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Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli katsetamine 2019-2022
Pilootprojekti 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

Täna sihtgruppi abistavad teenused:

Inimesele pannakse teenus kokku tegevuskomponentidest

Rehabilitatsiooniteenused:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isikukeskne erihoolekande teenusmudel

Tegevusterapeudi teenus
Loovterapeudi teenus
Sotsiaaltöötaja teenus
Psühholoogi teenus
Eripedagoogi teenus
Logopeedi teenus
Füsioterapeudi
teenus
(riigi
korraldus)
Kogemusnõustaja teenus
Arsti teenus
Õe teenus

Rehabilitatsiooniteenused

Tegevuskomponente
osutavad spetsialistid:
KOV teenused:
Erihoolekandeteenused:
•
•

Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus päevaja nädalahoiuteenusena
(riigi korraldus)
Töötamise toetamise teenus
Toetatud elamise teenus
Kogukonnas elamise teenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus,
sh 4 alaliiki

Erihoolekandeteenused
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koduteenus
Väljaspool kodu osutatav
üldhooldusteenus
Tugiisiku teenus
Täisealise isiku hooldus
Isikliku abistaja teenus
Varjupaiga teenus
Turvakodu teenus
Sotsiaaltransporditeenus
Eluruumi tagamine
Võlanõustamisteenus

KOV teenused

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tegevusjuhendaja
Tugiisik
Sotsiaaltöötaja
Psühholoog
Loovterapeut
Muusikaterapeut
Füsioterapeut
Tegevusterapeut
Hooldaja
Vaimse tervise õde
Arst
Käitumisterapeut
Kogemusnõustaja
Vm kogukonna liige

Tegevuskomponendid 7 valdkonnas:
• Teenuse planeerimine ja elluviimise tagamine
• Välise spetsialisti konsultatsioon
• Sotsiaalsete suhete toetamine
• Taastumise ja haiguse toimetuleku toetamine
• Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja
säilitamine
• Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
• Kogemusnõustamine
• Riski- ja probleemse käitumise juhtimine
• Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus
• Füüsilise aktiivsuse toetamine
• Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
• Liikumise toetamine: eluruumides või väljapool
eluruume
• Töötamise toetamine
• Töö- või rakendustegevuse toetamine
kohandatud keskkonnas
• Õppimise toetamine
• Rakendus kogukonnas
• Vaba aja ja huvitegevuse toetamine
• Toetus elukoha vahetusel
• Igapäevaelu toetamine
• Ettevalmistus iseseisvumiseks
Pere toetamine
KOV teenuste tegevused (vajadusel lisanduvad)

Klienditöö ISTE teenusmudelis

Eesti sotsiaalkaitse
põhimõtteid järgides

Väljumine projekti
tegevustest
Abivajaduse
märkamine
ja seostamine

Abivajaduse
hindamine

Teenuse
osutamine

Teenuse
planeerimine

ISTE juhtumikorraldaja KOVis
Baastoetuse teenuseosutaja
KOV koostöö eri valdkondade
spetsialistidega, sh:








teenuseosutajad
perearstid, eriarstid
koolid, lasteaiad
politsei, ohvriabi
SKA, Töötukassa
kogukond: KÜ, naabrid
pere, inimene ise

Lisatoetuse teenuseosutajad
 andmete kogumine
varasemate hindamiste
kohta + info inimeselt,
hindamisinstrumendi
täitmine

 järjepidev personaalne tugi

 hindamine 7
eluvaldkonnas

 vajadusel välise eksperdi
kaasamine

 tegevusplaani koostamine
ja jälgimine

 teenuskomponentide
kombineeritud osutamine,
nö rätsepatööna teenuse
kokkupanemine osadest
 tunnipõhine arvestus

Sotsiaalteenuste
kvaliteedi
põhimõtteid
järgides

Baastoetuse teenuskomponendid
 Teenuse planeerimine ja plaani elluviimine – toetusvajaduse terviklik ja järjepidev hindamine:
 Vajadusel välise spetsialisti konsultatsioon teenuse planeerimiseks

Lisatoetuse valdkonnad ja teenuskomponendid
 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

 Elukoht:
•

Toetus elukoha vahetamisel

 Sotsiaalsed suhted:
•

Sotsiaalsete suhete loomise/säilitamise toetamine
(lähedaste, sõprade, laste või vanematega)

 Hõivatus:
•
•
•
•

Töötamise toetamine;
Töö- vm tegevuse toetamine spetsiaalselt
kohandatud keskkonnas;
Õppimise toetamine;
Rakendus kogukonnas

 Vaba aeg ja huvitegevus:
•

Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

 Igapäevaeluga toimetulek:
•
•

Igapäevaelu toetamine;
Ettevalmistus iseseisvumiseks

Eluvaldkondade ülene teenuskomponent
 Personaalne toetus:
• kriisiolukordade lahendamine,
juhendamine ja nõustamine
erinevates valdkondades

 Pere toetamine:
•
•
•
•

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

Teenusmudelit katsetavad KOVid ja nende teenuskohad
Omavalitsus

Maakond

Kohtade arv

Ida-Eesti
Jõhvi vald
Kohtla-Järve linn
Lüganuse vald
Mustvee vald
Tapa vald
Väike-Maarja vald

Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
Ida-Virumaa
Jõgevamaa
Lääne-Virumaa
Lääne-Virumaa

10
40
10
30
10
10

Lõuna-Eesti
Tartu linn
Antsla vald

Tartumaa
Võrumaa

50
15

Läänemaa
Pärnumaa
Pärnumaa
Pärnumaa

30
13
50
30

Harjumaa
Harjumaa
Harjumaa
Harjumaa
Järvamaa
Raplamaa
Raplamaa

20
10
10
130
30
25
55

Lääne-Eesti
Haapsalu linn ja
Lääne-Nigula vald
Põhja-Pärnumaa vald
Pärnu linn
Tori vald
Põhja-Eesti
Jõelähtme vald
Kose vald
Raasiku vald
Tallinn
Türi vald
Kohila vald
Rapla vald

seisuga 30.06.2021

Projektis osalejad ja ISTE teenusmudeli piloteerimise kulud

10/2019 - 06/2021 andmed

 30.06.2021 seisuga osaleb projektis 547 abivajajat,
kokku on ISTE pilooti tulnud üle 660 inimese.
 Keskmiselt on teenuskomponentide maksumus ühe
inimese kohta ca 450 eurot/kuus.

ISTE projekti kulud KOVides kokku 2 105 585 eurot, sh
- projekti koordineerimise tasu 321 457 eurot (~15%),
- teenuskomponentide maksumus 1 784 108 eurot (~85%).

Eluvaldkondade lõikes teenuskomponentide osutamise maht
2019-2021 I pa
andmetel

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

Mis võimalusi annab ISTE projekt teenuseosutajatele?
 Teenuse osutamine nö rätsepatööna, paindlikult abivajaja terviseolukorda jm arvestades
 Kiire abistamise võimalus
 Terviklik vaade üle kõigi eluvaldkondade, mitmekesine valik teenuskomponente ja nende kombineerimine
 Teenuseosutajal on soovi korral võimalik keskenduda „oma“ sihtrühmaga tegelemisele
 Vajaduspõhiselt saab toetada ka psüühilise erivajadusega inimeste lähedasi, pereliikmeid
 ISTE KOVides on märgatud ja kaasatud palju uusi abivajajaid, kes ei ole varem erihoolekande- ega sotsiaalse
rehabilitatsiooni teenuseid kasutanud.
 Projektitöö käigus arenevad koostöösuhted, mis toetavad teenuseosutaja tegevusi ka edaspidi
 Rahastus: teenuseosutajal on teenuse hinnastamisel paindlikud võimalused oma vajadusi arvestades
 Hea võimalus osaleda uudset mõtteviisi rakendavas sotsiaaltöö praktikute kogukonnas,
kaasarääkimise võimalus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste arendamisel

Kelle poole KOVis pöörduda, kui on huvi ISTE mudeli katsetamises osaleda?
Kohalik omavalitsus

ISTE juhtumikorraldaja KOVis

E-mail

Antsla vald

Malle Kodu

malle@antsla.ee

Haapsalu linn ja
Lääne-Nigula vald

Krista Levina
Maarika Maripuu

krista.levina@haapsalulv.ee
maarika.maripuu@laanenigula.ee

Jõelähtme vald

Anne Jegorova

Anne.Jegorova@joelahtme.ee

Jõhvi vald

Pille Rüütel

Pille.rüütel@jõhvi.ee

Kohila vald

Triin Voodla

Triin.voodla@kohila.ee

Kohtla-Järve linn
Kose vald

Kaire Põlgaste
Natalia Kallas
Merike Pihla

Kaire.polgaste@kjlv.ee
Natalia.kallas@kjlv.ee
Merike.pihle@kosevald.ee

Lüganuse vald

Anne Rembel

Anne.rembel@lyganuse.ee

Mustvee vald

Tiina Tuur

Tiina.tuur@Mustvee.ee

Põhja-Pärnumaa vald

Anneli Kaljur

Anneli.kaljur@pparnumaa.ee

Pärnu linn

Liisa Saks

Liisa.saks@pärnu.ee

Raasiku vald

Juta Asuja

Juta.asuja@raasiku.ee

Rapla vald

Katrin Nugis

Katrin.nugis@rapla.ee

Tallinna linn
Tapa vald

Cristin Kelder
Maarika Maasikas-Tõkke
Monika Martin

Cristin.kelder@tallinnlv.ee
Maarika.maasikas-tokke@tallinnlv.ee
Monika.martin@tapa.ee

Tartu linn

Eda Runthal

Eda.Runthal@raad.tartu.ee

Tori vald

Eda Mirk

Eda.mirk@torivald.ee

Türi vald

Ingrid Hiis

Ingrid.hiis@tyri.ee

Väike-Maarja vald

Kersti Sepp

Kersti.sepp@v-maarja.ee
Kontaktisikud 10/2021 seisuga

Kontaktid SKAs
projektijuht Katrin Tsuiman

katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5886 7716

koordinaator Pille Soonmann

pille.soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5385 4488

Tallinn, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Kohila vald, Kose vald, Türi vald,
Kohtla-Järve linn, Lüganuse vald, Haapsalu ja Lääne-Nigula vald, Tori vald

koordinaator Jana Laanemets

jana.laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5309 4241

Rapla vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Jõhvi vald, Mustvee vald,
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Antsla vald, Tartu linn

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

ISTE projekti konkurss 2022. aastaks, KOVidele
 rahaline maht kuni 3,4 milj eurot
 periood 2022
 projekti raames osutatakse teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele;
 konkurss on jaotatud kolmeks osaks, st teenusekohad on ära jagatud kolme piirkonna vahel:
Piirkond

Maakonnad

Kesk- ja Ida-Eesti

Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Järvamaa, Viljandimaa, Jõgevamaa
Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa
Saaremaa, Põlvamaa, Tartumaa
Valgamaa, Võrumaa
Harjumaa, Raplamaa

Lääne-ja Lõuna-Eesti
Põhja-Eesti

 Taotluste esitamise tähtaeg: 08. oktoober, 2021 kell 11:00.

Teenuskohtade arv
(projektis kokku 700)
180
250
270

Tänan!

