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Päevakava

12.00 – 12.20 Toekam kohvipaus

12.20 – 14.00 Kuidas on läinud: SKA ja KOVid teevad kokkuvõtte 

14.00 – 14.10 Sirutuspaus  

14.10 – 15.00 Küsimused, arutamist vajavad teemad 
avatud arutelu



KUIDAS ON LÄINUD?

sotsiaalkindlustusameti ja omavalitsuste vaade



Sotsiaalkindlustusameti projektimeeskonna tegemised 

 Lepingute sõlmimine KOVidega

 Hindamisvahendi koolitused 

 Kohtumised KOVides

 Küsimused-vastused, KOVide informeerimine

 Teavitus: koduleht, üritustel esi

 II konkursivooru väljakuulutamine 

... ja muljed  Huvitavad kohtumised ja kogemused

 Rutiini pole!

 Lahtised otsad vajavad tegelemist



Piloteerivate omavalitsuste tegevused oktoobris-novembris 2019 



Kokkuvõte KOV tagasisidest - mis on olnud hästi?

Klientidega käib juba tihe koostöö

 Läbi hindamise on tekkinud inimestega hea kontakt, õppinud neid paremini tundma. 
Huvitavad vestlused, inimesed on avameelsemalt olnud valmis oma elust rääkima.

Teenusmudeli tutvustamisel mõnele inimesele, kes võiks olla sihtrühm, on tagasiside 
olnud positiivne ja soovitakse projektis osaleda.

Hindamisvahend on täiesti kasutatav, hindamine oli lihtne teha.

Saab mõnele kliendile hakata koheselt teenuseid pakkuma, katsetada. Uus ja põnev asi.

 Inimesi on juba suunatud baastoetuse osutaja juurde.

Koostöö algatamine, tutvumine 

SKA leiab vastuseid küsimustele

 Elevus, kuidas minema hakkab



Kokkuvõte KOV tagasisidest - murekohad

 Abivajajad, kes pole nõus ankeeti täitma, abi vastu võtma.

 Sihtrühma kuuluvaid inimesi ei saa kätte, sest vahetavad telefonikaarte.

 Raske on väikses piirkonnas leida lisatoetuse osutajaid.

 Keeruline on leida sobivat personaalse toe pakkujat, kellel on olemas oskused ja haridus 
psüühilise erivajadusega klientidega toimetulekuks.

 Kuna KOVil pole BTOks sobivat allasutust, tuli teha hange ja abivajajad jõuavad teenusele hiljem.

 Palju segadust, vaja palju asju läbi mõelda.

 Lisatoetuskomponentide rahalise mahu leidmine.

 Hindamisvahendi kasutamine võtab palju aega.

 Andmete kandmine STARi.

 STARis muutuvad diagnoosid.

 Andmebaaside info sisu ei näe.

 Töövahendite nappus (arvutid).



Projekti elutsükkel

Projekti elutsükkel

Teenusmudeli 

piloteerimine



KÜSIMUSED,
ARUTAMIST VAJAVAD TEEMAD



Abivajaduse märkamine ja seostamine

Toetusvajaduse hindamine

Baastoetus: 
pidev tugi, tegevusplaani koostamine, elluviimine

Lisatoetus:
• Personaalne toetus

• Sotsiaalsed suhted

• Vaimne tervis 

• Füüsiline tervis

• Hõivatus 

• teenusmudeli rakendamise korraldamine 
oma piirkonnas: 
- partnerite leidmine, 
- koostöösuhete arendamine, 
- töökorralduse määratlemine
- lepingulised suhted

• Teenuse kättesaadavuse suurendamine ja 
hinnakujundus

• Koostöö teiste valdkondadega, 
nt tervishoiu-, haridusvaldkond

• Võrgustikutöö korraldamine ja juhtimine

• Jooksev korralduslik tegevus: arved, 
aruandlus 

• KOV siseselt järelevalve projekti tegevuste 
üle 

• Teenusmudeli arendamises osalemine 
koostöös SKAga

Korralduslik tegevusKlienditöö

• Vaba aeg ja 
huvitegevus 

• Eluase

• Igapäeva elu 
toetamine 

• Pere toetamine

Kohalik omavalitsus

Teenusmudeli rakendamine oma piirkonnas



Küsimused, teemad

1. Korralduslikud tegevused KOVis

 Juhtumikorraldaja vormistamine ja juhtumikorralduse tasu maksmine

 Teenuskomponentide hinnastamine

2. Klienditöö

 Abivajaduse hindamine, hindamisinstrumendi kasutamine

 inimeste projekti sisenemine

3. Dokumentatsioon, aruandlus



Juhtumikorralduse tasu

Juhtumikorralduse maksumuses sisaldub

 Abivajaduse hindamine

 Teenusmudeli piloteerimise administreerimine

Juhtumikorraldaja vormistamine ja tasustamine

Ametnik:

1. Lisatasu maksmine (mitte rohkem kui 20% aastapalgast), (käskkiri)

2. Lisatasu abivajaduse hindamise eest (ATS), korraldusliku töö eest palk (käsundusleping)

3. Põhipalga suurendamine projekti perioodiks (käskkiri, põhjendusega)

Töötaja:

1. Töölepingule lisaks käsundusleping projekti tegevuste elluviimiseks

2. Tööülesannete jagamine mitme töötaja vahel.



Näide I pilootprojektist: Teenuskomponentide hinnastamine (personaalse toe näitel)

1. Piirkonna keskmine tugisikuteenuse hind ja tööülesanded

2. Töötaja palgakulu (73%), majanduskulu (20%), koolituse ja supervisiooni kulu (7%)

3. Administreerimiskulu, majandus- ja üldkulud (sh kommunaalkulud), mööbel ja 
tehnilised vahendid (amortisatsioon 5 aastat),koolitus/supervisioon/tervisekontroll

4. Hoone ülalpidamiskulu sh kommunaalkulu, töötasu, tegevuskulud, transpordikulu, 
bürookulu, koolituskulu

5. Igapäevaelu toetamise teenuse hind aluseks

6. 60% palgakulu ja 40% majanduskulu. Sh arvestatakse teenusel olevate klientide 
arvu, komponente osutavate tegevusjuhendaja arvu, tööjõukulusid



Näide I piloodist: hinnastamine (lisatoetuse komponendid)

Hinnastamine sarnane personaalse toega, arvestatakse kvalifikatsiooni

Kriisiabi kallim

 5 aasta arvestuses eelarve keskmine ja protsentuaalne jaotus: 
- püsikulud (ruumid, side, IT, majandusveod, autohüvitised jms); 
- muutuvkulud (õppevahendid, kommunikatsiooni ja kultuuriüritused, supervisioonid, 
lähetused jms);
- investeeringud varasse (hooned, ruumid, IT tarkvara, riistvara, põhi-ja väikevara 
inventar);
- administratsiooni kulu; 
- palgakulu töötajale

Sama hind Baastoetuse mooduliga



Näide I piloodist: mida peaks arvestama hinnastamisel

Hinnastamise aluseks piirkondade praktika ja turuhinda

Teenuse maht vajalik hinnastamiseks – tööprotsessi ja töömahu 
prognoositavus

Konkurentsivõimeline töötasu

Komponendi nõuded  - milliseid teadmisi ja oskusi on vaja

Peaks arvestama otseseid ja kaudseid kulusid



Teenuskomponentide hinnastamine – SKA 

rehabilitatsiooni teenuste kulukomponendid

• Spetsialist ja keskkond:

Tööjõukulud (sh maksud) tunnis

1.1. Supervisioon+koolitus

1.2. Tervisekontroll ja 

vaktsineerimine

1.3. Tööruum:

rent või kulu

kommunikatsioonid

1.4.Sisustus:

kontoritoolid

kontorilaud

muu mööbel (riiul, kapp)

lukustatav kapp dokumentide jaoks

arvuti

printer

telefon

mobiiltelefon

tahvelarvuti

1.5. Büroo- ja sidekulud



Küsimused: korraldus

1. Soovime selgitust juhtumikorraldaja tasu maksmise kohta.

2. Kas SKA, audiitorid kontrollivad ka seda, kuidas juhtumikorraldaja tasu omavalitsuses 
välja makstakse? 

3. Kas on saadud selgust, kui juhtumikorralduses lepingut ei sõlmi, seda tööd teeb juba 
tööl olev ametnik, kas siis võib tasu välja maksta käskkirjaga?

4. Teenuskomponentidega seotud küsimused, hinnad. 

5. Kuidas on mõeldud temaatikat uute teenuskomponentide arendamine - kas praeguste -
komponentidele võib/saab juba juurde luua uusi või on see pigem tulevikku vaadates 
vajaduste kaardistamine?

6. BTO ja KOV koostöö lisateenuskomponentide korraldamisel

7. Kui prognoos inimesi projekti võtta oli liiga optimistlik, kuidas edasi tegutseda?



Küsimused: klienditöö

1. Inimeste hindamisega seotud küsimused.

2. Kui isik on hetkel 15.a ja saab 16.a järgmisel suvel, kuid on igati projekti sihtrühm, siis 
kuidas teda võiks arvestada. Kas ta läheks selle 10% nö varu sisse või saaks talle veel 
eraldi kuidagi koha broneerida? Noore ja tema perega on iseenesest kokkulepe olemas 
ja sõlmitud. 

3. Informatsioon teistest hindamistest, kuidas saada informatsiooni teistelt 
sidusvaldkondadelt?



Küsimused: dokumentatsioon ja aruandlus

 Aruandluse selgitus



Novembri aruandlus

 Aadressile teenusmudel@sotsiaalkindlustusamet.ee

 Dokumentatsioon:

• Teenuskomponentide andmekogu – täita osad A-J ning Hindamisinstrumendist saadud 

toetusvajaduse astmed, kui inimesed on hinnatud, aga pole saanud teenuskomponente.

• Sisenemise ja väljumise ankeedid

 Arve e-arve keskkond – kontrollitud arve, kontaktisik Pille Soonmann

mailto:teenusmudel@sotsiaalkindlustusamet.ee


Tänan!
Kärt Saarsen
Kart.Saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5334 0328

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

Info pilootprojekti kohta SKA kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-
kontaktid/projektid#Isikukeskse%20erihoolekande%20teenusmudeli%20pilootprojekt%20kohaliku%20omavalitsu
se%20korralduse%20baasil

mailto:Kart.Saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:Pille.Soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee

