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Sissejuhatus
Heaolu arengukava 2016-20231 rakendusplaani järgi luuakse erihoolekandeteenustele uued
teenusesüsteemi alused kasutades teenusedisaini metoodikat, et kujundada
erihoolekandeteenused psüühilise erivajadusega inimese ja tema perekonna vajadustest
lähtuvalt ning tagada paindlikum korraldus. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel töötati
koostöös lepingupartneri Trinidad Consulting OÜ-ga, teenuse kasutajate, teenuseosutajate ja
teiste seotud huvigruppide esindajatega 2016-2017 aasta jooksul välja uus isikukeskne
komponendipõhine erihoolekandeteenuste teenusmudeli prototüüp.
2017. a mais alustas Sotsiaalkindlustusamet pilootprojektiga, et katsetada uut isikukeskset
vajaduspõhist teenusmudelit, kus psüühikahäire ja intellektipuudega inimestele ning nende
lähedastele korraldab vajalikku abi kohalik omavalitsus. Disaini tööprotsessi tulemustele
tuginedes on isikukeskse lähenemise puhul kõige otstarbekam hoida erihoolekandeteenuste
korraldaja ja vastutaja roll kohaliku omavalitsuse tasandil, mis asub inimesele kõige lähemal
ning omab paremat ülevaadet ja võimalusi kogukonnas olevate ressursside kaasamiseks, sh
kaasneb võimalus paremini korraldada suhtlust teenuse pakkujatega, kes osutavad piirkonnas
vajalikke teenuskomponente.
Teenusmudeli katsetamise perioodil tagati projektipartneritele teenusmudeli rakendamisel
toetus Sotsiaalkindlustusameti poolt. Toimusid kogemusseminarid mudeli katsetamisel
tekkinud küsimuste arutamiseks ja ühiste lahenduste leidmiseks, samuti regulaarse tagasiside
saamiseks. Projekti käigus said teenusmudeli tegevustest osa kokku 43 inimest, kellest 20
olid psüühikahäirega ja 23 intellektipuudega. Kuna üks projektis osalenud kohalik omavalitsus
ei suutnud oma 2-le psüühikahäirega inimesele leida mudeli kohaselt vajalikku baastoetuse
pakkujat ning neile inimestele ei osutatud ühtegi teenuskomponenti, siis edaspidi on
lõppraporti analüüsi aluseks võetud 41 inimest.
Lõppraport koosneb viiest peatükist, milles kirjeldatakse lühidalt katsetatud teenusmudeli
kontseptsiooni, projektis osalevaid omavalitsusi ja mudeli rakendamisel saadud tulemusi ning
kogemusi. Välja on toodud projektis osalenud inimeste koondprofiil riiklikult kehtestatud
sotsiaalsete riskigruppide kriteeriumite esinemise alusel ning neile osutatud teenusmudeli
tegevused. Projekti jooksul kogutud andmete põhjal on tehtud kokkuvõte projekti eesmärkide
saavutamisest ning mudeli katsetamisel ilmnenud probleemidest.
Esimeses peatükis on lühidalt kirjeldatud katsetatud teenusmudeli kontseptsiooni ja
rakendamise põhimõtteid. Teises peatükis on kirjeldatud projektis osalevaid omavalitsusi ning
milliste teenusmudeli tegevustega projektis osalenud inimesi toetati. Kolmandas peatükis on
välja toodud projekti eesmärgid ning lühikirjeldus, milliseid andmeid projekti käigus koguti.
Neljandas peatükis on välja toodud katsetatud teenusmudeli tagasiside KOV-idelt ning
takistused, mis ilmnesid katsetamise perioodi jooksul. Viiendas peatükis on kirjeldatud
andmete ja infovahetamisega seotud probleemkohti. Lõpparuandel on 2 lisa. Lisa 1-s on välja
toodud inimeste olukord peale pilootprojekti lõppu, lisa 2-s on kokkuvõte projekti lõpus tehtud
küsitlusest, kus projektis osalenud inimesed andsid subjektiivse hinnangu oma erinevatele
eluvaldkondadele.
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1. Lühiülevaade isikukeskse teenusmudeli prototüübist
Isikukeskse vajaduspõhise teenusmudeli katsetatav prototüüp on üles ehitatud abiosutamise
protsessi neljale põhietapile ehk moodulile. Moodulitele üles ehitatud abimeetmete
korraldusega tagatakse inimesele ja vajadusel tema lähedastele järjepidev üks tugipunkt
abimeetmete osutamisel erinevate valdkondade poolt. Inimesel on olemas toetus süsteemi
sisenemisel ja vastavalt toetusvajadusele on tagatud ühe tugipunkti poolt toetus süsteemis
liikumisel, kuigi abimeetmeid võivad osutada erinevad süsteemid. Seejuures korraldatakse
inimesele kõik vajalikud abimeetmed ühelt tasandilt. Seni on vajalikke abimeetmeid osutatud
erinevate teenussüsteemide poolt (vastavalt seadusele kas omavalitsuse sotsiaalhoolekanne,
riiklik rehabilitatsiooni - või erihoolekandeteenustesüsteem).
Katsetatav teenusmudeli prototüüp koosneb neljast abiandmisel vajalikust moodulist:
Moodul 0 – Esmane toetus; moodul 1 – Baastoetus; moodul 2* – Hädaabi toetus; moodul 2 –
Lisatoetus. Igas moodulis on kohustuslikud tegevused, mida täidavad vastava mooduli
tegevuste eest vastutavad spetsialistid.

Personaalne
tegevusplaan

Õigustatuse
tuvastamine

Teenuskomponentide
tabelist tegevused

Otsus, milline
baastoetuse pakkuja (TO)
valida

Joonis 1 Mooduli ja komponendipõhine teenusmudel
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Mooduli 0 – Esmane toetus – eesmärgiks on tagada inimesele ja tema lähedastele
teenusesüsteemi sisenemisel proaktiivne abi, informeeritus olemasolevatest
toetusvõimalustest ja õigustest. Läbi viiakse esmane toetusvajaduse hindamine
(tuginedes inimese kohta riiklikes süsteemides või varasematest hindamistest teada
olevale infole) tuvastamaks vajadust abimeetmete järele. Samuti teha hindamise
tulemustele tuginedes koos inimesega otsus järgmise mooduli (Baastoetus või
Hädaabi toetus) raames sobiva abimeetme pakkuja valikul.
Mooduli 1 – Baastoetus – eesmärgiks on tagada inimesele personaalne ja
usaldusväärne tugipunkt kogu teenusega seotuse perioodil, kes koordineerib
võrgustiku- ja koostööd teiste inimesele vajalike valdkondadega. Toimub personaalne
vajaduste ja tegevusvõime hindamine, mille alusel koostatakse personaalne
tegevusplaan. Baastoetuse pakkuja jälgib inimese muutuvaid vajadusi ning teeb





vajadusel muudatused inimsese personaalsesse tegevusplaani, mille alusel võivad
muutuda ka moodul 2 – Lisatoetuse teenuskomponendid.
Mooduli 2* – Hädaabi toetus – eesmärgiks on tagada inimesele (vajadusel tema
lähedastele) tema teenussüsteemi sisenemise faasis (nt kohe peale esmase toetuse
hindamist) kiirelt abi ebastabiilse olukorra stabiliseerimiseks. Abist keeldumise korral
pädev tugi inimese teenussüsteemist välja langemise vältimiseks ning tema lähedaste
toetamine, nõustamine, koolitamine (info jagamine haigusest ja teadlikkuse tõstmine)
abivajavale inimesele parema toe pakkumiseks.
Moodul 2 – Lisatoetus – eesmärgiks on pakkuda paindlikult teenuskomponentidest
koosneva
teenuspaketi
kujundamist,
valida
teenuseosutajaid
erinevate
teenuskomponentide osutamiseks ning kõiki eluvaldkondi kombineerides kaasata
ühtses süsteemis erihooldus-, rehabilitatsiooniteenuste ja kogukonna ressursid.

2. Piloodi planeeritud eelarve, osalenud kohalikud
omavalitsused ja teenusmudelit kasutanud isikud
Teenusmudeli katsetamiseks sõlmiti Sotsiaalkindlustusameti poolt lepingud riigihanke käigus
pakkumised teinud kaheksa erineva suuruse, võimekuse ja sotsiaalhoolekande korraldusega
kohaliku omavalitsusega (edaspidi KOV) erinevatest Eesti piirkondadest – Tallinna linn, Keila
linn, Haapsalu linn, Märjamaa vald, Võhma vald (alates 2018 a. Põhja-Sakala vald), Otepää
vald, Vändra vald (alates 2018 a. Põhja-Pärnumaa vald) ja Jõhvi vald.

Joonis 2 Pilootprojektis osalenud KOV-d
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Ühe KOV-i kohta sai projekti tegevustes osaleda üheaegselt maksimaalselt 5 inimest, kokku
oli planeeritud projektis osalema 40 inimest. Reaalselt osales projektis kokku 43 inimest,
kellest teenuskomponente osutati 41-le. 7 inimest väljus projektist enne projektiperioodi lõppu,
kuna ei vajanud enam teenusmudeli tegevusi või ei soovinud projekti tegevustes osaleda.
Teenusmudeli katsetamiseks KOV-i tasandi korraldusega oli planeeritud eelarvelisi vahendeid
364 968€, igal lepingupartnerist KOV-il oli eelarveks 45 621€. Teenuskomponentidele
planeeritud kogueelarve oli 356 568€ ning KOV-dele teenusmudeli tegevuste elluviimise ning
vajaliku aruandluse ja informatsiooni edastamise jaoks oli planeeritud eelarves 8 400€.
Projekti prognoositava eelarve koostamisel võeti aluseks, et umbes pooled projektis
osalejatest võivad olla madala kuni keskmise toetusvajadusega ning pooled keskmise kuni
suure toetusvajadusega. Suure toetusvajadusega inimesele oli projektis planeeritud
ööpäevaringse erihoolekandeteenuste (ööpäevaringse erihoolekandeteenuse sügava
liitpuudega isikule kuumaksumus ühe inimese kohta 744€) ja rehabilitatsiooniteenuste
rahastus (aastas 2323€ ehk ühes kuus 194€), kokku prognoositi orienteeruvalt ühe inimese
kohta kuus maksimaalselt 938€.
Tabelis 1 on välja toodud aastase projekti jooksul piloodi rakendamisel KOV-ide tegelikud
eelarvelised kulud teenuskomponentide osutamiseks.
Tabel 1 Eelarved KOV-ide lõikes pilootprojekti lõpuks.

KOV
Haapsalu linn
Jõhvi vald
Keila linn
Märjamaa
Otepää
Tallinn
Võhma linn (Põhja-Sakala vald)
Vändra alev (Põhja-Pärnumaa vald)

Inimeste arv
projektis

Planeeritud
eelarve

6
4
6
5
6
5
5
6

44 571,00 €
44 571,00 €
44 571,00 €
44 571,00 €
44 571,00 €
44 571,00 €
44 571,00 €
44 571,00 €

12 kuu tegelik
kulu
15 059,50 €
2 811,40 €
8 006,10 €
10 660,00 €
6 646,80 €
18 789,10 €
7 386,00 €
13 924,50 €

2.1 Projektis osalenud inimeste koondprofiil
Järgnevalt on esitatud projektis osalenud inimeste profiil tuginedes sotsiaalsete riskigruppide
riiklikult määratletud kriteeriumite esinemisele. Projektis osalesid intellektipuude ja/või
psüühikahäirega inimesed vanusevahemikus 18-60 eluaastat. Välja on toodud projekti
tegevuse alguses projekti sisenejate hõivatus, töövõime, puudeaste ning vanuselise
koosseisu võrdlus.


Hõivatus - Projektis osalenud inimestest suurim osakaal oli tööhõives mitteaktiivsetel
inimestel, kes moodustasid 58,5% osalejatest. 24,5% inimestest olid olnud töötud
rohkem kui 12 kuud, töötajaid ja õppijaid oli 7% ning alla 12 kuu töötuna oli kirjas 3%
projektis osalenud inimestest (vt Joonis 3).
Kui projekti sisenedes oli hõives mitteaktiivseid ja töötuid kokku 86% kogu osalejate
arvust, siis projekti lõpuks oli see arv vähenenud 64%-le. Õppijaid tuli juurde 7% ning
tööhõive suurenes 15 % võrra. (vt Joonis 4)
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3%

7%
7%

24,5%

58,5%

Mitteaktiivsed

Pikaajaline töötu (üle 12 kuu)

Töötu (kuni 12 kuud)

Töötav, sh FIE

Õppija
Joonis 3 Projektis osalenud inimeste hõivatus projekti sisenemisel

14%
41,5%
22%

3%

19,5%

Mitteaktiivsed

Pikaajaline töötu (üle 12 kuu)

Töötu (kuni 12 kuud)

Töötav, sh FIE, PKT, Kaitstud töö

Õppija
Joonis 4 Projektis osalenud inimeste hõivatus peale projekti lõppu
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Töövõime - Kõige rohkem oli projektis 80% töövõime kaotusega inimesi
moodustades 58,5% kogu osalejate arvust (vt Joonis 5).

3%
7%
19,5%

12%

58,5%

Töövõime kaotust ei ole määratud

60%

80%

90%

100%

Joonis 5 Töövõime kaotuse %



Puude raskusastmed - Kõige rohkem oli projektis raske puudeastmega inimesi
moodustades 58,5% kogu osalejate arvust (vt Joonis 6).

14,5%

10%

17%

58,5%

Puuet ei ole määratud
Joonis 6 Puude raskusaste
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Raske

Sügav



Vanuseline koosseis - Kõige enam oli projektis inimesi, kelle vanus jäi vahemikku 2140 eluaastat. Neid inimesi oli 63% kõikidest projektis osalenutest (vt Joonis 7).
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Joonis 7 Projektis osalenute vanuseline koosseis

2.2 Pilootprojektis osalenud KOV-ide lühitutvustus ning
osalejatele osutatud tegevuste ülevaade.
Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt piloodis osalenud KOV-e ning on välja toodud, milliseid
teenusmudeli tegevusi iga KOV-i poolt projektis osalenud isikutele osutati. Iga omavalitsuse
juures on esitatud tabelina kokkuvõttev info projektis osalenud isikute ning tegevuste kohta,
mida projektis osutati. Iga omavalitsuse tabel sisaldab projektis osalenud inimeste sugu (M/N),
vanust ja infot tema psüühikahäire liigi kohta: intellektipuue (IP) või psüühikahäire (PH). X-ga
on tabelis märgitud teenusmudelis olulised tegevused, mida inimesele projekti jooksul osutati.

2.2.1 Tallinna linn
Tallinna linnas elas 01.01.20172 seisuga 443 484 inimest. Tallinnal on enda hallatavad
rehabilitatsioon- ja erihoolekandeteenust osutavad asutused (Käo Tugikeskus, Tugikeskus
Juks, Tallinna Vaimse Tervise Keskus) ning täiendavalt erinevaid MTÜ-sid, kokku 11
erihoolekandevaldkonnas tegutsevat teenuseosutajat. Pilootprojektis korraldas teenusmudeli
tegevusi Kristiine Linnaosavalitsus, kelle koostööpartneriks olid linna sotsiaalteenuseid
osutavad allasutused (Tallinna Tugikeskus Juks, Käo Tugikeskus ja Tallinna Vaimse Tervise
Keskus), mis pakkusid projektis baastoetuse teenuskomponente. Pilootprojektis osales 5
erineva toetusvajadusega inimest. Tabelis 2 on kokkuvõttev info projektis osalenute ja projekti
põhitegevuste kohta.
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Tabel 2 Tallinna

linnas osalenud inimesed
Isik 1

Isik 2

Isik 3

Isik 4

Isik 5

M34IP

M35PH

M18IP

M34IP

N51PH

Tehtud esmane hindamine

X

X

X

X

X

Baastoetus
Personaalne tegevusplaan
koostatud
Lisatoetuse
teenuskomponendid
Hädaabi teenuskomponendid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sugu, vanus, IP/PH

X
X

X

2.2.2 Keila linn
Keila linnas elas 01.01.20173 seisuga 9 862 inimest. Keilas osutab ja korraldab
sotsiaalteenuseid linna allasutus Keila Sotsiaalkeskus, mis osutas teenusmudelis baastoetuse
tegevusi. Pilootprojektis osales 6 erineva toetusvajadusega inimest. Tabelis 3 on kokkuvõttev
info projektis osalenute ja projekti põhitegevuste kohta.
Tabel 3 Keila linnas osalenud inimesed
* Väljus oktoobris projektist, sest tema ja ta pere tundsid, et saab ise hakkama.

Isik 1
Sugu, vanus, IP/PH N60PH
Tehtud esmane
X
hindamine
Baastoetus
Personaalne
tegevusplaan
koostatud
Lisatoetuse
teenuskomponendid
Hädaabi
teenuskomponendid

Isik 2

Isik 3

Isik 4

Isik 5*

Isik 6

M26PH

M42PH

N19IP

N35PH

N48PH
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

2.2.3 Haapsalu linn
Haapsalu linnas elas 01.01.20174 seisuga 10 236 inimest. Haapsalus osutab
sotsiaalteenuseid ja korraldab abi Haapsalu Sotsiaalmaja, mis osutas teenusmudelis
baastoetuse tegevusi. Pilootprojektis osales 6 erineva toetusvajadusega inimest. Tabelis 4 on
kokkuvõttev info projektis osalenute ja projekti põhitegevuste kohta.

3
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Tabel 4 Projektis osalenud Haapsalu inimesed.
* Väljus detsembris projektist, sest ei tekkinud head koostööd KOV spetsialistide ja inimese vahel, ei suudetud
sobivat abi pakkuda.

Isik 1

Isik 2

Isik 3*

Isik 4

Isik 5

Isik 6

M34PH

N27IP

N30PH

N23IP

M20IP

M43PH

Tehtud esmane
hindamine

X

X

X

X

X

X

Baastoetus

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sugu, vanus, IP/PH

Personaalne
tegevusplaan koostatud
Lisatoetuse
teenuskomponendid
Hädaabi
teenuskomponendid

2.2.4 Jõhvi vald
Jõhvi vallas elas 01.01.20175 seisuga 11 826 inimest. Jõhvis tegutseb mitmeid
sotsiaalhoolekande asutusi ja organisatsioone, kokku 12. Jõhvis on olemas ka sotsiaalmaja.
Piirkonnas ei leitud rohkem kui poole aasta jooksul koostööpartnerit, kes baastoetuse
teenuskomponente oleks soovinud osutada. 2018. a alustati koostööd MTÜ Virumaa Laste ja
Perede Tugikeskusega, kes võttis baastoetuse osutamise enda kanda. Pilootprojektiga liitus
4 inimest, kellest 2 ei saanud paraku ühtegi teenuskomponenti.
Tabelis 5 on kokkuvõttev info projektis osalenute ja projekti põhitegevuste kohta.
Tabel 5 Projektis

osalenud Jõhvi inimesed

Sugu, vanus, IP/PH
Tehtud esmane hindamine

Isik 1
N42PH

Isik 2
N36IP
X

Baastoetus
Personaalne tegevusplaan
koostatud
Lisatoetuse teenuskomponendid

X
X

X

X

X

Hädaabi teenuskomponendid

2.2.5 Märjamaa vald
Märjamaa vallas elas 01.01.20176 seisuga 6 551 inimest. Vallas tegutseb sotsiaalkeskus, aga
allasutusel puudub pädevus psüühilise erivajadusega inimestega töötamiseks, mistõttu
baastoetuse rolli kandis kohalik omavalitsus oma sotsiaalvaldkonna töötajatega.

5Siseministeeriumi

andmed (https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastikustatistika/eesti_elanike_arv_kov_01.01.2017.pdf)
6Siseministeeriumi andmed (https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastikustatistika/eesti_elanike_arv_kov_01.01.2017.pdf)
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Pilootprojektis osales 5 erineva võimekusega inimest. Tabelis 6 on kokkuvõttev info projektis
osalenute ja projekti põhitegevuste kohta.
Tabel 6 Projektis

osalenud Märjamaa inimesed

Sugu, vanus, IP/PH
Tehtud esmane
hindamine
Baastoetus
Personaalne
tegevusplaan koostatud
Lisatoetuse
teenuskomponendid
Hädaabi
teenuskomponendid

Isik 1
N37PH

Isik 2
N34IP

Isik 3
M41IP

Isik 4
N23IP

Isik 5
N40IP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2.2.6 Võhma linn (alates 2018. a Põhja-Sakala vald)
Võhma linnas elas 01.01.20177 seisuga 1 332 inimest. Võhmas tegutseb eraldi päevakeskus,
mis osutas teenusmudelis baastoetuse tegevusi. Pilootprojektis osales 5 erineva
toetusvajadusega inimest. Tabelis 7 on kokkuvõttev info projektis osalenute ja projekti
põhitegevuste kohta.
Tabel 7 Projektis

osalenud Võhma (Põhja- Sakala) inimesed

Sugu, vanus, IP/PH
Tehtud esmane
hindamine
Baastoetus
Personaalne
tegevusplaan koostatud
Lisatoetuse
teenuskomponendid
Hädaabi
teenuskomponendid

7Siseministeeriumi

Isik 1
M43IP

Isik 2
M19IP

Isik 3
N59PH

Isik 4
M21IP

Isik 5
M23IP

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

andmed (https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastikustatistika/eesti_elanike_arv_kov_01.01.2017.pdf)

11

2.2.7 Otepää vald
Otepää vallas elas 01.01.20178 seisuga 3 935 inimest. Vallal ei ole allasutust, mis täidaks
päevakeskuse või sotsiaalkeskuse ülesandeid. Otepääl tegutseb eraettevõtte Otepää
Rehabilitatsioonikeskus OÜ, mis osutas teenusmudelis baastoetuse tegevusi. Pilootprojektis
osales kokku 6 erineva toetusvajadusega inimest. Tabelis 8 on kokkuvõttev info projektis
osalenute ja projekti põhitegevuste kohta.
Tabel 8 Projektis osalenud Otepää inimesed
* Väljus projektist ja läks õppima Urvatse Kooli
** Väljus projektist ja läks õppima (varjab asukohta ja infot)
*** Väljus projektist ja läks õppima Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli

Sugu, vanus, IP/PH

Isik 1*

Isik 2

Isik 3

Isik 4

Isik 5**

Isik 6***

N30IP

N33

N39PH

N38IP

M27IP

M35IP

X

X

Tehtud esmane hindamine

X

X

X

X

Baastoetus
Personaalne tegevusplaan
koostatud
Lisatoetuse
teenuskomponendid
Hädaabi
teenuskomponendid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

2.2.8 Vändra alev (alates 2018. a Põhja-Pärnumaa vald)
Vändra alevis elas 01.01.20179 seisuga 2 701 inimest. Vändra alevis tegutseb allasutusena
Vändra Alevi Sotsiaalmaja, mis osutas teenusmudelis baastoetuse tegevusi. Pilootprojektis
osales kokku 5 erineva toetusvajadusega inimest. Tabelis 9 on kokkuvõttev info projektis
osalenute ja projekti põhitegevuste kohta.

8Siseministeeriumi

andmed (https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastikustatistika/eesti_elanike_arv_kov_01.01.2017.pdf)
9Siseministeeriumi

andmed (https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Rahvastikustatistika/eesti_elanike_arv_kov_01.01.2017.pdf)
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Tabel 9 Projektis osalenud Vändra (Põhja- Pärnumaa alates 2018 a.) inimesed
* Väljus projektist, sest kolis koos perega välismaale.
** Väljus projektist, sest kolis ära ja ei soovinud koostööd. Psüühikahäire tõttu ebastabiilne.

VÄNDRA
Isik 1
Sugu, vanus, IP/PH
N60IP
Tehtud esmane
X
hindamine
Baastoetus
X
Personaalne
X
tegevusplaan koostatud
Lisatoetuse
X
teenuskomponendid
Hädaabi
teenuskomponendid

Isik 2
M23IP

Isik 3**
N28PH

Isik 4
N46PH

Isik 5*
M22IP

Isik 6
N29PH

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7 KOV-i korraldasid projektis osalenud inimestele nii baastoetuse kui lisatoetuse
teenuskomponentide osutamise, hädaabi mooduli teenuskomponente osutati nendest viies
KOV-is. Üks KOV ei suutnud leida inimestele teenuskomponentide osutajaid. Ta tagas
projekti jooksul ühele isikule baastoetuse teenuskomponendi “Personaalne tugi” ning teisele
projektis osalenud isikule osutati üks kord lisatoetuse komponenti “Taastumist toetav
nõustamine ja teraapia”.

3. Pilootprojekti eesmärgid
Projektiga planeeriti koguda ja analüüsida informatsiooni uue teenussüsteemi rakendamise,
isikukeskse teenusmudeli maksumuse ning KOV-i poolt inimese toetusvajaduse hindamise ja
sellele vastava toetuse korraldamise võimekuse kohta.
Projektile oli seatud viis eesmärki:
1. Katsetada praktikas teenuse disaini tööprotsessi käigus koostatud sihtgrupi esmase
toetusvajaduse
hindamise
instrumendi
sobivust
toetusvajaduse
määra
väljaselgitamiseks ja edasiste toetusvajaduste katmisega seotud otsuste tegemiseks.
2. Katsetada praktikas uue isikukeskse ja komponentide põhise teenusmudeli
tegevusprotsesse kohaliku omavalitsuse korralduse baasil, et selgitada välja
teenusmudeli sobivus tööealiste psüühikahäirega inimeste toimetuleku ja ühiskonnas
osalemise toetamisel, sh võimetekohaselt tööturuteenustes ja tööhõives osalemisel.
3. Kaardistada teenusmudeli rakendamisel tekkivaid takistusi ning teenusmudeli
toimivust inimeste toimetuleku ja ühiskonnas osalemise toetamisel, sh
tööturuteenustele sisenemisel, nende kasutamisel ja võimetekohases tööhõives
osalemisel ning täiendada teenusmudelit vastavalt pilootprojekti käigus tekkivatele
tõrgetele.
4. Kaardistada ja saada ülevaade teenusmudeli rakendamisel sihtgrupi abivajaduse
esmase hindamise ja personaalse hindamise tulemusel koostatud komponendipõhise
teenuspaketi osutamisega seotud tegelikest kuludest.
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5. Kaardistada ja saada ülevaade olemasolevate ressursside piires inimesele
osutatavate erinevate abimeetmete ja komponentide põhjal isikliku eelarve
kujunemisest ning selleks kasutatavatest ressurssidest.

Projekti käigus koguti andmeid teenuskomponentide hindade kohta, kaardistati inimesele
osutatud teenuskomponentide maht ning tehtud eelarvelised kulutused ja võrreldi nende
seotust esmasel hindamisel tuvastatud toetusvajaduse astmetega. Teenuspaketi tegevusi ja
nendele tehtud kulusid võrreldi omavalitsuste kaupa isikupõhiselt. Saadud andmetele
tuginedes analüüsiti isikliku eelarve kujunemist ja selle seost toetusvajaduse astmetega.
Kaardistati baastoetuse osutajate (tänased teenuseosutajad) praktika personaalse
tegevusplaani koostamisel tuginedes KOV-ide poolt esmase toetusvajaduse hindamisega
saadud infole.
Projektiga kogutud andmete analüüs toob välja erisused sarnase toetusvajadusega inimestele
koostatud personaalsete teenuspakettide vahel. Lisaks kaardistati esmase hindamise
instrumendi sobivust ja KOV-ide võimekust selle abil inimese toetusvajadust hinnata.
Hindamise instrumendi sobivuse juures koguti infot, kas vahend võimaldab inimese kohta
struktureeritud info kogumist, selle kandmist omavalitsuste poolt kasutatavasse STARinfosüsteemi ning sellele toetudes seada eesmärke inimesele vajalike ja sobivate
abimeetmete osutamiseks. KOV-ide toetusvajaduse hindamise võimekuse juures oli fookus
sellel, kas KOV-idel on aega ja oskusi, et uue hindamisinstrumendiga hinnata inimese
abivajadust ja saadud andmetele tuginedes teha otsus inimese õigustatuse kohta
abimeetmeid saada ning suunata edasi baastoetuse pakkuja juurde.

4. Pilootprojekti eesmärkide tulemused
Projekti eesmärkide tulemused on saadud projektis kogutud andmete, teadmiste ja
teenusmudelit katsetanud partnerite tagasiside põhjal. Järgnevalt on iga alapeatüki juures
välja toodud uued teadmised lähtuvalt püstitatud eesmärgist.

4.1 Eesmärk I: Esmase toetusvajaduse hindamise
instrumendi sobivuse ja kasutuse kaardistamine
Eesmärgiks oli katsetada praktikas teenuse disaini tööprotsessi käigus koostatud esmase
toetusvajaduse hindamise instrumendi sobivust sihtgrupi toetusvajaduse määra
väljaselgitamiseks ja edasiste abimeetmete osas otsuste tegemiseks. Esmase
hindamisinstrumendi eesmärgiks oli abivajaja toetusvajaduse kindlaks määramine, et leida
talle sobiv baastoetuse pakkuja või siduda kohese abi vajadusel inimene hädaabi
teenuskomponendiga.
Esmase hindamise instrumendi andmestiku täitmine pidi toimuma põhiliselt inimese kohta
juba varasemalt riigil teada oleva informatsiooni, sh ka teistes valdkondades läbi viidud
hindamistelt saadud andmete baasil. Silmast-silma kohtumist inimesega ei oleks pidanud
tegema, kui oli olemas inimese kohta piisav ja ajakohane info, et täita esmase
hindamisvahendi andmevälju. Kuna KOV-id ei omanud võimalust läbi infosüsteemide
pääseda ligi teiste valdkondade andmetele (nt puude määramise alusandmed, varasemad
rehabilitatsiooniplaanid), siis esmase hindamise instrumendi täitmisel lähtusid nad peamiselt
SKA poolt antud andmetest ning isiku või tema lähedastelt saadud suusõnalisest
informatsioonist. Esmase hindamise vahendi täitmiseks viidi läbi kohtumine ka juhul, kui
inimene ja tema taust oli KOV-le tegelikult teada.
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KOV-de hinnangul oli hindamisinstrument kasulik ja andis hea ülevaate, kui tegemist oli seni
teadmata kliendiga. Sellisel juhul sai kindla struktuuri alusel inimese kohta infot kaardistada.
Samuti nimetati, et hindamisvahend aitas kujundada inimesest tervikpildi võrreldes
tavapärase hindamisega, sest kaardistati ära inimese abivajadus eluvaldkondade alusel ja
tema kohta teadaolev informatsioon seniste hindamiste ja osutatud teenuste kohta. Ühtlasi
kaasas hindamisinstrument ka lähedasi, kus hindaja suhtles inimesele lähedaste isikutega ja
võrgustikuga. KOV-ide hinnangul ei andnud hindamisinstrument midagi uut juurde inimeste
kohta, kes juba varasemalt teada olid, kuid oli heaks sisendiks baastoetuse pakkujale.
Esmase toetusvajaduse hindamise puhul oli KOV-idel keeruline rakendada praktikat, et juba
teada-ja olemasolevat infot ei pea inimeselt üle küsima, ning see on töövahend inimese kohta
informatsiooni talletamiseks.
KOV-id sidusid inimese baastoetuse või hädaabi teenuskomponendi osutajaga juba esmasel
hindamisel (sageli osales baastoetuse pakkuja esindaja ka esimesel kohtumisel), sest projekti
siseneva inimese vajadused olid KOV-le juba teada.
KOV-ide poolt antud tagasiside ja esmase hindamise instrumendi täitmisel tekkinud
küsimused andsid sisendi esmase hindamise instrumendi täiendamiseks. Saadud sisendile
tuginedes on jätkunud töö hindamisinstrumendi struktuuri, teemavaldkondade küsimuste ja
vastuste variantide täiendamisega. Täiendatud hindamisinstrumenti on edasi katsetatud
erihoolekandeteenuse osutajate ning SKA juhtumikorraldajate poolt inimeste toetusvajaduse
hindamisel.

4.2 Eesmärk II: Isikukeskse ja komponentide põhise
teenusmudeli rakendamine kohaliku omavalitsuse
korralduse kaudu
Eesmärgiks oli katsetada praktikas uue teenusmudeli tegevusprotsesse kohaliku
omavalitsuse korralduse baasil, et selgitada välja KOV-ide korraldusel teenusmudeli sobivus
tööealiste psüühikahäirega inimeste toimetuleku ja ühiskonnas osalemise toetamisel, sh
võimetekohaselt tööturuteenustes ja tööhõives osalemisel.
1. Esmane märkamine - toetust vajavate inimeste märkamine ja neile proaktiivse abi
osutamine.
Pilootprojekti oli võimalik igal KOV-il kaasta kuni 5 inimest. Enamus projektist abi saanud
inimestest olid KOV-idele juba varem teada ning projekt andis võimaluse alustada intensiivselt
tööd nende inimestega, kellede puhul ei olnud see täna olemasoleva riikliku
teenussüsteemiga võimalik. Täiendavalt ei kaardistatud projekti käigus kõigis KOV-des uusi
toetust ja/või abivajavaid inimesi ega tehtud samme abivajajate varasemaks märkamiseks
piirkonnas. Põhjusena tõid KOV-id välja oma töötajate ajaressursi puuduse, kuna varasemalt
ei ole nad sellele sihtgrupile pidanud abi ja toetust korraldama. Seetõttu võttis ka projektist
enne projektiperioodi lõppu väljunud inimeste asemele uute leidmine aega.
Sisenemise ankeedile oli esmamärkamine ära märgitud 33 inimesel. Esmase märkajana oli
sisenemise ankeedil välja toodud 6 sidusvalkonda:
 KOV
 Tervishoid: haigla, polikliinik, perearst
 Kool
 Töötukassa
 Teenuseosutaja
 Kogukond
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Kõige suurem osakaal esmase märkajana oli KOV-del. KOV, kui esmane abivajaja märkaja,
oli ära märgitud 50%-l juhtudest. Töötukassa ja kooli poolt esmaseid märkamisi polnud
märgitud.



Vändras toimusid kõik esmased märkamised kogukonna poolt.
Võhmas toimusid kõik esmased märkamised KOV-i poolt.

27%

54%
15%

7%

KOV

Tervishoid

5%

TO

Kogukond

Märkimata

Joonis 8 Inimeste esmane märkamine kohalikes omavalitsustes

2. Esmane toetus – sidussüsteemide kaardistamine, inimesele ja lähedastele mudeli
tutvustamine, esmane hindamine ning inimesele sobiva baastoetuse osutaja leidmine
KOV-id pidid kaardistama oma piirkonna sidussüsteemid, et luua võrgustik, mis võimaldaks
pakkuda inimesele proaktiivset abi. KOV-id tegid inimesele esmase hindamise projekti jaoks
välja töötatud hindamisvahendiga ning leidsid talle edasiste teenuskomponentide
osutamiseks baastoetuse pakkuja. Osad KOV-id tegid esmahindamise koos baastoetuse
pakkujaga, mis jättis inimese ilma võimalusest teenuse osutajat valida. KOV-id leidsid, et
selline hindamine on inimestele vähem kurnav ning samal ajal tekib baastoetuse osutajaga
side. Mõnedes väiksemates KOV-ides oli põhjuseks erinevate teenusepakkujate puudus,
mistõttu oli esmaseks valikuks enda allasutus. Kui inimene polnud koostööks valmis, kasutati
hädaabi mooduli teenuskomponente.
3. Baastoetus ja lisatoetus – personaalse tegevusplaani koostamine ja järgimine,
baastoetuse osutamine ning lisatoetuse teenuskomponentide määramine ning osutamine.
Kuues KOV-is osutas baastoetuse teenuskomponente enamasti KOV-i enda allasutus,
vajadusel KOV ise. Allasutuste kasuks otsustati põhjusel, et KOV-idel oli nendega varasem
koostöökogemus ning isiklik kontakt juba enne projekti. Toodi ka välja, et puudusid
valikuvõimalused, kuna rohkem teenuse pakkujaid piirkonnas polnud. Allasutuste juurde
baastoetusele suunamine tähendas samas, et inimesel ei olnud valikuvõimalust baastoetuse
pakkuja osas.
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Jõhvil oli piirkonnas olemas mitmeid teenuseosutajaid, kuid sobivat baastoetuse
pakkujat ei õnnestunud KOV-il leida. Üks projektis osalenud inimene sai KOV-i poolt
käsunduslepinguga palgatud isiku poolt projekti perioodil personaalset tuge. Teisele
inimesele suudeti pakkuda 2018 aasta alguses leitud teenuseosutaja poolt ainult
teenuskomponenti „Taastumist toetav nõustamine ja teraapia“.

Baastoetuse osutajad KOV-ides:
Tallinn
 Tallinna Tugikeskus Juks
 Tallinna Vaimse Tervise Keskus
 Päevakeskus Käo
Keila
 Keila Sotsiaalkeskus
Haapsalu
 Haapsalu Sotsiaalmaja
Jõhvi
 Jõhvi Vallavalitsus
Märjamaa
 Märjamaa Vallavalitsus
Võhma (alates 2018 a. Põhja-Sakala)
 Võhma Päevakeskus
Otepää
 Otepää rehabilitatsioonikeskus OÜ
Vändra (alates 2018 a. Põhja-Pärnumaa)
 Vändra Alevi Sotsiaalmaja
Baastoetuse osutajad kasutasid inimese personaalsel hindamisel ja tegevusplaani
koostamisel valdavalt tõenduspõhiseid metoodikaid (nt CARe, Equal) või tugineti enda
praktikapõhistele hindamisintrumentidele (nt Märjamaa, kes kujundas detailsema personaalse
hindamisinstriumendi varasemalt neil kasutusel olnud erinevatest hindamisinstrumentidest).
KOV-i ja baastoetuse pakkuja vahel toimus dokumenteerimata infovahetus, kus vajadusel
arutati isikupõhiselt läbi inimesega toimunud muutused ja tema vajadused ning koos seatud
eesmärgid. Enamasti toimus infovahetus kord kuus aruandluse esitamisega samal ajal, kui
koostati eelneva kuu kokkuvõtteid. KOV-des, kus baastoetust osutas KOV-i allasutus, oli
lihtsam saada ülevaadet inimesele tehtavatest projekti tegevustest, kuna neil oli varasemast
juba välja kujunenud omavahelised infovahetamise põhimõtted ja korraldus.
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Otepääl hangiti baastoetust eraettevõttelt ning ülevaade baastoetuse pakkuja tegevusest
toimus vaid kuupõhise aruandluse alusel.
Keilas osutas allasutus nii baastoetuse kui ka esmase toetuse tegevusi.
Märjamaal viis KOV lisaks esmase toetuse tegevustele läbi ka baastoetuse
teenuskomponente osutamist. See tähendas, et KOV-il puudus vajadus kontrollida
baastoetuse pakkuja tegevusi. Ta täitis ise teenusmudelis kahe mooduli tegevusi.

Baastoetuse pakkujad ehk teenuseosutajad (enamasti KOV allasutused) tegid klientidele
toetuse planeerimisel võrgustikutööd KOV-i sotsiaaltöötajate ja erinevate valdkondade
spetsialistidega. Sisuline võrgustikutöö hõlmas pere kaasamist, mis oli kliendi toetamise
seisukohalt oluline. Baastoetuse osutajad planeerisid tervikuna inimese tegevusplaani kokku
KOV-i, erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevused ning teiste sidusvaldkondade
teenuseid. Baastoetuse osas oli kõige olulisem teenuskomponent „Personaalne tugi“.
Baastoetuse komponente osutati järgnevalt:
Teenuskomponent
Personaalne tugi
Võrgustiku töö koordineerimine
Individuaalne toetusvajaduse hindamine,
tegevusplaani koostamine, toetuse järjepidev
planeerimine ja korraldamine

Maht/h
4327 h
1532 h

Maksumus/€
55 665,70 €
22 454,00 €

858 h

12 723,40 €

Lisatoetuse teenuskomponentide vajadus võib inimesel ajas muutuda või jääda KOV-i
esmase hindamise ja baastoetuse personaalse tegevusplaani koostamisel algselt
tuvastamata. Projekti tegevuste kohaselt oli baastoetuse pakkuja ülesandeks kord kolme kuu
järel inimese tegevusplaan üle vaadata vastavalt inimese muutuvatele vajadustele.
Lisatoetuse teenuskomponente osutati 7 valdkonnas:


Valdkond - Sotsiaalsed suhted ja pere nõustamine
abivajaduse
abivajaduse
määr 1
määr 2
Teenuskomponendi
Inimeste Maht Inimeste Maht
nimetus
arv
(h)
arv
(h)
Pere nõustamine
Psühholoogilise nõustamine
perele
Vaimse tervise alane
nõustamine perele
Puudealane nõustamine
Intervallhoiu teenus
Sotsiaalsed suhted
Lähisuhete soodustamine,
toetamine
Toetus ja nõustamine
lapsevanemaks olemisel
Kommunikatsioonipassi
koostamine IP
Teavitustöö kogukonnas
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2
2

26
358

4

89

1

1

1
1

2
4

4

36,5

3

6,5

1

1

abivajaduse
määr 3
Inimeste Maht
arv
(h)

1
2

1

abivajaduse
määr 4
Inimeste Maht
arv
(h)

2
28

17

1

446

1

9

1

11



Valdkond - Vaimne heaolu
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
määr 1
määr 2
määr 3
määr 4
Teenuskomponendi
Inimeste Maht Inimeste Maht Inimeste Maht Inimeste Maht
nimetus
arv
(h)
arv
(h)
arv
(h)
arv
(h)
Vaimse tervise alane
nõustamine
1
3
2 34,5
1
1
Ravi- ja taastumisplaani
koostamine
1
1
1
2
Ravi- ja taastumisplaani
järgimine
1
5
1
30
Taastumist toetav
nõustamisteraapia
2
5,5
Riskihindamine ja -juhtimine
1
2
Mobiilne kriisiabi
1
4
Individuaalne toetus kriisi
korral
1
2
1
3
Personaalne toetus abist
keeldumise korral
1
46
2 21,75
1
10
Psühholoogiline nõustamine,
psühhoteraapia
1 11,15
2
7,5
Raviplaani järgimine IP
1
31
1
23
Riskihindamine ja -juhtimine
IP
1
2
Kriisisekkumine
1
23
Personaalne toetus abist
keeldumise korral IP
1
1,5
Teraapiad vaimse ja
motoorse tervise
säilitamiseks ja
arendamiseks
1 16,5
Riskikäitumine esines 15-l ja sõltuvushäired 7-l inimesel. Sellest hoolimata sai
„Riskihindamise ja –juhtimise“ teenuskomponenti kõigest 2 isikut ning „Sõltuvusravi“
komponenti
määrati
1
inimesele.
„Sõltuvusravi“
teenuskomponent
rahastati
tervishoiusüsteemist, mistõttu ei kajastu see hetkel esitatud lisakomponentide analüüsis.
Põhjuseks, miks riskikäitumisega tegelevaid teenuskomponente ei pakutud, oli pädevuse ning
spetsialistide puudus selles valdkonnas.


Valdkond - Füüsiline heaolu
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
määr 1
määr 2
määr 3
määr 4
Teenuskomponendi
Inimeste Maht Inimeste Maht Inimeste Maht Inimeste Maht
nimetus
Arv
(h)
arv
(h)
arv
(h)
arv
(h)
Tervisekorraldus
2
24
2 11,5
3
82
Nõustamine
1
2
Teraapiad füüsilise
tervise toetamiseks
1
1
Tervisenõustamine IP
2
34
1
11
1
23
Sportimis- ja
liikumisvõimalused
1
10
2
98
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Valdkond - Hõivatus
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
määr 1
määr 2
määr 3
määr 4
Teenuskomponendi
Inimeste Maht Inimeste Maht Inimeste Maht Inimeste Maht
nimetus
Arv
(h)
arv
(h)
arv
(h)
arv
(h)
Tööhõive hindamine
1
3
1
25
1
8
Karjääri nõustamine
1
2
Tööalane
rehabilitatsioon
1
2
1
18
Töö leidmine
1
6
1
1
Töötegevused
spetsiaalselt
kohandatud keskkonnas
1
336
1
36
1
2
Mentorlus tööl või
töötegevustes IP
1
4
Karjääri nõustamine
õppimisel
1
4,5
Mentorlus õppimisel
1
1
Rakendus
tegevuskeskustes (IP)
1
1,5
2 1362,5
1
336
Vaba aja sisustamise
planeerimine
2 15,5
1
18
Huvitegevuse toetamine

1

19

2

10

3

98

3

317

„Töötegevused spetsiaalselt kohandatud keskkonnas“, „Rakendus tegevuskeskustes (IP)“ ja
„Huvitegevuse toetamise“ teenuskomponente olid KOV-id arvestanud tundide asemel kuu
mahuga. Kuna analüüsimisel arvestati mahtusid tundides, on vastavatel komponentidel aeg
teisaldatud tundideks. Aluseks on võetud kuu keskmine töötundide arv 168h. Sellest tulenevalt
on abivajaduse määraga 3 ja 4 inimestel „Rakenuds tegevuskeskustes (IP)“
tegevuskomponendi ning abivajaduse määraga 2 inimestel „Töötegevused spetsiaalselt
kohandatud
keskkonnas“
tegevuskomponendi
maht
suurem
võrreldes
teiste
tegevuskomponentide mahtudega. Abivajaduse määraga 3 on „Rakenuds tegevuskeskustes
(IP)“ tegevuskomponendi tunnimaht eriti suur, kuna üks projektis osalenud inimene sai
teenuskomponenti kuu põhiselt kogu projekti kestel.
 Valdkond - Eluase
Esmase hindamise intstrumendi alusel tuli välja, et uue elamispinna vajadus oli 11-l isikul,
kellest ühel oli abivajaduse määraks 0 ehk ei vaja toetust, samas sai see isik siiski
teenuskomponenti kolimise toetamiseks.
29 inimesele ei osutatud projekti vältel abi uue elamispinna leidmisel, samas oli neile
eluaseme valdkonnas abivajaduse aste määratud.
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Kui inimene vajas uut elamispinda ning toetust sobivama elamispinna leidmisel, olid osutatud
teenuskomponendid järgmised:
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
määr 0
määr 1
määr 2
Inimeste Maht Inimeste Maht Inimeste Maht
Teenuskomponendi nimetus arv
(h)
arv
(h)
arv
(h)
Elamispind
1
1
Sobiva elamispinna
korraldamine
1
1
Kolimisplaan/üleminekuplaan
1
1
Kolimine
1
3
Kui inimene ei vajanud uut elamispinda, olid siiski järgmised osutatud teenuskomponendid:
abivajaduse määr
0
abivajaduse määr 2
Klientide
Maht
Klientide
Maht
Teenuskomponendi nimetus arv
(h)
arv
(h)
Elamispind
1
13
Sobiva elamispinna
korraldamine
1
3
Kolimisplaan/üleminekuplaan
Kolimine
1
8
Eluaseme valdkonnas tulid välja vasturääkivused hinnatud abivajaduse määrade,
toetusvajaduse ja osutatud teenuskomponentide vahel. See võis olla tingitud ebapiisavast
selgitusest eluvaldkonnaga seotud küsimuste osas või sellest, et inimese muutunud vajaduste
puhul ei tehtud enne teenuskomponendi andmisel uut hindamist või ei esitatud neid projekti
tegevuste käigus.


Valdkond - Igapäevaeluga toimetulek
o

Raha ja asjaajamisega toimetulek
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse määr
määr 1
määr 2
määr 3
4
Teenuskomponendi Inimeste Maht (h) Inimeste Maht (h) Inimeste Maht (h) Inimeste Maht (h)
nimetus
arv
arv
arv
arv
Eelarve planeerimine
3
58
4
209,5
5
99
1
46
Rahaliste toetuste
taotlemine
1
4
Võlanõustamine
1
1
1
2
Sissetuleku
tagamine
1
4
1
1
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o

Liikumine
abivajaduse määr abivajaduse määr
2
3
Maht
(h)
Teenuskomponendi Inimeste
Inimeste Maht (h)
nimetus
arv
arv
Liikumine
eluruumides
1
44
Liikumine väljaspool
eluruume

1

1

1

15

o

Söömine ja söögi tegemine
abivajaduse
abivajaduse
abivajaduse
määr 1
määr 2
määr 3
Inimeste Maht Inimeste Maht Inimeste Maht
Teenuskomponendi nimetus
arv
(h)
arv
(h)
arv
(h)
Toitlustamise korraldamine
1
1
Söömise ja söögi tegemise
toetamine
2
46
2
30
2
83
o

Majapidamine

abivajaduse määr abivajaduse määr
abivajaduse
abivajaduse määr 0
1
2
määr 4
Teenuskomponendi inimeste
Maht (h) Inimeste Maht (h) Inimeste Maht (h) Inimeste Maht
nimetus
arv
arv
arv
arv
(h)
Majapidamistoimingute toetamine
1
1
3
57,5
1
5
1
42
o

Enese eest hoolitsemine

Teenuskomponendi nimetus
Enese eest hoolitsemine

abivajaduse määr 1
Maht
Inimeste arv (h)
1

2

abivajaduse määr abivajaduse määr
2
3
Inimeste Maht (h) Inimeste Maht (h)
arv
arv
1

1

3

Tegevus- ja toetusplaanidesse planeeritud teenuskomponentide osutajatena ei kasutatud
kogukonnaressursse, kuna töö kogukonnaga ning nende kaasamine oli KOV-de hinnangul
aeganõudev protsess. Tihti planeeritigi ainult neid teenuskomponente, mida ise oldi valmis
inimesele osutama.
Kõige suuremas mahus osutati teenuskomponenti „Rakendus tegevuskeskustes IP“ kokku
1700h maksumusega 541,50 €.
Kõige väiksemas mahus osutati 8 teenuskomponenti:
Teenuskomponent
Maht/h Maksumus/€
Psühholoogilise nõustamine perele
1h
20,00 €
Teavitustöö kogukonnas
1h
13,00 €
Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
1h
24,00 €
Mentorlus õppimisel
1h
13,00 €
Elamispind
1h
13,00 €
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Sobiva elamispinna korraldamine
Kolimisplaan/üleminekuplaan
Transpordi kasutamise planeerimine ja
harjutamine
Toitlustamise korraldamine

1h
1h

13,00 €
15,00 €

1h

13,00 €

1h

13,00 €

Kõige suurema maksumusega oli tenuskomponent „Personaalne toetus abist keeldumise
korral“, mille maht oli 78h maksumusega 4161,15€. Kõrge hind on tingitud kriisisekkumistest.
Lisatoetuse pakkujad KOV-ides:
Tallinn
 Tallinna Tugikeskus Juks
 Tallinna Vaimse Tervise Keskus
 Päevakeskus Käo
 Tallinna Lastekodu
Keila
 Keila Sotsiaalkeskus
 Hoolekande Ekspertiisi- ja Nõustamiskeskus
 Ivica Mägi Autismikool
 Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
 Marienthali Kliinik
 4 Kliinik
Haapsalu
 Haapsalu Sotsiaalmaja
Jõhvi
 Jõhvi Vallavalitsus
 MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
Märjamaa
 Märjamaa Vallavalitsus
 Märjamaa Sotsiaalkeskus
Võhma (Põhja-Sakala)
 Võhma Päevakeskus
 Põhja-Sakala Vallavalitsus
Otepää
 Otepää rehabilitatsioonikeskus OÜ
Vändra (Põhja-Pärnumaa)
 Vändra Alevi Sotsiaalmaja
Sotsiaalkindlustusameti poolt mittetasustatavaid lisatoetuse teenuskomponente osutasid:
Tallinnas
 Eesti Töötukassa
 Tallinna Perekeskus
 Termaki Autopargi AS
 Tallinna Sotsiaaltöö Keskus
 PERH Psühhiaatriakliinik.
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Keilas






Haapsalus


Eesti Töötukassa
Ida-Tallina Keskhaigla
Benita Kodu
Tartu Ülikooli Kliinikum
Keila Perearsti Keskus
PERH Psühhiaatriakliinik
Eesti Töötukassa

Lisatoetuse teenuskomponentide osutamisel selgus, et ühe aasta kestva projekti tegevused
ei võimalda näha või hinnata lisatoetuse teenuskomponendi osutamisega seotud eesmärkide
täitmist või nende osutamise tulemusel olulisi muutusi inimese elukvaliteedis, kuna sihtgrupi
ja ka teenuskomponendi eripärast tulnevalt on tulemuste avaldumine pikemaajalisem
protsess. Samuti oli projekti kestvus liiga lühike, et saada piisavalt häid kontakte teiste teenuse
pakkujatega.
Piloodi praktika näitab, et KOV jättis lisatoetuse teenuskomponentide leidmise suures osas
baastoetuse osutaja vastutuseks, kuigi mudeli järgi on see KOV-i vastutus. Baastoetuse
pakkujast teenuseosutajal ei ole vastavat tööjõuressurssi ning mudeli kohaselt ka vastutust
tegeleda omavalitsuse territooriumil vajalike teenuste tagamisega. KOV-id leidsid aga, et
baasteenuse osutajal on piisavad spetsiifilised teadmised ja pädevus lisatoetuse
komponentide pakkuja leidmiseks.

4.3 Eesmärk III: Teenusmudeli toimimise kaardistamine
Eesmärgiks oli kaardistada teenusmudeli rakendamisel tekkivaid takistusi ning teenusmudeli
toimivust inimeste toimetuleku ja ühiskonnas osalemise toetamisel, sh tööturuteenustele
sisenemisel, nende kasutamisel ja võimetekohases tööhõives osalemisel ning täiendada
teenusmudelit vastavalt pilootprojekti käigus tekkivatele tõrgetele. Antud eesmärk võimaldas
üles leida peamised probleemkohad, kus teenusmudeli rakendamisel tekkisid tagasilöögid või
praktikas teistsugune lähenemine võrreldes teenusmudelis kirjeldatuga.
Teenusmudeli rakendamise positiivsed tulemused KOV-ide hinnangul:
1. KOV-de hinnangul võimaldas mudel tagada inimesele vajaduspõhist lähenemist
ning teenuskomponendid andsid võimaluse planeerida kliendikeskset sekkumist,
mitte olla kinni konkreetse teenuse tegevustes.
Projekt andis aega ja võimalusi kliendiga kontakti loomiseks pikema aja jooksul. Ei olnud
vajadust kiirelt ühelegi teenusele suunata või võtta inimeselt allkirju abi saamiseks. Kui täna
kliente, kellele sobivat teenust ei ole, kohandatakse vastavalt teenustele, et neile mingit
toetusvõimalust pakkuda, siis mudeli vaates oli aega selgitada välja kliendi abivajadus, seda
mõista ning seejärel alles hakata planeerima temale vajalikku toetust ja tegevusi. Projektis
katsetatud uus mudel oli paindlik ja andis võimaluse suurema mängumaa inimesele tema
vajadusest tulenevalt tegevusi planeerida. Teenusekomponentide nimekiri ja välja toomine
andis tegevusjuhendajatele võimaluse näha tänaste teenuste sisse ning selgema pildi, millsed
tegevused on võimalikud ning parema ettekujutuse, milliseid tegevusi inimesel reaalselt vaja
on.
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KOV-id olid valinud projekti ka raskemaid kliendijuhtumeid, kellele varasemalt oli tänase
süsteemi alusel keeruline või isegi võimatu toetust pakkuda ja planeerida.
2. KOV-id pidasid vajalikuks lähedastega tegelemist ning olulisena toodi välja hädaabi
mooduli kasutamise võimalus.
Hädaabi teenuskomponendid andsid lähedasele võimaluse saada abi oma pereliikmega
seotud murega enne inimesele konkreetse psüühikahäire diagnoosimist. Pereliikmetele
toetuse ja abistavate tegevuste pakkumiseks puudus vajadus taotleda haigele inimesele
eelnevalt rehabilitatsiooni teenuseid ja läbida selle süsteemi hindamisi. Lähedasi ja perekonda
oli võimalik koheselt teenuskomponentidega toetama asuda. Mudeli kohaselt ei ole pere enam
kaasvastutaja vaid ka abivajaja. Samuti sai hakata tegelema inimesega, kellel puudus
haigusteadlikkus või ta ei tunnistanud abivajadust, ilma tema poolt teenuse taotlemise
dokumentide allkirjastamist.
Pereliikmete hoolduskoormuse leevendamiseks kasutati intervallhoiu komponenti.
3. Üks hindamisinstrument
KOV-id tõid välja, et pilootprojektiga kadus ära mitme hindamisinstrumendi kasutamise nõue.
Kui tänases süsteemis teeb erinevate teenuste saamiseks hindamisi nii KOV,
Sotsiaalkindlustusameti juhtumikorraldaja, rehabilitatsiooni meeskond kui psühhiaater, siis
projektis kasutati ainult KOV-i poolt esmast hindamise instrumenti, milles anti abivajaduse
hinnang 7 eluvaldkonnas. See oli sisendiks baastoetuse osutajale tegevusplaani koostamisel
ja tegevuskomponentide planeerimisel.
4. Suureks plussiks oli KOV-i ja teenuseosutaja ühine eesmärkide seadmine ning
teenuseosutajate omavaheline koostöö arenemine
KOV oli aktiivselt kaasatud nende inimeste toetuse korraldamisse, kes varasemalt olid riiklike
teenuste saajad ja jäid seetõttu KOV-ide vaateväljast välja ning neisse suhtuti kui riigiteenuste
inimestesse. Samal ajal on nad KOV territooriumil elavad abivajavad inimesed. Projektis oli
KOV ise inimese toetusvajaduse hindaja ja teenuskomponentide rahastaja, aruannete
ülevaataja ja seetõttu aktiivsemalt kaasatud kogu inimesele osutatavasse teenusprotsessi.
KOV oli ka päriselt nende inimeste jaoks võrgustiku üks liige.
KOV-ide kaasatus inimesega toimuvatesse protsessidesse aitas kaasa teenuse osutajate ja
KOV-ide omavahelisele tihedamale koostöö tekkimisele. Teenusmudeli eripärast tulenevalt
pakkusid sama piirkonna teenuseosutajad ühele inimesele erinevaid lisatoetuse komponente.
See aitas kaasa piirkonnas tegutsevate erinevate teenuseosutajate omavahelisele
aktiivsemale suhtlusele.
5. Rahaliste ressursside olemasolu
Tänases süsteemis on rahalised ressursid olemas ainult inimestele, kes esitavad taotluse,
kuid uue mudeli kohaselt olid need olemas ka inimestel, kellel puudus haigusteadlikkus või
kes ei tunnistanud abivajadust. Rahaliselt olid kaetud ka need teenuseosutaja poolt tehtud
toimingud, mida tänases süsteemis ei rahstata, nt spetsialistide aeg, kui arutati läbi inimese
tegevusplaanid; spetsialistide aeg ning transport, kui käidi üritamas inimesega kontakti luua
(ka siis kui tulemust ei olnud).

6. Teenusmudel soodustab teenuste arengut KOV-s.
Teenusmudel andis ülevaate, milliseid tegevusi inimesed päriselt vajavad ning sellele
tuginedes kasvas teadmine, mida on vaja arendada/toetada, milliseid teenuseid ja
meetmeid oleks vaja juurde luua ja mida tuleks riiklike teenuste raames pakkuda.
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7. Rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenused ei kattunud
Kuna mudel on jaotatud erinevateks mooduliteks, mis omakorda on jagatud
teenuskomponentideks, ei tekkinud olukorda, kus erihoolekande ja rehablitatsiooni teenuste
tegevused üksteist oleksid dubleerinud. Inimene sai sisulisi teenuse tegevusi ning
koordineerivaid, hindamiste ja juhendamiste tegevusi ei dubleeritud. Toodi ka välja, et mudeli
järgi kaoks ära erinevad järjekorrad erinevatel teenustel, nii rehabilitatsioonis kui ka
erihoolekandes. Saaks korraga pakkuda kõiki vajalikke komponente.
8. Projektis puudus miinimum tunnimahu nõue
Inimesele sai pakkuda talle vajalikus mahus teenuskomponendi tegevusi ja sellele oli olemas
rahastus. Samas polnud ette antud tundide mahtu, mille raames teenuskomponente pakkuda.
9. Teenusmudeli kasutamise ajal toimusid projektis tegevustes osalenud inimestel
positiivsed muutused
4 inimest, kes olid enne hõiveta, suundusid pikaajalisele kaitstud töö teenusele;
2 tööturul mitteaktiivset inimest sisenesid projekti ajal Eesti Töötukassa tööturu tegevustesse
ja osalesid lühiajalisel kaitstud töö teenusel. Teenustundide maht 258h;
3 inimest väljus projekti tegevustest, et asuda õppima kutseõppesse.
Teenusmudeli rakendamisel ja KOV-ide tagasiside põhjal ilmnenud takistused ning
võimalikud lahendused:
1. Disainerite poolt tehtud küsitluse põhjal selgus, et teenuseosutajatel ja
sotsiaaltöötajatel oli raske aru saada oma õigustest ja võimalustest piloteeritavas
teenusmudelis.
Põhjused:
 KOV oli ebakindel ning ei saanud mudeli toimimissüsteemist päriselt aru.
 Puudu jäi infomaterjalidest, kuidas projekti ideed ja põhimõtet tutvustada, selgitused
olid liiga mahukad ning ebapraktilised kasutamiseks.
Olukorra võib lahendada, kui luua lihtsustatud kirjeldused toetussüsteemist. Samuti on vajalik
teenusmudeli rakendamiseks moodulite kirjeldused teha arusaadavaks sotsiaaltöötajatele
ning luua selgitusi ja paralleele olemasoleva teenussüsteemiga. Vajalik on KOV-ide suurem
nõustamine ja selgitustöö, kuidas teenusmudel peaks töötama. KOV-d ei suutnud piisavalt
kirjeldada teenuseosutajatele teenusmudeli tegevusi ja selle rakendamise erisust tänasest
süsteemist. Probleemiks osutus täiendava materjali puudumine, mille kaudu lihtsustatult
teenusmudeli kirjeldust edasi anda. Selle probleemi ilmnedes piloteerimise algfaasis
koostasid disainerid lihtsustatud seletused teenusmudeli kasutamiseks.
2. Inimesel ei tekkinud valikuvõimalust baas- ja lisatoetuse teenuseosutajate osas.
Põhjused:
 Teenuseosutajate vähesus piirkonnas - baastoetuse teenuskomponendi „Personaalne
tugi“ osutamisel oli väiksemates kohtades probleemiks sobiva isiku leidmine. Ka
lisatoetuse komponentide planeerimine osutus väiksemates piirkondades keeruliseks
(nt Võhma, Vändra), kuna piirkonnas puudusid erinevad teenusekomponentide
osutajad.
 Enamik KOV-e suunasid kliendid baastoetuse saamiseks oma allasutuste juurde ilma
inimese või tema lähedastega konsulteerimata
Olukorra võib lahendada KOV-ide juhendamine piirkonna ressursside kasutamise ja teenuse
osutajate valimise osas. KOV-idele on oluline saada informatsiooni eri piirkondades
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tegutsevate teenuseosutajate kohta, kes on valmis oma teenuskomponente ka mobiilselt
pakkuma üle Eesti. Sellist info omab osaliselt Sotsiaalkindlustusamet ning see võiks olla
üleval avalikult näiteks Sotsiaalkindlustusameti kodulehel. Sellisel juhul oleks teenusepakkuja
vajaduse tekkides lihtsam leida omale vajaliku spetsiifikaga lisatoetuse komponentide
osutajat.
3. Komponentide korduvus mudelis ning liigne teenuskomponendi „Personaalne
tugi“ kasutuskirjeldus
Kuna paljudes piirkondades pakkus lisatoetuse teenuskomponente spetsialist, kes osutas ka
teenuskomponenti „Personaalne tugi“ näidati lisatoetuse teenuskomponendile kuluvat aega
kui teenuskomponendi „Personaalse tugi“ osutamise ajakulu. Mitmed lisatoetuse ja hädaabi
komponendid dubleerisid üksteist. Kuna hädaabi moodulis puudus „Võrgustikutöö
koordineerimise“ teenuskomponent, lisati see tegevus baastoetuse teenuskomponendi alla.
Lisatoetuse ja hädaabi teenuskomponentide tegevustele kulunud aja arvestamine
„Personaalse toe“ komponendi tegevuste aja sees andis reaalsuses vale info analüüsi
tegemiseks, mistõttu tegelikest lisatoe komponentide mahtudest ja kuludest ülevaate saamine
on moonutatud.
Uue piloteerimise või teenusmudeli rakendamisel on vaja teha selgitustööd KOV-ides, miks
on oluline kajastada iga inimesele vajalikku tegevust vastava teenuskomponendi all ning miks
ei tohi seda liita „Personaalse toe“ komponendiga. See ei anna andmete analüüsimisel õigeid
tulemusi tegelikest isikupõhistest tegevustest ja kuludest.
Teenusedisainerite poolt tehti oktoobris 2017 täiendused teenusmudeli teenuskomponentide
loetelule ning korrigeeriti nende sisutegevusi. Selle tulemusena on dubleerivad tegevused
eemaldatud ning liidetud on väiksemad tegevused ühe teenuskomponendi alla. Samuti on nt
hädaabi moodulist välja võetud lisatoetuse teenuskomponendid.
4. KOV-id ei saanud sidusvaldkondade andmetele ligi
KOV-idel puudus ligipääs Eesti Haigekassa, SKA ja Eesti Töötukassa andmetele, mis oleks
kiirendanud esmase hindamise instrumendi täitmist. KOV-idele on oluline see ligipääs
võimaldada, kuna sidusvaldkondadest info saamine kiirendaks ning muudaks lihtsamaks
esmase hindamise instrumendi täitmise KOV töötaja poolt. Inimeselt endalt peaks
informatsiooni küsima ainult juhul, kui mujalt seda ei saa ning see oleks inimesele vähem
koormavam.
5. KOV-i personalile oli lisakoormus teenusmudeliga seonduvaid tegevusi ellu viia
KOV-idel jäi puudu inimressurssist projektiga põhjalikumalt tegeleda. Samuti jäi projekti algus
suveajale, mil on töötajad puhkusel ning on
palju teiste töötajatega seotud
asendamistegevusi. See andis tagasilööke teenuse korraldamisel ja kontaktide loomisel.
Puudus ka ajaline ressurss teistest piirkondadest lisatoetuse komponentide jaoks
teenuseosutajate leidmiseks.
Mudeli edukaks rakendamiseks on KOV-idesse vaja luua nt juhtumikorraldaja töökoht, kes
tegeleb ainult projektis osalevate klientidega ning mudelist tulenevalt KOV-ile määratud
ülesannete täitmisega. Juhtumikorraldaja põhiülesanneteks jääks inimesega seotud
esmahindamise läbiviimine, piirkonna teenuseosutajatega koostöö loomine, hoidmine, kliendi
ja baastoetuse osutaja kokkuviimine, lisatoetuse pakkujate leidmine nii oma piirkonnas kui
teistest kohalikest omavalitsustest ning kogukonnaressursside aktiviseerimine.
6. Vähene kogukonnaressursside kasutamine
Kogukonna kaasamisel nähti probleemi, kuna ühiskonna liikmete suhtumist antud sihtgruppi
on keeruline kiirelt muuta ning kogukonna võimalustest täieliku ülevaate saamine on vähese
tööjõuressursi tõttu raske. Samuti valmistas probleemi nii lühikese aja jooksul leida
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kogukonnast liikmeid, kes oleks valmis psüühilise erivajadustega inimesi toetama. Seetõttu nii
lühikese aja jooksul väga palju kogukonna teenuseid kasutada polnud võimalik.
Kogukonnaressursside kasutamise puhul on vaja välja tuua häid näiteid ja praktikaid ning selle
kasutamise olulisust tuleb eraldi rõhutada. Tuleb pakkuda eraldi konsultatsiooni ja vajadusel
personali kogukonnaressursside kasutamiseks või käivitamiseks.
7. Lisatoetuse komponentide pakkujate ja spetsialistide leidmine
Lisatoetuse kompnentide pakkujaid oli projekti alguses keeruline leida, kuna projekt oli uus
ning sellest ei teatud. Raskusi valmistas ka teenuskomponentide leidmine mudelis kirjeldatud
kujul, kuna täna sellisel kujul teenuskomponente ei pakuta. Puudus on pädevatest ja eriala
spetsialistidest. Väiksemates kohtades jääb ka proffessionaalsus väiksemaks. Suur puudus
oli psühholoogidest või psühhiaatritest.
8. Liiga lühike katsetamise aeg!
Kõige suurema miinusena toodi välja sihtgrupi erisust arvestades projekti katsemise liiga
lühike aeg, et saada mõjusamaid ülevaatlike tulemusi. Seetõttu on vajalik projekti katsetamist
jätkata ajaliselt pikema perioodi jooksul.

4.3.1 Projekti tegevustega saavutada edulugu



Mees, 34 aasat
Olemasoleva puude süsteemi kohaselt määratud raske puue. Haigusdiagnoosi kohaselt
on tal tuvastatud kerge orgaaniline tunnetushäire ja kerge vaimne alaareng-oluline
käitumishäire. Puude otsuse kohaselt vajalik ööpäevaringne kõrvalabi, juhendamine
ja/või järelvalve. Töötukassa otsuse kohaselt hinnatud puuduva töövõimega (inimese
tervise seisund ja toimetulek ei võimaldanud tööd teha).
 Kodutu, asotsiaalse eluviisiga, ööbis tuttavate juures või tänaval. Lähedastega suhted
puudusid, sõltuvusprobleemid alkoholi tarvitamise tõttu.
 Toetusvajaduse hindamise tulemusel on abivajadus kõigis eluvaldkondades peale
liikumise:
o Sotsiaalsed suhted
o Vaimne heaolu
o Füüsiline heaolu
o Hõivatus
o Vaba aeg
o Eluase
o Igapäevaeluga toimetulek
Toetusvajadus määr hinnatud valdavalt keskmiseks või madalaks ehk vajab abi vähem kui
neli korda nädalas. Mõne toimingu osas vajab nõustamist või meeldetuletamist.
Riskikäitumisest esineb teiste poolt ärakasutamise ohvriks langemise oht.
Projekti käigus osutatud teenuskomponendid
Esmane toetus
 Isiku informeerimine nõustamise käigus
 Esmane toetusvajaduse hindamine
 Teenuste ja teenuskohtadega tutvumine
Baastoetus
 Personaalne tugi
 Individuaalne toetusvajaduse hindamine,
järjepidev planeerimine ja korraldamine
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tegevusplaani

koostamine,

toetuse

Lisatoetus
 Sõltuvusravi
 Psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia
 Raviplaani järgimine
 Töötegevused spetsiaalselt kohandatud keskkonnas
 Mentorlus tööl või töötegevustes IP
 Rakenduse leidmine kogukonnas
 Ajutine elamispind
 Elamispind
 Eelarve planeerimine ja rahaliste toimingute tegemine, asjaajamine
 Võlanõustamine
 Toitlustamise korraldamine

Kuu

Kokku teenuskomponentide mahud (h)
(va majutus ja transport)

Mai
Juuni
Juuli
August
September
Oktoober
November
Detsember
Jaanuar
Veebruar
Märts
Aprill
Mai 2018

3
19
2
13
37
54
62
35
10
5,5
1,5
4
1

Projekti lõppedes oli mees saanud endale elamispinna (KOV sotsiaaleluruum), talle oli tagatud
vajadustele vastav tugi komponentidega ning ta oli teenuseosutaja ja KOV-i vaateväljas. Mehe
kiire ja tõhus sidumine teenustega sai võimalikuks, sest piloodis lähtuti abi andmisel ainult
tema vajadustest ning ta ei pidanud abi saamiseks tegema taotlust, esitama avaldust või
ootama järjekorras. Abi korraldati tervikuna ja kohe ning abi planeerimisel sai arvesse võtta
(ühe piirkonna) KOV-i, erihoolekande, rehabilitatsiooni ja sidusvaldkondade pakutavaid
võimalusi ühe tervikuna. Teenusmudel sidus eri valdkondade teenused inimese vajaduste
vaates üheks terviklikuks toetuspakettiks.

4.4 Eesmärk V: Mudeli tegelikest kuludest ülevaate saamine
Eesmärgiks oli kaardistada ja saada ülevaade teenusmudeli rakendamisel sihtgrupi
abivajadusele vastava komponendipõhise teenuspaketi osutamisega seotud kuludest.
Projektiga saadi andmed piirkondlike hinnaerisuste ja isikutele koostatud teenuspakettide kulu
kohta. Projektist saadud andmed näitavad tegelikke kulusid, mis maksti teenuskomponendi
osutajale inimese põhiselt. Kulude hulgas ei ole KOV-i korraldamise rolliga seotud kulutusi.
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4.4.1 Hinna kujunemine kohalikes omavalitsustes
Baastoetuse mooduli kolme teenuskomponendi kaudu on võimalik näha piirkondlikke
hinnaerisusi baastoetuse komponentides. Hindade välja töötamise metoodikat ei olnud
projekti kaudu reguleeritud, KOV-idel oli võimalus lähtuda teenuskomponentide hinnastamisel
oma piirkonna tööturu- ja sotsiaalvaldkonna teenushindade tasemest ja varasemast
hinnakujundamise metoodikast. KOV-e nõustati jooksvalt teenuskomponentide hinnastamise
osas ja sellest räägiti eraldi 2017 aasta novembris toimunud kogemusseminaril.
KOV-delt saadud tagasiside näitab, et teenuskomponentide hinnastamisel arvestati valdavalt
kolme komponenti:
 tööjõukulu,
 administratiivsed kulud (sh ruumid)
 töötajate koolituskulud.
Praktikas selgus, et osad KOV-d, kes osutavad läbi allasutuste lisatoetust, lähtusid lisatoetuse
teenuskomponentide hinnastamisel valdavalt baastoetuse teenuskomponentide hinnast.
Lisatoetuse komponente osutas praktikas enamasti sama personal, kes töötas inimesega ka
baastoetuse raames, ning sellega seoses ei muutunud teenuskomponendile määratud
tunnihind.
Erinevused olid aga KOV-ide baastoetuse tunnihindades, kuna teenuskomponente pakkusid
erineva pädevusega spetsialistid. Komponentide hinnastamisel lähtuti ka turuhinnast (võeti
hinnapakkumisi) ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse spetsialistide hindadest.
Baastoetuse pakkujate jaoks oli keeruline uue mudeli kohaselt oma tegevusi kavandada ja
selliselt hinnastada, seda peamiselt lisatoetuse teenuskomponendite puhul, kuna neid on
tänases süsteemis tasustatud kuupõhiste tervilike teenushindadena. Raske oli välja tulla
vanast süsteemist ja väljaspool süsteemi oli spetsialistidele lahenduste leidmine keeruline
ning ajamahukas. Enamik lisatoetuse teenuskomponente osutati baastoetuse pakkuja enda
poolt KOV-i ja baastoetuse bakkuja koostöös valminud hinnakirja alusel. Lisatoetuse
teenuskomponendid, mida telliti väljaspoolt, võeti hinnapäringute abil.
Järgnevates
tabelites
on
välja
toodud
KOV-ides
rakendatud
baastoetuse
teenuskomponentide osutamise tunnihinnad ning näidatud tunnihindade erisus, kui sama
teenuskomponenti osutas erinev spetsialist.
Tabel 10 Personaalne

tugi

VanemSotsiaalTegevus- tegevusSotsiaalmaj
Tugiisik Sotsiaalpedagoog
juhendaja juhendaja a juhataja
KOV/amet (€/h)
töötaja (€/h) (€/h)
(€/h)
(€/h)
(€/h)
Tallinn
17,50
17,50
29,00
Keila
12,00
Haapsalu
13,00
15,00
15,00
Jõhvi
6,48
Märjamaa
10,00
13,00/15,0
Võhma
0
Otepää
20,00/25,00
Vändra
10,00
10,00
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Kõige kõrgema tunnihinnaga oli sotsiaalpedagoog, kes osutas baastoetuse komponenti
Tallinnas. Enamasti jäid hinnad 10,00-15,00 €/h vahemikku, mediaan oli 15,00 €/h.
Tabel 11 Võrgustiku

töö koordineerimine

SotsiaalSotsiaal Sotsiaal Sotsiaal- töö
-nõunik -töötaja pedagoo spetsiali
KOV/amet (€/h)
(€/h)
g (€/h)
st (€/h)
Tallinn
15,15
Keila
Haapsalu
15,00
Jõhvi
Märjamaa
15,00
Võhma
Otepää
Vändra

Lastekaitsespetsiali
st (€/h)

VanemTegevus- tegevusjuhendaja juhendaj
(€/h)
a (€/h)
19,05
12,00
15,00

Sotsiaal
-maja
juhataja
(€/h)

15,00
13,00/15,0
0

20,00
9,50

15,00

15,00

Võrgustiku töös oli kõige kõrgem tunnihind sotsiaaltöötajal – 20,00 €/h, kuid enamasti oli
tunnihinnaks arvestatud 15,00 €/h.
Individuaalse toetusvajaduse hindaminee, tegevusplaani koostamine, toetuse
järjepideva planeerimine ja korraldamine
Tabel 12

SotsiaalSotsiaal Sotsiaal- tööTugiisi -töötaja pedagoo spetsiali
KOV/amet k (€/h) (€/h)
g (€/h)
st (€/h)
Haapsalu
Jõhvi
Keila
Märjamaa
15,00
15,00
Otepää
Tallinn
17,50
17,50
15,15
Võhma
Vändra

Lastekaistespetsiali
st (€/h)

SotsiaalVanemmaja
Tegevus- tegevus- direktor,
juhendaj juhendaj juhataja
a (€/h)
a (€/h)
(€/h)
15,00
15,00
12,00

15,00
19,05
15,00

Individuaalse toetusvajaduse hindamise, tegevusplaani koostamise, toetuse järjepideva
planeerimise ja korraldamise teenuskomponendi kõrgeim tunnihind oli 19,05 €/h. Mediaan
tunnihinnaks oli 15,00 €/h.
KOV-ide tagasisidest tuli välja, et teenuskomponendi „Personaalne tugi“ hind võib olla
madalam kui „Võrgustikutöö“ ja „Individuaalse toetusvajaduse hindamine“ tunnihinnad, kuna
kaks viimast toetuskomponenti vajavad spetsiifilisemate teadmistega spetsialistide osalust.
Lisatoetuse komponentide hinnad jäid enamasti samasse vahemikku, mis baastoetuse
komponentide, mediaan 15,00 €/h. Kõige rohkem oli teenuskomponente tunnihinna
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15,00

maksumusega 10,00 €/h, 13,00 €/h ja 15,00 €/h.
Kõige kallima tunnihinnaga oli
„Psühholoogilise nõustamise ja psühhoteerapia“ teenuskomponent, mille hinnad jäid olenevalt
omavalitsusest ja teenuskomponendi osutajast vahemikku 20,00 – 50,00 €/h.
Hädaabi mooduli komponente sai 9 inimest, kellest kaks said igakuiselt teenuskomponenti
„Personaalne tugi abist keeldumise korral“. Hinnad jäävad lisatoetuse komponentidega
samasse vahemikku.
Projekti tulemused näitavad, et osalenud 8 omavalitsuse ja 41 inimese puhul sõltus eelarve
kujunemine KOV-s määratud teenuskomponendi tunnihinnast ning teenuseosutajate ja
erinevate spetsialistide olemasolust piirkonnas. Andmed analüüs näitab, et kõrgema
elatustasemega piirkondades olid teenuskomponendi hinnad kõrgemad ning
teenuseosutajate arv ja spetsialistide valik suurem. Sellest tulenevalt oli ka selles piirkonnas
abimeetmeid kasutava isiku vajaduspõhine teenuskomponentide eelarve suurem.
See asjaolu toob välja vajaduse kaaluda riiklikul tasandil määrata valdkonna spetsialistide
tunnihinnad vastavalt pädevusele (haridus või töövaldkond/tegevusala), kui inimesele toetuse
hindamine ja planeerimine läheb üle KOV-idele. Ainult sellisel juhul on võimalik planeeritud
eelarvega rahastada võrdselt inimeste abivajadust olenevalt nende abivajaduse määrast ja
spetsiifikast ning nende elukohast erinevates Eesti regioonides.

4.4.2 Isiklike eelarvete kujunemine psüühikahäirega ja intellektipuudega
inimestel
Teenuskomponentide osutamise põhjal tuli välja, et intellektipuudega inimestele osutati
teenuskomponente poole suuremas mahus kui psüühikahäirega inimestele (vt Joonis 9).
Teenuskomponente sai 18 psüühhikahäirega ja 23 intellektipuudega inimest.
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Joonis 9 Psüühikahäirega ja intellektipuudega inimeste saadud komponentide aasta mahud tundides
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Psüühikahäirega inimesed said keskmiselt 100 tundi teenuskomponente aastas, samas
intellektipuudega isikute saadud komponentide maht oli keskmiselt 217 tundi aastas.
Intellektipuudega klientide keskmist toetusmahtu tõstab ka intervallhoiuteenus, mida
psüühikahäirega kliendid ei kasutanud.
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Joonis 10 Psüühikahäirega ja intellektipuudega inimeste aasta eelarved eurodes

Psüühikahäirega klientide eelarve jäi vahemikku 38,00€ - 3786,50€ aastas. Kõige madalam
toetuse eelarve tulenes sellest, et klient sai ühe lisatoetuse komponendi „Taastumist toetav
nõustamine ja teraapia“ mahus 1 h psühhoterapeudi poolt. Rohkem teenuskomponente talle
ei osutatud.
Intellektpuudega inimeste eelarve vahemik oli 40,00€ - 8184,60€ aastas. Kõige väiksema
eelarvega inimene lahkus projektist peale ühte kuud osalemist ning sai ainult ühte
teenuskomponenti „Taastumist toetav nõustamine ja teraapia“ mahus 2h sotsiaaltöötaja poolt.
Eelarvega 60,00€ klient väljus samuti projektist kuu peale osalemist ning suundus õppima.
(Joonis 10)
Järgnevalt on täpsemalt välja toodud projektis osalejatele koostatud teenuspakettide aasta
kogukulu ning aasta kulu arvestatud aritmeetiliseks keskmiseks kuus, mis annab parema
ülevaate projektis tekkinud isikupõhisest eelarvest. Eelarved on näidatud KOV-i kaupa. Kulud
on välja toodud baastoetuse, lisatoetuse ja hädaabi moodulite kaupa.
Tabel 13 Haapsalu

eelarve

Elukoha
omavalitsusük Sugu
sus
Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu
Haapsalu
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M
N
N
N*
M
M

Vanu
s
20
27
23
30
34
43

IP/
PH
IP
IP
IP
PH
PH
PH

Baastoetus Lisatoetu
Hädaabi
e
se
mooduli
maksumus/ maksumu maksumus/
aasta
s/ aasta
aasta
2 782,00 € 1 300,00 €
0,00 €
2 392,50 €
975,00 €
0,00 €
1 197,50 €
90,00 €
0,00 €
450,00 €
15,00 €
0,00 €
3105,50 €
771,00 €
0,00 €
1981,00 €
0,00 €
0,00 €

Kokku
maksumu
s/ aasta
4 082,00 €
3 367,50 €
1 287,50 €
465,00 €
3 876,50 €
1 981,00 €

Maksumu
s/kuu
keskmine
340,00 €
281,00 €
215,00 €
80,00 €
323,00 €
396,00 €

Tabelis 13 on välja toodud Haapsalu baastoetuse eelarve 11 908,50€ ja lisatoetuse eelarve
3 151,00€. Hädaabi moodulit Haapsalus ei kasutatud. Kokku oli projekti eelarve Haapsalus
15 059,50€ (planeeritud eelarve 45 621€). Aastase eelarve järgi jäi inimeste kuu eelarve
vahemikku 215,00€ - 396,00€ (projektis viibitud aja aritmeetiline keskmine).
*Isik lahkus projektist enne lõppu, seetõttu on ka tema eelarve võrreldes teistega väiksem.
Tabel 14 Jõhvi

eelarve

Elukoha
Sug
omavalitsusüks
u
us

Vanu
s

IP/
PH

Jõhvi

N

36 IP

Jõhvi

N

42 PH

Baastoetus
e
maksumus

Lisatoetu
se
maksumu
s

Hädaabi
mooduli
maksumus

Kokku
maksumu
s/ aastas

2 773,40 €

0,00 €

0,00 €

2 773,40 €

0,00 €

38,00 €

0,00 €

38,00 €

Maksumu
s/kuu
keskmine
231,00 €

Tabelis 14 on välja toodud Jõhvi baastoetuse eelarve 2 773,40€ ja lisatoetuse eelarve 38,00€.
Hädaabi moodulit Jõhvis ei kasutatud. Kokku oli projekti eelarve Jõhvis 2 811,40€. Aastase
eelarve järgi jäi sai arvestada ühe inimese kuu eelarve, mis oli 231,00€ (projektis viibitud aja
aritmeetiline keskmine).
Tabel 15 Keila

eelarve

Elukoha
omavalitsusüks
us
Keila
Keila
Keila
Keila
Keila
Keila

Sugu

Vanu
s

N*
N
N
M
N
M

35
60
49
42
19
26

IP/
PH
PH
PH
PH
PH
IP
PH

Baastoetus Lisatoetus
Hädaabi
Kokku
Maksumu
e
e
mooduli
maksumu
s/kuu
maksumus maksumus maksumus s/ aasta
keskmine
30,00 €
96,00 €
24,00 €
0,00 €
120,00 €
42,00 €
288,00 €
180,00 €
36,00 €
504,00 €
67,50 €
453,00 €
19,10 €
0,00 €
472,10 €
183,25 €
1 761,00 €
438,00 €
0,00 € 2 199,00 €
340,00 €
1 262,25 € 2 813,00 €
0,00 € 4 075,25 €
53,00 €
375,75 €
180,00 €
80,00 €
635,75 €

Tabelis 15 on välja toodud Keila baastoetuse eelarve 4 236,00€ ja lisatoetuse eelarve
3 654,10€. Hädaabi moodulit osutati kahele inimesele kogueelarvega 116,00 €. Kokku oli
projekti eelarve Keilas 8 006,10€. Aastase eelarve järgi jäi inimeste kuu eelarve vahemikku
30,00€ - 340,00€ (projektis viibitud aja aritmeetiline keskmine).
*Isik lahkus projektist omal soovil, sest tema ja lähedased arvasid, et ta saab ise hakkama.
Seetõttu jäid ka tema toetuskulud madalaks.
Tabel 16 Märjamaa

eelarve
Maksumus/
Hädaabi
Kokku
kuu
mooduli
maksumus keskmine
maksumus
280,00 €
0,00 €
650,00 €
72,00 €
1 620,00 €
0,00 € 3 085,00 €
342,80 €
177,80 €
670,00 €
0,00 € 1 600,00 €

Elukoha
IP/ Baastoetuse Lisatoetuse
Sugu Vanus
omavalitsusüksus
PH maksumus maksumus
Märjamaa
Märjamaa

M*
N

41 IP
40 IP

370,00 €
1 465,00 €

Märjamaa

N

37 PH

930,00 €

Märjamaa
Märjamaa

N
N*

34 IP
23 IP

1 310,00 €
235,00 €

3 490,00 €
240,00 €

50,00 €
0,00 €

4 850,00 €
475,00 €

538,90 €
52,80 €

Tabelis 16 on välja toodud Märjamaa baastoetuse eelarve 4 310,00€ ja lisatoetuse eelarve 6
300,00€. Hädaabi moodulit osutati ühele isikule eelarvega 50,00 €. Kokku oli projekti eelarve
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Märjamaal 10 660,00€. Aastase eelarve järgi jäi inimeste kuu eelarve vahemikku 30,00€ 340,00€ (projektis viibitud aja aritmeetiline keskmine).
*Inimeste eelarved olid madalamad võrreldes teistega, kuna nad vajasid vähem toetust ning
seetõttu said mahult vähem teenuskomponente.
Tabel 17 Otepää

eelarve

Elukoha
IP/ Baastoetuse Lisatoetuse
Sugu Vanus
omavalitsusüksus
PH maksumus maksumus
Otepää
Otepää
Otepää
Otepää
Otepää
Otepää

N
M*
N
N
N*
M*

33
27
39
38
30
35

IP
IP
PH
IP
IP
IP

968,00 €
0,00 €
735,80 €
888,00 €
50,00 €
60,00 €

1 912,00 €
40,00 €
400,00 €
1 243,00 €
350,00 €
0,00 €

Hädaabi
Maksumus/
Kokku
mooduli
kuu
maksumus
maksumus
keskmine
0,00 € 2 880,00 €
261,80 €
0,00 €
40,00 €
107,80 €
50,00 € 1 185,80 €
0,00 € 2 131,00 €
193,70 €
0,00 €
400,00 €
80,00 €
0,00 €
60,00 €

Tabelis 17 on välja toodud Otepää baastoetuse eelarve 2 701,80€ ja lisatoetuse eelarve
3945,00€. Hädaabi moodulit osutati ühele isikule eelarvega 50,00 €. Kokku oli projekti eelarve
Otepääl 6 646,80€. Aastase eelarve järgi jäi inimeste kuu eelarve vahemikku 80,00€ - 261,80€
(projektis viibitud aja aritmeetiline keskmine).
*Inimesed väljusid projektist enne lõppu ning suundusid õppima. Üks osalejatest sai ühel
korral lisatoetus komponenti „Taastumist toetav nõustamine ja teraapia“ mahus 2 h, teine
osaleja sai ühel korral baastoetus komponenti „Personaalne tugi“ mahus 3h. Sellest tulenevalt
olid nende eelarved teistest osalejatest madalamad.
Tabel 18 Tallinna

eelarve

Elukoha
IP/ Baastoetuse Lisatoetuse
Sugu Vanus
omavalitsusüksus
PH maksumus maksumus
Tallinn
Tallinn
Tallinn
Tallinn
Tallinn

N
M
M
M*
M

51
34
35
18
34

PH
IP
PH
IP
IP

767,70 €
2 169,85 €
333,40 €
5 255,55 €
1 850,60 €

957,25 €
1 006,00 €
2 268,90 €
2 929,10 €
0,00 €

Maksumus/
Hädaabi
Kokku
kuu
mooduli
maksumus keskmine
maksumus
532,45 €
0,00 €
718,30 €
0,00 €
0,00 €

2 257,45 €
3 175,85 €
3 680,55 €
8 184,60 €
1 850,60 €

188,00 €
265,00 €
306,70 €
682,00 €
154,20 €

Tabelis 18 on välja toodud Tallinna baastoetuse eelarve 10 377,10€ ja lisatoetuse eelarve 7
161,25€. Hädaabi moodulit osutati kahele inimesele kogueelarvega 1 250,75 €. Kokku oli
projekti eelarve Tallinnas 18 789,10€. Aastase eelarve järgi jäi inimeste kuu eelarve
vahemikku 154,20€ - 682,00€ (projektis viibitud aja aritmeetiline keskmine).
Tallinna suurema eelarve põhjuseks oli suurem teenuseosutajate ja spetsialistide valik ning
saadavus. See võimaldas pakkuda rohkem erinevaid lisatoetuse komponente. Eelarvet tõstis
ka spetsialistide kallim tunnihinne.
*Isiku kõrge baastoetuse eelarve oli tingitud sellest, et „Personaalse toe“ komponenti pakkus
sotsiaalpedagoog, kelle tunnihinne oli 29,00€/h.
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Tabel 19 Võhma

(Põhja-Sakala) eelarve

Elukoha
IP/ Baastoetuse Lisatoetuse
Sugu Vanus
omavalitsusüksus
PH maksumus maksumus

Hädaabi
Kokku
mooduli
maksumus
maksumus

Maksumus/
kuu
keskmine

Võhma

M

19

IP

545,00 €

340,50 €

0,00 €

885,50 €

74,00 €

Võhma

M

43

IP

636,50 €

609,00 €

0,00 €

1 245,50 €

103,80 €

Võhma

N

59

PH

1 162,00 €

1 535,00 €

13,00 €

2 710,00 €

225,80 €

Võhma

M

23

PH

637,50 €

281,00 €

15,00 €

933,50 €

77,80 €

Võhma

M

21

PH

750,50 €

768,00 €

93,00 €

1 611,50 €

146,50 €

Tabelis 19 on välja toodud Võhma baastoetuse eelarve 3 731,50€ ja lisatoetuse eelarve
3 533,50€. Hädaabi moodulit osutati kolmele inimesele kogueelarvega 121,00€. Kokku oli
projekti eelarve Võhmas 7 386,00€. Aastase eelarve järgi jäi inimeste kuu eelarve vahemikku
74,00€ - 225,80€ (projektis viibitud aja aritmeetiline keskmine).
Tabel 20 Vändra

(Põhja-Pärnumaa) eelarve
Maksumus/
Hädaabi
Kokku
kuu
mooduli
maksumus keskmine
maksumus
75,00 €
0,00 €
0,00 €
824,50 €

Elukoha
IP/ Baastoetuse Lisatoetuse
Sugu Vanus
omavalitsusüksus
PH maksumus maksumus
Vändra alev

N

46

PH

824,50 €

Vändra alev

N

29

PH

905,00 €

1630,00 €

0,00 €

2 535,00 €

422,50 €

Vändra alev
Vändra alev

N*
M

60
23

IP
IP

1 435,00 €
1 140,00 €

4 950,00 €
1 390,00 €

0,00 €
0,00 €

6 385,00 €
2 530,00 €

Vändra alev

N

28

PH

735,00 €

635,00 €

0,00 €

1 370,00 €

532,00 €
230,00 €
228,30 €

Vändra alev

M**

22

IP

230,00 €

50,00 €

0,00 €

280,00 €

140,00 €

Tabelis 20 on välja toodud Vändra baastoetuse eelarve 5 269,50€ ja lisatoetuse eelarve
8 655,00€. Hädaabi moodulit ei osutatud ühelegi inimesele. Kokku oli projekti eelarve Vändras
13 924,50€. Aastase eelarve järgi jäi inimeste kuu eelarve vahemikku 74,00€ - 225,80€
(projektis viibitud aja aritmeetiline keskmine).
*Isik sai suures mahus järgmisi lisatoetus komponente:
 Ravi- ja taastumisplaani järgimine (53h/530,00€)
 Tervisekorraldus (41h/410,00€)
 Sportimis-/liikumisvõimalused (52h/520,00€)
 Huvitegevuse toetamine (86h/860,00€)
 Liikumise toetamine (44h/440,00€)
 Söömise ja söögitegemise toetamine (76h/760,00€)
 Enese eest hoolitsemine (50h/500,00€)
 Majapidamistoimingute toetamine (42h/420,00€)
Tegemist on inimesega, kes rehabilitatsiooniplaani järgi oleks läinud ööpäevaringse
erihoolekandeteenusele, aga tänu projekti toetavatele teenuskomponentidele oli ta võimeline
oma kodus elama ja toime tulema.
**Isik lahkus projektist, kuna suundus perega välismaale, mistõttu on tema aasta eelarve
võrreldes teistega väiksem. Enamus sellest summast moodustab lisatoetuse
teenuskomponentide maht. Lisatoetuse komponentidest enim osutati Huvitegevuse toetamise
komponenti.
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Isiklike eelarvete miinimum ja maksimum maksumused:
KOV

MIN maksumus
aastas

MAX maksumus
aastas

Haapsalu

1 287 €

4 082 €

Jõhvi

231 €

Keila

472 €

4 075 €

Märjamaa

475 €

4 850 €

Otepää

1 185 €

2 880 €

Tallinn

1 850 €

8 184 €

Põhja-Sakala

885 €

2 710 €

Põhja-Pärnumaa

824 €

6 385 €

Isiklike eelarvete kuu aritmeetiline keskmine jääb üldjuhul vahemikku 200,00€ - 400,00€.
Hädaabimooduli komponendid ei oma suurt osa isiklikust eelarvest, mistõttu võiks selle
mooduli eelarvet vaadelda iseseisva osana KOV-i eelarves ning see ei peaks kuuluma
inimese isikliku eelarve juurde. Eelarve suuruse määras piirkonnas olevate teenuseosutajate
ja eriala spetsialistide arv ning piirkonna palgatase. Teenuskomponentide kulud ei kajasta
KOV-i enda kulusid ja seda peab vajadusel eraldi analüüsima ning koguma andmeid selle
kohta.

4.5 Eesmärk IV: Ülevaade isikliku eelarve kujunemisest
Eesmärgiks oli saada ülevaade inimesele osutatavate erinevate abimeetmete ja komponentide
põhjal isikliku eelarve kujunemisest ning selleks kasutatavatest ressurssidest. Isikliku eelarve
kujunemist mõjutasid piirkonnas olevad võimalused, inimese valmisolek abi vastu võtta ja
KOV-i või baastoetuse pakkuja enda võimekus toetus abivajajani viia.
Tabel 21 Toetusvajaduse

hindamise määrad

Aste
0
1
2

Toimetulek
Iseseisev
Madal toetusvajadus
Keskmine toetusvajadus

3
4

Kõrge toetusvajadus
Äärmuslik toetusvajadus.

Toetusvajadus
Ei vaja toetust.
Toimetulek kergelt häiritud. Vajab meeldetuletust ja nõustamist
Toimetulek mõõdukalt häiritud. Vajab regulaarset (1-4 korda
nädalas) juhendamist ja abi.
Toimetulek raskelt häiritud. Vajab igapäevaselt kõrvalabi ja toetust.
Võimetu toime tulema või tegutsema. Vajab püsivalt hooldust ja/või
järelevalvet ja/või tegevuste üle võtmist teise isiku poolt.

Järgnevalt on vaadeldud Sotsiaalkindlustusameti poolt tasustatud lisatoetuse
teenuskomponentide osutamist ning kujunenud hinda abivajaduse määra alusel. Lisaks on
välja toodud teiste sidusvaldkondade poolt tasutatud ning osutatud lisatoetuse
teenuskomponendid.
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4.5.1 Sotsiaalsed suhted
Sotsiaalsete suhete valdkonnas määratleti, kas inimene vajab toetust sotsiaalsete suhete
säilitamiseks, taastamiseks või loomiseks.
Sotsiaalsetes suhetes hinnati abivajaduse määr nullist kõrgemaks 38 inimesel, 2 inimesel
hinnati abivajaduse määraks 0. Ühel isikul abivajaduse määra ei hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 2 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 11 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 17 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 7 inimesel
 Abivajaduse määr 4 hinnati 3 inimesel
Sotsiaalsete suhete komponente sai kokku 36 inimest:
 Abivajaduse määr 1 – 8 in
 Abivajaduse määr 2 – 11 in
 Abivajaduse määr 3 – 4 in
 Abivajaduse määr 4 – 3 in
4 inimest, kellel abivajaduse aste selles valdkonnas oli määratud, sotsiaalsete suhtete
valdkonnas lisatoetuse komponente ei saanud.

4 000,00

500

473

466

400

MAKSUMUS

3 500,00

350

3 000,00

300

2 500,00

250

2 000,00

200

1 500,00
1 000,00

450

51

150

47

100

4 059,00

500,00

676,00

MAHT

4 500,00

920,00

1 179,72

0,00

50
0

abivajaduse määr 1

abivajaduse määr 2
Maksumus/€

abivajaduse määr 3

abivajaduse määr 4

Maht/h

Joonis 11 Sotsiaalsed suhted valdkonnas abivajaduse määra alusel inimestele kujunenud aasta eelarve
(eurodes) ja lisatoetuse komponentide mahud (tundides)

Mahult said kõige rohkem komponente inimesed abivajaduse määraga 1 ja 4. Kõige suurema
mahuga komponent oli „Intervallhoiu teenus“, mida said abivajaduse määraga 1 ja 4 inimesed.
Abivajaduse määraga 4 sai üks isik „Intervallhoiu teenuse“ tegevuskomponenti, mille mahtu
oli arvestatud enamasti ööpäevaga. See põhjustab abivajaduse määra 4 kõrge teenusemahu,
kuna kogu projekti lõikes on kõik mahud arvestatud tundidesse. Eelarve oli kõige suurem
abivajaduse määraga 1 inimestel. Nende kõrge eelarve on tingitud „Intervallhoiu teenuse“
tegevuskomponendist, kuna seda saadi kõige suuremas mahus ning maksustamine toimus
tunnihinna põhiselt. Samas abivajaduse määraga 4 klientide „Intervallhoiu teenuse“
tegevuskomponendi tasu oli arvestatud kuu hinnaga. (vt Joonis 11).
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4.5.2 Vaimne heaolu
Vaimse heaolu valdkonnas hinnati inimeste psühholoogilise häirega toimetulekut, kognitiivset
võimekust ning toimetulekut emotsioonide ja riskikäitumisega.
Vaimse heaolu valdkonnas hinnati abivajaduse määr nullist kõrgemaks 38 inimesel, 1
inimesel hinnati abivajaduse määraks 0. Kahel inimesel abivajaduse määra ei hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 1 inimesel
 Abivajaduse määr 1 hinnati 13 inimesel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 12 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 7 inimesel
 Abivajaduse määr 4 hinnati 6 inimesel
Lisatoetuse komponente vaimse heaolu valdkonnas pakuti 27 inimesele:
 Abivajaduse määr 1 – 5
 Abivajaduse määr 2 – 13
 Abivajaduse määr 3 – 5
 Abivajaduse määr 4 – 4
12 inimest, kellel oli abivajaduse aste selles valdkonnas määratud, vaimse heaolu
valdkonnas lisatoetuse komponente ei saanud.
7 000,00

140

6 000,00

120

5 000,00

100

4 000,00

80
65

3 000,00
2 000,00
1 000,00

49

41

60

MAHT

MAKSUMUS

132

40

1 009,00

6 063,40

1 603,75

945,00

abivajaduse määr 1

abivajaduse määr 2

abivajaduse määr 3

abivajaduse määr 4

0,00

20
0

Maksumus/€

Maht/h

Joonis 12 Vaimse heaolu valdkonnas abivajaduse määra alusel inimestele kujunenud aasta eelarve (eurodes) ja
lisatoetuse komponentide mahud (h)

Abivajaduse määraga 1 ja 4 inimeste suurema mahu põhjuseks oli lisatoetuse komponentide
„Raviplaani järgimine IP ning Ravi- ja taastumisplaani järgimine“ kasutus, mille tunnihinnad
osutusid madalamaks võrreldes teiste komponentidega. Abivajaduse määraga 2 inimeste
suur tundide maht oli põhjustatud teenuskomponentidest „Vaimse tervisealane nõustamine“ –
34,5h, „Personaalne toetus abist keeldumise korral“ – 46h ning „Kriisisekkumine“ – 23h.
Samade teenuskomponentide tõttu oli ka abivajadusemääraga 2 inimeste rahaline maksumus
kõrge. Teenuskomponente „Personaalne toetus abist keeldumise korral“ ning
„Kriisisekkumine“ osutati inimestele juhul, kui neil puudus haigusteadlikkus, nad ei tunnistanud
haiguse olemas olu või keeldusid abi vastuvõtmast. Seetõttu oli lähenemine spetsiifilisem ning
maksumus teenuskomponentidele kõrgem. (Joonis 12).

39

4.5.3 Füüsiline heaolu
Füüsilise heaolu valdkonnas hinnati, milline on abivajaja võimekus tagada oma füüsilise
tervisega seotud vajalikud asjaajamised tervishoiuteenuste korraldamisel.
Füüsilise heaolu valdkonnas hinnati abivajaduse määr nullist kõrgemaks 38 inimesel, 2
inimesel hinnati abivajaduse määraks 0. Kahel inimesel abivajaduse määra ei hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 2 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 9 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 14 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 8 inimesel
 Abivajaduse määr 4 hinnati 7 inimesel
Füüsilise heaolu komponente sai kokku 16 inimest:
 Abivajaduse määr 1 – 2 in
 Abivajaduse määr 2 – 5 in
 Abivajaduse määr 3 – 3 in
 Abivajaduse määr 4 – 6 in
24 inimest, kellel abivajaduse aste selles valdkonnas oli määratud, füüsilise heaolu
valdkonnas lisatoetuse komponente ei saanud.
250
203

MAKSUMUS

2 000,00

200

1 500,00

150

1 000,00

100

500,00
0,00

34

MAHT

2 500,00

38
22

340,00

418,00

218,00

abivajaduse määr 1

abivajaduse määr 2

abivajaduse määr 3

Maksumus/€

50
2 030,00

0
abivajaduse määr 4

Maht/h

Joonis 13 Füüsilise heaolu valdkonnas abivajaduse määra alusel inimestele kujunenud aasta eelarve (eurodes) ja
lisatoetuse komponentide mahud (tundides)

Kolme esimese abivajaduse
määraga inimesed said sarnase mahuhulgaga
teenuskomponente. Abivajaduse määraga 4 inimeste teenuskomponentide arv oli võrreldes
teistega oluliselt suurem. Kõige rohkem saadi teenuskomponente „Tervisekorraldus“ ning
„Sportimis- ja liikumisvõimalused“, mida oli 52% rohkem, kui kõikidele teistele abivajaduse
määra astmetele osutatud teenuskomponentide maht kokku. (Joonis 12).
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4.5.4 Hõivatus
Hõivatuse valdkonnas hinnati inimeste suutlikkust asuda õppima, otsida ja säilitada töökoht
või leida endale mõni muu rakendus kogukonnas ning mil määral vajab ta nendes tegevustes
toetust.
Hõivatuse valdkonnas hinnati abivajaduse määr nullist kõrgemaks 39 inimesel, 1 inimesel
hinnati abivajaduse määraks 0. Kahel inimesel abivajaduse määra ei hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 1 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 7 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 14 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 14 inimesel
 Abivajaduse määr 4 hinnati 4 inimesel
Hõivatuse komponente sai kokku 30 inimest:
 Abivajaduse määr 1 – 2 in
 Abivajaduse määr 2 – 12 in
 Abivajaduse määr 3 – 9 in
 Abivajaduse määr 4 – 7 in
10 inimest, kellel abivajaduse aste selles valdkonnas oli määratud, hõivatuse valdkonnas
lisatoetuse komponente ei saanud.
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1400

1200
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abivajaduse määr 1

abivajaduse määr 2

abivajaduse määr 3

abivajaduse määr 4
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Joonis 14 Hõivatuse valdkonnas abivajaduse määra alusel inimestele kujunenud aasta eelarved (eurodes) ja
lisatoetuse komponentide mahud (tundides)

Abivajaduse määraga 3 inimesed said kõige rohkem lisakomponente ning nende eelarve oli
samuti kõige suurem. Abivajaduse määraga 4 inimesed said 44% vähemas mahus
komponente, kuid nende eelarve oli peaaegu sama suur kui abivajadus määral 3. See on
tingitud asjaolust, et abivajaduse määraga 4 inimesed said teenuskomponenti „Rakendus
tegevuskeskuses IP“ põhiliselt kuu lõikes. Kuna lõppraporti analüüs on tehtud tunnipõhiselt,
on teisaldatud kuu maht tundideks võttes arvesse kuu keskmine töötundide arv – 168h.
(Joonis 14).
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4.5.5 Elukeskkond
Elukeskkonna valdkonnas hinnati, mil määral vajab inimene toetust sobivama elamispinna
leidmisel ning säilitamisel.
Elukeskkonna valdkonnas, kellel oli vaja toetust uue elamispinna leidmisel, hinnati
abivajaduse määr nullist kõrgemaks 10 inimesel, 1 inimesel hinnati abivajaduse määraks 0.
 Abivajadusemäär 1 hinnati 2 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 8 inimesel
Elamispinna komponente sai kokku 4 inimest:
 Abivajaduse määr 0 – 1 in
 Abivajaduse määr 1 – 2 in
 Abivajaduse määr 2 – 1 in
7 inimest, kellel abivajaduse aste selles valdkonnas oli määratud, eluaseme valdkonnas
lisatoetuse komponente ei saanud.
50,00
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45,00

3

3

40,00
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30,00

2

2

25,00
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1

10,00
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abivajaduse määr 0

abivajaduse määr 1

abivajaduse määr 2

0,00

0

Maksumus/€

Maht/h

Joonis 15 Elukeskkonna valdkonnas abivajaduse määra alusel inimestele kujunenud aasta eelarve (eurodes) ja
lisatoetuse komponentide mahud (tundides)

Toetuse maht ja eelarve vähenevad abivajaduse määra suurenedes. Kõige suurema eelarve
ja toetus mahuga on isik, kelle abivajaduse määr oli hinnatud 0ks. Talle osutati
teenuskomponenti „Kolimine“. (Joonis 15).
Esmase hindamise instrumendi tulemustest lähetuvalt ei vajanud 30 inimest toetust uue
elamispinna leidmisel. Sellest hoolimata oli 11 inimesel hinnatud abivajaduse määr nullist
kõrgem, 7 inimesel hinnati abivajaduse määraks 0.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 7 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 1 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 9 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 1 inimesel
Elamispinna komponente sai kokku 3 inimest:
 Abivajaduse määr 0 – 1 in
 Abivajaduse määr 2 – 2 in
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Inimestest, kes ei vajanud toetust uue elamispinna leidmisel, oli kõige suurema mahuga ning
eelarvega abivajaduse määraga 0 isik.
Ei vaja uut elamispinda:
Ei vaja uut elamispinda

abivajaduse määr 0
Klientide
Maht
Maksumus
arv
(h)
(€)

Elamispind
Sobiva elamispinna
korraldamine
Kolimisplaan/üleminekuplaan
Kolimine

1

13

169

abivajaduse määr 2
Klientide
Maht
Maksumus
arv
(h)
(€)

1

3

30

1

8

80

4.5.6 Igapäevaeluga toimetulek
Igapäevaeluga toimetulekul hinnati abivajaduse määraga 6 erinevat valdkonda:
 Rahaga toimetulek ja asjaajamine (sh eelarve planeerimine, pangateenuste
kasutamine, arvete tasumine, suhtlus ametiasutuste ja erinevate teenuseosutajatega)
 Liikumine eluruumides (sh abivahendite vajadus)
 Liikumine väljaspool eluruume (sh füüsiline liikumine, transpordi planeerimine,
transpordi kasutamine, abivahendite vajadus)
 Söömine ja söögitegemine (sh toidu hankimine poest, toidu valmistamine, söömine)
 Majapidamine (sh koristamine, pesu pesemine jm elukoha eest hoolitsemisega seotud
toimingud)
 Enese eest hoolitsemine (sh isiklik hügieen, tualeti kasutamine, riietumine)
4.5.6.1 Rahaga toimetulek ja asjaajamine (sh eelarve planeerimine, pangateenuste
kasutamine, arvete tasumine, suhtlus ametiasutuste ja erinevate
teenuseosutajatega)
Rahaasjadega toimetuleku ja asjaajamise osas hinnati abivajaduse määr nullist kõrgemaks
38 inimesel, 2 inimesel hinnati abivajaduse määraks 0. Ühel inimesel abivajadust ei
hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 2 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 8 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 10 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 11 inimesel
 Abivajaduse määr 4 hinnati 9 inimesel
Rahaasjadega toimetuleku ja asjamisega seotud komponente sai kokku 18 inimest:
 Abivajaduse määr 1 – 3 in
 Abivajaduse määr 2 – 6 in
 Abivajaduse määr 3 – 8 in
 Abivajaduse määr 4 – 1 in
22 inimest, kellel abivajaduse aste selles valdkonnas oli määratud, raha asjadega
toimetulemise komponente ei saanud.
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abivajaduse määr 1

abivajaduse määr 2

abivajaduse määr 3

50

460,00

0,00

0

Maksumus/€

abivajaduse määr 4

Maht/h

Joonis 16 Raha asjade ja asjaajamise osas abivajaduse määra alusel inimestele kujunenud aasta eelarve
(eurodes) ja lisatoetuse komponentide mahud (tundides)

Abivajaduse määraga 2 ja 3 isikute teenuskomponentide maksumuste ja mahtude vahe on
tingitud sellest, et abivajaduse määraga 2 inimestel tasustati teenuskomponenti „Eelarve
planeerimine“ kuupõhiselt ning abivajadusemääraga 3 inimestele tunnipõhiselt. Ka
tegevusmahud olid abivajaduse määraga 2 inimestel esitatud kuulõikes, mistõttu teisaldati
need tundideks võttes arvesse kuu keskmine töötundide arvu – 168h. (Joonis 16).
4.5.6.2 Liikumine eluruumides (sh abivahendite vajadus)
Liikumisel eluruumides oli abivajaduse määr nullist kõrgem 7 inimesel, 32 inimesel hinnati
abivajaduse määraks 0. Kahel inimesel abivajadust ei hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 32 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 2 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 2 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 3 inimesel
Eluruumides liikumiseks vajalike teenuskomponente sai 1 inimene, kelle abivajaduse aste oli
3. Komponenti osutati kokku 44 h ning maksumuseks aasta jooksul kujunes 440€. 6 inimest,
kellel abivajaduse aste oli määratud, liikumise toetamise teenuskomponent ei saanud.
4.5.6.3 Liikumine väljaspool eluruume (sh füüsiline liikumine, transpordi
planeerimine, transpordi kasutamine, abivahendite vajadus)
Liikumisel väljaspool eluruume oli abivajaduse määr nullist kõrgem 29 inimesel, 11 inimesel
hinnati abivajaduse määraks 0.
Liikumiseks väljaspool eluruume sai toetust 2 inimest. Abivajaduse astmega 2 isik sai
teenuskomponenti „Transpordi kasutamise planeerimine ja harjutamine“ aasta jooksul mahus
1h eelarvega 13 €. Transpordi tagamise komponenti sai aasta jooksul isik abivajaduse
määraga 3 mahus 15 h ning maksumusega 1300 €.
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27 inimest, kellel abivajaduse aste selles valdkonnas oli määratud, toetust liikumiseks
väljaspool eluruume ei saanud.
4.5.6.4 Söömine ja söögitegemine (sh toidu hankimine poest, toidu valmistamine,
söömine)
Söömise ja söögi tegemise osas hinnati abivajaduse määr nullist kõrgemaks 31 inimesel, 7
inimesel hinnati abivajaduse määraks 0. Kolmel inimesel abivajadust ei hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 7 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 11 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 10 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 8 inimesel
 Abivajaduse määr 4 hinnati 2 inimesel
Toitlustamise korraldamise komponenti osutati abivajaduse määraga 3 inimesele 1h ning
maksumus oli 13,00€.
Söömise ja söögi tegemise komponente sai kokku 6 inimest:
 Abivajaduse määr 1 – 2 in
 Abivajaduse määr 2 – 2 in
 Abivajaduse määr 3 – 2 in
24 inimest, kellel abivajaduse aste oli söömisega seotud toetamisel määratud, selles
valdkonnas teenuskomponente ei saanud.
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Joonis 17 Söömise ja söögi tegemise osas abivajaduse määra alusel inimestele kujunenud aasta eelarve (eurodes)
ja lisatoetuse komponentide mahud (tundides)

Abivajaduse määraga 2 isikud said mahult toetust kõige vähem, abivajaduse määrga 3 isikud
kõige rohkem. Sama olukord ilmnes ka eelarves, kus abivajaduse määraga 3 isikute eelarve
oli 45% suurem abivajaduse määraga 1 inimeste ning 65% abivajaduse määraga 2 inimeste
omast. Abivajaduse määraga 4 hinnatud inimesed selles valdkonnas teenuskomponente ei
saanud. Põhjuseks võis olla pere poolne toetus inimese söömise abistamisel. (Joonis 17).
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4.5.6.5 Majapidamine (sh koristamine, pesu pesemine jm elukoha eest
hoolitsemisega seotud toimingud)
Majapidamises hinnati abivajaduse määr nullist kõrgemaks 31 inimesel, 5 inimesel hinnati
abivajaduse määraks 0. Viiel inimesel abivajadust ei hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 5 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 11 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 9 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 10 inimesel
 Abivajaduse määr 4 hinnati 1 inimesel
Majapidamist toetavaid komponente sai kokku 6 inimest:
 Abivajaduse määr 0 – 1 in
 Abivajaduse määr 1 – 3 in
 Abivajaduse määr 2 – 1 in
 Abivajaduse määr 4 – 1 in
26 inimest, kellel abivajaduse aste selles valdkonnas oli määratud, majapidamisega seotud
teenuskomponente ei saanud. Küll aga toetati majapidamises abivajaduse määraga 0 isikut.
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abivajaduse määr 0
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abivajaduse määr 2

abivajaduse määr 4
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Joonis 18 Majapidamise toetamise osas abivajaduse määra alusel inimestele kujunenud aasta eelarve (eurodes)
ja lisatoetuse komponentide mahud ( tundides)

Kõige suurem eelarve ja maht oli abivajaduse määraga l inimestel, kuna selle abivajaduse
astmel oli teenuskomponente saanud inimste arv kõige suurem. (Joonis 17).
4.5.6.6 Enese eest hoolitsemine (sh isiklik hügieen, tualeti kasutamine, riietumine)
Enese eest hoolitsemise osas hinnati abivajaduse määr nullist kõrgemaks 30 inimesel, 9
inimesel hinnati abivajaduse määraks 0. Kahel inimesel abivajadust ei hinnatud.
 Abivajaduse määr 0 hinnati 9 inimesel
 Abivajadusemäär 1 hinnati 15 inimsel
 Abivajaduse määr 2 hinnati 9 inimesel
 Abivajaduse määr 3 hinnati 6 inimesel
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Enese eest hoolitsemise teenuskomponenti sai kokku 5 inimest:
 Abivajaduse määr 1 – 1 in
 Abivajaduse määr 2 – 1 in
 Abivajaduse määr 3 – 3 in
25 inimest, kellel abivajaduse aste selles valdkonnas oli määratud, „Enese eest hoolitsemise“
teenuskomponenti ei saanud.
Kõige rohkem said toetust abivajaduse määraga 3 inimesed, mis kajastus ka nende eelarves
– 680,00 €. Abivajaduse määraga 1 ja 2 inimeste eelarved olid vastavalt 20,00 € ja 13,00 €.

4.5.7 Hädaabi
Teenuskomponendi nimetus
Personaalne toetus abist keeludmise korral
Psühholoogiline nõustamine ja
psühhoteraapia
Puudealane nõustamine IP
Raviplaani järgimine

Inimeste
arv

Maht (H) Maksumus
3
66,45
1244,7
4
2
2

8
3
6

217
63
63

Kaks inimest kolmest said hädaabi komponenti „Personaalne toetus abist keeldumise korral“
igakuiselt.
Kokkuvõte ja järeldus isikuliku eelarve näitajate kohta
Isikliku eelarve kujunemise näitajad jäävad põhjapanevate ja objektiivsete järelduste
tegemiseks ebapiisavaks, sest projektis osales liiga vähe ühesuguse toetusvajaduse määraga
inimesi. Isikliku eelarve kaardistamise üheks hüpoteesiks oli, et inimesed, kelledel on hinnatud
eluvaldkondades suur toetusvajadus, kasutavad vajalikke teenuskomponente suuremas
mahus ning sellest tulenevalt kujunevad nende poolt kasutatud teenuskomponentidele
tehtavad kulutused kõrgemaks madalama toetusvajadusega inimeste omadest.
Pilootprojektis osalenud 41 inimese toetusvajaduse hindamise tulemuste, osutatud
teenuskomponentide mahtude ning isikupõhiselt kulunud eelarvete põhjal see hüpotees
kinnitust ei saanud. Samas olid projektis osalenud inimesed suhteliselt erinevate
toetusvajaduse astmetega ning KOV-id erineva suuruse, võimekuse ja sotsiaalhoolekande
korraldusega, mis võis mõjutada välja kujunenud teenuskomponentide mahtude erinevusi
ning seetõttu sarnast mustrit välja ei kujunenud.
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5. Sotsiaalteenuste andmeregister
Üheks oluliseks töövahendiks omavalitsustes sotsiaalhoolekandelise abi korraldamise ja
andmisega seotud andmete kogumisel ja dokumenteerimisel on sotsiaalteenuste
andmeregister (STAR).
Pilootprojekt tõi välja, et STAR oma andmeväljade ja töö omadustega ei toeta isikukeskset ja
paindlikku abimeetmete osutamist.
STAR-is olemasolevad abivajaduse hindamise valdkonnad ja nende nimetused ei tugine
rahvusvaheliselt tunnustatud elukvaliteedi tagamiseks olulistele eluvaldkondadele. Esmase
toetuse hindamisvahendi ülesehitus tugineb eluvaldkondadele, milles võib inimesel
abivajadus esineda, kuid STAR-is puuduvad vastavalt eluvaldkonnad.
Esmase
hindamsivahendiga kogutud infot ei saanud sisestada STAR-i, kuna see ei oleks andnud
sisulit tulemust, sest STAR-i juhtumiplaanid ja tegevuskavad valmivad siiski STAR-i
andmeväljadele antud nimetuste põhjal.
Isikukeskse ja eluvaldkondadel põhineva lähenemise jaoks on vaja muuta STAR-is kasutuses
olevate abivajaduse hindamise väljade nimetusi. See annaks võimaluse ka STAR-is loodud
juhtumiplaanides ja tegevuskavadesse planeerida tegevusi elukvaliteedi metoodikates
tunnustatud eluvaldkondade põhiselt.
Paindliku ja kiire andmevahetuse (otsused, hindamised, juhtumikirjeldused, isiku märkmik) ja
teenuskomponendi pakkujate poolt inimesega tehtud tegevustest regulaarse ülevaate
saamiseks on vajalik luua teenuskomponentide osutajatele ligipääs nende teenuskomponente
kasutava inimese andmetele STAR-is.
STAR andmekeskkonda tuleb teha vastavad muudatused, et teenuseosutajad saaksid oma
kliendi andmetele ligipääsu ning andmeväljad tuleb ühildada esmase hindamise instrumendi
omaga.
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Kokkuvõte
Analüüsides positiivseid tulemusi ning ilmnenud probleeme selgus, et isikukeskne
teenusmudel oli nii inimese kui spetsialisti vaates abimeetmete osutamiseks hea, kuid mudeli
rakendamiseks vajalikud tegevused on vaja ülevaadata ning teha parendused probleeme
tekitavates kohtades.
Positiivsed tulemid:
 Pilootprojektiga katsetatav teenusmudel oli kasutajasõbralik ning lähtus inimesest ja
tema vajadustest, mitte olemasolevatest teenustest.
 Projekti sisendes tehti inimesele üks toetusvajaduse hindamine, millest lähtuvalt
koosatati talle tegevusplaan. Sellest piisas erinevate sidusvaldkondade
tegevuskomponentide määramiseks.
 Tegevuskomponentide planeerimisel rehabilitatsiooni ja erihoolekande teenused ei
kattunud.
 Teenusmudel andis võimaluse toetada lähedasi ning pakkuda tuge ka juhul, kui
inimene ei olnud nõus allkirjastama vajalikke dokumente, kuid inimesel oli hinnatud
toetusvajadus.
 Teenuskomponentide nimekiri andis teenuseosutajatele hea ülevaate, millised
tegevused kuuluvad tänaste teenuste sisse ning kuidas neid üksikkomponentidena on
võimalik paremini kombineerida vastavalt inimese vajadusele.
 Teenuskomponentide osutamisel ei olnud kohustuslikke miinimummahtusid, mida
tuleb osutada, et inimene teenuselt välja ei langeks.
 Abivajavale inimesele sai pakkuda kiiremini kohest vajalikku toetavat tegevust.
 Saavutati parem koostöö nii KOV-ide ja teenuseosutajate vahel kui ka
teenuseosutajatel omavahel.
 Projektis kujunenud isiku aritmeetiline kuu keskmine maksimum eelarve, mis tasuti
lõppteenuse osutajale (teenuskomponentide osutajatele), jäi madalamaks, kui tänases
teenussüsteemis kuupõhisele terviklikule teenuspaketile määratud ühe kuu
maksimaalne summa.
 Projekti lõppedes oli osalejaid, kes suundusid õppima ning neid, kes said pikaajalise
kaitstud töö või lühiajalise kaitstud töö tegevusi.
Ilmnenud probleemid:
 Teenusmudeli juhised jäid liiga keerulisteks ja ebaselgeks KOV-ide ja
teenuseosutajate töötajatele.
 Teenusmudelist arusaamine võttis liiga suure osa katsetamise ajast.
 Osad teenusmudeli teenuskomponendid olid liiga detailsed.
 KOV-idel on piiratud tööjõuressurss mudeli korrektseks rakendamiseks.
 STAR-i andmeväljad ei toeta isikukeskset lähenemist - inimese toetuse hindamise
tulemuste dokumenteerimist ja sellele tuginevate edasiste süsteemi siseselt loodavate
dokumentide koostamist.
Toimunud piloodis saadud andmed on olulised teenusmudeli parendamiseks ning täiustatud
teenusmudeli uueks katsetamiseks. Peale muudatuste tegemist teenusmudelis, on vaja seda
edasi katsetada pikema perioodi jooksul suurema arvu omavalitsuste ja inimeste hulgaga. See
annab parema ülevaate teenusmudeli toimimisest ja kasutajamugavusest ning võimaluse
reaalsemalt hinnata teenusmudeli baasil isikliku eelarve kujunemist. Uue pilootprojekti läbi
viimiseks tuleb ette valmistada täpsemad juhised mudeli kasutamiseks nii KOV-idele,
teenuseosutajatele (teenuskomponentide pakkujatele) kui ka teenuskomponente saavatele
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inimestele ning nende lähedastele. Samuti on plaanis projekti alguses korraldada koolitusning infopäevi informeerimaks uuest teenusmudeli katsetamise projektist.
Parendatud teenusmudeli katsetamisel saab kasutada ka uut täiendatud toetusvajaduse
hindamisvahendit.
Lõppenud projekti raames koostati kasutajakogemuse mõjuanalüüs disaini ettevõtte Trinidad
Wiseman OÜ poolt. Mõjuanalüüsi teostamise aeg oli august-november 2018. Kogutud
infotmatsiooni põhjal tehti teenusmudelisse olulisi muudatusi. Mudelis kaotati ära
moodulipõhine süsteem ning jäid tegevused 4 osas:
 Abivajaja märkamine ja seostamine
 Abivajaja hindamine
 Teenuse planeerimine
 Plaani elluviimine
Lisaks inimesega seotud tegevustele on välja toodud igas osas ka protsessiga kaasnevad
taustategevused ning määratud ära iga osa eest vastutaja.
Mõjuanalüüsi raames tehtud küsitluste, grupi- ja individuaalintervjuude põhjal toodi disainerite
poolt välja uue teenusmudeli eeliste ning puudustena järgrmine:
Eelised
Uus teenusmudel oli kiirem ja paindlikum
võimalus klindile teenuse osutamiseks
Piloteeritud teenusmudel on oluliselt
lihtsustanud erihoolekande teenusteni
jõudmist ja erinevate tänaste teenuste
terviklikuks abipaketiks koondamist.
Esmane toetus, personaalne abi ja
erinevad teenuskomponendid oli võimalik
kätte saada ühest kohast, ilma, et oleks
pidanud taotlema teenuseid erinevatest
teenussüsteemidest.
Teenusmudel toetas terviklikku ja
seostatud abivajaduse hindamist ja
teenuste planeerimist.
Teenusmudel võimaldas paindlikkust
abivajaduse hindamisel ja teenuste
planeerimisel
Planeeritud tegevused liideti ühte
tegevusplaani, milles oli võimalus kiirelt ja
paindlikult muudatusi teha, kui selgusid
muutused inimese vajadustes.
Piloot kinnitas individuaalse, inimest tema
kodus toetava teenuse vajalikkust.
Keeruliste kliendijuhtumite puhul toimis
hästi just individuaalne toetus ja inimese
toetamine koduses keskkonnas.
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Puudused
Projekti käigus ei toimunud proaktiivset
märkamist. Puudus pädevus põhjalikumaks
hindamiseks.
Puudus ühtne infovahetus platvorm. STAR
infosüsteem ei toeta KOV ja teenuse osutajate
vahelist info vahetust. Teiste riiklike süsteemide
poolt varasemalt kogutud info ei ole
kättesaadav.
Teenuskomponentide loetelu liiga pikk. Mudelist
arusaamine keeruline.

Puudus pädevus kriisisekkumiseks ja kontakti
loomiseks keerulisemate juhtumite puhul.
Lisatoetuse komponentide kättesaadavuse
tagamine oli keeruline ja aeganõudev.
Inimesel ja perel puudus võimalus valida
baastoetuse- ning lisatoetuse komponentide
pakkujaid.
Teenuskomponentide kättesaadavus paljudes
piirkondades vähene. Puudusid
valikuvõimalused. Piloodis kasutati vähe tänase
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse ja
spetsialistide pädevusega teenuskomponente.

Projekt aitas paljudel juhtudel kaasa
adekvaatsele ja kiirele kriisisekkumisele,
kuna võimaldas alustada teenuse
pakkumist koheselt, peale abivajaduse
tuvastamist ja seda ilma abivajaja poolt
allkirjastatud avalduseta. Teenusmudel
andis võimaluse planeerida toetust
koheselt peale abivajaduse ilmnemist ning
pakkuda personaalset toetust
teenuskomponentidega seostamiseks ning
nende kättesaadavuse tagamiseks.
Teenuste kättesaadavus paranes oluliselt
nende abivajajate puhul, kellele tänases
teenussüsteem
Teenuse kättesaadavus abivajaja
lähedastele oli oluliselt parem, kuna
mudelis on võimalus kasutada eraldi
peredele suunatud teenuskomponente ja
seda ka juhul, kui psüühikahäirega inimene
ise esialgselt abist keeldus.
Baastoetuse osutaja näol oli peredel
keskne kontakt, kes aitas neil
teenussüsteemis orienteeruda.
Teenust oli võimalik pakkuda
individuaalselt, vajadustele vastavas
mahus ja inimese kodukeskkonnas.
Teenuse terviklik planeerimine, sh KOV ja
projekti vahendite sidumine vähendas
teenuste killustatust ja dubleerimist ning
abivajaduse hindamisele kuluvaid
ressursse.
Olemasolevate
vahendite
(KOV,
erihoolekanne, sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenus) optimaalne kasutus vähendas
erihoolekande,
KOV
ja
rehabilitatsiooniteenuste dubleerimist.

Tööjõuressursi ja pädevuse puudus uue mudeli
administreerimiseks.

Pilootprojekti aeg oli liiga lühike, et hinnata
teenusmudeli mõju inimese taastumisele ja
elukvaliteedile.

Mõjuanalüüsi lõppraportis tehti järgnevad ettepanekud uueks piloodiks:
 Paindlikkus KOVides rollide ja vastutuse jaotamisel
 Teenusmudeli aluspõhimõtetest ühtse arusaama tugevdamine ja piloodis osalevate
KOVide toetamine oma piirkonna teenusmudeli korralduse määratlemisel
 KOVide jõustamine sidussüsteemide kaardistamisel ja koostöösuhete
kokkuleppimisel
 Piloteerijate juhendamine ja jõustamine abivajaduse hindamisel ja teenuste
planeerimisel
 Ühtne töövahend abivajaduse hindamise instrumendi, teenuste planeerimise tabeli ja
teenuskomponentide loetelu jaoks
 Teavitustöö ja kokkulepped tervishoiuvaldkonnaga (psühhiaater ja vaimse tervise
õde) süstemaatilise infovahetuse sisseseadmiseks KOVi ja teenuseosutajaga.
 Teenuskomponentide arendamine ja ellukutsumine
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Lisaressurss KOVidele uues piloodis erihoolekande teenuste korraldamisega seotud
ülesannete täimiseks.
Piloodis osalejate nõustamine ja juhendamine kasutama erinevaid toetavaid
ressursse, sh loomulikke ja kogukonna ressursse, kasutama KOV, erihoolekande ja
rehabilitatsiooniteenuse võimalusi ning teiste sidusvaldkondade teenuseid.
Kogemusseminaridel ning koolitustel tuleks käsitleda sotsiaaltöö eetika ja
riskijuhtimise teemat
Kaasavate töövõtete kasutamise olulisuse rõhutamine klienditöös, abivajaja ja tema
lähedaste jõustamine
Kiire
teenusmudeli positiivsete
tegevuste rakendamine
olemasolevasse
teenussüsteemi

Kasutajakogemuse mõjuanalüüsis olid välja toodud ka ettepanekud uue katsetusperioodi
jaoks seatavatsest eesmärkidest:
1. Reaalne märkamine, esmase pöörduja abivajaduse hindamise protsess KOV poolt ja
teenuste planeerimine teenuseosutajate poolt (sh KOV pädevuse ja baastoetuse osutaja
ning väliste spetsialistide kaasamise vajaduse ja praktika osas).
2. Piloteerida ja edasi arendada esmase hindamise instrumenti.
3. Koguda infot psühhiaatrilise abi kättesaadavuse kohta psüühilise erivajadusega
inimestele (sh olukordadest, kus on tervishoiu poolse sekkumise vajalikkus väljaspool
haiglat).
4. Kasutada ja piloteerida uue, lühendatud komponentide loetelu rakendamist
5. Teenuskomponentide planeerimise, muutmise ja kooskõlastamise protsessi katsetamine
teenuse planeerimise tabeli abil.
6. Hinnata olulisi näitajaid projekti alguses ja lõpus kasutades taastumise ning elukvaliteedi
hindamise vahendeid.
7. Küsida peredelt tagasisidet hoolduskoormuse muutuse kohta, täiendada selleks
abivajaduse hindamise instrumenti.
8. Testida teenusmudeli sobivust (eriti abivajaduse hindamist ja teenuse planeerimist)
ööpäevaringset teenust ning kogukonnas elamise teenust kasutavate inimestega.
9. Koguda infot ja analüüsida teenuse osutamise kogu kulu, sh KOVis klienditööks ja
administreerimiseks kuluvat ressurssi.
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Lisa 1 Isikukeskse teenusmudeli pilootprojektis osalenud
inimeste erihoolekande teenuste kasutamine peale
projekti lõppu
EHK teenuse järjekorras on 41st projektis osalenud inimesest 12 (vt Tabel 1 erihoolekande
teenuse järjekorras). EHK teenusele on suunatud 41st inimesest 14 (vt Tabel 1 Suunatud
erihoolekande teenusele). Projektis osales kokku 8 omavalitsust, nendest 6-s omavalitsuses
on inimesed saanud kas erihoolekande teenusele või teenuse järjekorda. Nende hulgas on 3
osalejat, kes lahkusid projektist enne selle lõppu omal soovil. Kahes kohalikus omavalitsuses
osalenud inimesed ei ole riiklikult korraldatavatel teenustel. Tallinnas ning Põhja-Pärnumaal
on kõik projektis lõpuni osalenud inimesed kas erihoolekande teenuse järjekorras või
erihoolekande teenusele suunatud. Projektis osalenud 41st inimesest 20 ei ole erihoolekande
teenuste järjekorras ega suunatud ühelegi erihoolekande teenusele. Nende hulgas on 4
osalejat, kes lahkusid projektist enne selle lõppu omal soovil.
Tabel 22 Erihoolekande teenuse järjekorras või teenusel olevad projektis osalenud inimesed

Osaleja

EHK teenuse
järjekorras

KOV

Isik 1

Vändra

ÖE (eelis järjekord)

Isik 2

Vändra

IET

Isik 3

Suunatud
EHK
teenusele

Teenuse osutaja

TE

Vändra Alevi Sotsiaalmaja

Vändra

ÖE

Vändra Kodu

Isik 4

Vändra

IET

Vändra Alevi Sotsiaalmaja

Isik 5

Haapsalu IET

Isik 6
Isik 7

Haapsalu ÖE (eelis järjekord)
KE (eelis järjekord),
Haapsalu TT

TE

Pajusi Valla Abikeskus

Isik 8

Haapsalu

IET

Haapsalu Sotsiaalmaja

Isik 9

Tallinn

ÖE (eelis järjekord)

Isik 10

Tallinn

TE

Isik 11

Tallinn

ÖL (eelis järjekord)

Isik 12

Tallinn

KE (eelis järjekord)

Isik 13

Tallinn

Isik 14

Võhma

Isik 15

Kas sai???

IET

Tallinna Vaimse Tervise
Keskus

IET/TE

MTÜ Mumm

IET

Põhja Sakala Vallavalitsus

Võhma

IET/TE

Põhja Sakala Vallavalitsus

Isik 16

Võhma

IET/TE

Põhja Sakala Vallavalitsus

Isik 17

Võhma

IET

Põhja Sakala Vallavalitsus

Isik 18

Otepää

KE (eelis järjekord)

IET

Otepää Vallavalitsus

Isik 19

Otepää

IET

Isik 20

Otepää

ÖE

Tapa Kodu

Isik 21

Keila

TE

Keila Sotsiaalmaja
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TE (eelis järjekord)

Märkus

Lahkus enne projekti
lõppu, suundus õppima
Lahkus enne projekti
lõppu, suundus õppima
Lahkus enne projekti
lõppu, suundus õppima

Lisa 2 Isikukeskse teenusmudeli kasutajate hinnang
oma elukvaliteedi valdkondadele pilootprojekti lõpus
2017-2018 aastal toimunud „Isikukeskse teenusmudeli katsetamine kohaliku omavalitsuse
korralduse baasil“ pilootprojekti lõpus koguti projektis osalenud inimestelt tagasiside oma
elukorralduse ja tervise kohta. Küsimustikus oli igal vastajal võimalus anda hinnang endast
lähtuvalt erinevates eluvaldkondades hindepunktidega 1-10. Kokkuvõttes on hindepunktid
tulemuste ülevaatlikustamise jaoks viidud nelja kategooriasse:
1-2 – väga halb
3-5 – pigem halb
6-8 – pigem hea
9-10 – väga hea
Visualiseeritud küsimustik saadeti vastamiseks kõigile projektiga liitunud omavalitsustele
projektis osalenud inimestele edastamiseks. Tagasiside andis 41st projektis osalenud
inimesest 14.
Vastused kajastavad projektis osalenute olukorda projekti lõpus. Kuna projekti alguses
osalejate enda hinnangut ei küsitud, puudub võimalus võrdluseks projekti jooksul tekkinud
muudatuste osas.


Hinnang füüsilise tervise seisundile:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
1
pigem
halb
3
pigem
hästi
9
väga hästi
1
Väga halvaks hindas oma füüsislist seisundit tagasiside andnud osalejate hulgast üks
inimene, 64% vastanutest hindas oma füüsilist tervist pigem heaks.


Hinnang igapäeva tegevustega toimetulekule:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
1
pigem
halb
0
pigem
hästi
4
väga hästi
9
Väga halvaks hindas igapäeva tegevustega toimetulekut üks osaleja ning mitte ükski
osalenutest ei arvanud, et see on pigem halb. Samas 9 osalejat arvas, et nende igapäeva
tegevustega toimetulek on väga hea, mis teeb 64% vastanutest.
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Hinnang psühholoogilisele seisundile:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
1
pigem
halb
5
pigem
hästi
7
väga hästi
1
Vastanutest 43% hindas oma psühholoogilist seisundit pigem halvaks, 57% pigem heaks.


Hinnang tööle, õpingutele vms tegevusele:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
3
pigem
halb
3
pigem
hästi
5
väga hästi
3
Hõive osas oli kõige suurem protsent vastanuid kategoorias pigem hästi, kokku 5 inimest.
Teistes kategooriates oli vastajate arv võrdne, igas kategoorias 3 inimest.


Hinnang rahalisele olukorrale:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
2
pigem
halb
3
pigem
hästi
7
väga hästi
2
Rahalist olukorda pidas väga halvaks või pigem halvaks 36% vastanutest ning pigem heaks
või väga heaks 64% vastanutest.


Hinnang suhetele partneriga, sh seksuaalsed suhted:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
5
pigem
halb
3
pigem
hästi
3
väga hästi
3
Hõive osas oli kõige suurem protsent vastanuid kategoorias väga halb, kokku 5 inimest.
Teistes kategooriates oli vastajate arv võrdne, igas kategoorias 3 inimest.
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Hinnang suhetele perekonna ja sugulastega:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
1
pigem
halb
2
pigem
hästi
8
väga hästi
3
Suhted perekonna ja sugulastega olid pigem head 57% vastanute arvates. 3 inimest leidsid,
et suhted on väga head.


Hinnang suhetele sõprade ja teiste inimestega üldiselt:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
2
pigem
halb
1
pigem
hästi
7
väga hästi
4
Suhteid sõprade ja teiste inimestega üldiselt pidasid vastanud pigem heaks 50% või väga
heaks 28,5%.


Hinnang huvidele ja vaba aja tegevustele:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
1
pigem
halb
2
pigem
hästi
9
väga hästi
2
Hinnang vaba aja tegevustele ja huvidele oli samuti positiivne. 78,5% vastanutes hindas seda
kategooriasse pigem hea või väga hea.


Hinnang elutingimustele piirkonnas:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
1
pigem
halb
1
pigem
hästi
7
väga hästi
5
88% vastanutest oli oma elutingimustega piirkonnas pigem rahul või väga rahul.
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Hinnang elukohale, kus praegu elab:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
0
pigem
halb
1
pigem
hästi
4
väga hästi
9
93% vastanutest oli oma praeguse elukohaga pigem rahul või väga rahul.


Hinnang praegusele elule tervikuna:
Vastanute
Hinnang arv
väga halb
1
pigem
halb
3
pigem
hästi
8
väga hästi
2
Kõigist vastanutest 7% arvasid, et elu on väga halb ning 22%, et pigem halb.
Oma elule tervikuna andis positiivse hinnangu 10 vastanut. 57% nendest hindasid oma elu
kategooriasse pigem hästi ning 14% arvas, et on väga hästi.
Enamus valdkonnad on küsitlusele vastanute hinnangul saanud positiivse tagasiside ning
eluvaldkondades toimetulekut on hinnatud enamasti kategooriasse pigem hästi või väga
hästi. Problemaatilisemateks valdkondadeks küsitluse põhjal on psühholoogiline seisund,
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