötajatel on vajalik pädevus ja oskused
• töötajad järgivad sotsiaaltöötaja eetikakoodeksi põhimõtteid.   
• töötajate professionaalset arengut toetatakse
• abi keerulisemate juhtumite korral/järgselt
• töötajate kaasamine teenuse arendamisse



Organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine 1

• seaduse- ja kvaliteedinõuetest lähtumine
• organisatsiooni missioon, visioon ja väärtused on aluseks 

teenuse pakkumisel
• panustamine koostöösse kogukonnaga
• parendustegevuste läbiviimine rahulolu-uuringute ja tagasiside 

baasil
• töötajad on kaasatud töökorralduslike dokumentide 

väljatöötamisse



Organisatsiooni hea töökorraldus ja kvaliteetne juhtimine 2

• turvaline töökeskkond
• töövahendid ja töötingimused
• inimestega seotud riskide ja ennetustegevuste kirjeldamine –

kõik on teadlikud
• töötajad teavad, kuidas käituda ja kelle poole pöörduda 

kriisiolukorras
• ennetustegevused läbipõlemise vältimiseks



Aitäh!

Ülle Riisalo
ulle.riisalo@sotsiaalkindlustusamet.ee



Sotsiaalteenuste kvaliteedi 
enesehindamisvahend
Maie Puusepp
Sotsiaalkindlustusamet / nõunik



alapunkt  2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine 
kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja 
kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise 
kaudu“

ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 
2014-2020“



Sotsiaalteenuste kvaliteedi enesehindamisvahendi (EHV)
eesmärk

• Teenuse kvaliteedi ühtlustamine
• Teenuste kvaliteedi parendamine
• Inimesele tema vajadusest lähtuvad teenused
• Hõlmab kõiki sotsiaalteenuseid



I etapp
aprill – juuli 2019

Ettevalmistavad tegevused

II etapp
august – detsember 2019

jaanuar – märts 2020

EHV väljatöötamine 

Veebivormi väljatöötamine

III etapp
juuni – oktoober 2020

EHV piloteerimine
(enesehindamine, välishindamine)

IV etapp
november –detsember 2020

EHV piloteerimistulemuste
kokkuvõte



Aitäh!

Maie Puusepp
maie.puusepp@sotsiaalkindlustusamet.ee



Erihoolekande eelarve 
ja teenuskohad

Helen Tähtvere
Sotsiaalkindlustusamet
erihoolekande ja rehabilitatsiooni talitusejuhataja



Erihoolekande eelarve ja teenuskohad

Teenus
Prognoositav kulu 
teenusele 2020. 
aastal

Täidetud 
teenuskohtade arv 
01.09.2020 seisuga

Täitmata 
teenuskohtade arv 
01.09.2020 seisuga

Igapäevaelu toetamise teenus 4 662 130 € 2506 812
Igapäevaelu toetamise teenus (autistid) 255 583 € 18 10
Töötamise toetamise teenus 1 158 562 € 693 485
Toetatud elamise teenus 3 010 087 € 1109 537
Kogukonnas elamise teenus 3 426 738 € 603 59
Ööpäevaringne erihooldusteenus 5 212 711 € 705 31
Ööpäevaringne erihooldusteenus (peremaja) 6 010 326 € 619 0
Ööpäevaringne erihooldusteenus (6-ne peremaja) 1 057 201 € 320 1
Ööpäevaringne erihooldusteenus (autistid) 0 € 0 12
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele 1 574 087 € 156 0
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele (peremaja) 2 631 221 € 220 1
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele (6-ne peremaja) 113 444 € 12 0
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega 
inimesele 993 432 € 112 0
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega 
inimesele (peremaja) 163 980 € 0 0
Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumääruse alusel 2 241 240 € 95 0
Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus 1 763 580 € 141 116
Üldhooldusteenuse kulude katmine 1 208 330 € 126 0
Omaosaluse puudujääva osa hüvitamine 126 804 €



Erihoolekandeteenuste hinnatõusud

Teenus

Teenuse 
hinnatõus 
01.01.2020

Teenuse hind 
01.01.2020

Hinnatõus 
alates 
01.05.2020

Teenuse hind 
alates 
01.05.2020

Igapäevaelu toetamise teenus 2% 146 € 6% 155 €
Igapäevaelu toetamise teenus (autistid) 2% 1 099 € 3% 1 132 €
Töötamise toetamise teenus 2% 123 € 6% 130 €
Toetatud elamise teenus 1% 217 € 3% 224 €
Kogukonnas elamise teenus 2% 441 € 3% 454 €
Ööpäevaringne erihooldusteenus 2% 569 € 3% 586 €
Ööpäevaringne erihooldusteenus (peremaja) 2% 632 € 3% 651 €
Ööpäevaringne erihooldusteenus (6-ne 
peremaja) Uus hind 676 €

Ööpäevaringne erihooldusteenus (autistid) 4 252 € 0% 4 252 €
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava 
liitpuudega inimesele 2% 852 € 3% 878 €

Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava 
liitpuudega inimesele (peremaja) 2% 947 € 3% 975 €

Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava 
liitpuudega inimesele (6-ne peremaja) Uus hind 1 050 €

Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse 
remissiooniga psüühikahäirega inimesele 1% 838 €

3%
863 €

Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse 
remissiooniga psüühikahäirega inimesele 
(peremaja) 

2& 911 €
3%

938 €

Ööpäevaringne erihooldusteenus 
kohtumääruse alusel 1% 1 966 € 0% 1 966 €

Päeva- ja nädalahoiuteenus (F72, F73, F78, 
F79) 1 092 € 0% 1 092 €

Päeva- ja nädalahoiuteenus (F71) 735 € 0% 735 €

Hinnatõusu selgitused ja mõju:
 Kõige enam on muutunud igapäevaelu toetamise 

teenuse ja töötamise toetamise teenuse hind, 
kuna nende hind on kulupõhisest hinnast kõige 
rohkem maha jäänud.

 Uued, diferentseeritud hinnad ööpäevaringsele 
erihooldusteenusele ja ööpäevaringsele 
erihooldusteenusele sügava liitpuudega 
inimestele.

 Edaspidi võimalik rahastada olemasolevad 
teenuskohad, sotsiaalministeeriumi päeva- ja 
nädalahoiuteenuse taotlusvooru tulemusel 
loodavad uued teenuskohad ja need, mis saavad 
valmis läbi ERF meetme.

 Uusi teenuskohti (v.a ERF ning päeva- ja 
nädalahoiuteenuse kohad) rahastada ei ole 
võimalik.



Erihoolekande teenuskohad

 Toetavate erihoolekandeteenuste arv on 
suurenenud 2588 koha võrra

 Ööpäevaringse erihooldusteenuse kohtade arv 
on aastatega vähenenud 248 teenuskoha võrra
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Aitäh!

Helen Tähtvere
helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee



Rehabilitatsiooniteenuse korraldamine 
esmasesse psühhoosi haigestunud 
inimesele 

Helen Tähtvere
Sotsiaalkindlustusamet
erihoolekande ja rehabilitatsiooni talitusejuhataja



Rehabilitatsiooniteenuse korraldamine esmasesse psühhoosi 
haigestunud inimesele 

Teenuse eesmärk ja 
sihtrühm

Teenusele õigustatus

Integratsioon 
tervishoiuga

• Teenus suunatud esmasesse psühhoosi haigestunud inimestele, kellel 
ravimeeskond on aktiivravi (statsionaarne, ambulatoorne) ajal 
tuvastanud rehabilitatsiooniteenuse vajaduse. 

• Eesmärk pakkuda esmasesse psühhoosi haigestunud inimestele 
võimalust juba aktiivravil viibides saada rehabiliteerivaid ja toetavaid 
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid, vähendamaks haiguse 
negatiivseid tagajärgi inimese toimetulekule ning hoidmaks inimest 
ühiskonda kaasatuna.

• Inimesed:
• a) kellel on esmakordselt diagnoositud psühhoos (skisofreenia, 

skisotüüpsed ja luululised häired RHK-10 kohaselt diagnooside grupis 
F20-F29);

• b) kellel veel puuet või vähenenud/puuduvat töövõimet ei ole (ja 
võimalik, et seda vajadust ei pruugigi ka olla), aga kes vajab edasist 
toetamist nii tervishoiu kui sotsiaalvaldkonna poolt.

• Töö motivatsiooni kasvatamisega on osa sotsiaalse rehabilitatsiooni 
teenusest, ent abi taastumise järjepidevuse tagamiseks on oluline, et 
rehabilitatsiooniprotsessiga oleks võimalik alustada enne, kui inimene 
on valmis aktiivselt abi taotlema.



Esmasesse psühhoosi haigestunud inimesele teenuse 
osutamine

Inimese tegevused

1. Inimesel on esmakordselt diagnoositud psühhoos (RHK-10  
diagnooside grupp F20-F29).
2. Inimene viibib statsionaarsel või ambulatoorsel aktiivravil.
3. Inimesele on aktiivravi ajal ravimeeskonna poolt tuvastatud 
rehabilitatsiooniteenuse vajadus. 
4. Inimesel säilib õigus abist keelduda, teenus ei ole tahtest 
olenematu.
5. Teenusega on võimalik alustada passiivse nõusoleku alusel 
olukordades, kus osaline valmisolek koostööks on olemas.

Ravimeeskonna tegevused

1. Ravimeeskond hindab inimese rehabilitatsioonivajaduse 
tervishoiuasutuses viibimise ajal aktiivravi algusjärgus.
2. Ravimeeskond valib inimesele sobivaima teenuseosutaja, 
kaasates võimalusel protsessi teenusesaaja ja/või tema 
pereliikmeid.
3. Ravimeeskond võtab teenuseosutajaga ühendust valiku 
kooskõlastamiseks ja edasise tegevuse planeerimiseks.
4. Ravimeeskond edastab rehabilitatsiooniteenuse vajaduse 
kohta taotluse SKA-le vähemalt 20 päeva enne aktiivravi 
lõppemist.
5. Suhte loomist järgmise teenusepakkujaga alustataks juba 
enne käimasoleva teenuse pakkumise lõpetamist. 

SRT teenuseosutaja tegevused

1. Ravimeeskond ja rehabilitatsiooniteenuse osutaja kohtuvad 
haigestunuga ühiselt, et luua omavaheline kontakt ja alustada 
võrgustikutööd.
2. Isikukesksele hindamisele tuginedes seatakse koostöös 
teenuseosutajaga teenuse kasutamisele eesmärk ja koostatakse 
teenuse kasutamise ajaks inimesele teenuses olevate 
konkreetsete tegevuskomponentidega  tegevuskava, millest  
lähtutakse teenusekasutajale (ja tema lähedastele) teenuse 
osutamise ajal ja teenuse kasutamise aegasid planeerides. 
3. Teenuse osutamise käigus toimub regulaarne teenuse 
tulemuslikkuse hindamine.
4. Teenuse eesmärkide täitumisel või inimese (ja tema 
lähedaste) vajaduste ja võimaluste muutumisel muudetakse 
teenuse osutamise eesmärki või lõpetatakse teenuse 
osutamine.
5. Teenuse osutamise lõpetamisel tehakse kokkuvõte teenuse 
osutamise kohta. 
6. Vajadusel korraldatakse koostöös teiste teenuseosutajatega
inimese järgmisele teenusele üleminek või teenuselt väljumine. 



Aitäh!

Helen Tähtvere
helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee



Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused 
erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks 
spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate 
sihtgruppidega

Jana Laanemets
Sotsiaalkindlustusamet / koordinaator



Raskesti mõistetava käitumise juhendamine
Õppemaht: 48 tundi/140 koolitujat

Eesmärk: Koolituse tulemusel tunneb tegevusjuhendaja raskesti mõistetavat 
käitumist ja oskab lahendada sellest tulenevaid olukordi

Koolituse läbinud tegevusjuhendaja: 

• mõistab raskesti mõistetava käitumise olemust ja põhjuseid

• märkab raskesti mõistetava käitumise ilminguid ja ennetab kriisiolukordi 

• juhib probleemse käitumise olukorrad efektiivselt lahenduseni

• oskab probleemse käitumise juhtumeid dokumenteerida

• oskab probleemse käitumise puhul eristada inimesi, kelle käitumine on 
põhjustatud autismispektrihäirest (pervasiivsest arenguhäirest) ja kellel on 
vajadus spetsiaalse teenuse järele



Toimetulek agressiivse käitumisega 
Õppemaht 24 tundi/630 koolitujat

Eesmärk: Koolituse tulemusel oskab tegevusjuhendaja kasutada turvalisi 
agressiivse käitumise vältimise tehnikaid 

Koolituse läbinud tegevusjuhendaja:

• tunneb vägivaldse käitumise ennetustöö põhimõtteid

• oskab hinnata riske ja märgata ohusignaale

• oskab  toime tulla agressiivse käitumisega 

• oskab verbaalselt seada piire ja ära hoida agressiooni

• teab, millal on olukorra lahendamisel vajalik ja õigustatud füüsilise 
piiramine 

• oskab rakendada aktiivse vastupanuga toimetuleku tehnikaid

• oskab peatada enda vastu suunatud rünnaku ennast ja teisi ohtu seadmata



Nõustamisoskuste koolitus tööks alkoholisõltuvusega inimestega
alkoholisõltlastega

Õppemaht: 52 tundi/560 koolitujat

Eesmärk:  Koolituse tulemusel oskab tegevusjuhendaja tuvastada 
sõltuvushäire ja nõustada alkoholisõltuvusega  inimest

Koolituse läbinud tegevusjuhendaja:

• oskab aru saada sõltuvushäirete olemusest ja sõltuvusmehhanismist 
tervikuna 

• tunneb muutumise ja hoiakute muutmise teoreetilisi aluseid, mõistab 
sõltuvushäire tagasilanguse olemust

• rakendab nõustamisoskuseid alkoholsõltuvusega teenuse kasutajate 
toetamisel sõltuvushäire tekke ennetamisel ja ravivalmisoleku 
kujundamisel ning ravi ajal

• mõistab kovisooni ja supervisiooni olemust ja vajadust töös 
alkoholsõltuvusega teenuse kasutajate toetamisel  ning enese ja 
meeskonna ressursside säilitamiseks ning taastamiseks



Sihtrühm/nõuded tegevusjuhendajatele

• Tegevusjuhendajad, kes töötavad raske, sügava või püsiva 
kuluga psüühikahäirega inimestega ja kes vastavad alates 
01.01.2020 kehtivatele haridusnõuetele

• Tegevusjuhendajatena saavad töötada ka sotsiaalhoolekande 
seaduses nimetatud erialase haridusega spetsialistid: 
sotsiaaltööalase kutse- või kõrgharidusega sotsiaaltöötajad, 
kõrgharidusega eri- ja sotsiaalpedagoogid, tegevusterapeudid, 
kutse- või kõrgharidusega vaimse tervise õed ja 
kõrgharidusega psühholoogid

• Tegevusjuhendajad, kes on alustanud õpinguid ja kelle kohta 
MTR-is tegevusloa juurde on tehtud märge, millises asutuses 
ta oma haridust omandab ja millal on lõpetamise aeg



Sotsiaalkindlustusameti kontaktisik teenuste osakonna koordinaator 
Jana Laanemets
+372 53094241

jana.laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee



Aitäh!

Jana Laanemets
jana.laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee



Ülevaade ISTE 
projekti hetkeseisust

Kärt Saarsen
Sotsiaalkindlustusamet / projektijuht



Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav tegevus

• ESF prioriteetne suund „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise 

ennetamine“

• TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“

• tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“

• tegevuse periood: 01.01.2017 - 31.12.2021

• tegevuse elluviija: Sotsiaalkindlustusamet



ISTE projekti üldandmed

Teenusmudelit piloteerivate 
kohalike omavalitsuste arv

13

Sõlmitud lepingute kogumaksumus 
(kuni 2021 lõpuni)

3 276 770 eurot

Kasutatud eelarve (10 kuud, 10/2019 – 07/2020)
sh juhtumikorralduse tasu
sh teenuskomponentide maksumus

323 868 eurot
96 244 eurot
227 451 eurot

KOVidele jaotatud teenuskohtade arv 320

Täidetud teenuskohti (seisuga 31.08.2020)
projekti kaasatud abivajajaid
projektist väljunud inimesi

317
338
21



Projektis osalevad omavalitsused



Eelarve kasutamine



Teenuseosutajad ISTE projektis

seisuga 30.06.2020



Baastoetuse osutajad omavalitsustes

seisuga 30.06.2020



Baastoetuse 
teenuskomponendid

 Teenuse planeerimine ja plaani elluviimine –toetusvajaduse terviklik ja järjepidev hindamine: 

 tegevusplaani koostamine ja edasine järjepidev plaani ülevaatamine; 

 tegevusplaani alusel inimesele vajalike teenuskomponentide planeerimine;

 tegevusplaani elluviimise toetamine ja korraldamine, võrgustikutöö koordineerimine

 Välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks – vajadusel pädevate spetsialistide 

kaasamise võimalus kaasamise teenuse planeerimisel (nt keerulisemate kliendijuhtumite puhul 

või kui sihtrühmaga tegelemise kogemus on vähene)



Lisatoetuse valdkonnad ja teenuskomponendid
 Personaalne toetus: kõrvalabi, juhendamine, nõustamine 
erinevates valdkondades, kriisi olukordade lahendamine 
(valdkondade ülene, kogu  sekkumise perioodi jooksul)

 Sotsiaalsed suhted: 
• Sotsiaalsete suhete loomise/säilitamise toetamine 

(lähedaste, sõprade, laste või vanematega)

 Vaimne tervis: 
• Taastumine ja haigusega toimetuleku toetamine; 
• Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine; 
• Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia; 
• Kogemusnõustamine; 
• Riski- ja probleemse käitumise juhtimine

 Füüsiline tervis: 
• Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus; 
• Füüsilise aktiivsuse toetamine; 
• Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
• Liikumine eluruumides
• Liikumine väljaspool eluruume

 Hõivatus: 
• Töötamise toetamine; 
• Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt 

kohandatud keskkonnas;
• Õppimise toetamine; 
• Rakendus kogukonnas

 Vaba aeg ja huvitegevus: 
• Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

 Eluase: 
• Toetus elukoha vahetamisel

 Igapäevaeluga toimetulek:
• Igapäevaelu toetamine;
• Ettevalmistus iseseisvumiseks

 Pere toetamine: 
• Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele; 
• Perenõustamine ja koolitus psüühikahäirete osas; 
• Kogemusnõustamine perele; 
• Intervallhoid
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baastoetus Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine X X X X X X X X X X 10
baastoetus Välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks X X X 3
LT: personaalne toetus Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades X X X X X X X X X X 10
LT: pere toetamine Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele X X X X X X 6
LT: pere toetamine Pere nõustamine ja koolitus X X X X X X X X 8
LT: pere toetamine Kogemusnõustamine perele X X 2
LT: pere toetamine Intervallhoid X 1
LT: sotsiaalsed suhted Sotsiaalsete suhete toetamine X X X X X X X X 8
LT: Vaimne tervis Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine X X X X X X X X 8
LT: Vaimne tervis Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine X X X X 4
LT: Vaimne tervis Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia X X X X X 5
LT: Vaimne tervis Kogemusnõustamine  X X 2
LT: Vaimne tervis Riski- ja probleemse käitumise juhtimine X X X X X 5
LT: füüsiline tervis Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus X X X X 4
LT: füüsiline tervis Füüsilise aktiivsuse toetamine X X X 3
LT: füüsiline tervis Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks X X 2
LT: füüsiline tervis Liikumise toetamine eluruumides X X 2
LT: füüsiline tervis Liikumise toetamine väljaspool eluruume X X X 3
LT: Hõivatus Töötamise toetamine X X X X X X 6

LT: Hõivatus
Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt 
kohandatud keskkonnas X X 2

LT: Hõivatus Õppimise toetamine X X X X 4
LT: Hõivatus Rakendus kogukonnas X X X 3
LT: Vaba aeg ja huvitegevus Vaba aja ja huvitegevuse toetamine X X X X X X X 7
LT: Eluase Toetus elukoha vahetusel X X X X X X 6
LT: Igapäevaeluga toimetulek Igapäevaelu toetamine X X X X X X X X X X 10
LT: Igapäevaeluga toimetulek Ettevalmistus iseseisvumiseks X 1

KOKKU KOVis osutatud teenuskomponente 10 5 9 14 21 13 11 22 2 0 15 0 3

seisuga 30.06.2020

Teenuskomponentide osutamine



seisuga 31.07.2020



seisuga 31.07.2020



Tagasiside - kitsaskohad 
- Vahel on natuke raske komponente määrata nt teenuseosutajad ja KOV saavad 

erinevalt aru

- Aitamisel võib kaalukauss minna hoopis perele või võrgustikule mitte abivajajale 
endale

- KOVi hindamised võivad olla ebapiisavad aga KOV ja BTO saavad omavahel 
koostöös teha põhjalikuma hindamise

- Sõltuvussuhted lähedastega võivad takistada abivajajal teenuskomponentide 
vastuvõtmist

- Abivajajal võivad olla ebareaalsed ootused

- Sildistamine väikeses kohas 

- Abivajajate leidmine on olnud probleemiks

- Kohale saamine, bussiajad ei klapi ja inimene pole ise võimeline kohale tulema

- Kohanemine uue olukorraga nii abivajajatel kui ka teenuseosutajatel – aga see on 
põnev ka, et on uus 



Positiivsed tulemused ja avanenud 
võimalused

- Saab aidata rohkem inimesi,  nt need, kes pole saanud riiklikule teenusele jne

- Leitud üles abivajajaid, kelleni varem abi pole jõudnud

- Abivajajad saavad kiiremini abi, ooteaeg on lühike

- Teenuskohtade juurde saamine paindlikum ja inimsõbralikum 

- Abivajaja saab täpselt seda mida ta vajab ja millal ta vajab, tegevused lähtuvalt inimesest

- Teenuskomponente pakutakse abivajaja kodukohas

- KOV ja teenusepakkujad on hakanud tihedamalt suhtlema ja selle tulemusel leitakse abivajajad 
üles

- Saab pakkuda rohkem kõrvalabi, kui teistel teenustel, võimalik paindlikult komponente pakkuda
ja paindlikkus ka erinevas mahus tegevuste pakkumisel

- Koostöö tegemine on olnud väga positiivne, teenusosutajate ringi on suurendatud ja 
teenuseosutajad teevad ka omavahel koostööd

- Teenuskohtade lisanduses tekkib juurde töökohti

- Teenuste arendamine: BT saab väga suure eelise kootööd teha ja uusi teenuseid arendada



Sotsiaalkindlustusamet-Puue ja hoolekanne-
Erihoolekandeteenused - Isikukeskse erihoolekandeteenuse 
mudel



Aitäh!

Kärt Saarsen
teenusmudel@sotsiaalkindlustusamet.ee



Pikaajaline kaitstud töö teenus

Helen Tähtvere
Sotsiaalkindlustusamet
erihoolekande- ja rehabilitatsiooni talitusejuhataja 



Hetkeseis

25 lepingupartnerit
Teenust pakutakse 14 

maakonnas (v.a Hiiumaa) 
31 erinevas külas/asulas/linnas, 

ca 57 erineval aadressil
Jaotatud 709 teenuskohta, 

keskmiselt täidetud ca 600 
teenuskohta

KOKKU 589 inimest

I etapis 62 inimest

II etapis 396 inimest

II jätkuetapis 128 inimest

III etapis 3 inimest



Kes on praegune PKT saaja?

424

165
EHK teenuse kasutaja - 72%

Ei kasuta EHK teenuseid - 28%



Näited PKT töövaldkondadest

• Pesu pesemine, sorteerimine, 
triikimine

• Küttepuude valmistamine, pakkimine, 
ladustamine

• Massööriteenus
• Pakendamine, markeerimine, 

komplekteerimine 
• Teenindamine
• Kaartide, karpide valmistamine
• Meenete, suveniiride valmistamine
• Laotöö

• Välikoristus
• Sisekoristus
• Käsitöö (viltimine, tikkimine, 

õmblemine jmt)
• Puidutöö, s.h. mööbli restaureerimine
• Savitöö, keraamika
• Metallitöö
• Abitööd (farmis, aiandis)
• Heakorratööd kogukonnas
• Abitööd köögis
• Abitööd ehitusel



Kaitstud töö teenus tulevikus

2020. aastal on Sotsiaalministeeriumi juhtimisel regulaarselt koos käinud KT disaini 
töörühm, kuhu on kaasatud Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, KT teenuseosutajate, 
KOV-ide ja Eesti Puuetega Inimeste Koja esindajaid. 

Kirjeldatud erinevaid võimalikke kaitstud töö mudeleid, millest lauale jäänud 2 mudelit
Arutelud teenuse sihtgrupi, kestvuse, ülesehituse teemadel
Arutelud teenuse rahastuse ja kliendi rahastamise üle

Eesmärk koostada seaduseelnõu väljatöötamiskavatsus ja esitleda seda 2020. aasta lõpus.
2021: Eelnõu koostamine → esitlemine ja menetlus → määrusemuudatuse 
ettevalmistamine ja menetlus → jõustumine



Kel huvi, siis lisalugemist

Sotsiaalministeeriumi tellitud uurimus kaitstud töö teenuse kohta: 

Kaitstud töö teenuse tulemused. TÜ sotsiaalteaduslike rakendusuuringute 
keskuse uuring 2019-2020

https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/kaitstud_too_uuring_lopparu
anne.pdf

https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/kaitstud_too_uuring_lopparuanne.pdf


Kaitstud töö lähitulevik

2021.a 1-aastane hange PKT teenuse tellimiseks
Eelarve 2 597 400, kuni 740 kliendikohta
Ajakava:
Hanke väljakuulutamine oktoobris (jälgige 

RHR-i ja SKA pressiteateid)
Hanke tutvustamiseks kavas 2 infopäeva, s.h. 

E-infopäev
Pakkumusi saab esitada 30 kalendripäeva
Pakkumuste hindamine
Lepingute sõlmimine november-detsember

Suuremad muudatused uues hankes
 Eesti jaotatud neljaks hankepiirkonnaks
 Loobume 30-päeva sisenemishinnangust
 Rohkem kaasame teenuste konsultante 

inimeste teenusevajaduse hindamisse nii PKT 
teenusele suunamisel kui ka teenuse vältel

Teenuse ülesehitus ja kasutatavad vormid jäävad 
üsna sarnaseks praegu kehtivate vormidega.



Aitäh!

Helen Tähtvere
helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee



Oluline teada erihoolekandeteenuse 
tegevusloa taotlemisel ja muutmisel

Ülle Tiits
Sotsiaalkindlustusamet / järelevalvetalituse peaspetsialist
kvaliteediosakond



Majandustegevuse registris 5 erinevat
erihoolekandeteenuse tegevusluba

Igapäevaelu toetamise teenuse tegevusluba
Toetatud elamise teenuse tegevusluba
Töötamise toetamise teenuse tegevusluba
Kogukonnas elamise teenuse tegevusluba
Ööpäevaringse erihooldusteenuse tegevusluba



Tegevusloa taotlemisel pööra tähelepanu

• Asutuse üldandmetele, sh
• Kontakttelefonile, mis vastab ka siis, kui töötaja on haige või 

puhkusel
• E-posti aadressile, mis kehtib ka siis, kui töötaja on töölt 

lahkunud



Märkuste lahtrisse kirjuta

• IT teenuse tegevusloal info, kui mitmele autistile osutatakse 
teenust või kui mitmele osutatakse päeva- ja nädalahoiuteenust

• ÖE teenuse tegevusloal info, mitmele is-le osutatakse 
tavapärast ÖE-d, mitmele is-le ÖL, ÖR või ÖK teenust

• TT teenuse tegevusloal  linn või maakond, mille piires teenust 
osutatakse



Tegevusjuhendaja lisamine

• Isiku andmete lehel sisesta isikukood ja vajuta – otsi isikut. 
Nimi tuleb RR-st

• Kontakttelefon ei pea olema isiklik number
• E-posti aadress ei pea olema isiklik aadress



Tegevusjuhendaja karistatus

• Tegevusjuhendajal ei tohi olla karistatust tahtlikult 
toimepandud kuriteo eest, mis võib ohtu seada teenust saava 
isiku elu, tervise või vara (näit vägivallateod, pettused, vargused, 
röövimised jms)

• Menetleja saab karistusregistris olevaid andmeid kontrollida 
nupu – karistatus- abil



Tegevusjuhendaja haridus

• Vali haridustase
• Hariduse sisestamisel vajuta – otsi haridust
• Kui haridusregistris kanne puudub, vajuta – sisesta käsitsi
• Õppekava vali valikutest
• Õppeasutus vali valikutest
• Hea, kui lisad haridust tõendava dokumendi



Tegevusjuhendaja koolitused

Alates 1.01.20 peab koolitus olema läbitud või läbitakse hiljemalt 
2 a jooksul tööle asumisest
• 260-t tegevusjuhendaja koolitus juhul, kui ei ole nõutav eriala
• 40-t TT teenuse koolitus
• 40-t ÖL ja ÖR teenuse koolitus
• 60-t ÖK teenuse koolitus



Tegevusjuhendaja kutsetunnistus

• Vajuta nupule – otsi registrist ja vali 
• Käsitsi sisestada ei saa
• Jälgi kutsetunnistuse kehtivust 
• Kehtivuse kaotanud kutsetunnistuse nr värvub punaseks. Otsi 

registrist uus. Kui ei ole uut, kustuta kehtetu ja kontrolli teenuse 
osutamise õiguslikku alust



Tegevusjuhendaja tervisetõend

• Alates 1.01.2015 välja antud tervisetõendid nakkushaiguste 
kontrolli suhtes on tähtajatud

• Kontrolli, et tervisetõendil on kuupäev ja arsti allkiri
• Ei sobi töökeskkonna arsti otsus



Tegevusjuhendaja nõusolek tööle asumiseks

• Vajalik ainult esmakordsel tegevusloa taotlemisel (SHS § 152 lg 
3 p 2)

• Tegevusloa vormil on ebaõnnestunud sõnastus, millest on 
teavitatud ka MKM-i registri talitust



Tegevusloa muutmine

• Ava oma tegevusluba ja vajuta all olevale nupule – muuda 
tegevusluba

• Täida taotleja kommentaar (lühidalt)
• Kui lisandub uus tegevuskoht, on all kiri – lisa uus tegevuskoht
• Kui tegevuskoht kaob ära – tegevuskoha all kiri – kustuta kirje



Tegevusloa muutmine 2

• Kui tegevusjuhendaja lahkub töölt – nime juures paremal –
prügikasti märk. Ära vajuta nime juures – tühjenda

• Kui tuleb uus tegevusjuhendaja, vajuta - lisa tegevusjuhendaja 
ja täida isiku andmete leht

• PA ja TA tõendite kustutamine – paremal prügikasti märk



Tegevusloa muutmine 3

• Kui tegevuskoht jääb samaks, ära eelmist tõendit kustuta vaid 
lisa juurde, vajutades – lisa uus tõend

• Koolituse läbimisel kustuta koolitusele reg-se kuupäev ja täida 
olemasolevad väljad. Hea, kui lisad dokumendi



Ära unusta

• Salvestada ka siis, kui liigud taotluse vormi erinevate lehtede 
vahel

• Salvestada ka siis, kui kõik on valmis
• Vajutada nupule – esita
• Kui nupp – esita – ei anna vajutada, kontrolli tehtu üle, kuskil on 

midagi täitmata jäänud



Oluline meeles pidada

• Tegevusloa omajal on kohustus teavitada tegevusloa 
väljaandjat tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate andmete 
või kõrvaltingimuste muutusest viivitamatult või hiljemalt 5 
tööpäeva jooksul (MSÜS § 30 lg 2)

• Inimkeeles – saada tegevusloa muutmise taotlus, kui 
tegevusjuhendaja lahkub töölt või tuleb uus, muutub 
tegevuskoht või isikute arv



Aitäh!

Ülle Tiits
ulle.tiits@sotsiaalkindlustusamet.ee



Igapäevaelu toetamise teenus 
päeva- ja nädalahoiu teenusena

Ülle Riisalo
Sotsiaalkindlustusamet / nõunik







IET PNH teenuse uus juhis

• IET PNH teenuse idee on selles, et teenuseosutaja peab teenust 
osutama vastavalt inimese vajadusele. 

• Osutatava teenuse kvaliteedi mittevastavus kvaliteedinõuetele
• inimese huvidest lähtuv – lähtub inimese ja tema lähedaste vajadustest

• paindlik – valmidus vajadusel muuta teenuse osutamise aegu

• lähedaste nõustamine (SHS par 87 lg1) - on üheks IET PNH teenuse osaks 



Muudetud struktuur

• Teenuse eesmärgid
• Teenusele õigustatud inimesed
• Teenuse saaja vaates oluline
• Teenuse kvaliteet
• Teenuseosutaja vaates oluline
• Teenuse rahastamine



Teenuse eesmärgid

• inimese parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse
toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste 
kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate isikute 
nõustamise kaudu (SHS § 87 lg 1)

• lähedastega koostöös aidata kaasa teenuse saaja paremale 
toimetulekule ning arengule

• aidata, toetada ja nõustada teenuse saaja lähedasi
• lükata edasi ööpäevaringsesse hoolekandeasutusse elama asumist



Teenusele on õigustatud

• 1
• raske või sügav intellektihäire (RHK-10 diagnoos F72-F73, raske või sügav vaimne 

alaareng) või 
• muu täpsustatud intellektihäire (RHK-10 kood F78) või 
• täpsustamata intellektihäire (RHK-10 kood F79) 
• ja lisaks eelnevale ei ole inimene ise võimeline sooritama enese eest 

hoolitsemisega seotud tegevusi ja vajab selles pidevalt kõrvalabi või püsivat 
tegevuste ülevõtmist tegevusjuhendaja poolt. 

• 2
• mõõdukas intellektihäire (RHK-10 diagnoos F71 ehk mõõdukas vaimne alaareng) 
• ja lisaks eelnevale vajab ta enese eest hoolitsemisega seotud tegevustes pidevat 

kõrvalabi ning turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet. 



Teenuse saaja vaates oluline

• Teenuse taotlemise protsessi kirjeldus – taotlus, õigustatus, 
hindamine; 40 päeva jooksul teenuse osutamise otsus ja 
suunamisotsus (max 5a) või järjekorrateade

• Teenuseosutaja valik – lähtuvalt inimese ja lähedaste vajadustest
• Omaosaluse tasumine - toitlustuse, hügieeni- ja hooldusvahendite 

ning ööbimise puhul ka majutuse reaalselt kasutatud aja eest
• Teenuse osutamise koht – teenuseosutaja juures või inimese kodus
• Teenuse osutamise maht - teenust osutatakse päevasel ajal kuni 10 

tundi, vajadusel terve ööpäev, ühes kuus on võimalik teenust kasutada 
kuni 23 (öö)päeva



Teenuse kvaliteedi tagamine

• eesmärgistatud tegevused teenusel – koostöös ning dokumenteeritud, 
sh regulaarne tulemuslikkuse hindamine

• koostöö, sh tagasiside lähedastele – regulaarne teenuse kasutaja 
toimetuleku/edusammude tagasisidestamine lähedastele

• lähedaste nõustamine – analüüsi tulemustele tuginedes soovituslikud 
käitumisjuhised, teatud olukordade ennetamine/vältimine vm

• lähtub inimese ja tema lähedaste vajadustest ning on paindlik – 24h 
teenuse pakkumise valmidus teenuseosutajal

• inimõiguste kaitse on tagatud  - märksõnadeks inimväärikus, 
võrdväärsus, konfidentsiaalsus, selgitamise kohustus arusaadaval viisil 
jm 



Teenuseosutaja vaates oluline

• tegevusluba, taotlus ja teenuse osutamise leping, juba olemasoleva kehtiva 
IET teenuse osutamise lepingu korral sõlmitakse lepingu lisa

• töötajate kvalifikatsioon ja teenuse osutamise ruumid - sihtgrupp F72, 
F73,F78, F79: kvalifikatsiooninõuded on samad SHS-is sügava liitpuudega 
ööpäevaringset erihooldusteenust osutavatele tegevusjuhendajatele, 
sihtgrupp F71: kvalifikatsiooninõuded on samad SHS-is ööpäevaringset 
erihooldusteenust osutavatele tegevusjuhendajatele. 

• teenuseosutajad peavad oma teenusepakkumise aegadest, sh aegade ja 
koha muutumisest, avalikult teavitama (kodulehed, infomaterjalid), sh on 
oluline ka konsultandi teavitamine teenuse osutamise aegadest



Teenuseosutaja vaates oluline 2

• Teenuse osutamisel inimese/lähedase vajadused prioriteet – sellele 
vastavalt tuleb reguleerida teenuse osutamise aegasid

• Juhul, kui teenuse saaja või tema lähedaste vajadused muutuvad ning 
neile osutatava teenuse maht väheneb, pakub teenuseosutaja
vabanenud ajalist ressurssi esmalt teistele juba teenust saavatele 
inimestele lisaks ning kui nemad senisest suuremas mahus teenust ei 
vaja või ei saa (23 päeva juba kasutatud), alles seejärel võtab 
teenuseosutaja SKA-ga ühendust sooviga uus inimene teenusele 
saada. 

• Teenuseosutaja viib teenusel vastavalt SHS § 87 lg 2 sätestatule läbi IET 
tegevusi



Teenuse rahastus

• Teenusele on kõrgem teenuse hind diagnoosidega F72, F73, F78, F79 –
pidevat kõrvalabi või püsivat tegevuste ülevõtmist teise inimese poolt 
ning suur hooldusvajadus

• Teenusele on madalam hind diagnoosidega F71, F72, F73, F78, F79 –
inimene vajab suures mahus kõrvalabi igapäevastes tegevustes ja 
järelevalvet, kuid ei ole suurt hooldusvajadust



Teenuskoha kasutamine ja rahastus

• inimeste poolt teenuskoha kasutamata aja eest tasutakse teenuseosutajale
kasutamata teenusekoha tasu kuni 65% teenuskoha ööpäevasest 
maksumusest

• ühele teenuskohale võib olla suunatud kuni kolm sama teenuse vajadusega 
inimest - kui üks inimene ei kasuta teenust maksimaalset lubatud ajalises 
mahus, so 23 (öö)päeva kuus, siis saavad teised samale teenusele suunatud 
inimesed kasutada sama teenuskoha vabasid aegu

• ühel teenuskohal ei saa olla korraga rohkem kui 1 inimene. 
• ühte teenuskohta kasutava kolme inimese eest tasutakse teenuseosutajale

inimeste reaalselt kasutatud teenuse aja eest
• teenuseosutajal on õigus küsida inimeselt tasu toitlustuse ja majutuse eest, 

v.a. teenuse osutamisel inimese elukohas



Aitäh!

Ülle Riisalo
ulle.riisalo@sotsiaalkindlustusamet.ee



Küsimustik erihoolekande 
teenuseosutajatele majutusega teenuse 
kvaliteedi tutvustamiseks

Ülle Riisalo
Sotsiaalkindlustusamet / nõunik



























https://kysimustik.sm.ee/493254



Aitäh!

Ülle Riisalo
ulle.riisalo@sotsiaalkindlustusamet.ee



Erihoolekande statistikat

Kati Karelson
Sotsiaalkindlustusamet / analüütik



Erihoolekandeteenuse osutajad

Seisuga 31.08.2020 oli erihoolekandeteenust osutavaid asutusi, 
kelle osutatud teenuste eest SKA maksis, 

207. 
Teenuseosutajate filiaalid on selles numbris loetud eraldi asutusteks. 
Riigieelarvelisi teenuskohti oli kokku 9363. Neist täidetud teenuskohti 

7307, täitmata teenuskohti 2056.



Teenuseosutajate arv 100 000 elaniku kohta maakonna järgi
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Riigieelarveliste teenuskohtade arv ja kordaja 100 000 elaniku 
kohta maakonna järgi (järjestatud 4. veerus oleva pingerea koha järgi)

Riigieelarveliste 
teenuskohtade arv

Kordaja 100 000 
elaniku kohta

Koht riigieelarveliste 
teenuskohtade pingereas (100 
000 maakonna elaniku kohta)

Koht teenuseosutajate arvu 
pingereas (100 000 maakonna 

elaniku kohta)
Valgamaa 629 2224 1 2
Järvamaa 601 1988 2 1
Viljandimaa 804 1738 3 4
Saaremaa 511 1544 4 6
Läänemaa 261 1275 5 5
Jõgevamaa 355 1242 6 3
Hiiumaa 116 1241 7 9
Võrumaa 366 1028 8 12
Põlvamaa 220 886 9 11
Lääne-Virumaa 520 880 10 7
Tartumaa 1188 776 11 13
Pärnumaa 647 752 12 8
Raplamaa 158 475 13 10
Ida-Virumaa 553 409 14 14
Harjumaa 2434 405 15 15



Erihoolekandeteenusel olijate arv

Seisuga 31.08.2020 oli erihoolekandeteenusel
5796 inimest, 
kellest said 

1 erihoolekande teenust 4503 inimest (78%)
2 erihoolekande teenust samaaegselt 1068 inimest (18%)
3  erihoolekande teenust samaaegselt 225 inimest (4%)       



Teenusel olijate arv teenuse liigi järgi, jaan. 2019‒aug. 2020
IET – igapäevaelu teenus, TT – töötamise toetamine, TE – toetatud elamine, KE – kogukonnas elamine, ÖE – ööpäevaringne, ÖR – ööpäevaringne 
ebastab. remissiooniga,    ÖL – ööpäevaringne sügava liitpuudega, ÖK – ööpäevaringne kohtumääruse alusel
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Sugu ja vanus

Erihoolekandeteenusel olijatest on
53% mehed 

ja 
47% naised.

60% teenusel olijatest on alla 50-aastased.



Erihoolekandeteenusel olijad soo ja vanuse järgi
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Erihoolekande teenusel olijad vanuse ja teenuse järgi
IET – igapäevaelu teenus, TT – töötamise toetamine, TE – toetatud elamine, KE – kogukonnas elamine, ÖE – ööpäevaringne, ÖR – ööpäevaringne 
ebastab. remissiooniga,    ÖL – ööpäevaringne sügava liitpuudega, ÖK – ööpäevaringne kohtumääruse alusel
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TÖÖTAMINE teenusel olemise ajal
Erihoolekandeteenusel olijatest 1678 (29%) töötas perioodil jaanuar‒juuli 
2020
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Erihoolekandeteenuse järjekorrad

Seisuga 31.08.2020 oli erihoolekandeteenuste järjekorras
1591 inimest, kelle kodumaakond on:

Harjumaa – 564 Läänemaa – 23 Saaremaa – 53
Hiiumaa – 7 Lääne-Virumaa – 99 Tartumaa – 203
Ida-Virumaa – 147 Põlvamaa – 34 Valgamaa – 40
Jõgevamaa – 38 Pärnumaa – 118 Viljandimaa – 61
Järvamaa – 33 Raplamaa – 32 Võrumaa – 109
elukoha info puudub ‒ 30



Millist teenust soovitakse?
Järjekorras olijate jaotus soovitud teenuse järgi, Eesti kokku, %
IET – igapäevaelu teenus, TT – töötamise toetamine, TE – toetatud elamine, KE – kogukonnas elamine, ÖE – ööpäevaringne, ÖR – ööpäevaringne ebastab. remissiooniga,    
ÖL – ööpäevaringne sügava liitpuudega, ÖK – ööpäevaringne kohtumääruse alusel
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Järjekorras olijate jaotus soovitud teenuse ja elukoha maakonna järgi, %
IET – igapäevaelu teenus, TT – töötamise toetamine, TE – toetatud elamine, KE – kogukonnas elamine, ÖE – ööpäevaringne, ÖR – ööpäevaringne ebastab. remissiooniga,    
ÖL – ööpäevaringne sügava liitpuudega
Mida rohelisem värv , seda suurem %

IET TE TT KE ÖE ÖL ÖR
Harjumaa 12% 18% 11% 13% 40% 6% 1%
Hiiumaa 0% 14% 14% 43% 29% 0% 0%
Ida-Virumaa 16% 7% 11% 9% 45% 8% 4%
Jõgevama 5% 13% 21% 13% 44% 3% 3%
Järvamaa 6% 3% 9% 17% 51% 11% 3%
Läänemaa 4% 11% 22% 15% 48% 0% 0%
Lääne-Virumaa 10% 6% 19% 29% 28% 6% 1%
Põlvamaa 8% 13% 10% 3% 36% 21% 10%
Pärnumaa 11% 7% 14% 17% 41% 6% 4%
Raplamaa 16% 3% 3% 14% 49% 5% 11%
Saaremaa 17% 9% 6% 16% 42% 5% 5%
Tartumaa 18% 18% 11% 19% 23% 9% 3%
Valgamaa 14% 18% 2% 18% 39% 9% 0%
Viljandimaa 9% 14% 19% 19% 29% 9% 3%
Võrumaa 22% 13% 8% 25% 25% 4% 2%



Aitäh!

Kati Karelson
kati.karelson@sotsiaalkindlustusamet.ee



Eriolukorra õppetunnid ja 
tagasiside teenuseosutajatelt
Helen Tähtvere
Sotsiaalkindlustusamet
erihoolekande- ja rehabilitatsiooni talitusejuhataja 



Milliseid uuendusi eriolukorras kasutusele võtsite?

Lisaks toodi välja:
 tehti tööd välitingimustes
 koostati juhendmaterjale 
 üks asutus avas nõustamistelefoni 

psühholoogilise toe saamiseks. 
 Üks asutus märkis, et video ja telefonijuhised 

erivajadustega lastele ei töötanud, kuna nad ei 
suutnud olla tähelepanelikud. Lisandusid ka 
videoülesanded inimestele

Vastused 156 asutuselt

70 asutust võtsid aktiivselt kasutusse telefoni teel 
nõustamise
59 asutust võtsid kasutusele videosilla
28 asutust võtsid töösse pereliikmete juhendamise ja 
nõustamise
23 asutust võtsid kasutusele distantsilt juhendamise
16 asutust võtsid koduste ülesannete andmise töösse
16 asutust alustasid digilahenduste õpetamisega 
teenusesaajatele
13 asutust korraldasid õppetöö toetamist video teel. 
11 astust ei näinud vajadust uudsete lahenduste järele 
4 asutust olid eriolukorra ajal suletud



Milliste uuendustega jätkate peale eriolukorda?

Vastused 156 asutuselt

46 asutust - Video kasutamist nõustamisel ja juhendamisel.
45 asutust - Telefoni kasutamist.
26 asutust - Pereliikmete juhendamist nõustamist.
21 asutust - Digilahenduste õpetamist.
18 asutust - Distantsilt juhendamist.
11 asutust - Koduste ülesannete andmist. 

7 asutust - Õppetöö toetamist video teel.
33 asutust - said enne said hästi hakkama ja uusi lahendusi jätkuvalt ei hakka kasutama
46 asutust - Video kasutamist nõustamisel ja juhendamisel.



Kas Teie asutuses on välja töötatud COVID-19 
kahtluse korral käitumise juhend ning seda on 
tutvustatud töötajatele? 

76 asutusel on juhend olemas, töötajad saavad sellega iseseisvalt tutvuda.

21 astutust ei näe vajadust juhendi järgi, kuna puudub oluline COVID19 oht

18 asutusel on olemas kriisis käitumise juhendid

18 asutusel on juhend olemas ning töötajad saavad ise sellega tutvuda

10 asutust on oma töötajaid juhendanud suuliselt ja viirusega seotud 
käitumise läbi arutanud
10 asutust jälgivad oma töös SKA ja Terviseameti saadetud juhendeid

76 asutusel on juhend olemas, töötajad saavad sellega iseseisvalt tutvuda.

21 astutust ei näe vajadust juhendi järgi, kuna puudub oluline COVID19 oht

18 asutusel on olemas kriisis käitumise juhendid

Isikukaitsevahenditega varustatust
hinnatakse järgmisel (skaalal 1-10): 

1 asutus hindas varustatuks nii halvaks, et see häirib väga 
töö tegemist. (1 punkt) 
2 asutust hindas varustatust alla keskmise, mis võib 
takistada nakkuse uue leviku korral töö tegemist, puudub 
varustus paari kuu jaoks. (2-4 punkti)

21 asutust hindas varustatust keskmiseks (5-7 punkti) siin 
toodi välja, et kui uusi kliente tuleb rohkem, siis võib olla 
keeruline toime tulla maskide varuga. Samuti nähti 
võimalust vajadusel juurde tellida makse, põllesid ja 
kaitseülikondi. 
133 asutust hindavad varustatust heaks või väga heaks (8-
10 punkti). 

Lisameetmed, mida asutused haiguse levimise vältimiseks kasutavad: 
• Kasutatakse kontaktivaba kehatemperatuuri mõõtmist nii töötajatele kui 

teenusel olevetele inimestele.
• Teavitatakse inimesi pidevalt, et haigustunnustega tuleb koju jääda. 
• Tervisedeklaratsiooni täitmine enne teenusele asumist.
• Nõutakse IKV kasutamist nii klientidelt kui töötajatelt.
• Hoitakse distantsi.
• Pestakse ja desinfitseeritakse käsi.
• Enne ruumi sisenemist tuleb lugeda käitumisjuhendit.



Teenuseosutajate tagasiside ja õppetunnid (I)

108 asutust - Info oli 
asjakohane ja aitas oma 
tegevusi planeerida, kuid 

eriolukorra lõppedes 
saabus info hilinemisega. 

40 asutust hindasid, et 
infot oli palju ja see kordus, 
toodi välja et raske oli aru 
saada milline info millise 

teenuse kohta kehtib. 



Teenuseosutajate tagasiside ja õppetunnid (II)

IKV
• IKV vähesus riigis ja aeglane abistamine nendega varustamisel, eriti eriolukorra alguses.
• Eriolukorrast väljumisel oleksime oodanud toetust isikukaitsevahendite osas või materiaalset abi nende kompenseerimisel. 

Ootaksime seda ka praegu. 

Juhised
• Juhised oleks võinud kiiremini valmida.
• Piisab kui SKA viitab terviseameti lehe infole, ei ole vaja dubleerida.
• SKA poolt oodati rohkem juhiseid. 

Info

• Vajalikku infot oli raske hankida.
• SKA oleks võinud paremini reguleerida infovoogusid. Eriolukorral oli ka teisi ametkondi, kes helistasid ja tahtsid infot. 

Kõige parem, kui oleks üks ametkondade ülene kontakt, kellele vastata.
• Infot eri asutustelt tuli sama sisuga. Seda oli aeganõudev läbi töötada.
• SKA reageeris aeglaselt, kuid infot levitati põhjalikult.



Teenuseosutajate tagasiside ja õppetunnid (III)

Avaldati rahulolu, et telefoni protokolle ja kaugnõustamist aktsetpeeriti.

Info oli operatiivne ja vastavalt olukorrale. Probleemid lahendati kiiresti ja infovahetus toimus 
hästi. 

Hea, et juhised olid koos piltidega ja juhtumikorraldaja helistas pidevalt.

Kiideti IKV varustamist.

Kiideti juhtumikorraldajatega koostööd.

Iganädalane kõne oli toetav ja abiks, saadi aru, et SKA tunneb huvi ja nõustab vajadusel. 



Aitäh!

Helen Tähtvere
helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee



Tasuta hambaravi
erivajadustega inimestele



Tasuta hambaravi on mõeldud neile, kes ise ei suuda
oma hammaste puhtuse eest hoolitseda.

Õiguse tasuta hambaraviks määrab inimesele 
perearst või raviarst, mitte hambaarst! Tervise 
infosüsteemis märgib arst inimese raviarvele 
statistilise koodi 9072.

Tasuta hambaravi õigust näeb inimene riigiportaalist 
www.eesti.ee.



Kriteeriumid
Isiksuse psüühilised iseärasused sõltumatult haiguse otsesest 
liigitusest, mille tõttu patsient ei ole suuteline suuõõne 
hügieeni tagama ka adekvaatse juhendamise korral:

•Intellektipuue
•Autistliku spektrumi häire
•Dementsus
•Muud rasked psüühilised kõrvalekalded



Kriteeriumid
Füüsilised, haigustest tingitud  seisundid, mil inimene ei ole suuteline 
suuõõne hügieeni protseduure läbi viima:

• Halvatusseisundid, mis haaravad mõlemat ülajäset, ja on tingitud 
kesknärvisüsteemi või neuromuskulaarse ühiku haigusest

• Liigutushäired, nagu parkinsonistlik sündroom, generaliseerunud
düstoonia, raskekujuline tantstõbi

• Kaasasündinud või omandatud füüsilised iseärasused, näiteks jäseme ja 
selle olulise osa puudumine arenematuse või amputatsiooni tõttu, mille 
tõttu isik ei tule toime suuhügieeniga



Vastuvõtule aja broneerimine
•Vastuvõtule aja broneerimiseks tuleb uurida, kas raviasutusel 
on haigekassaga sõlmitud (laste hambaravi rahastamise) 
leping ja ta osutab puuetega inimeste hambaravi

•Vastuvõtule registreerimiseks tuleb öelda patsiendi isikukood.

•Helistaja peab olema valmis jagama infot ka puudega inimese 
seisundi kohta.



Periood 2019 - 2020
2019 2020 jaanuar - september
Isikuid koodiga 9072 - 526 
Teenust saanud isikuid - 213 
Ravijuhtusid - 537 
Keskmine kulu isiku kohta – 334 eurot
Keskmine kulu ravijuhu kohta – 132 eurot
Teenuste maksumus 71 190 eurot

Isikuid koodiga 9072 - 433 
Teenust saanud isikuid - 319 
Ravijuhtusid - 782
Keskmine kulu isiku kohta – 288 eurot
Keskmine kulu ravijuhu kohta – 117 eurot
Teenuste maksumus 91 930 eurot

Kokku
Isikuid koodiga 9072 – 959
Teenust saanud isikuid - 532 



Küsimused?



Üld- või erihooldekodu elaniku 
gripivastane vaktsineerimine



Korraldus
• Gripivastast vaktsineerimist on võimalik teostada kõikidele,  kes elavad 

antud aja hetkel üld- või erihooldekodus (kõikidel ööpäevaringsetel 
erihoolekande teenustel ja kogukonnas elamise teenusel olevad 
inimesed). 

• Gripivastase vaktsineerimise viivad läbi väljaspool kodu osutatava 
üldhooldusteenuse õendusteenuse osutajad. Kui hooldekodul ei ole 
vastava teenuse osutajat, siis viivad läbi vaktsineerimise hooldekodus 
elavate isikute perearstid või hooldekodu teenindav perearst.

• Kogu kulu vaktsineerimise eest tasub perearstile Eesti Haigekassa. 

• Üld- ja erihooldekodude elanike gripivastane vaktsineerimine viiakse läbi
õendusteenuse osutajate, perearstide ning hooldekodude koostöös.



Vaktsiin ja teostamine
•Gripivaktsiin Influvac Tetra süstesuspensioon eeltäidetud 
süstlas (1 annus) 0,5 ml N1

•Vaktsiini saamiseks vormistab õendusteenuse osutaja või  
perearst elektroonilise tellimislehe ja edastab terviseameti 
regionaalosakonna maakonna esindusele. 

•Selleks, et kõik vaktsineerimise soovi avaldanud 
hooldekodude elanikud saaksid vaktsineeritud enne 
gripihooaja algust on oluline, et vaktsineerimised viiakse läbi 
oktoobri kuu jooksul. 



Küsimused?



Tänan!

Mari Kalbin
mari.kalbin@haigekassa.ee

Tel: 53046787

mailto:mari.kalbin@haigekassa.ee
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