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2020. aasta erihoolekande eelarve
Vabariigi valitsuse otsus tõsta sotsiaalvaldkonna töötajate
töötasu 2,5%.

Teenus

Kinnitatud
eelarve
Erihoolekande- 36 897 000
teenus
eurot

RES
Eelarve kokku
lisavahendid
591 870
37 488 870 eurot
eurot

Erihoolekandeteenuste hinnatõus 2020
Teenuse hind (€)
2019

Teenus

Tegevusjuhendajate arv
inimese kohta

Vahendid
tegevusjuhendajate
tööjõukulu hinnatõusuks Hinnatõus teenuse
(€)
kohta (€)

Teenuse hind (€) Teenuse
2020
hinnatõus

143

0,1

89 705

3

146

2%

1 077

0,77

6 120

22

1 099

2%

Töötamise toetamise teenus

120

0,1

28 128

3

123

2%

Toetatud elamise teenus

214

0,1

39 220

3

217

1%

Kogukonnas elamise teenus

432

0,31

56 667

9

441

2%

Ööpäevaringne erihooldusteenus

559

0,36

106 485

10

569

2%

Ööpäevaringne erihooldusteenus (peremaja)

619

Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega
isikule
Ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega
isikule (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse
remissiooniga isikule
Ööpäevaringne erihooldusteenus ebastabiilse
remissiooniga isikule (peremaja)
Ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumäärusega
paigutatud isikule

0,44

136 990

13

632

2%

837

0,52

30 187

15

852

2%

928

0,65

53 681

19

947

2%

826

0,41

15 868

12

838

1%

893

0,65

0

911

2%

1 955

0,39

12 937

11

1 966

1%

594

0,02

15 883

14

608

2%

Igapäevaelu toetamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus (autistid)

Üldhoolduse kulude katmine

Tõstmata jäävad päeva- ja nädalahoiuteenuse ja ööpäevaringse erihooldusteenuse (autistid) hinnad.

Haridusnõuded tegevusjuhendajatele
Alates 1. jaanuarist 2020 saavad erihoolekandeteenuste tegevusjuhendajatena töötada:
 vähemalt keskharidusega ja erialase tegevusjuhendaja baaskoolituse läbinud inimesed.
Lisaks saavad tegevusjuhendajatena töötada ka sotsiaalhoolekande seaduses nimetatud erialase haridusega spetsialistid:
sotsiaaltööalase kutse- või kõrgharidusega sotsiaaltöötajad,
 kõrgharidusega eri- ja sotsiaalpedagoogid,
 tegevusterapeudid,
 kutse- või kõrgharidusega vaimse tervise õed
 kõrgharidusega psühholoogid.
Alates 01.01.2020 ei tohi tegevusjuhendajana töötada inimene, kellel on põhiharidus või kes pole läbinud tegevusjuhendaja
koolitust.
Sotsiaalministeerium on ettevalmistanud SHS-i täienduse:
Tegevusjuhendajad, kes asuvad tööle alates 01.01.2020 saavad tegevusjuhendajate koolituse läbimiseks kuni kaks aastat.

Riiklik järelevalve majandustegevuse nõuete täitmise üle
2020. aastal
Kui asutus ei ole taganud tegevusjuhendajate haridus- või koolitusnõudeid, kuid vastavusse viimisega seotud tegevused on pooleli:
 Teenuseosutajatega võetakse ühendust.
Kui tegevusjuhendajad on omandamas koolitust, lepitakse kokku, mis ajaks on kavandatud hariduse omandamine. Näiteks:


töökohapõhine õpe lõppeb asutuses 20.aprillil 2020.



töötaja omandab töötamist võimaldavat erialast tasemeõpet.

 Kokkulepped, et nõuded täidetakse mõistliku tähtaja jooksul.
 Kontrollitakse haridusnõuete täitmist kokkulepitud ajaks MTR-is.
Asutus ei ole asunud tagama tegevusjuhendajate haridus- või koolitusnõudeid ja ei näe ka võimalust olukorda parandada.
Näiteks:


tegevusjuhendajal puudub keskharidus, kuid on 260- tunnine baaskoolitus.



töötaja keeldub õppima minemast.

SKA kustutab mittevastava töötaja MTR-st ning vajadusel muudab ka tegevusloal märgitud teenust saama õigustatud isikute arvu.
Antud tegevusest teavitatakse viivitamatult teenuseosutajat, kes on kohustatud järgima tegevusloa tingimusi.

Valmistumine muutusteks, tänane pilt MTR-s
Haridusnõuete päringu tulemus MTR-ist:
- nõetele ei vasta 414 töötajat 55 asutusest.
Tegevuslubasid menetlev töötaja on võtnud teenuseosutajatega ühendust ja teavitanud
nõuetele mittevastavatest töötajatest ning palunud selgitada, kuidas on plaanis teenust
osutada.
Tulemused:
 Vastas 38 asutust 375 töötaja kohta.
 MTR vajas korrastamist (töölt lahkunud töötajad või hiljemalt 31.12.2019
lahkumas), kokku 174 töötajat.

Muutused haridusnõuetes ja sellest tulenevad teenuseosutaja kohustused
Teenuseosutaja peab tagama, et temaga lepingulises suhtes olev teenust vahetult
osutav isik vastab SHS §-s 86 sätestatud haridusnõuetele (SHS § 83 lg 1 p 5 ).
Majandustegevuse registris (MTR) olevad andmed peavad vastama teenuseosutaja
tegelikule olukorrale (MSÜS § 30 lg-d 1 ja 2)
See tähendab, et tegevusloa omaja peab teenuse osutamisega seotud muutuse kavatsusest teavitama
SKA-d vähemalt 30 päeva enne kavandatavat muudatust (nt tegevuskoha muutus, teenust saavate isikute
arvu muutus).

Teenuseosutajast sõltumatutest muudatustest
(nt tegevusjuhendajate töölt
lahkumine, uute tööle tulemine, nende haridus- või koolitusandmete muutumine)
peab tegevuslubade väljaandjat teavitama viivitamatult, kuid hiljemalt 5 tööpäeva
jooksul.

Erihoolekande statistika vormid 2019 a kohta
2019 a kohta on vaja täita statistika vormidel 6 tabelit.
 Riigi eelarvevälistel teenuskohtadel olevate inimeste kohta (2 tabelid):
•






Sugu, vanus, teenuse liik

Teenusekasutajate liikumise kohta (väljapool EHK-d)
Teenusekasutajate töötamise kohta
Teenuse kasutajatega tegelevate töötajate andmed ja keskmine töötasu
Teenuse osutamise kulud, va riigieelarve eraldised

Teised statistilised andmed võetakse riiklikest andmebaasidest.
Sotsiaalkaitseministri määrus nr 28 „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamise nõuded, andmete
koosseis ja esitamise kord“.
Lisa 14 Erihoolekandeteenused
https://www.riigiteataja.ee/akt/115022019003?leiaKehtiv

KOV-idelt saadud info:
Erihoolekandeteenuse osutajad soovivad KOV-idelt oma eestkostetavate puude raskusastme otsuseid
See ei ole põhjendatud nõue.
SHS § 83 lg 2:
Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestab valdkonna eest vastutav minister
määrusega.
Määrus nr 72 „Erihoolekandeteenuse osutaja kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu kehtestamine“
https://www.riigiteataja.ee/akt/122032019004
Teenuseosutaja poolt kogutavad ja säilitatavad erihoolekandeteenust saava isiku dokumendid on:
1)isikut tõendava dokumendi ärakiri;
2) isikule väljastatud suunamisotsus;
3) isikule koostatud tegevusplaan;
4) tõend isiku terviseseisundi kohta;
5) muud dokumendid või nende ärakirjad, mis on seotud isikule erihoolekandeteenuste osutamisega.
Ööpäevaringse erihooldusteenuse osutaja kogub ja säilitab lisaks sotsiaalhoolekande seaduse § 107 lõikes 8 nimetatud eraldamise
protokolle.
Inimesele määratud puude otsuse kehtivuse kohta saab infot ka nt STAR-i väljavõttest, mille saab KOV teha.
Puude lõppemise infot ei pea edastama SKA otsusena või selle ärakirjana.

Päevakajalist infot
• Esta Kajaste lahkub, erihoolekande arvete menetlemise
võtavad üle Imbi Pärnsalu ja Kristi Nöps
• Novembris küsime teie käest tagasisidet, kuidas on sujunud
koostöö piirkonna juhtumikorraldajaga - mis on hästi, millised
on teie tähelepanekud ja soovitused.
• Saadame kõigile meelespea teenuseosutaja tegevustest ja
SKA protsessidest, mis aitavad tagada inimesele
vajaduspõhise ning jätkusuutliku abi pakkumise.

?Küsimused?

Aitäh osalemast ja
head koduteed!

