
Isikukeskse erihoolekande 
teenusmudeli piloteerimine

Projekti avaseminar

9. oktoober 2019



Päevakava

11.45 – 12.00   Kogunemine

12.00 – 13.00   Tervitus, tutvume

13.30 – 13.30   Toekam amps, jalasirutus

13.30 – 16.00   Sisulised teemad:

 üldine töökorraldus ja infovahetus

 inimeste projekti kaasamine

 toetusvajaduse hindamine

 dokumendivormid, aruandlus 

 jt teemad



Erihoolekande teenusmudeli arendamine

2016-2017

• Töötati välja erihoolekandeteenuste isikukeskse teenusmudeli prototüüp
• Teenuse disain erihoolekandeteenuste ja teenusesüsteemi ümberkorraldamiseks ja arendamiseks. 

Projekti lõpparuanne. Trinidad Wiseman, 2017, tellija Sotsiaalministeerium

2017-2018

• Teenusmudeli katsetamine (I pilootprojekt)
• Isikukeskse teenusmudeli lõpparuanne 2017-2018. Sotsiaalkindlustusamet, 2018.

• Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli kasutajakogemuse mõjuanalüüs. Trinidad Wiseman, 2018.

2019-2021

• Teenusmudeli II pilootprojekt
• Kirjeldus: https://https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/projektid



Tere tulemast teenusmudeli pilootprojekti!



Piloteerimises osalevad KOVid
I konkursivoor, 2019

KOV Maakond Teenusekohti

Tallinn Harjumaa 50

Kose vald Harjumaa 10

Jõelähtme vald Harjumaa 5

Kohila vald Raplamaa 50

Kohtla-Järve linn Ida-Virumaa 40

Lüganuse vald Ida-Virumaa 10

Haapsalu linn ja 
Lääne-Nigula vald

Läänemaa 30



SAAME TUTTAVAKS:
pange kirja kuni 3 märksõna, et tutvustada...

... iseennast ... oma KOV tugevusi

...ootusi teistele projektis 
osalevatele KOVidele

... ootusi SKAle





Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav tegevus

• ESF prioriteetne suund „Tööturule juurdepääsu parandamine ja 

tööturult väljalangemise ennetamine“

• TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende 

töötamise soodustamine“

• tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku 

erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“

• tegevuse periood: 01.01.2017 - 31.12.2021

• tegevuse elluviija: Sotsiaalkindlustusamet



Teenusmudeli katsetamise 
põhisisu

• katsetatakse psüühilise erivajadusega 

inimeste abistamisel tegevuskomponentide 

põhist lähenemist;

• rakendatakse korraldusskeemi, kus psüühilise 

erivajadusega inimeste abi ja teenuste 

korraldaja rollis on kohalik omavalitsus.



Eesmärgid

1. Katsetada praktikas uut korraldusmudelit 

(uue teenusmudeli tegevusprotsesse)

2. Abivajaduse varajane märkamine, toetusvajaduse 

hindamine

3. Psüühilise erivajadusega abivajajale personaalne 

tugi ja nõustamine

4. Teenuste kättesaadavus

5. Ülevaade teenusmudeli kuludest

6. Teenusmudeli sobivus eri alarühmade puhul



Erihoolekande teenusmudeli piloteerimine



Kindlasti tasub üle vaadata mõisted
(vt Pilootprojekti kirjeldus, lk 3)

• Teenus

• Teenuskomponent

• Juhtumikorraldus

• Baastoetuse osutaja

• Lisatoetuse osutaja

• Isikustatud eelarve

• Sidusvaldkond



Pilootprojekti töökorraldus



Pilootprojekti meeskond SKAs

Projektijuht Kärt Saarsen
Tel 5334 0328

kart.saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee

Projektijuht Pille Soonmann
Tel 5385 4488

Pille.Soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee 

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

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

kontaktid/projektid#Isikukeskse%20erihoolekande%20teenusmudeli%20pilootprojekt%20kohaliku%20omavalitsuse%20korra

lduse%20baasil



Info ja kogemuste vahetus

• Projekti seminarid

- 2019: detsembri algul

- 2020: kord kvartalis

• Kirjalik infovahetus

- igakuised aruanded

- kirjaliku tagasiside kogumine



Inimeste kaasamine ja 
toetamine projektis



Inimesed projekti

• Sihtrühm

• Abivajaja märkamine ja 

toetusvajaduse hindamine

• Dokumentatsioon projekti sisenemisel 



Sihtrühm

Pilootprojekti kaasatavaks sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga 

psüühilise erivajadusega inimesed vanuses 16 – 64 aastat, kellel:

 ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust

 vastab ühele järgmistest tingimustest: 

a. inimene on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud 

(nt vajab vähesema toetusega teenust);

b. inimene ei kasuta erihoolekandeteenuseid, kuid on EHK teenuse järjekorras;

c. inimene vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul 

toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja 

integreeritud teenuseid.



Klienditöö etapid teenusmudelis



KOV korralduslik tegevus



Vormid!

1 Hindamisvahend

2 Sisenemise-väljumise ankeet

4 Tegevusplaan

5 Osalemise leht

3 Teenuskomponentide andmekogu

6 Küsimustik_ Inimese hinnang elukvaliteedile

7 Elukvaliteedi hinnang_koond



1. Esma-

märkamine 2. KOV

• Abivajaduse hindamine (Koond PDF)

• Sisenemise-väljumise ankeet

• Osalemise leht

• Andmekogu_KOV

3. Baastoetuse 

osutaja

• Tegevusplaan

• Osalemise leht

• Hinnangu kokkuvõte

5. Baastoetuse 

osutaja

4. Lisatoetuse 

osutaja

• Osalemise leht 

(spetsialisti allkiri)

• Osalemise leht

(täidetud Excel)

• Hinnangu kokkuvõte

6. KOV

7. SKA
• Teenuskomponentide 

andmekogu 

(täidetud Excel)

• Hinnangu kokkuvõte

• E-arve



Aitäh!


