
 
 

 

 

1. Kas maksimaalne planeeritav teenusekohtade arv on 50? 

 

Taotluse saab esitada minimaalselt 5 teenusekohale. Maksimaalset teenusekohtade arvu 

konkursi tingimustes sätestatud ei ole, kuid taotlust ei saa esitada suuremale arvule 

teenusekohtadele, kui on piirkonna teenusekohtade koguarv ehk  

 

Piirkond Piirkonda kuuluvad maakonnad Projekti 

kaasatavate 

isikute arv 

(teenusekohad) 

Ida-Eesti Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa 40 

Lääne-Eesti Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Viljandimaa 62 

Lõuna-Eesti Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Võrumaa 160 

Põhja-Eesti Harjumaa, Järvamaa, Raplamaa 118 
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2. Kas juhtumikorraldajal peab olema sotsiaaltöö alane kõrgharidus? 

 

Juhtumikorraldaja saab olla sotsiaalhoolekandes töötav vastava erialase ettevalmistusega 

kõrgharidusega isik. ISTE juhtumikorraldaja nõuded tulenevad SHS § 4 lg 3 nõuetest ehk a) 

omandatud on kõrgharidus; b) töötab sotsiaalhoolekandes; c) on vastav erialane ettevalmistus. 

 

Seega vastab konkursi tingimustele ka mingil muul erialal (kui sotsiaaltöö) omandatud 

kõrgharidus. 

 

Lihtsalt taotlusvormi Lisa 2.3 juhtumikorraldaja CV juurde tuleb lisada  vastavate 

koolituste/täiendkoolituste (mis seonduvad sotsiaalhoolekandes töötamisega) läbimist 

tõendavate dokumentide koopiad.  

 

3. Kas sundravil olija saab projekti tulla? Kui inimene on haiglas, kas on võimalik 

toetada ainult peret esialgu (sh valmistumine haiglast välja tulekuks)? 

 

Sundravi on tervishoiuteenus. Projektis olija ei tohi ainult samaaegselt saada riiklikke 

rehabilitatsiooniteenuseid ega erihoolekandeteenuseid (küll aga võib olla 

erihoolekandeteenuste järjekorras).  

 

See tähendab, et kui inimene ise on valmis projektis osalema ning kuulub sihtrühma, siis 

sundravil olemine ei ole takistuseks. 

 

4. Kas SKA saab KOVile edastada vastava piirkonna psüühilise erivajadusega inimeste 

nimekirja? 

 

Projektimeeskond saab vajadusel edastada psüühikahäirega (va vaimupuue) ja vaimupuudega 

täisealiste inimeste arvu KOVis, samuti EHK teenuse järjekorras olevate inimeste arvu ehk 

isikustamata andmed.  



Samas projekti sihtgrupi inimeste nimekirja SKA edastada ei saa, sest terviseandmete massiline 

edastamine SHS§13-le tuginedes ei ole õiguspärane. 

 

5. Kas täiendavate tingimuste üle võtmise taotlust  (Lisa 2 vormil 2.4) on võimalik 

esitada ka hiljem kui  01.oktoobril? 

 

Nimetatud tingimuse üle võtmisega on loodud  võimalus teenuskohti juurde taotleda (Lisa 

6)  kord kvartalis vastavalt vajadusele. Loodud võimalus ei tähenda kohust teenuskohti juurde 

taotleda.  Taotluse esitamise tähtaeg on 01.oktoober kell 11:00. Hilisemat taotluse esitamise 

võimalust ei ole loodud. 

 

6. Kas baatoetuse osutaja peab olema erihoolekande taustaga? 

 

Baastoetuse osutaja saab olla  juriidiline isik, kelle puhul äriregistris või riigi ja kohaliku 

omavalitsuse asutuste registris märgitud põhitegevusalade loetelu hõlmab 

sotsiaalhoolekandelisi tegevusi. Baastoetuse osutaja peab tagama,  et teenuskomponente 

osutaksid üksnes sellised juriidilised isikud, kellel on olemas kõik õigusaktides nõutavad load, 

registreeringud ja spetsialistid. Teenuskomponente osutaval spetsialistil peab olema nõutav 

pädevus, st tema kvalifikatsioon vastab õigusaktides sätestatud nõuetele. 

 

7. Kas KOVi hallatav asutus võib esitada taotluse?  

 

Konkursi tingimuste p 2.3 kohaselt saavad taotlejaks olla üksnes kohaliku omavalitsuse 

üksused (vallad või linnad) kui avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kellel on õigus ja kohustus 

osutada SHS § 15 lg 1 sätestatud teenust. Vallad ja linnad võivad taotluse esitada enda 

ametiasutuse kaudu, kelle õiguslik vorm äriregistri poolt peetava riigi ja kohaliku 

omavalitsuse asutuste registri kohaselt on „kohaliku omavalitsuse asutus“. 

 

Siinkohal on küsimus selles, kui suur pädevus on KOVi ametiasutusel. Seega soovitame 

konsulteerida oma KOVi juristiga ning selgitada, kas ametiasutusel  on põhimäärusest tulenev 

pädevus projektis osalemist taotleda.  

 

Näiteks on pilootprojekti partneriks Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, mille põhimääruse § 

6 lg 1 p 10 kohaselt on ameti ülesandeks Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite 

taotlemine ameti põhiülesannete täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 


