
Teenuskomponendi andmekogu täitmise juhis 
 

1. Tööleht – Toetusvajadus 
 
Toetusvajaduse lehele kantakse osaleja, kui ta on sisenenud projekti ja talle on tehtud esmane 
hindamine, osaleja jääb toetusvajaduse lehele projekti lõpuni (ei kustutata ära, kui osaleja väljub 
projektist). Kui inimene siseneb projekti aga hindamise staadiumis katkestab, siis täida isiku 
andmed ja lisa märkused lahtrisse täpsustuse (hindamist ei toimunud, hindamine katkes). 
 

Üldandmed 

Isikukood Osaleja isikukood 

Eesnimi Osaleja eesnimi 

Perekonnanimi Osaleja perekonnanimi 

PH/IP 
Märgi, kui osalejal on psüühikahäire - PH, 
intellektipuue - IP või mõlemad - PH/IP 

Tööhõive staatus (sh õppimine) sisenemisel Info vormilt „Ankeet projekti sisenemisel“ 

Tööhõive staatus (sh õppimine) väljumisel Info osalejalt 

Esmamärkamine Info vormilt „Ankeet projekti sisenemisel“ 

KOV teenus enne projekti sisenemist Info STAR-ist 

Sotsiaalsed suhted 

Märgi inimese toetusvajaduse astme number vormilt 
„Hindamisvahend“ (vt veerud DZ-FD) . 
Näiteks:  
Sotsiaalsed suhted – 3,  
Füüsiline tervis – 2 jne. 
 
NB! Riskikäitumise lahtris märgi hindamisvahendis 
valitud vastuste numbrid (valikvastused 1-9), kui 
esineb mitu riskikäitumist, siis märgi mitu numbrit ja 
eralda need komaga. Kui riskikäitumist ei esine, siis 
märgi EI.    
1-Enese hooletusse jätmine 
2-Ennast kahjustav käitumine  
3-Agressiivsus/ vägivaldsus/vaenulikkus  
4-Risk lastele või teistele, kes on inimesest sõltuvad 
5-Ärakasutamine teiste inimeste poolt 
6-Sõltuvus alkoholist vm ainetest 
7-Raskesti mõistetava käitumise esinemine 
8-Lootusetus, jõuetus ja motivatsiooni puudumine 
9-Oht teiste inimese varale 
 
  

Vaimne 
tervis 

haigusteadlikkus ja raviplaani järgimine 

psüühikahäirest tulenev mõju käitumisele ja 
tegevusele 

kognitiivne võimekus 

riskikäitumine 

Füüsiline tervis 

Liikumine eluruumides 

Liikumine väljaspool eluruume 

Hõivatus 

Vaba aeg ja huvitegevus 

Elukoht 

Igapäevaelu 
toetamine 

asjaajamine 

söögi valmistamine 

söömine 

majapidamistoimingud 

enese eest hoolitsemine 

Märkused 

 
 
Lisa märge inimese lahkumise, hindamise kohta või 
muu info, mida pead vajalikuks 

 
  



2. Töölehed – Kuu (jaanuar, veebruar, märts jne.) 
 
Osaleja kajastub kuu aruandluses esimest korda, kui ta saab esimest korda teenus-
komponente. Kui mõni kuu on tegevustes paus ja teenuskomponente ei osutata, siis osaleja 
kajastub kuu aruandluses ikkagi aga teenusekomponente ei märgita.  
Osalejat ei kanta enam kuu aruandluse lehtedele, kui ta on projektist väljunud. Kui isik lahkus 
projektist kuu keskel, siis kajastub ta veel väljunud kuu aruandel. 
 

Üldandmed 

Isikukood Osaleja isikukood 

Eesnimi Osaleja eesnimi 

Perekonnanimi Osaleja perekonnanimi 

Kuu 
Märgi, kui osalejal on psüühikahäire - PH, intellektipuue - IP või 
mõlemad - PH/IP 

KOV KOV nimi 

BTO BTO nimi 

Baastoetus 
või Lisatoetus 

Teenusekom
ponendi 
nimetus (nt 
Sotsiaalsed 
suhted) 

Maht 
Info vormilt Teenuse osutamise andmestik. Märkida kogu kuu 
lõikes osutatud tundide maht 

Tunni hind € 
Info baastoetuse osutaja hinnakirjast. Antud teenuskomponendi 
ühe tunni hind eurodes. 

Maksumus Siin lahtris on olemas valem, ära seda lahtrit täida 

TK pakkuja 
Märgi asutus, kes antud teenuskomponenti pakkus (nt MTÜ 
Kodune Keskus) 

TkVO 
TkVO - teenuskomponendi vahetu osutaja (isiku ametinimetus, 
kes teenuskomponenti pakkus) 

 
 

3. Tööleht - Aasta kokku 
 
Leht sisaldab valemeid, kõik andmed täituvad sellel lehel automaatselt. Info koondub isikukoodide 
järgi, ole tähelepanelik, et „ kuu“ lehel on isikukood alati õige (ka tühik koodi järel muudab seda).  
„Aasta kokku“ lehele ära kirjuta, muidu valemid kustuvad ning ei kajasta enam aasta 
kokkuvõtvaid andmeid!  
 
Tabel kajastab: 

Isikukood Osaleja isikukood 

Eesnimi Osaleja eesnimi 

Perekonnanimi Osaleja perekonnanimi 

KOV KOV nimi 

BTO BTO nimi 

Projekti tegevusi saanud kuude arv Näitab, mitu kuud osaleja on saanud projektis olles tegevusi 

Teenuskomponentide arv kokku Näitab, mitu erinevat teenuskomponenti on osalejale pakutud 

Teenuskomponentide maht kokku Kogu aasta jooksul pakutud teenuskomponentide kogumaht 

Teenuskomponentide maksumus 
kokku Kogu aasta jooksul pakutud teenuskomponentide kogu maksumus 

Teenuskomponendi 
nimetus (nt 
Sotsiaalsed suhted) 

Maht Kogu aasta jooksul pakutud antud teenuskomponendi kogumaht 

Maksumus Kogu aasta jooksul pakutud antud teenuskomponendi kogu maksumus 

 
2023-2024. aastal on hinnapiiriga teenuskomponentideks teenuskomponent „Intervallhoid“, 
„Töötamise toetamine“ ja „Töösarnase  või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud 
keskkonnas“. Nende puhul värvub aasta kokku töölehel vastava komponendi maksumus lahter 
punaseks kui kasutatud on 9 kuu piimäär. 


