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Erihoolekande teenuskohad
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Toetavate
erihoolekandeteenuste
arv on suurenenud 2660
koha võrra
Ööpäevaringse
erihooldusteenuse
kohtade arv on
aastatega vähenenud
192 teenuskoha võrra

Erihoolekande rahastus 2020
Teenus
Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus (autistid)
Töötamise toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus (6-ne peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus (autistid)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele (6-ne
peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega
inimesele
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga psüühikahäirega
inimesele (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumääruse alusel
Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiuteenus
Üldhooldusteenuse kulude katmine
Omaosaluse puudujääva osa hüvitamine

Prognoositav kulu teenusele 2021.
aastal
4 738 442 €
258 442 €
1 092 584 €
3 055 382 €
3 691 465 €
4 299 225 €
5 799 491 €
3 114 336 €
0€
1 621 470 €
2 726 471 €

Täidetud teenuskohtade arv
01.09.2021 seisuga
2492
17
690
1135
649
1695
0
396

346 041 €
420 046 €
857 895 €
2 307 930 €
2 324 192 €
1 346 260 €
88 903 €

119
76
171
121

Erihoolekande hinnatõus 2021
Teenus
igapäevaelu toetamise teenus
igapäevaelu toetamise teenus (autistid)
töötamise toetamise teenus
toetatud elamise teenus
kogukonnas elamise teenus
Ööpäevaringne erihooldusteenus (ühiselamu tüüpi)
Ööpäevaringne erihooldusteenus (12- või 10-ne peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus (6-ne peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus (autistid)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele
(ühiselamu tüüpi)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele (12- või
10-ne peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega inimesele (6-ne
peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga
psüühikahäirega inimesele (ühiselamu tüüpi)
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse remissiooniga
psüühikahäirega inimesele (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumääruse alusel
Päeva- ja nädalahoiuteenus (F72, F73, F78, F79), max hind
Päeva- ja nädalahoiuteenus (F72, F73, F78, F79), max hind

Teenuse hind kuni
31.03.2021
155 €
1132 €
130 €
224 €
454 €
586 €
651 €
676 €
4252 €

Teenuse hind alates
01.04.2021
155 €
1 218 €
130 €
224 €
477 €
616 €
686 €
716 €
4 558 €

Hinnatõus
0%
8%
0%
0%
5%
5%
5%
6%
7%

878 €

5%

926 €

975 €

6%

1 033 €

1050 €

7%

1 119 €

863 €

5%

909 €

938 €
1966 €
1196 €
805 €

6%
5%
7%
7%

993 €
2 067 €
1 275 €
858 €

Hinnatõusu loogikad
1. Teenuste hindade tõusuks saadud 1 106 230 € on ette nähtud erihoolekandeteenuseid
pakkuvate töötajate (tegevusjuhendajad, hooldustöötajad, õendustöötajad) palga
tõstmiseks.
2. Kehtiv tervishoiuvaldkonna üleriigiline kollektiivleping jõustus tagasiulatuvalt
01.04.2021, millega seoses tõstetakse ka erihoolekandeteenuste maksimaalseid
maksumusi tagasiulatuvalt alates 01.04.2021 eesmärgiga võimaldada
erihoolekandeteenuse pakkujatel tõsta tagasiulatuvalt töötajate palkasid.
3. Sel korral ei tõsteta teenuse hinda kolme teenuse puhul: igapäevaelu toetamise
teenus, töötamise toetamise teenus ja toetatud elamise teenus. Nende teenuste kehtiva
maksimaalse maksumuse ja kulupõhise hinna vahe on praegu kõige väiksem ja teiste
teenuste maksimaalsed maksumused vajavad enam „järele aitamist“.

Kuidas lisaraha teenuseosutajani jõuab
Tagasiulatuv
alt alates
01.04.2021

Arvutame iga teenuseosutaja kohta välja summa perioodi
eest aprill-september 2021, mille osas lisaarve esitada.
Aluseks teenusel olnud inimeste arv ja hinnatõusu suurus.
Teenuseosutaja esitab SKA-le lisaarve hiljemalt
07.11.2021. Lisaarvel märgib õigusliku aluse viite (selle
saadame teile).
Oktoobrikuu eest saate esitada arve juba uue hinnakirja
alusel.

COVID-19 lisaeelarve meetmed ja nende kasutus (I)
Alates 03.05.2021 jõustusid sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määruse nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus,
kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“ muudatused, millega kaetakse
erihoolekandeteenuste osutajatele 1. märtsist 2021. a kuni 31. detsembrini 2021. a kulud, mis on seotud COVID-19 levikuga.
 IKV - maskid, respiraatorid, kindad, prillid, visiirid, põlled, kitlid, kätised,
mütsid, säärised ja desinfitseerimisvahendid;
 Psühhosotsiaalset töökeskkonda toetavad teenused - nt supervisioon,
kovisioon, coaching, mentorlus jm;
 Sidevahendid - tahvelarvuti, sülearvuti, telefon, veebikaamera, kõrvaklapid.

IKV
Psühhosots.
töökeskkonda
toetavad
teenused
Sidevahendid

MAI
JUUNI
JUULI
Esitatud
Esitatud
Esitatud
Summa
Summa
Summa
arved
arved
arved
3
1 330,5 €
8
6 966,35 €
0
0,00 €

AUGUST
SEPTEMBER
Esitatud
Esitatud
Summa
Summa
arved
arved
10
4 999,03 €
10
8 836,28 €

2

1 663 €

1

340 €

4

1 881 €

6

3 600,00 €

6

3 385 €

0

0€

5

1 727,80 €

0

0,00 €

5

3 043,32 €

4

2 842 €

COVID-19 lisaeelarve meetmed ja nende kasutus (II)
Lisaeelarve meetmed on teenuseosutajatel võimalik kasutada kuni detsembrini. Maikuus sõlmitud lepingu
lisa kohaselt on kulude hüvitamise eelduseks, et teenuseosutaja on teinud kulusid alates 01.03.2021 ja
osutanud perioodil 01.03.2021 kuni 07.12.2021 erihoolekandeteenuseid. Viimane e-arve kulude hüvitamiseks
tuleb teenuseosutajal SKA-le esitada hiljemalt 07. detsembril 2021.

Meetmed

Erihoolekandeteenuse osutajad
Maksimaalmäär
kokku

Kasutatud
summa

Veel
kasutada

IKV
Psühhosots. töökeskkonda toetavad
teenused
Sidevahendid

192 671,00 €

22 132,16 € 170 538,84 €

344 064,50 €

10 869,00 € 333 194,50 €

53 550,00 €

7 613,12 €

KOKKU

590 285,50 €

40 614,28 € 549 670,22 €

45 936,88 €

Tegevusjuhendajate täiendkoolitused (I)
 Toimetulek agressiivse käitumisega

http://verge.ee/tegevusjuhendajate-koolitusprogramm-2020-2021/

 Nõustamisoskuste koolitus erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks
alkoholsõltuvusega inimestega
https://luwi.ee/tasuta-taiendkoolitused-tegevusjuhendajatele/

 Raskesti mõistetava käitumise juhendamine
http://www.henk.ee/Koolitused

SKA-l on Euroopa Sotsiaalfondi toel võimalus koolitada 1330
tegevusjuhendajat.
Koolitused kestavad kuni 2022. aasta juunikuuni. 2021 septembri alguse
seisuga on koolitustel võimalik osaleda veel 822 tegevusjuhendajal ja üks
tegevusjuhendaja võib osaleda kõigil kolmel koolitusel.

Tegevusjuhendajate täiendkoolitused (II)
Palume tähele panna:

• Tegevusjuhendajate spetsiifiliste oskuste tõstmiseks suunatud koolitustel osalemise tingimuseks on
tegevusjuhendaja vastavus alates 01.01.2020 kehtivatele haridusnõuetele.
• Sihtrühma nõuetele vastavust kontrollime MTR-st.
• Kui tegevusjuhendaja ei vasta haridusnõuetele või asutus ei ole enda töötajaid MTR-s registreerinud, siis
tegevusjuhendajad koolitusel osaleda ei saa.
• HENK koolituse „Raskesti mõistetava käitumise juhendamine“ grupid on täitunud, kuid tasub ühendust võtta
ja panna ennast ootenimekirja.
• Verge koolitusele „Toimetulek agressiivse käitumisega“ ja Luwi koolitusele „Nõustamisoskuste koolitus tööks
alkoholisõltuvusega inimestega“ on vabu kohti ja järjest avatakse uusi gruppe. Verge ja Luwi on valmis tulema
ka asutustesse kohapeale, kui grupi täis saab.

Olge aktiivsed ja jälgige infot!

Aitäh!
Helen Tähtvere
helen.tahtvere@sotsiaalkindlustusamet.ee
Tel 5300 2295

