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Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli piloteerimine 

Augustis kuulutati välja konkurss kohalike omavalitsuste leidmiseks, kes katsetaksid uut 
isikukeskset teenusmudelit psüühilise erivajadusega inimeste toetamisel:

 teenusmudeli piloteerimine kestab kuni 2021. aasta lõpuni;

 konkursi rahaline maht kuni 7,4 miljonit eurot;

 projekti raames osutatakse teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele.

I konkursivooru tulemused:
 koostöölepingud sõlmiti 8 omavalitsusega (sh 1 leping ühistaotlejatega);

 jaotati 195 teenusekohta;

 lepingute rahaline maht kokku ca 2 miljonit eurot.



Erihoolekande teenusmudeli piloteerimises osalevad KOVid

KOV Maakond Teenusekohti
Tallinn Harjumaa 50
Kose vald Harjumaa 10
Jõelähtme vald Harjumaa 5
Kohila vald Raplamaa 50
Kohtla-Järve linn Ida-Virumaa 40
Lüganuse vald Ida-Virumaa 10
Haapsalu linn ja 
Lääne-Nigula vald

Läänemaa 30

I konkursivoor, 2019



Pilootprojekti sisu

Tegevuskomponentide põhine lähenemine inimeste abistamisel:

psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatav 

abipakett moodustub just selle abivajaja toetamiseks vajalikest 

tegevustest (ehk teenuskomponentidest);

Senisest erinev korraldusmudel:

psüühilise erivajadusega inimeste abi ja teenuseid korraldab kohalik 

omavalitsus.



Teenuseosutajate roll EHK teenusmudeli piloteerimisel

KOV korraldab abi osutamist, leiab vajalikud teenuskomponentide osutajad
Teenust osutavad erinevad teenuseosutajad:  

 Baastoetuse osutamine 
kas mõne kitsama sihtrühma abivajajatele või 
kõigile KOVis. 

 Lisatoetus eri eluvaldkondade lõikes:  

• Personaalne toetus
• Sotsiaalsed suhted
• Vaimne tervis 
• Füüsiline tervis
• Hõivatus 

• Vaba aeg ja huvitegevus 
• Eluase
• Igapäevaeluga  

toimetulek 
• Pere toetamine



Ootused ja soovitused teenusepakkujatele  

 Võimalus olla KOVile partneriks teenusmudeli piloteerimisel – pakkuda 
end teenuskomponente osutama, konkreetse sihtrühmaga tegelema 
arvestades oma eripära

 Ekspertteadmised mingis valdkonnas või mõne sihtrühmaga 
tegelemisel

 Teha koostööd teiste teenusepakkujatega

 Võimalik kaasa rääkida teenuse rahastusmudeli kujundamises

 Mõelda tegevustele, mitte teenusele

 Tasub olla proaktiivne ja võtta omavalitsustega ühendust, et võimalusi 
arutada! 



Tulekul on II konkursivoor...

... kohalike omavalitsuste leidmiseks, kes uut isikukeskset teenusmudelit katsetaksid:

 konkursivooru rahaline maht kuni 5,4 miljonit eurot;

 jagamisele läheb 500 teenusekohta;

 teenusekohad on jagatud nelja piirkonna vahel, st konkurss on jaotatud neljaks osaks;

 teenusmudeli piloteerimine kestab kuni 2021. aasta lõpuni.

 II konkursivoor kuulutatakse välja novembri algul.
 Taotluste koostamiseks aega 2 kuud, taotluste esitamise tähtaeg jaanuari algul.

 II vooru edukad taotlejad saavad isikukeskset teenusmudelit piloteerima asuda veebruarist.



Info pilootprojekti kohta SKA kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/projektid

Konkursi info SKA kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked

Projektijuhid:

Kärt Saarsen
Kart.Saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee
tel 5334 0328

Pille Soonmann
Pille.Soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee 
tel 5385 4488
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