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ISTE 2022 I kogemusseminar „Teenuse osutamise tulemused ja mõjud“

Päevakava:

10.00 – 10.30 TERE TULEMAST!
Kogunemine, nakkusohutuse tõendamine, registreerimine, tervituskohv.

10.30 – 12.00 Mida räägivad 2019-2021 andmed ja isikukeskse teenusmudeli
katsetamise tulemused – Kärt Saarsen
Teenusmudeli katsetamisega seotud info – Mairi Lilleleht ja Katrin Kalda
Valdkonnaga seotud uudised – Katrin Tsuiman

12.00 – 13.00 LÕUNA (pakutakse Peamajas)
13.00 – 14.30 Arutame aktiivselt ja õpime grupis

Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik ja kogukonnapõhise
vaimse tervise teenuse tulemused. Katrin Tsuiman
Kodutööde kokkuvõte - omavalitsuste praktika teenuste tulemuste ja mõju
hindamisel. Katrin Tsuiman

Jalasirutus 15 min
14.45 – 15.30 KOV-ilt KOVile, jooksvad küsimused, kokkuvõte päevast ja tagasiside.



Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli 
katsetamine kohalikes omavalitsustes

2019-2021 andmed ja katsetamise 
tulemused

Kärt Saarsen
Sotsiaalkindlustusamet
09.03.2022



ISTE teenusmudeli katsetamine 2019-2021

Projekti sisu:
• katsetatakse psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel tegevuskomponentide 

põhist lähenemist;

• rakendatakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuseid 
korraldab kohalik omavalitsus.

TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“, 
tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine

ISTE mudel - milleks?
Inimesele ja tema lähedasele on terviklik abi lihtsalt ja kiirelt tema oma kodu lähedalt
ja kogukonna toel kättesaadav. 



ISTE projekti eesmärgid

1) praktikas katsetada teenusmudeli tegevusprotsesse ja selgitada välja, kuidas mudel toetab 
tööealiste psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist, sh nende 
võimetekohast osalemist tööhõives;

2) abivajava inimese märkamiseks kohalikul tasandil parendada koostööd sidusvaldkondadega;
3) juurutada ühtset abi- ja toetusvajaduse hindamist KOV ja riigi tasandil, samuti testida 

toetusvajaduse hindamisvahendi sobivust sihtrühma toetusvajaduse määra väljaselgitamiseks ja 
edasise tegevuse planeerimiseks;

4) Toetada KOVides juhtumikorralduse töömeetodi rakendamist;
5) Suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust regionaalselt, toetades 

KOVides teenuskomponentide hankimist ja teenuseosutajate lisandumist;
6) Välja selgitada teenusmudeli sobivus sihtrühma eri alarühmade puhul, sh soodustada kooli 

lõpetamise järgselt võimalikult iseseisva elu jätkamist ja psüühilise erivajadusega inimeste 
integreerumist kogukonda;

7) Toetada kogukonna ressursside kaasamist psüühilise erivajadusega inimeste teenuste süsteemi;
8) Analüüsida teenusmudeli rakendamisega seotud kulusid, saada ülevaade teenuskomponentide 

kulupõhise hinna ja isikupõhiste eelarvete kujunemisest.



ISTE teenusmudeli katsetamise mastaap

• SKA-KOV 
koostöölepingute 
maht 2022 
3,4 mlj eurot.

• Teenusmudeli 
katsetamises 
osalevaid teenuse-
osutajaid ca 130 
perioodil 2019-
2021.



Projektis osalejad ja ISTE teenusmudeli piloteerimise kulud

10/2019 – 12/2021 andmed

ISTE projekti kulu KOVides kokku 3 145 717 eurot, sh
- projekti koordineerimise tasu 463 298 eurot (~13%),
- teenuskomponentide maksumus 3 145 717 eurot (~87%).

31.12.2021 seisuga oli projektis 546 abivajajat. 
KOVides on 2019-2021 projekti kaasatud kokku 732 inimest.
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Projektis osalejad



Kes on ISTE projektis?

• 88% ISTE projekti kaasatud inimestest ei ole varem olnud erihoolekandeteenusel 
(645 inimest 732st).



Teenuse saajate profiil

Hõive staatuse järgi Osalejaid Osakaal

töötavad 117 18%
õpivad 31 5%
töötud (sh pikaajalised) 176 26%
mitteaktiivsed 343 51%
KOKKU 667 100%



Projektis osalejate vanuseline jaotus
Omavalitsus 16-20 21-45 46-65
Antsla vald 2 10 5
Haapsalu linn 5 18 6
Jõelähtme vald 3 15 8
Jõhvi vald 1 9 4
Kohila vald 9 19 5
Kohtla-Järve linn 1 45 20
Kose vald 1 4 7
Lääne-Nigula vald 1 7 4
Lüganuse vald 2 5 6
Mustvee vald 3 11 15
Põhja-Pärnumaa vald 1 15 2
Pärnu linn 8 35 26
Raasiku vald 1 9 4
Rapla vald 5 32 26
Tallinna linn 18 106 42
Tapa vald 6 7 0
Tartu linn 3 42 16
Tori vald 1 22 11
Türi vald 4 20 8
Väike-Maarja vald 2 6 3
KOKKU 77 437 218



Abivajaduse hindamise profiilid ISTE vs EHK
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ISTE omavalitsused



oktoober 2019

8 KOVi, sh
- 3 linna, 5 valda
- 4 maakonnast
- 4 väikest, 2 keskmist, 2 suurt (elanike 
arvult)
(väike: alla 8000 elaniku, keskmine: 8000-16000; suur: üle 16000 
elaniku)

- hõlmatud 39% Eesti elanikest

ISTE teenusmudelit katsetavad omavalitsused (I voor)



veebruar 2020

13 KOVi, sh
- 4 linna, 9 valda
-7 maakonnast
- 5 väikest, 5 keskmist, 3 suurt
(väike: alla 8000 elaniku, keskmine: 8000-16000; suur: üle 16000 
elaniku)

- hõlmatud 46% Eesti elanikest

ISTE teenusmudelit katsetavad omavalitsused (I+II voor)



oktoober 2020

20 KOVi, sh
- 5 linna, 15 valda
- 9 maakonnast
- 8 väikest, 8 keskmist, 4 suurt
(väike: alla 8000 elaniku, keskmine: 8000-16000; suur: üle 16000 
elaniku)

- hõlmatud 57% Eesti elanikest

ISTE teenusmudelit katsetavad omavalitsused (I+II+III voor)



ISTE teenusmudelit katsetavad omavalitsused 2022
28 KOVi, sh
- 7 linna, 21 valda
- 12 maakonnast

Jagatud 700 teenuskohta
Lepingute kogumaht 2022: 
3 409 560 eurot

Omavalitsus Maakond Kohtade arv
Harku vald Harjumaa 10
Jõelähtme vald Harjumaa 25
Kose vald Harjumaa 15
Raasiku vald Harjumaa 15
Tallinn Harjumaa 130
Jõhvi vald Ida-Virumaa 5
Kohtla-Järve linn Ida-Virumaa 40
Lüganuse vald Ida-Virumaa 8
Põltsamaa vald Jõgevamaa 10
Järva vald Järvamaa 10
Paide linn Järvamaa 15
Türi vald Järvamaa 30
Haapsalu + Lääne-Nigula v. Läänemaa 32
Tapa vald Lääne-Viru 10
Väike-Maarja vald Lääne-Viru 7
Põhja-Pärnumaa vald Pärnumaa 13
Pärnu linn Pärnumaa 50
Tori vald Pärnumaa 30
Kehtna vald Raplamaa 7
Kohila vald Raplamaa 25
Rapla vald Raplamaa 55
Tartu linn Tartumaa 50
Otepää vald Valgamaa 5
Valga vald Valgamaa 30
Viljandi linn Viljandimaa 50
Antsla vald Võrumaa 15
Rõuge vald Võrumaa 8
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ISTE kogemused



ISTE kogemused: Teenusmudeli rakendamine KOVis

• Omavalitsused on erinevad 
Teenusmudeli rakendamine sõltub piirkondlikest eripäradest
• Klienditöö üldreeglina sujub. Juhtumikorraldus ja koostöö 

teenuseosutajatega.
• Mõnevõrra keerukam on ISTE korralduslik pool: töökorralduse 

määratlemine, teenuseosutajate leidmine, vajadusel hanked, 
hinnakujundus, järelevalve jm

• Teenusmudeli rakendamine nõuab aega.

• ISTE projekti sisene koostöö, kogemusseminarid. 
• õppiv kogukond



ISTE kogemused: Toetusvajaduse märkamine

72% ISTE 
projekti 
kaasatud 
inimestest on 
EHK süsteemis 
uued, st ei ole 
varem olnud 
erihoole-
kandeteenusel 
või järjekorras.



ISTE kogemused: Toetusvajaduse hindamine, toetuse planeerimine

Joonis: ISTE projektis osalejate abivajadus

• ISTE projektis osalevate inimeste abivajaduse hindamisel kasutatakse 
KOVides sama hindamisvahendit, mida Sotsiaalkindlustusametis 
kasutavad teenusekonsultandid erihoolekandeteenustele suunamisel.



ISTE kogemused: teenuste kättesaadavus

• Piirkonniti on olukord erinev

• ISTE lähtekoht: võimalikult paljude KOVide, teenuseosutajate jt 
partnerite osalemine soodustatud

• Teenuseosutajad:
• EHK teenuseosutajad, SRT teenuseosutajad jt. 
• uued tulijad
• nii KOV allasutused kui sisseostetud partnerid 
• mobiilsus

• Kogukonna ressursside rakendamine ja koostöö teiste 
valdkondadega



Eluvaldkondade lõikes teenuskomponentide maht

Teenusmudelis on 26 
teenuskomponenti, mis 
hõlmavad seitset 
eluvaldkonda + pere 
toetamine + baastoetus



10/2019-12/2021 andmed

Teenuskomponentide osutamise maht



Teenuskomponent
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BT: Teenuse planeerimine ja plaani elluviimise tagamine X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
BT: Spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks X X X X X X X X 8

LT personaalne: Personaalne toetamine erinevates eluvaldkondades X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19
LT pere: Pere psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
LT pere: Pere nõustamine ja koolitus X X X X X X X X X X X X X X X X X 17
LT pere: Pere kogemusnõustamine X X X X X X X X X X X 11
LT pere: Intervallhoid X X X X X X X 7
LT sotssuhted: Sotsiaalsete suhete toetamine X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
LT vaimne tervis: Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18

LT vaimne tervis: Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine X X X X X X X X X X X X X X X 15
LT vaimne tervis: Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
LT vaimne tervis: Kogemusnõustamine X X X X X X X X X X X 11
LT vaimne tervis: Riski- ja probleemse käitumise juhtimine X X X X X X X X X X X 11
LT füüsiline tervis: Füüsilise tervise alane nõustamine X X X X X X X X X X X X X X X X X X 18
LT füüsiline ervisFüüsilise aktiivsuse toetamine X X X X X X X X X X X X X X X X X 17
LT füüsiline tervis: Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks X X X X X X X X X X X X 12
LT füüsiline: Liikumise toetamine eluruumides X X X X X 5
LT füüsiline: Liikumise toetamine väljaspool eluruume X X X X X X X X X X X X X X X 15
LT hõivatus: Töötamise toetamine X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19

LT hõivatus: Töö- või rakendustegevuse toetamine spets kohand. Keskkonnas X X X X X X X X X X X 11
LT hõivatus: Õppimise toetamine X X X X X X X X X X X X X X X 15
LT hõivatus: Rakenduse leidmine kogukonnas X X X X X X X X 8
LT vaba aeg: Vaba aja ja huvitegevuse toetamine X X X X X X X X X X X X X X X X X 17
LT eluase: Toetus elukoha vahetusel X X X X X X X X X X X 11
LT igapäevaelu: Igapäevaelu toetamine X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20
LT igapäevaelu: Ettevalmistus iseseisvumiseks X X X X X 5
Mitut teenuskomponenti on KOVis kasutatud 19 19 11 18 16 18 25 16 20 13 19 22 18 20 25 8 23 22 21 13
Teenuskohtade arv KOVis (09/2021 seis) 15 30 20 10 25 40 10 10 30 13 50 10 55 130 10 50 30 30 10

Teenuskomponentide kasutamine omavalitsustes



ISTE kogemus: Teenuskomponentide maksumus

Keskmine teenusekulu 
ühe teenusesaaja kohta 
kuus on ISTE projektis 
ligi 500 eurot.

• Teenuskomponentide 
maksumus ühe inimese 
kohta kuus on ca 450 
eurot.

• Lisaks makstakse ISTE 
projektis osalevale KOVile
juhtumikorralduse tasu 
40,9 eurot iga 
teenusekoha kohta. 



Mida tuleks veel analüüsida?

1) Sihtrühm: kas sama, mis EHK teenustel?
2) Teenuse mõju. Kuidas mõõta tulemuslikkust
3) Teenusmudeli katsetamine teenuseosutajate vaates
4) Kogukonda integreerumine, seostamine
5) Teenuse kvaliteet, järelevalve
6) Nõuded spetsialistidele, piirmäärad mahtudele, rahale – seos 

abivajadusega jm.
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Aitäh! 

projekti info Sotsiaalkindlustusameti veebis: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste 
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MIDA RÄÄGIVAD 2022 
ANDMED

Katrin Tsuiman
projektijuht
Sotsiaalkindlustusamet



2019-2021 ISTE eelarve kasutamine KOV-de lõikes

Omavalitsus

Sõlmitud lepingute 
kogumaksumus
(kuni 2021 lõpuni)

kasutatud 
eelarve %

Põhja-Pärnumaa vald 100 846,8 99,8%
Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 1 098 793,0 98,7%
Türi Vallavalitsus 169 638,0 90,7%
Kohtla-Järve linn 423 372,0 84,6%
Rapla vald 502 434,0 84,3%
Tori Vallavalitsus 169 638,0 83,0%
Kohila vald 271 028,8 75,3%
Haapsalu linn + Lääne-Nigula vald 317 529,0 68,4%
Tartu  Linnavalitsus 282 730,0 68,4%
Lüganuse vald 105 843,0 67,9%
Raasiku Vallavalitsus 46 538,5 62,4%
Tapa Vallavalitsus 56 546,0 61,3%
Pärnu linn 478 080,0 56,5%
Jõhvi vald 95 616,0 54,4%
Kose vald 105 843,0 53,8%
Väike-Maarja Vallavalitsus 56 546,0 52,9%
Antsla vald 119 970,0 51,9%
Jõelähtme vald 137 740,5 46,7%
Mustvee Vallavalitsus 169 638,0 36,5%

KOKKU ISTE lepingud 4 708 370,6 76,7%
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Projektis osalejate arv ja täituvus % KOV lõikes 28.02.2022 seisuga



#minuska

ISTE 2022 
katsetamisega seotud info

Katrin Kalda
koordinaator-nõustaja
Mairi Lilleleht
koordinaator
Sotsiaalkindlustusamet
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KOV tegevused teenusmudeli katsetamisel

Tähelepanekud ja info

● Projekti sisenemise ja väljumise ankeedid esitage jooksvalt, st esimesel võimalusel

● Jälgige, et nõutud andmeväljad on täidetud

● Igakuise teenuskomponentide koondaruande täitmisel võtke aluseks 

teenuskomponendi andmekogu täitmise juhis (teenuskomponentide hindade ja 

mahu andmete kogumine ja koondamine)

● KOV kodulehel värskendage ISTE 2022 projekti info (projekti kestus, kontaktid, 

teenusekomponentide osutajad) ja hinnakirjad.

● STAR kandeid tehes palun jälgige, et valite pöördumise teemaks „ESF 

isikukeskne teenusemudel“, mis annab võimaluse teha analüüsi ISTE  

inimeste ja STAR-is olevate nendele osutatud muude abimeetmete osas



Kuidas teha päring varasema hindamiskokkuvõtte saamiseks SKA-st

● Veendu, et oled isiku kohta edastanud sisenemise ankeedi (vorm 3.1), kus isik on 
andnud nõusoleku andmete vahetamiseks ja töötlemiseks ( SKA, Töötukassa).

● Saada päring isiku varasema hindamistulemuse kokkuvõtte saamiseks 
Sotsiaalkindlustusameti üldisele e-postile info@sotsiaalkindlustusamet.ee . Päringu 
saajaks märgi ISTE koordinaatori nimi - Katrin Kalda või Mairi Lilleleht. 

● Kui isiku kohta on SKA-s koostatud abivajaduse hindamine, siis saadame päringu 
vastuseks isiku hindamiskokkuvõtte läbi dokumendivahetuse süsteemi.

Kui hindamisandmete kohta tekib täiendavaid küsimusi, siis pöördu hinnangu koostanud  
teenusekonsultandi poole. Teenuse konsultantide kontaktid leiate Sotsiaalkindlustusameti 
kodulehelt. https://sotsiaalkindlustusamet.ee/



Hindamisvahendi koolitus ja koostööpartnerite kaardistamine

● Infotunnis(9.02.22) tuli teemaks, et soovite täiendavat 
hindamisvahendi koolitust/ arutelu veebis.
Lähiajal saadame kutse registreerimiseks ja palume, et täpsustate 
teemad või murekohad, mille käsitlemist kindlasti soovite.
Pakume välja kuupäeva 27.04.2022  ja kell 13-16.00

● 2022 KOV-ide teenuseosutajate kaardistamiseks viime läbi 
veebiküsitluse, et saada teada, kes on teie tänased koostööparterid 
(BTO ja LTO). Küsitluse saadame lähiajal.
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Valdkonnaga seotud uudised

Katrin Tsuiman
projektijuht
Mairi Lilleleht
koordinaatort
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Sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi “Taastumine 
tööellu” katsetamine ESF vahenditest. 

Sisult on programmi tegevused ISTE projektis 
teenuskomponent  “Taastumise ja haigusega 
toimetuleku toetamine”. 

SKA-le partneriteks Tartu Vaimse tervise Hooldekeskus  
(10 in) ning Heaolu ja Taastumise Kool (20 in).
Tegevused kestavad 3 kuud.

ISTE katsetamisel oluline jälgida, et inimene ei saaks 
projektist samasisulist teenuskomponenti.

Pilootprojekti p 2.4 - Kui inimene osaleb teenustel või 
projektide tegevustes, mis on sisult ja eesmärgilt 
samad teenusmudelis osutatavate 
teenuskomponentidega ei või samaaegselt saada neid 
(kokkulangevaid) teenuskomponente isikukeskse 
erihoolekande teenusmudeli pilootprojekti raames

Valdkonnaga seotud uudised I



Taastumise konverentsi korraldajatelt  jätkuüritus

Teemapäev „Kogukonna kogemused - Well connected community“ .

• 16.05.2022, kell 13.00-17.00  on-line või hübriid
• Teemadeks kogukonna arendamine ja arendajad, 

ABC mudel – kuidas kogukondi arendada, 
kogukonnapõhised teenused. 

• Välisesineja Jean-Pierre Wilken, CARe võrgustiku president
Sotsiaalteadlane ja tervisepsühholoog. 

Utrechti rakenduskõrgkooli sotsiaalse innovatsiooni uurimiskeskus

Uurimisvaldkonnad: sotsiaalne kaasatus, sotsiaaltöö ja tervishoiu integreeritud 
lähenemisviisid, puudeuuringud ning praktikapõhise uurimistöö meetodid. 

Raamatu „Kuidas kliendist saavad kodanikud“ autor

Valdkonnaga seotud uudised II



Toetavad materjalid - VAIMNE TERVIS

• Peaasi.ee https://peaasi.ee/materjalid-ettevotted/

Siit leiad plakateid, töölehti, teste ja mängulisi võimalusi vaimse tervise teemade teadlikkuse 
kasvatamiseks oma töös. Neist saab kombineerida vägeva vaimse tervise stendi,  kõik 
materjalid on tasuta kasutamiseks. Enamus alla laadimiseks PDF failina. Paberil töövihikuid 
saab tellida samal kodulehel, kuid suunab Haigekassa lehele.

• Eesti Haigekassa https://www.haigekassa.ee/infomaterjalid

Tegemist on Tervisekassa trükiste lehega, kust on võimalik tellida paberil tasuta trükised. 
Kohale toob kuller. 

• Enesetunne.ee ( VATEK)   https://enesetunne.ee/

Veebilehe eesmärk on olla inimesele esimene samm vaimse tervise abi leidmisel kas endale 
või oma lähedasele. Võimalus hinnata oma vaimse tervise seisundit enesetunde testi abil, 
saada juhiseid eneseabiks ning leida infot erinevate psühholoogiliste ravivõimaluste kohta.



Toetavad materjalid- TERVISLIK TOITUMINE, LIIKUMISPÜRAMIID, Alkoholi 
liigtarvitamine ja abi

• Terviseinfo.ee ( TAI )   https://www.terviseinfo.ee/et/truekised
Siit leiad terviseteemalisi trükiseid, mida on võimalik alla laadida ja välja printida. Paberil 
saab tellida trükiseid märkega „Tellitav“, tellimiseks kirjutada aadressil 
karoliin.andrejeva@tai.ee.

• Maakondade tervise ja heaolu ülevaated 2022 https://tai.ee/et/valjaanded

• Toitumine.ee https://toitumine.ee/
Soovitused tervislikuks toitumiseks. Kehamassiindeksi kalkulaator. NutriData 
toitumisprogramm.



Koolitused

• Tasuta kursused 2022 otsing  https://www.hm.ee/et/tegevused/tasuta-

kursused

• Sotsiaaltöö sündmuste kalender ja erialased koolitused 

https://www.tai.ee/et/tervis-ja-heaolu/ajakiri-sotsiaaltoo/sotsiaaltoo-kalender

• Eesti suurim koolituste andmebaas https://koolitused.ee/

• MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor https://koosloome.ee/koolitused/



#minuska

12.00-13.00   LÕUNA (Peamajas)

HEAD ISU!



MÕJUDE HINDAMINE JA 
TEENUSE TULEMUSED

Katrin Tsuiman
projektijuht



ISTE tegevused on osa Eesti hoolekande deinstitutsionaliseerimisest (DI)



Info, andmete, praktikate kogumine sisendiks ja 
arendusteks  - olemasoleva abimeetmetesüsteemi 
parendamiseks ja arendamiseks – paindlikum? 
kättesaadavam? jätkusuutlikum? kogukonnapõhine? 
tulemuslikum?.



TULEMUSED (ingl. k outcomes) - lühiajalises vaates konkreetsed, 
mingil moel mõõdetavad muutused.

MÕJU (ingl.k. impact) - pikaaegsemad ja/või  laiemad muutused.

ÜHEL LAINEL OLEMISEKS

Ennetuse käsiraamat. Sõltuvusainete tarvitamise ennetuse teaduslik käsitlus otsustajatele, arvamusliidritele ja 
poliitikakujundajatele.2020 Tervise Arengu Instituut  
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11733/EUPC-Manual-Estonian.pdf



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik I
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute 
Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

❖ Kogukonnapõhised hooldus- ja tugiteenused ei too kaasa kulude vähenemist, kuid toovad kaasa 
positiivsemaid tulemeid teenusekasutajate elukvaliteedis.
OECD. Help Wanted? Providing and Paying for Long-Term Care [Internet]. 2011. https://www.oecd.org/els/health-systems/47887770.pdf

Kogukonnapõhiste teenuste  osutamisega peaksid kaasnema muutused kolmes mõju valdkonnas: 
● mõju teenusekasutajale, 
● mõju pikaajalise hoolduse süsteemile
● mõju ühiskonnale

❖ Kõik Eestis osutatavad sotsiaalteenused on lähtuvalt oma eesmärgist ja sisust alati suunatud 
inimese elukvaliteedi tõstmisele/säilitamisele.  (Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis, 2018 
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-
editors/Sotsiaalteenused/Kvaliteet/eesti_sotsiaalteenuste_kvaliteedijuhis_avaldatud.pdf ).

Mõjude hindamiseks tuleb kaardistada muutusi.



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik II
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute 
Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik III
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

MÕJU TEENUSE KASUTAJALE ehk mis muutub inimese  elukvaliteedis

Peamine elukvaliteedi parandamise viis on igapäevase iseseisva toimetulekuvõime säilitamine, taastamine 
ja suurendamine.

Elukvaliteedile vaade

Objektiivne - otseselt mõõdetav muutus
Haiguse kontrolli all hoidmine, riskide ja ohtude 
monitoorimine, igapäevane toimetulek, nt  sümptomid 
ja diagnoosid jms andmed. 

Subjektiivne - inimese enda tajutud muutus
Eneseväärikus, turvatunne, privaatsus, kaasatus 
jms

Mõju hindamiseks tuleb vaadata erinevaid seisundi muutuseid - kui paljudel on  teenuse saamise  perioodil 
seisund muutunud.

Paranenud näitajad viitavad teenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse paranemisele.
Halvenenud näitajad viitavad vajadusele teha täiendavaid pingutusi või võtta ette suunamuutusi.



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik IV
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

MÕJU LÄHEDASELE ehk mis muutub lähedase elukvaliteedis

Lähedasi tuleb käsitleda abivajajatena, sest  hoolduskoormusega kaasneb risk mitmete terviseprobleemide 
tekkeks.

Märksõnadeks: kättesaadavus ja hoolduskoormuse vähenemine
Teenuste kättesaadavus viib hoolduskoormuse vähenemiseni 

Objektiivne  - otseselt mõõdetavad muutused
Terviseprobleemide esinemine - vaimse tervise häirete, krooniliste haiguste ja vigastuste esinemine
Hoolduskoormuse intensiivsus - hooldamise sagedus, kestvus ja hooldamistegevused, kaasnevad emotsionaalse toimetulek raskused
Hooldajate tüpoloogia - vanuseline, sooline, piirkondlik, perekondlik jaotus
Hooldamisoskused  

Mõju hindamiseks tuleb vaadata muutusi kogutavates andmetes, kui palju on teenuste kasutamisega kaasnenud muutusi. 
Võimalus hinnata, keda ja kuidas teenuse kasutamine mõjutab - milliseid hoolduskoormusega inimesi ja milles seisneb 
mõju. 

Paranenud näitajad viitavad teenuste  kättesaadavuse paranemisele ja hoolduskoormuse vähenemisele.
Halvenenud näitajad viitavad vajadusele teha täiendavaid pingutusi või võtta ette suunamuutusi.



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik V
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

MÕJU TEENUSTE KORRALDUSE SÜSTEEMILE - kulutõhusus

Kaasnevad põhimõttelised muutused riiklikul ja 
kohalikul tasandil:

● Teenuseosutajate rollide 
ümbermõtestamine

● Kvaliteedijuhtimissüsteemide uuendamine
● Uute koostööprotsesside ülesehitamine
● Muudatused andme- ja rahastamise 

süsteemides

Kogukonnapõhiste teenuste osutamine võib olla  
rahaliselt kulukam, kuid kodus ja kogukonnas 
osutatud teenuste positiivsed mõjud (ehk tulud) on 
suuremad. 
DI teenustega on võimalik suurendada süsteemi 
kulutõhusust – samas mahus raha investeerides 
(kuid varasemast teist tüüpi teenustele) on 
võimalik saavutada enam positiivset mõju.

Kulutõhususe muutuste hindamine läbi kulutõhususe indeksi.

Vajalik ülevaade süsteemi reaalsetest kuludest (nii riiklikud kui kohalikud kulud, nii tervishoiu- kui sotsiaalsüsteemi kulud) ja 
tuludest (kokkuhoiutud kulud nii sotsiaal- kui tervishoiusüsteemis ning paranenud tervise- ja toimetulekunäitajad) 

Indeksi võtab arvesse kõik eelmainitud kulud ja tulud ning arvutab välja nende omavahelise suhte. 

Võimaldab monitoorida DI-ga kaasnevat ressursikulu ja soovitud positiivsete mõjude määra.  



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik V
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

MÕJU ÜHISKONNALE - üldisemate sotsiaalse heaolu näitajate paranemine

● Suurem hulk inimesi tuleb iseendaga iseseisvalt 
toime

● Hooldust vajavate inimese vaesusrisk väheneb
● Hoolduskoormuse alt vabanenud inimeste aktiivsus 

tööturul kasvab
● Paraneb ühiskonna suhtumine pikaajalist abi 

vajavatesse inimestesse.



Teenuse tulemused

Teenuse eesmärgid on sageli sõnastatud laialt ja  üldiselt.

Erihoolekande teenuse eesmärgiks on (SHS seletuskiri): 
● Toetada raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega 

täisealisi inimesi  ühiskonnas osalemisel, igapäevaeluga 
toimetulekul.

ISTE projektis lisandub: toetada  inimest tööturule sisenemisel.

● Teenusel toimub inimese iseseisva toimetuleku 
arendamine/säilitamine ning tegevustes juhendamine  ja 
abistamine tema vajaduste järgi. 

Inimese eesmärgid on  personaalsed ja 
tema eluolust tulenevad, milleni liigutakse 
teenuse tegevuste toel. 

• Teenuse tegevused on suunatud 
personaalsete eluolukordadega seotud 
eesmärkide saavutamisele. 

Teenuse korraldaja (KOV/SKA) tasandilt
teenuse tulemuste kaardistamine

Teenuse tulemuste näitajatel on otsene seos teenuse eesmärkidega.
Malley, J., Fernández, J-L., (2010) Measuring quality in social care services: theory and practice. Annals of public and cooperative economics.

Inimese  tasandil teenuse 
tulemuste kaardistamine 



Kogukonnapõhise vaimse tervise teenuse tulemused
Freedom First: A Study of the Experiences with Community-based Mental Health Care in Trieste, Italy, and Its Significance for 
the Netherlands (2015).
Teema, milles on eesmärgid TULEMUSED - NÄITAJAD Hindamise

ajagraafik
Haigusteadlikkus Abistamise aktsepteerimine. Haiguse/häire sümptomite äratundmine. 

Tunnustab/teeb koostööd vähemalt 3-e tervishoiuteenuse osutajaga.

Iganädalaselt

Kontroll vaimse tervise häire üle Häirega toimetulek. Aktiivne osalus oma teraapia/tegevplaani
koostamisel.

Korrapäraselt

Enesehooldus Enesehooldus oskused on  paranenud/säilinud. Korrapäraselt

Iseseisvus tegevustes Normaalne autonoomia soovitud tegevustes, mis vastavad vanusele, 
soole ja sotsiaalsele rollile.

Iganädalaselt

Töö, õppimine või tegevused, mis on 
kogukonda või ühiskonda panustavad

Sooritatud lõpueksam, saadud kooli lõputunnistus. Ei ole selgeid
probleeme tööl või õpingutega. 

3 kuu tagant (kooli 
puhul)

6 kuu tagant (töötamise
puhul)

Elukoha olukord On olemas elukoht, mis vastab vajadustele ja see on elamisväärses 
seisus

6 kuu tagant

Rahaline olukord On olemas adekvaatne sissetulek vajaduste rahuldamiseks 3 kuu tagant

Vaba aja tegevused Kulutab osa oma ajast hobidele ja huvitavatele tegevustele. 3 kuu tagant

Sotsiaalsed suhted On olemas head sotsiaalsed suhted. 3 kuu tagant

Partnerlussuhted Positiivsed ja stabiilsed suhted 6 kuu tagant

Suhted perekonnaga Head perekondlikud suhted, millest saab usaldust ja toetust 6 kuu tagant

Asutusevälise mitteprofessionaalse
võrgustiku valmidus ja võimalused
abistamiseks ja koostööks

Pere ja sõprade valmidus ühineda mõne tegevusega, mis on 
organiseeritud teenusepakkuja poolt. 

6 kuu tagant

Perekondlik koormus Enda stressi ja koormuse vähenemine konkreetseid olukordi  eitamata. 6 kuu tagant



Abivajava 
inimese 

märkamine

Toetusvajaduse 
hindamine 

(Plan)

Tegevused TO 
poolt (Do)

Tulemused 
(Check) 

KOV-is inimese  vaates ISTE teenusmudeli sammud ja tegevused, mida 
planeerida/analüüsida/hinnata/parandada/muuta

Eluvaldkonnad Toetusvajaduse 
aste

Eesmärgista (Plan)
- Miks on teenus vajalik?
- Miks suunan teenusele?

Personaalne hindamine

Personaalne 
tegevusplaan

Teenuskomponendid –
teenuse tegevused

Inimesele,
lähedastele

Ühiskonnale

Kogukonnale

• Säilitas midagi
• Omandas/arendas 

midagi
• Saab osaleda
• On kaasatud
• Raskused ei ole 

süvenenud, on 
vähenenud

Elukvaliteedi hindamise 
tulemused: säilimine v 
paranemine v halvenemine 

• Mitmekesisem, sidus 
kogukond

• Kaasatus suureneb,  
koguk.liikmetega 
arvestamine

• Toetuse pakkuja, sotsiaalne 
ettevõtlus

• Paranenud heaolu näitajad
• Vähenenud kulud 

tervishoiule
• Maksutulu suurenemine

Parendada?Muuta?
(Act)



#minuska

Omavalitsuste praktika
tulemuste ja mõju hindamisel -
küsitluse kokkuvõte

Katrin Tsuiman
projektijuht



Omavalitsuste praktika teenuste tulemuste ja mõju hindamisel -
küsitluse kokkuvõte

• Vastused saatsid 21 KOV-i, 1 
teenusosutaja. ● Tagasiside inimeselt ja lähedastelt

● Kaardistatakse inimese toimetulekut
ühiskonnas, KOVi pöördumisi, toetavate
teenuste taotlemist

● Kordus- ja vahehindamised, võrdlused
varasemaga

● Kaardistatakse inimese toimetulekut
igapäevaelus, inimese enese väärtustamist

● Jooksvalt laekuva info ja teenuseosutajatega
arutelude põhjal

● Vaatlus
● Elukvaliteedi hinnangu andmete võrdlus
● Hinnatakse eesmärkide täitmist, nendeni

liikumist
● Võrreldakse muutusi teenusele tulekuga
● Jälgitakse tegevusplaanis olevate tegevuste

täitmist
● Teenuseosutamisega rahulolu küsitlus

15 KOVis hinnatakse osutatud
teenuste mõju ja tulemusi

7 KOVis: 
● veel ei hinnata, kuna ollakse alles

katsetamisega alustanud
● sellega tegelevad teenuseosutajad, 
● järgitakse üldiselt kvaliteedi

põhimõtteid

KUIDAS HINDATE?



Omavalitsuste praktika teenuste tulemuste ja mõju hindamisel - küsitluse kokkuvõte

KOV tegevused ISTE raames teenuseosutamisest ülevaate saamiseks ja kasust inimesele

Vastustest:
„.... Vahehindamised koos baasteenuse osutajaga“
„..... teeme  tihedat koostööd teenuseosutajatega, et 
olla kursis teenuse osutamise järjepidevuse ja 
protsessiga“
„... Tagasiside saamine kliendilt, pereliikmelt ja 
teenuseosutajalt“
„.... oleme kohtunud vähemalt igakuiselt
teenusepakkujatega“
„.... igakuuline üle vaatamine teenuste sisu 
kirjeldusest“

„... Uurin, kas inimene ise on rahul ja kas osutatud
teenuskomponendid on osutunud talle vajalikuks, kas 
ta on saanud tema jaoks õiget abi ja toetust“
„.... Kord kvartalis on toimunud kohtumised, kus koos 
inimesega on läbi arutatud tegevusplaani 
lähieesmärkide täitmine, õnnestumised või 
tagasilangused ning nende põhjused“

„... Tihe suhtlus ja koostöö teenuseosutajatega. Ka 
klientidega ühendust võtmine ja uurimine, kas on 
teenuste/spetsialistidega rahul.“
„Jälgime elukvaliteedi hinnangu muutusi ja 
tegevusplaani hinnanguid ja toetusvajadusi.“
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Regulaarne suhtlemine ja tihe koostöö TO-dega

Suhtlemine teenusesaajatega, tagasiside

Tegevusplaani tulemuslikkuse analüüs,
vahehindamine

Osaluslehtede tegevuste analüüs

Suhtlemine lähedastega

Teenusesaaja olukorra analüüs

Kodukülastused koos TK osutajaga

Elukvaliteedi hinnangute muutuse jälgimine



Omavalitsuste praktika teenuste tulemuste ja mõju hindamisel - küsitluse kokkuvõte

TULEMUSED – konkreetsed muutused  INIMESELE MÕJUD – pikaaegsemad muutused  INIMESELE
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 Iseseisev toimetulek igapäevaeluga

Sotsiaalsete suhete paranemine, on…

On vajalik toetus ühiskonnelus osalemisel

Tegeleb huvitegevusega

On saanud töökoha

Kättesaadav abi  ja toetus haigusega…

Ei ole võlgnevusi, rahaline toimetulek parem

Omandanud uusi oskusi

Terviseseisund on paranenud

Valmisolek abi vastuvõtmiseks ja…

Elukvaliteedi tõus

Sobiva elukoha saamine/säilitamine

Enesekindluse ja -hinnangu tõus
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Võimetele vastav toimetulek, iseseivam

Julgem,paremad suhtlemisoskused, stabiilsed suhted

Haigusteadlikuse tõus, terviseteadlikkuse kasv

Rõõmsam ja motiveeritum, kõrgem enesehinnang

Ühiskonnaelus osalemine

Usk ja teadlikkus abivõimalustest

Hõivega seotus

Lähedased on teadlikumad ja leplikumad

Sõltuvuskäitumise kontrolli all hoidmine

Väheneb toetusvajadus ja koormus hoolekandesüsteemile

Millised võiks olla INIMESE jaoks  isikukeskse teenusmudeli rakendamise TULEMUSED ja MÕJUD?



Omavalitsuste praktika teenuste tulemuste ja mõju hindamisel - küsitluse kokkuvõte

TULEMUSED – konkreetsed muutused  LÄHEDASELE MÕJUD – pikaaegsemad muutused  LÄHEDASELE

Millised võiks olla HOOLDUSKOORMUSEGA LÄHEDASE  jaoks  isikukeskse teenusmudeli rakendamise TULEMUSED ja MÕJUD?

„..... ei pea 24/7 tegelema enam lisaks enda elule veel kellegi teise omaga“.  
„Tekib võimalus jagada oma mõtteid ja emotsioone, vastutust teise inimese elu eest“. 
„Väheneb hoolduskoormus (vaimne ja füüsiline), tekib võimalus hoolitseda rohkem enda tervise eest, võib paraneda ka rahaline 
toimetulek “. 
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Hoolduskoormuse vähenemine

Praktilise ja emotsionaalse toe olemasolu

Oma elu tagasisaamine, vaba aja…

Liikuda/jätkata tööhõives

Oskus ennast hoida, enda tervisega…

Teadmised lähedase haigusest ja sellega…

Usalduse kasv teenuseosutajate suhtes

Järelevalve vajaduse vähenemine

Informeeritud abi saamise võimalustest

Elukvaliteedi tõstmine

Teenused on kättesaadavamad

Vaimne ja füüsilise tervise paranemine

Praktiliste juhiste olemasolu  kriisideks
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Võimalus tööle minna/tööle jääda

Hoolduskoormus on vähenenud

Olemas aeg  iseendale, puhata

Valmisolek kasutada vajalikke teenuseid

Paremad kodused suhted

Elukvaliteet on paranenud

Leppimine olukorra ja lähedase haigusega

Võimaldatakse iseseisvust hooldatavale

Saab osaleda ühiskonnaelus

Füüsilise ja vaimse tervise paranemine

Hobidega tegelemise võimalus

Omandatakse oskused lähedase haigusega…

Paranenud materiaalne olukord



Omavalitsuste praktika teenuste tulemuste ja mõju hindamisel - küsitluse kokkuvõte

TULEMUSED – konkreetsed muutused  ÜHISKONNAS MÕJUD – pikaaegsemad muutused  ÜHISKONNAS

Mis võiks olla ÜHISKONNALE isikukeskse teenusmudeli rakendamise TULEMUSED ja MÕJUD?
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Inimeste osalus ühiskonnaelus suureneb

Psüühika haigete inimeste vajadusele vastav…

Iseseisvamate inimeste hulk suureneb

Paraneb koostöö kogukonnaga

Suureneb tööturul hõivatute hulk

Teenuste kättesaadavuse paranemine - kodu…

Inimestel kasvab julgus osalemiseks

Abivajajate varasem märkamine

Vähenevad sotsiaalkaitse kulud

Kogukonna teadlikkuse kasv

Sidusvaldkondade koostoimimine

Andmebaaside ja registrite ühildumine

Bürokraatia vähenemine

Teenuste vajadus väheneb

Uued teenuseosutajad kogukondades

Sujuvam sotsiaaltöö

Psüühika haigete inimeste tervis on stabiilsem

Haiglaravi vajadus väheneb

„Ühiskonna teadlikkus psüühilise erivajadusega inimeste olemusest on tõusnud, tööandjad on teadlikumad, julgevad 
psüühilise erivajadusega inimest tööle rakendada„
„See protsessi hakkab mingi hetk ise ühiskonnale kasu vastu andma, näiteks töötades. Ei ole enam ainult teenuste kasutajad 
ehk kulutajad.“
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Kõik saavad panustada võimete kohaselt

Vähenenud abivajadus

Teadlikkuse kasv

Erivajadusega inimesed on rohkem nähtaval…

Tööle rakendatavus suureneb

Tulevikukulude võimalik vähenemine

Valdkondade vaheline koostöö on parem

Stigma vähenemine

Ühtsemad kogukonnad

Info liikumine operatiivsem

Tervem ja rõõmsam ühiskond

Vähenenud hoolduskoormus

Abivajadust märgatakse varem

Usaldus riigi vastu kasvab



Teenusekasutajate elukvaliteedi mõju hindamise indikaatorid

Subjektiivsed indikaatorid:
● Terviseseisundi näitajad
● Iseseisva toimetuleku näitajad
● Eneseväärikus:

○ arvamusega arvestamise 
tajumine, 

○ privaatsuse austamine,
○ turvatunde tajumine

Objektiivsed indikaatorid:
● Haigestumus
● Seisundi skoorid:

○ elukvaliteedi skoor
○ igapäevase toimetuleku skoor
○ mäluprobleemide skoor

● Muud seisundi indikaatorid
○ Antipsühhootikumide tarvitamine
○ Voodihaigete arv
○ Teenuse kasutajate määr
○ Suremuskordaja institutsionaalsel 

vs kogukonnapõhisel hooldusel

Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik 
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik 
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

Lähedaste hoolduskoormuse mõju indikaatorid

Hoolduskoormuse muutus:
● Hooldajate 

sotsiaaldemograafiline jaotus
● Hooldatavate tüpoloogia
● Muutused 

hooldamisintensiivsuses
● Muutused hooldamisoskustes

Hoolduskoormuse  mõju lähedasele:
● Muutused lähedaste terviseseisundis:

○ Tajutud kurnatus
○ Tervisele enesehinnangu andmine
○ Tervisevaevuste esinemine
○ Tervistkahjustava käitumise esinemine



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik 
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

Teenuste korralduse mõju hindamise indikaatorid 

Kulud:
● Haigekassa otseste kulude

muutus
● Sotsiaalkindlustusameti otseste

kulude muutus
● Kohalike omavalitsuste otseste

kulude muutus

Tulud:
● Haigekassa säästetud kulude muutus ehk

teenusekasutajate vähenenud vajadus
kulukate teenuste järele

● Sotsiaalkindlustusameti säästetud kulude
muutus

● Kohalike omavalitsuste säästetud kulud
● Paranenud tervise- ja toimetulekunäitajad

(inimesel ja hoolduskoormusega
lähedastel) 



Deinstitutsionaliseerimise mõjude hindamise raamistik 
Aaben, L., Paat-Ahi, G., Nurm, Ü-K. (2017) Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik. Tallinn: Poliitikauuringute Keskus Praxis. 
https://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

Laiema ühiskondliku mõju hindamise indikaatorid
● Tööealiste määr, kelle igapäevane toimetulek ei ole terviseprobleemide 

tõttu piiratud
● Eakate määr, kelle igapäevane toimetulek ei ole terviseprobleemide tõttu 

oluliselt piiratud
● Vaesusriskis elavate inimeste määr erinevate kategooriate lõikes
● Osakaal tööealisest elanikkonnast, kelle tööturuaktiivsus on hooldamise 

tõttu piiratud
● Omastehooldajate arv/määr, kes on viimase aasta jooksul asunud tööle
● Osakaal elanikkonnast, kelle suhtumine hooldust ja kõrvalabi vajavasse 

inimesesse on paranenud, erinevate sihtrühmade lõikes



ÕPIME 
GRUPPIDES



ÕPIME GRUPPIDES

• Jaguneme gruppidesse:
• KOVid/SKA  – mõtlevad mõjudele

• Teenuste korralduse vaates
• Laiemalt ühiskonnale

• Teenuseosutajad – mõtlevad tulemustele
• inimese tasandil
• lähedase tasandil

• Mis näitab tulemust/mõju ehk mis on 
kriteeriumid?

• Kuidas saab neid andmeid koguda
(millisel viisil, metoodika)? 

• Kuhu andmed tekivad ehk kus on need 
andmed olemas?



GRUPITÖÖ 
Kanna näidise järgi arutelu tulemused paberile
Leppige kokku , kes tutvustab tulemusi

TULEMUSED/MÕJUD Mis näitab tulemust ehk 
mis on kriteeriumid?

Kuidas saab neid 
andmeid koguda (millisel 
viisil, metoodika)? 

Kuhu andmed tekivad või 
kus on need andmed 
olemas?



JAGAME GRUPITÖÖ 
TULEMUSI



KOV-ilt KOV-ile – kogemuse vahetamine

2019-2021 KOVid:

• Mida tahan öelda
2022 a alustavale
KOVile? 



• Kontaktid SKAs

• projektijuht Katrin Tsuiman
• katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5886 7716

• koordinaator-nõustaja Katrin Kalda
• katrin.kalda@sotsiaalkindlustusamet.ee

• koordinaator Mairi Lilleleht
• mairi.lilleleht@sotsiaalkindlustusamet.ee

Projekti info SKA kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste



#minuska

AITÄH!

UUTE KOHTUMISTENI!


