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ISTE naiskond Sotsiaalkindlustusametis
• Projektijuht Katrin Tsuiman
katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee , tel 5886 7716
• Koordinaator Mairi Lilleleht
mairi.lilleleht@sotsiaalkindlustusamet.ee , tel 5381 6831
• Koordinaator-nõustaja Katrin Kalda
katrin.kalda@sotsiaalkindlustusamet.ee , tel 5385 4488
• Projekti arendusjuht Kärt Saarsen
• kart.saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 53340328

Info pilootprojekti kohta SKA kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste

Saame tuttavaks!
Tutvustame...

... iseennast

... oma KOV tugevusi

...ootusi teistele
projektis osalevatele
KOVidele

... ootusi SKAle

12.00-12.30

Lõuna ja jalasirutus

ISTE teenusmudeli katsetamine teoorias ja praktikas

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: 01.01.2022 - 31.12.2022
• tegevuse elluviija: Sotsiaalkindlustusamet

KUIDAS?

MIKS?
Erihoolekande arengukava 2014-2020 eesmärgiks:

Teenussüsteemi arendamine teenusedisaini abil

 Teenuste kujundamine isikukeskseks - inimese ja
tema lähedaste vajadustele vastavaks

2016-2017 koostöös ja koosloomes:
 Vajaduste kaardistamine –

 Teenuste korraldus ja nende kasutamine on
paindlikum
Ootused uuele korraldusele:
 Teenuseid saab omavahel paindlikult kombineerida
 Uue korraldusega pakutavate teenuste arv suurem
 Teenused säilitavad inimese toimimise
kogukonnas
 Kasutatakse olemasolevaid kogukonna ressursse

individuaalintervjuud (38) ja grupiintervjuud (7)
 Probleemide ja lahenduste töötoad
 Riskide töötoad
Osalesid:






Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet
Trinidad Wiseman disainerid
Teenuste kasutajad ja nende esindajad
Teenuste osutajad
Seotud huvigrupid ( Tervishoiu esindajad,
Töötukassa, KOVi ja kogukonna esindajad)

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

Täna sihtgruppi abistavad teenused

Teenus kujuneb personaalselt inimesele
vajalikest teenuskomponentidest

Rehabilitatsiooniteenused

Erihoolekandeteenused

Uus isikukeskne teenusmudel

KOV teenused

Erihoolekande teenusmudeli arendamine
• Töötati välja isikukeskse erihoolekande teenusmudel
2016-2017

• Teenuse disain erihoolekandeteenuste ja teenusesüsteemi ümberkorraldamiseks ja arendamiseks.
Projekti lõpparuanne. Trinidad Wiseman, 2017, tellija Sotsiaalministeerium.

• Teenusmudeli I prototüübi katsetamine (I pilootprojekt)
2017-2018

• Isikukeskse teenusmudeli lõpparuanne 2017-2018. Sotsiaalkindlustusamet, 2018.
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüs. Trinidad Wiseman, 2018.

• Teenusmudeli II pilootprojekt
2019-2021 • Kirjeldus: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ISTE

• Teenusmudeli arendusetapp
2022

• Kirjeldus: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ISTE

Teenusmudeli piloteerimise eesmärgid
katsetatakse psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel
tegevuskomponentide põhist lähenemist;
rakendatakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega
inimeste abi ja teenuseid korraldab kohalik omavalitsus.

Teenusmudelit katsetavad omavalitsused ja teenuskohad 2019-2021
Ida-Eesti
Jõelähtme vald
Harjumaa
Kose vald
Harjumaa
Raasiku vald
Harjumaa
Tallinn
Harjumaa
Kohila vald
Raplamaa
Rapla vald
Raplamaa
Türi vald
Järvamaa
Ida-Eesti
Jõhvi vald
Ida-Virumaa
Kohtla-Järve
Ida-Virumaa
Lüganuse vald
Ida-Virumaa
Tapa vald
Lääne-Virumaa
Väike-Maarja vald Lääne-Virumaa
Lääne-Eesti
Haapsalu linn ja
Läänemaa
Lääne-Nigula vald
Põhja-Pärnumaa valdPärnumaa
Pärnu linn
Pärnumaa
Tori vald
Pärnumaa
Lõuna-Eesti
Tartu linn
Tartumaa
Antsla vald
Võrumaa
Mustvee vald
Jõgevamaa
KOKKU

20
10
10
130
25
55
30
10
40
10
10
10
30
13
50
30
50
15
30
578

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
578 teenuskohta
Lepingute maksumus 4 617 043,1 eurot
periood 11/2020-12/2021

Teenusmudelit katsetavad omavalitsused ja teenuskohad 2022
Kesk- ja Ida-Eesti
Jõhvi VV
Ida-Virumaa
Järva VV
Järvamaa
Kohtla-Järve LV
Ida-Virumaa
Lüganuse VV
Ida-Virumaa
Paide LV
Järvamaa
Põltsamaa VV
Jõgevamaa
Tapa VV
Lääne-Viru
Türi VV
Järvamaa
Viljandi LV
Viljandimaa
Väike-Maarja VV
Lääne-Viru
Lääne- ja Lõuna-Eesti
Antsla VV
Võrumaa
Haapsalu LV + LääneNigula VV
Läänemaa
Otepää VV
Valgamaa
Põhja-Pärnumaa VV Pärnumaa
Pärnu LV
Pärnumaa
Rõuge VV
Võrumaa
Tartu LV
Tartumaa
Tori VV
Pärnumaa
Valga VV
Valgamaa
Põhja-Eesti
Harku VV
Harjumaa
Jõelähtme VV
Harjumaa
Kehtna VV
Raplamaa
Kohila VV
Raplamaa
Kose VV
Harjumaa
Raasiku VV
Harjumaa
Rapla VV
Raplamaa
Tallinna linn
Harjumaa
KOKKU

5
10
40
8
15
10
10
30
50
7
15
32
5
13
50
8
50
30
30
10
25
7
25
15
15
55
130
700

28 KOVi, sh
- 7 linna, 21 valda
- 12 maakonnast
Lepingute kogumaht: 3 409 560 eurot

Inimeste kaasamine ja
toetamine projektis

Teenusmudeli sihtrühm I
Teenusmudeli katsetamisele saab kaasata raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise
erivajadusega inimesed vanuses 16 – 64 aastat :
 kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust
 kes vastab ühele järgmistest tingimustest:
a. inimene on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud
(nt vajab vähesema toetusega teenust);
b. inimene ei kasuta erihoolekandeteenuseid, kuid on teenuste järjekorras;
c. inimene vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas
osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Teenusmudeli sihtrühm II
Raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed = erihoolekandeteenuste (EHK)
sihtrühm.
EHK sihtrühm on raske, sügava ja püsiva kuluga psüühikahäirega inimesed, sh nii psüühilise haigusega
inimesed kui intellektipuudega inimesed.
Tervislikust seisundist tulenevalt esineb inimestel tegevusvõime või vaimse võimekuse piiranguid või
muud toimetuleku raskused.
Seetõttu vajavad nad toetust igapäevaelus osalemiseks või igapäevaeluga toimetulekul teistega
võrdsetel alustel.

Sihtrühmale osutatakse vajalikku tuge teenusmudeli põhimõtete kohaselt.

Klienditöö isikukeskses teenusmudelis

Eesti sotsiaalkaitse
põhimõtteid järgides

Töövahend abivajaduse
määratlemiseks

Abivajaduse
märkamine
ja seostamine

Abivajaduse
hindamine

Väljumine projekti
tegevustest
Teenuse
osutamine

Teenuse
planeerimine

ISTE juhtumikorraldaja KOVis
Baastoetuse teenuseosutaja
KOV koostöö eri valdkondade
spetsialistidega, sh:
 järjepidev personaalne
 andmete kogumine
juhtumikorraldus
 teenuseosutajad
varasemate hindamiste
 tegevusplaani koostamine,
 perearstid, eriarstid
kohta + info inimeselt,
elluviimise toetamine
 koolid, lasteaiad
hindamisvahendi
 vajadusel välise eksperdi
 politsei, ohvriabi
täitmine
kaasamine
 SKA, Töötukassa
 abivajaduse
 kogukond: KÜ, naabrid
määratlemine 7
Elukvaliteedi muutuse
 pere, inimene ise
eluvaldkonnas
hindamine (tegevuste mõju
hindamine)

Lisatoetuse teenuseosutajad
 teenuskomponentide
kombineeritud osutamine,
nö rätsepatööna teenuse
kokkupanemine

Sotsiaalteenuste
kvaliteedi
põhimõtteid
järgides

 tunnipõhine arvestus
Teenuskomponentide tabel –
sisuline tegevuste kirjeldus

Klienditöö etappides – projekti töövahendid

• Hindamisvahend

• Elukvaliteedi küsimustik

• Ankeet projekti sisenedes

• Tegevusplaan

• Ankeet projektist väljudes

• Teenuseosutamise andmestik
• Teenuskomponentide loend
• Teenuskomponentide andmekogu
• Kokkuvõttev hinnang
• Elukvaliteedi hinnang_koondandmed

Abi- ja toetusvajaduse hindamine
Eesmärk projektis :
• parandada inimese abivajaduste hindamise praktikaid
• juurutada ühtset abi- ja toetusvajaduse hindamist kohaliku
omavalitsuse ja riigi tasandil
• testida hindamisvahendi sobivust sihtrühma toetusvajaduse määra
väljaselgitamiseks ja edasise tegevuse planeerimiseks.

Abi- ja toetusvajaduse hindamine
•EI OLE detailidesse laskuv tegevusvõimet ja toimetulekuoskusi mõõtev hindamine.
•ON teenuse rahastaja ja korraldaja poolt inimese abivajaduse tuvastamine ja

sotsiaalhoolekande abimeetmele õigustatuse osas otsuse tegemiseks vajalike
andmete süsteemne ja kindla struktuuri alusel kogumine.

Võimaldab:
•valida, milliste tegevustega on võimalik inimese elukvaliteeti hoida või paranda
•suunata inimene vastava abimeetme (baastoetuse) pakkuja poole.

Abi- ja toetusvajaduse hindamise eesmärk:
Selgitada välja, millistes
eluvaldkondades ja millisel määral
inimene toetust ja/või abi vajab
Selgub toetus- ja abivajadus
igapäevaeluga toimetulekul ja
igapäevaelus osalemisel
Tekib õigustatud alus
sotsiaalhoolekande abimeetmetele

Toetusvajaduse määr
Toetusvajaduse aste

Toimetulek

0
1

Iseseisev
Madal toetusvajadus

2
3
4

Toetusvajadus

Ei vaja toetust
Toimetulek kergelt häiritud. Vajab meeldetuletust ja
nõustamist.
Keskmine toetusvajadus Toimetulek mõõdukalt häiritud. Vajab regulaarselt (nädalas 14 korda) juhendamist ja abi.
Kõrge toetusvajadus
Toimetulek raskelt häiritud. Vajab igapäevaselt kõrvalabi ja
toetust.
Äärmuslik toetusvajadus
Võimetu toime tulema. Vajab püsivalt hooldust ja/või
järelevalvet või tegevuste üle võtmist teiste isikute poolt.

Baastoetuse teenuskomponendid
• Teenuse planeerimine:
 toetusvajaduse terviklik ja järjepidev hindamine,
 teenuskomponentide planeerimine, sh tegevusplaani koostamine.

• Tegevusplaani elluviimise tagamine:
 tegevusplaani elluviimise terviklik toetamine ja selle täitmise koordineerimine,
 võrgustikutöö koordineerimine ja teostamine,
 nõustamine olemasolevatest abimeetmetest, esmane seostamine ja kontaktide loomine vajalike teenuskomponentide
pakkujate ning sidusvaldkondade ja KOV teenustega

 Välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks - vajadusel pädevate spetsialistide
kaasamise võimalus teenuse planeerimisel (nt keerulisemate kliendijuhtumite puhul või kui
sihtrühmaga tegelemise kogemus on vähene)
Lepingu lisa 2, Pilootprojekti kirjeldus, 5.peatükk Teenuskomponentide loetelu

Lisatoetuse valdkonnad ja teenuskomponendid
 Personaalne toetamine erakorralistes olukordades:
•
•

kõrvalabi, juhendamine, nõustamine ootamatult tekkinud kriisi korral või
olukorras, mis vajab kiiret sekkumist
haiguskriitikata inimese ja/või abist keelduja motiveerimine, koostöö ja
usaldussuhte loomine, et abivajaja oleks valmis abi vastu võtma ja jõuaks
erinevate eluvaldkondade teenuskomponentideni.

 Pere toetamine:
•
•
•
•

Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele;
Perenõustamine ja koolitus psüühikahäirete osas;
Kogemusnõustamine perele;
Intervallhoid

 Sotsiaalsed suhted:
•

Sotsiaalsete suhete toetamine

 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

Millist abi on osutatud?

Ivar
Abivajaduse hindamine
Vaimne tervis

Sotsiaalsed haigussuhted teadlikkus ja psühhika- kognitiivne riskiraviplaani häire mõju võimekus käitumine
järgimine

2

2

2

2

ei

2

0

2

2

2

3

ISTE praktika
• Intellektipuue
• 50 a
• Elab üksi, enne koos emaga.
• Ema on toimetanud ja tema asju korraldanud.
• Lähedastest õde, kes on seni aidanud.
• Kerge alkoholisõltuvus.
• Töötanud ei ole.
• Korjab kokku pudeleid ja rämpsu

Igapäevaelu toetamine

Liikumine
Vaba aeg ja
Füüsiline Liikumine
väljaspool Hõivatus huvitegevu Elukoht Asjaajatervis
eluruumides
eluruume
s
mine

söögi
valmistamin söömine
e

3

2

0

enese
majapidamis eest
-toimingud hoolitsemi
ne

2

2

Abi saanud 10 kuud

Teenuskomponent
Personaalne toetus

Maht

Maksumus

16

345

26,5

452,5

10

231

33

1309

Kogemusnõustamine

6

240

Füüsilise aktiivsuse toetamine

17

379

22,5

352,5

28

655

159 tundi

3964 eurot

Sotsiaalsed suhted
Taastumine ja haigusega
toimetulek
Vaimse ja motoorse võimekuse
arend ja säilitamine

Vaba aeg ja huvitegevus
igapäevaelu toetamine
KOKKU

Lisette:

Millist abi on osutatud?

Abivajaduse hindamine
Sotsiaalsed Psüühika- Kognitiivne RiskiFüüsiline Liikumine Liikumine
suhted
häirega
võimekus käitumine
tervis
eluruumide väljaspool
toimetulek
s
eluruume
3
4
3
ei
4
3
4

Hõive

Elukoht

Rahadega
toimetulek

4

4

4

ISTE praktika
Teenuskomponent

• Intellektipuue
• Sügav liitpuue, 18 a
• Elab kodus koos vanematega
• Hakkab väljuma haridussüsteemist ja
hooldusõppelt.
• Vanemad suure hoolduskoormusega.

Söömine
ja söögi
tegemine
4

MajaEnese eest
pidamine hoolitsemin
e
4
3

Abi saanud 9 kuud
Maht

Maksumus

Teenuse planeerimine

2

60

Sotsiaalsed suhted

31

310

23,5

634,5

Vaimse ja motoorse võimekuse
arend. ja säilitamine
Füüsilise aktiivsuse toetamine
Teraapiad füüsilise tervise
toetamiseks

33

660

4,75

128,25

Vaba aeg ja huvitegevus

58,5

1170

Igapäevaelu toetamine

100,5

2010

253,25 tundi

4972,75 eurot

KOKKU

Mart

Millist abi on osutatud?

Abivajaduse hindamine
Sotsiaalsed Psüühikah Kognitiivne Riskikäitu Füüsiline
suhted
äirega
võimekus mine
tervis
toimetulek

2

1

1

jah

1

Liikumine Liikumine Hõivatus
eluruumide väljaspool
s
eluruume

0

0

1

Elukoht

0

Rahadega Söömine ja Majapidam Enese eest
toimetulek söögi
ine
hoolitsemi
tegemine
ne

0

0

0

0

ISTE praktika

Abi saanud 5 kuud

• Õpingud jäänud pooleli

Teenuskomponent

Maht

Maksumus

• Ravimite kasutamine ebaregulaarne,

Teenuse planeerimine

6

297,5

4,5

247,5

13,75

756,25

4,5

247,50

28,75

1548,75 eurot

• Psüühikahaigus
• 26 a

kõrvalmõjud ei meeldi
• On teinud juhutöid

Füüsilise aktiivsuse toetamine
Vaba aeg ja huvitegevus

• Viimasel ajal ei ole töötada suutnud
• Hetkel üksik

Igapäevaelu toetamine
KOKKU

Teenuskomponentide osutamise maht

10/2019-09/2021 andmed

Eluvaldkondade lõikes teenuskomponentide osutamise maht
2019-2021 I pa
andmetel

Teenusmudelis on 26 teenuskomponenti, mis hõlmavad 7 eluvaldkonda + pere toetamine + baastoetus.

10/2019-09/2021 andmed

Elukvaliteedi hindamine
Kõik Eestis osutatavad sotsiaalteenused on lähtuvalt oma eesmärgist ja sisust alati suunatud inimese
elukvaliteedi tõstmisele/säilitamisele (Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhis, 2018).

ISTE projektis kogutakse andmeid inimese elukvaliteedi hinnangu kaudu – 8 valdkonda + üldhinnang.
Üks võimalustest, et hinnata teenuse mõju ja sellega ka teenuse kvaliteeti.
Gigantesco, A., Giuliani, M., Quality of life in mentaal health services with focus on psychiatric rehabilitation practice, 2011. Rome, Italy
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22194070/
Vt ka Praxise 2017 a analüüsi aruannet: Pikaajalise hoolduse deinstitutsionaliseerimise mõju hindamise raamistik.
http://www.praxis.ee/wp-content/uploads/2017/10/DI_anal%C3%BC%C3%BCs_Praxis-2017_FINAL.pdf

Elukvaliteedi hinnangud perioodist 2019-2021

Elukvaliteedi on hinnanud paremaks

Elukvaliteedi hindamine kui teenuse mõju hindamine.
64%

Võrdlus 1. ja 2. hindamise tulemuste vahel.
77%

Mehed

Naised

Koostöö ja korraldus

KOHALIK OMAVALITSUS:
Teenusmudeli rakendamine oma piirkonnas
Klienditöö

Korralduslik tegevus

Abivajaduse märkamine ja seostamine
Toetusvajaduse hindamine
Teenuse osutamine: BAASTOETUS
tegevusplaani koostamine, elluviimine,
pidev personaalne tugi

• teenusmudeli rakendamise korraldamine oma
piirkonnas:
- töökorralduse määratlemine KOVis
- ISTE projekti juhtumikorraldaja tööle
- potentsiaalsete teenuseosutajate otsimine
- vajadusel hangete läbiviimine
- lepingulised suhted, teenuse hinnastamine
• Teenuse kättesaadavuse suurendamine ja
hinnakujundus
• Koostöö teiste valdkondadega,
nt tervishoiu-, haridusvaldkond

Teenuse osutamine: LISATOETUS
•
•
•
•

Sotsiaalsed suhted
Vaimne tervis
Füüsiline tervis
Hõivatus

•
•
•
•
•

Vaba aeg ja huvitegevus
Eluase
Igapäevaelu toetamine
Pere toetamine
Personaalne toetus

• Võrgustikutöö korraldamine ja juhtimine
• Jooksev korralduslik tegevus: arved, aruandlus
• KOV siseselt järelevalve projekti tegevuste üle
• Teenusmudeli arendamises osalemine
koostöös SKAga

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET:
Omavalitsuste toetamine ja nõustamine, rahastamine, lepingu tegevuste kontroll,
Info ja andmete kogumine ning analüüs

Koostöö osapooled omavalitsuses
Koostöösuhete loomisel osapooled:
 Toetust vajav inimene, tema lähedased
 Valla- või linnavalitsus
 Teenuseosutajad:
- baastoetuse osutaja(d) (BTO)
abivajajale pidevat toetust osutav teenuse osutaja. BTO vastutab teenuse planeerimise ja plaani elluviimise tagamise eest.

- lisatoetuse osutajad (LTO)
teenuse osutaja, kes osutab inimesele teenuskomponente (tegevusi) lisatoetuse valdkonnast.
sh tänased erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste jm sotsiaalteenuste osutajad, aga ka kogukonnateenuste osutajad

 Partnerid teistest valdkondadest ja kogukonnas tegutsevad organisatsioonid, nt haridusasutused,
perearst, politsei jm

Korraldus omavalitsuses lähtub piirkondlikust eripärast
Teemad, mis vajavad läbi mõtlemist:





Töökorraldus omavalitsuses? Juhtumikorraldaja?
Kes tegeleb abivajaduse hindamisega?
Kes tegeleb baastoetuse osutamisega, kas üks või mitu?
Kes on võimalikud lisatoetuse komponentide osutajad?

 Kas puuduolevaid teenuskomponente otsida teistest piirkondadest või arendada kohapeal?
 Kas midagi on võimalik teha koos naabritega?
 Teenuskomponentide hinnastamise põhimõtted?
 Kuidas toimub infovahetus KOVi ja BTO vahel?
 Kogukonna informeerimine ja kaasamine, info kodulehel? Kogukonna ressursside kasutamine?

Teenuse osutamiseni jõudmine
Projekti tegevuste ettevalmistus, koostöökokkulepped, abivajajate
märkamine/seostamine, projekti kaasamine ja hindamine kuni 1.-3.
kuud.
Teenuse osutamiseni jõutakse enamasti 3.-4. kuul.
Kiiremini on alustatud teenuse osutamisega KOV hallatavates
asutustes.
Pikem alustamise aeg, kui võetakse tööle uus töötaja.
 Projektis on teenuskomponente osutanud kokku 76 erinevat
teenuseosutajat.

seisug 30.06.2020

Rahastus
Projekti eelarvest kaetakse kohalikus omavalitsuses teenusmudeli
katsetamisega seotud tegevuste kulud, sh
abivajajatele reaalselt osutatavate teenuskomponentide maksumus
teenusmudeli koordineerimisega seotud kulud.

Teenusmudeli koordineerimise maksumus
• Teenusmudeli koordineerimise tasu makstakse KOVile proportsionaalselt,
lähtudes KOV teenusesaajate arvust.
Näide teenusmudeli koordineerimise tasu ülemmäär 50 teenusesaaja kohta on
2045 eurot kuus, millest kuni 10% võib kasutada alapunktides b)-e) loetletud
kulude katmiseks.
a) töötajate töötasu ja tööjõumaksud (juhtumikorraldaja palgafond)
b) büroo- ja sidekulud;
c) ruumide rendi- ja kommunaalkulud;
d) pilootprojekti tegevustega seotud transpordikulud;
e) projekti koolitustel jm üritustel osalemiseks vajalikud majutuskulud.

Teenuskomponentide maksumus
• SKA tasub KOVile projekti kaasatud abivajajatele reaalselt osutatud
teenuskomponentide maksumuse KOV poolt SKAle esitatud arvete alusel.
• Summaarselt ei tasuta KOVile pilootprojekti vältel teenuskomponentide
maksumuse eest rohkem kui KOV ja SKA vahel sõlmitud koostöölepingus
fikseeritud maksimaalmäärani.
• Piirhinnaga teenuskomponendid:
 Intervallhoid
 Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas

Töökorralduse üldpõhimõtted
 Projektis osalevate omavalitsuste jaoks tugi ja nõustamine - konkreetne kontaktisik,
koordinaator.
 Regulaarne kogemuste vahetamine
- kord kvartalis kogemusseminarid (järgmine toimub märts 2022)
 KOV on oma tegevuses autonoomne.

Tänan!

Korralduslik tegevus ja
aruandlus
Katrin Kalda ja Mairi Lilleleht
06.01.2022

• Lepingu vormid
• Arve
• Kodulehe info
• Teavitusnõuded
• Edasised tegevused
https://sotsiaalkindlustusamet.ee/iste

KOV nimi

2022 ISTE koordinaator-nõustaja
ja koordinaator

Harku vald

Katrin Kalda

Kehtna vald

Katrin Kalda

Otepää vald

Katrin Kalda

Rõuge vald

Katrin Kalda

Valga vald

Katrin Kalda

Järva vald

Mairi Lilleleht

Paide linn

Mairi Lilleleht

Põltsamaa vald

Mairi Lilleleht

Viljandi linn

Mairi Lilleleht

Vorm 3.1.Ankeet projekti sisenemisel
Vorm 3.2.Ankeet projektist väljumisel
• Projektis osalejate kohta täidetakse sisenemisel ja
väljumisel ankeet.
• Sisenemise ankeedil on inimese või tema seadusliku
esindaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
• Edasta digitaalselt ja isikuandmete töötlemise
nõudeid järgides jooksvalt ja esimesel võimalusel
SKA-le projekti siseneja ankeet ning projektist
väljumisel väljumise ankeet.
Ankeedid on oluline saata hiljemalt järgneva kuu 7. kuupäevaks.

(Lisa 4_Pilootprojekti kirjeldus. Punkt 3.1. )

Vorm 3.3.Hindamisvahend
• KOV kasutab inimese toetusvajaduse hindamiseks
projekti hindamisvahendi vormi.
• Projektis osaleva inimese toetusvajaduse hindamine
viiakse läbi esimesel võimalusel pärast inimese
projekti sisenemist, kuid mitte hiljem kui 30
kalendripäeva jooksul ankeedi täitmise kuupäevast
alates.
(Lisa 4_Pilootprojekti kirjeldus. Punkt 3.1.)

Vorm 3.4.Tegevusplaan
• KOV seostab inimese baastoetuse osutajaga ja
tagab, et koostöös inimesega alustatakse teenuse
planeerimist.
• Hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul valmib inimesele
tegevusplaan.
• Tegevusplaani võib hiljem vajadusel muuta ja
täpsustada.
(Lisa 4_Pilootprojekti kirjeldus. 3.1. ja 4.4)

Vorm 3.5.Teenuse osutamise andmestik
• KOV jälgib, et teenuskomponentide osutamine on
dokumentaalselt tõendatud ja vajadusel SKA-le
esitatav.
• Andmestik kajastab teenuskomponentide osutamise
tegevusi ja on teenuseosutaja poolt allkirjastatud.
• Igakuiselt edastatakse info teenuseosutajatelt KOV
juhtumikorraldajale, kes kannab andmed vormile 3.8
„KOV_Teenuskomponentide andmekogu“.
(Lisa 4_Pilootprojekti kirjeldus. Punkt 3.1. ja 4.5)

Vorm 3.6.Elukvaliteedi hinnang
• Elukvaliteedi hinnang on vajalik täita koheselt, kui
inimene on baastoetuse osutaja juurde suunatud.
• Elukvaliteedi hinnang täidetakse osaleva inimese
poolt teenuse planeerimisega alustamisel ning
edaspidi regulaarselt peale aasta möödumist ja/või
projektist väljumisel (baastoetuse osutaja).
• Korduvad elukvaliteedi hinnangud, abivajaduse
muutused ja sellest lähtuvad tegevusplaani muutused
fikseeritakse tegevusplaanis.
(Lisa 4_Pilootprojekti kirjeldus. Punkt 3.1. ja 4.4)

Vorm 3.7. Elukvaliteedi hinnang_koondandmed
• KOV kogub ja koondab jooksvalt inimese poolt
täidetud elukvaliteedi hinnangu andmed
tabelisse „Elukvaliteedi hinnangute
koondandmed_xls“
• Edastab need SKA-le hiljemalt projekti
lõppedes või jooksvalt projekti perioodil SKA
soovil.
(Lisa 4_Pilootprojekti kirjeldus. Punkt 3.1. )

Vorm 3.8.Teenuskomponentide andmekogu
• KOV kontrollib teenuse osutamise andmestikes
oleva info vastavust hinnakirjadele.
• Koondab kokku teenuse osutamise info ja
andmed teenuskomponentide andmekogusse.
• KOV esitab igakuiselt 7. kuupäevaks SKA-le
isikupõhise teenuskomponentide andmekogu.
• Edastamine SKAle läbi DVK (DHX)
info@sotsiaalkindlustusamet.ee

Vorm 3.9. Kokkuvõttev hinnang
• Baastoetuse osutaja koostab inimesele kokkuvõtva
hinnangu projekti tegevuste lõppedes, inimese
teenuse vajaduse lõppedes, inimese projekti
tegevuste katkestamisel või teenusmudeli tegevuste
kontrolli käigus KOV-i soovil.
(Lisa 4_Pilootprojekti kirjeldus. Punkt 3.1. )

Arve
• Tasumise eelduseks on nõuetekohase andmekogu
esitamine.
• Eraldi ridadel koordineerimise tasu ja eelmise kuu
teenuskomponentide maksumuste summa.
• Esitada SKAle e-arvena.
• Arvele märkida lepingu number ja konkursi nimetus
(konkurss „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli
rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022“, projekti kood
T30-S1KAITSTOO-1213 )

Omavalitsuse kodulehel projekti info
• Ajakohane teenuskomponentide nimekiri
• Kõikide teenuskomponentide hinnakirjad - nii KOV-i,
tema hallatava asutuse, samuti sisse ostetavate
teenuskomponentide.
• Kodulehele projekti juhtumikorraldaja
kontaktandmed.
(Lisa 4_Pilootprojekti kirjeldus. Punkt 3.1.)

ESF teavitusnõuded
• Tuleneb Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrusest nr
146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse
andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest
rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu
osalusele viitamise nõuded ja kord“.
• KOVil, baas- ja lisatoetuse osutajate tegevuskohtadel
nähtavale teavitusplakat ning materjalidel,
infokandjatel ja kodulehtedel logod.

Edasised tegevused
• Infotund kord nädalas. Mis oleks teile sobiv aeg? Näiteks
kolmapäev 14-15.00 veebis.
• Regulaarne tugi ja nõustamine projekti tegevuste käima
lükkamiseks.
• Palun helistage ja kirjutage!
• Personaalsed kohtumised KOVides, sh:
 hindamise ja hindamisvahendi kasutamise praktiline koolitus
teenuskomponentide kasutamise ja abivajajate juhtumipõhised arutelud

Katrin Kalda koordinaator-nõustaja
katrin.kalda@sotsiaalkindlustusamet.ee
5385 4488
Mairi Lilleleht koordinaator
mairi.lilleleht@sotsiaalkindlustusamet.ee
5381 6831

Aktuaalsed teemad ja küsimused

Küsimused
 Kas on vorme ja näidiseid, nt hankekutse, mida kasutada?
 Mis nõuded on teenuse osutajatele?
Baas- või lisatoetuse teenuskomponente vahetult osutavad isikud peavad omama vastavasisulist pädevust või väljaõpet, mis
võimaldab osutada teenuskomponendi sisulisi tegevusi. Kui teenuskomponendi tegevuse teostajale on õigusaktides sätestatud
kvalifikatsiooni või haridusnõuded, peab KOV tagama teenuskomponente vahetult osutavate isikute vastavuse nõuetele (nt
kehtestama nõuded töötajate värbamisel ja/või nimetama nõuded lepingupartnerite hankimisel).

 Kas tulevad koolitused ankeedi ja aruandevormide täitmiseks?
 Kas baastoetuse osutajale peab hanke korraldama?
KOV-il tegevuseks on leida teenuskomponentide osutajad lähtudes olemasoleva konkurentsi ning raha otstarbeka ja säästlikuma
kasutamise põhimõtetest, viies vajadusel läbi riigihanke(d), kooskõlas riigihangete seaduse ja asutuse hankekorraga.
Alla 300 000 € sotsiaalteenuse ostu puhul on tegemist alla sotsiaalteenuste riigihanke piirmäära hankega, mida ei pea läbi viima riigihangete registris ja
mille tellimise kord on sätestatud KOV hankekorras.

Kontaktid SKAs
projektijuht Katrin Tsuiman

katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5886 7716

koordinaator-nõustaja Katrin Kalda

katrin.kalda@sotsiaalkindlustusamet.ee

koordinaator Mairi Lillemets
mairi.lillemets@sotsiaalkindlustusamet.ee

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

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

