
Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine 
kohalikus omavalitsuses 2022

.10.09.2021

Sotsiaalkindlustusameti infopäev 
projekti ja konkursi tingimuste 

tutvustamiseks



Päevakava

• Avasõnad, veebisuhtluse kokkulepped 

• Teenusmudeli tutvustus
•
• Konkursi tingimuste tutvustus 

• Arutelu ning pilootprojekti rakendamisega seotud küsimused-vastused 



Erihoolekande teenusmudeli arendamine

2016-2017

• Töötati välja isikukeskse erihoolekande teenusmudel
• Teenuse disain erihoolekandeteenuste ja teenusesüsteemi ümberkorraldamiseks ja arendamiseks. 

Projekti lõpparuanne. Trinidad Wiseman, 2017, tellija Sotsiaalministeerium.

2017-2018

• Teenusmudeli I prototüübi 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://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/ISTE

2022



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 - 31.12.2022

• tegevuse elluviija: Sotsiaalkindlustusamet



Pilootprojekti kaasatavaks sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise 

erivajadusega inimesed vanuses 16 – vanaduspensioniealised, kellel:

ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust

vastab ühele järgmistest tingimustest: 

a. inimene on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud 

(nt vajab teist või vähesema toetusega teenust);

b. inimene ei kasuta erihoolekandeteenuseid, kuid on erihoolekandeteenuse (EHK) järjekorras;

c. inimene vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA teenuse konsultandi hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas 

osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Teenusmudeli sihtrühm



Teenusmudeli piloteerimise eesmärgid

katsetatakse psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel 

tegevuskomponentide põhist lähenemist;

rakendatakse korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega 

inimeste abi ja teenuseid korraldab kohalik omavalitsus.



Täna sihtgruppi abistavad teenused:

Inimese teenus koosneb tegevuskomponentidest

Rehabilitatsiooni-
teenused (riigi korraldus)

Erihoolekande-
teenused (riigi korraldus)

KOV teenused

Rehabilitatsiooniteenused: 
• Tegevusterapeudi teenus
• Loovterapeudi teenus
• Sotsiaaltöötaja teenus
• Psühholoogi teenus
• Eripedagoogi teenus
• Logopeedi teenus
• Füsioterapeudi teenus
• Kogemusnõustaja teenus
• Arsti teenus
• Õe teenus

Erihoolekandeteenused:
• Igapäevaelu toetamise teenus
• Igapäevaelu toetamise teenus päeva-

ja nädalahoiuteenusena
• Töötamise toetamise teenus
• Toetatud elamise teenus
• Kogukonnas elamise teenus
• Ööpäevaringne erihoolekandeteenus, 

sh 4 alaliiki

KOV teenused:
• Koduteenus
• Väljaspool kodu osutatav 

üldhooldusteenus
• Tugiisiku teenus
• Täisealise isiku hooldus
• Isikliku abistaja teenus
• Varjupaiga teenus
• Turvakodu teenus
• Sotsiaaltransporditeenus
• Eluruumi tagamine
• Võlanõustamisteenus

Tegevuskomponente  
osutavad spetsialistid:
• Tegevusjuhendaja
• Tugiisik
• Sotsiaaltöötaja
• Psühholoog
• Loovterapeut
• Muusikaterapeut
• Füsioterapeut
• Tegevusterapeut
• Hooldaja
• Vaimse tervise õde
• Arst
• Käitumisterapeut
• Kogemusnõustaja
• Vm kogukonna liige

Tegevuskomponendid 7 valdkonnas:
• Teenuse planeerimine ja elluviimise tagamine
• Välise spetsialisti konsultatsioon
• Sotsiaalsete suhete toetamine
• Taastumise ja haiguse toimetuleku toetamine
• Vaimse ja  motoorse võimekuse arendamine ja 

säilitamine
• Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia
• Kogemusnõustamine
• Riski- ja probleemse käitumise juhtimine
• Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus
• Füüsilise aktiivsuse toetamine
• Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
• Liikumise toetamine:  eluruumides või väljapool 

eluruume
• Töötamise toetamine
• Töö- või rakendustegevuse toetamine 

kohandatud keskkonnas
• Õppimise toetamine
• Rakendus kogukonnas
• Vaba aja ja huvitegevuse toetamine
• Toetus elukoha vahetusel
• Igapäevaelu toetamine
• Ettevalmistus iseseisvumiseks

Pere toetamine 
KOV teenuste tegevused (vajadusel lisanduvad)

Uus isikukeskne teenusmudel



KOHALIK OMAVALITSUS
Teenusmudeli rakendamine oma piirkonnas

Abivajaduse märkamine ja seostamine

Toetusvajaduse hindamine

Teenuse osutamine: baastoetus
tegevusplaani koostamine, elluviimine,

pidev personaalne tugi

Teenuse osutamine: lisatoetus
• Personaalne toetus
• Sotsiaalsed suhted
• Vaimne tervis 
• Füüsiline tervis
• Hõivatus 

• teenusmudeli rakendamise korraldamine oma 
piirkonnas: 
- töökorralduse määratlemine KOVis
- ISTE projekti juhtumikorraldaja tööle
- potentsiaalsete teenuseosutajate otsimine 
- vajadusel hangete läbiviimine
- lepingulised suhted, teenuse hinnastamine

• 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
• Igapäevaelu toetamine 
• Pere toetamine

SOTSIAALKINDLUSTUSAMET:
Omavalitsuste toetamine ja nõustamine, rahastamine, järelevalve

andmete kogumine ja analüüs



Klienditöö etapid teenusmudelis

KOV ise jt valdkonnad:

 arstid

 õppeasutused

 politsei

 kogukond, naabrid

 jt

7 eluvaldkonda:

 sotsiaalsed suhted

 vaimne tervis

 füüsiline tervis

 elukeskkond

 hõive

 vaba aeg ja huvitegevus

 igapäevaelu toimingud

 teenuskomponendid vajadusele 

vastavalt

 mõju hindamine

T e e n u s e        o s u t a m i n e

 tegevusplaan

 tegevusplaani täitmine

 järjepidev personaalne tugi

Sotsiaalkaitse 
põhimõtteid järgides 

Sotsiaalteenuste 
kvaliteedi 

põhimõtteid 
järgides 



Koostöö osapooled vallas või linnas

 Toetust vajav inimene, tema lähedased

 Valla- või linnavalitsus

KOVis vastutav projekti juhtumikorraldaja: vastutab teenusmudeli korralduse ja koordineerimise eest oma piirkonnas, samuti 

psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse märkamise, hindamise ja isiku teenussüsteemiga seostamise eest

 Teenuseosutajad:

- baastoetuse osutaja(d) 

abivajajale terviklikku ja järjepidevat  personaalset juhtumikorralduslikku tuge  osutav teenuse osutaja.  Vastutab tervikliku teenuse

planeerimise ja tegevusplaani elluviimise eest.

- lisatoetuse osutajad

abivajajale lisatoetuse valdkondades teenuskomponentide (tegevuste) osutajad, sh tänased erihoolekande- ja 

rehabilitatsiooniteenuste jm sotsiaalteenuste osutajad, aga ka kogukonnateenuste osutajad

 Partnerid  ja kogukonnas tegutsevad organisatsioonid

kelle teenuste kasutamiseks on abivajajal oma eluolukorrast tulenevalt vajadus ja õigus ning kellega tehakse inimese huvides 

koostööd, sh Töötukassa, tervishoiuteenuse osutajad, teised avalike ja kogukonna teenuste osutajad. 



Baastoetuse teenuskomponendid
Teenuse planeerimine –

 terviklik ja järjepidev toetusvajaduse ja selle muutumise hindamine

 teenuskomponentide planeerimine, tegevusplaani koostamine 

 regulaarne tegevusplaani üle vaatamine, vajadusel muudatuste planeerimine

 mõju ja tulemuste hindamine, teenuse tegevuste kokkuvõtte koostamine

Tegevusplaani elluviimine –

 tegevusplaani elluviimise toetamine ja täitmise koordineerimine

 võrgustikutöö teostamine ja koordineerimine

 Nõustamine abimeetmetest, esmane seostamine, vajalike kontaktide loomine lisatoetuse pakkujate ja 

sidusvaldkondade või kogukonna tegevustega

 Välise spetsialisti/eksperdi konsultatsioon teenuse planeerimiseks – lisapädevuse kaasamise võimalust teenuse 

planeerimiseks, kui meeskonnal puudub spetsiifiline kogemus ja teadmised. (nt keerulisemate kliendijuhtumid, 

spetsiifilised diagnoosid vms)



Lisatoetuse valdkonnad ja teenuskomponendid

 Personaalne toetus: inimese elus ettetulevates erakorralistes 
eluolukordades personaalne toetamine – toetus kriisis või 
ettevalmistus ja usaldussuhte loomine abi vastuvõtmiseks ja 
eluvaldkondade teenuskomponentide kasutamiseks

 Sotsiaalsed suhted: 
• Sotsiaalsete suhete toetamine 

(soodustamine, loomine, säilitamine - lähedaste, sõprade, laste või 
vanematega)

 Vaimne tervis: 
• Taastumise ja haigusega toimetuleku toetamine; 
• Vaimse ja motoorse võimekuse arendamine ja säilitamine; 
• Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia; 
• Kogemusnõustamine; 
• Riski- ja probleemse käitumise juhtimine

 Füüsiline tervis: 
• Füüsilise tervise alane nõustamine ja toetus
• Füüsilise aktiivsuse toetamine
• Teraapiad füüsilise tervise toetamiseks
• Liikumine eluruumides
• Liikumine väljaspool eluruume

 Hõivatus: 
• Töötamise toetamine
• Töö- või rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt 

kohandatud keskkonnas
• Õppimise toetamine
• Rakendus kogukonnas

 Vaba aeg ja huvitegevus: 
• Vaba aja ja huvitegevuse toetamine

 Eluase: 
• Toetus elukoha vahetamisel

 Igapäevaeluga toimetulek:
• Igapäevaelu toetamine
• Ettevalmistus iseseisvumiseks

 Pere toetamine: 
• Psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia perele; 
• Perenõustamine ja koolitus psüühikahäirete osas; 
• Kogemusnõustamine perele; 
• Intervallhoid



ISTE projekti 2019-2021 üldandmeid

Teenusmudeli piloteerimise periood okt 2019-dets 2021

Teenusmudelit piloteerivate 
kohalike omavalitsuste arv

20

Sõlmitud lepingute kogumaksumus
(kuni 2021 lõpuni)

4,7 mlj eurot

KOVidele jaotatud teenuskohtade arv 578

Täidetud teenuskohti 547

seisuga 30.06.2021



2019-2021 teenusmudelit katsetavad omavalitsused ja teenuskohad

seisuga 30.06.2021

Omavalitsus Maakond Kohtade arv
Ida-Eesti
Jõhvi vald Ida-Virumaa 10
Kohtla-Järve linn Ida-Virumaa 40
Lüganuse vald Ida-Virumaa 10
Mustvee vald Jõgevamaa 30
Tapa vald Lääne-Virumaa 10
Väike-Maarja vald Lääne-Virumaa 10
Lõuna-Eesti
Tartu  linn Tartumaa 50
Antsla vald Võrumaa 15
Lääne-Eesti
Haapsalu linn ja 
Lääne-Nigula vald Läänemaa 30
Põhja-Pärnumaa vald Pärnumaa 13
Pärnu linn Pärnumaa 50
Tori vald Pärnumaa 30
Põhja-Eesti
Jõelähtme vald Harjumaa 20
Kose vald Harjumaa 10
Raasiku vald Harjumaa 10
Tallinn Harjumaa 130
Türi vald Järvamaa 30
Kohila vald Raplamaa 25
Rapla vald Raplamaa 55



Teenuskomponentide osutamise maht

Tundides, 2019-2021 I pa andmetel



Eluvaldkondade lõikes teenuskomponentide osutamise maht

Teenusmudelis on 26 teenuskomponenti, mis hõlmavad 7 eluvaldkonda  + pere toetamine + baastoetus. 

2019-2021 I pa
andmetel



ISTE projektis osalevad inimesed

2019-2021 I pa andmetel

Hõive staatuse järgi Osalejaid Osakaal

töötavad 117 18%
õpivad 31 5%
töötud (sh pikaajalised) 176 26%
mitteaktiivsed 343 51%
KOKKU 667 100%



I piloot: peamised tulemused (2017-2018)

Abivajajad said tuge kiiremini kui senises süsteemis.

KOVil tekkis inimese abivajadusest tervikpilt. Toe pakkumisel 

lähtusid KOV ja teenuseosutajad inimese abivajadusest.

Teenuskomponentide põhine lähenemine osutus asjakohaseks 

(erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste seostamine).

Lisaks inimesele oli võimalik toetada ka tema lähedasi.

Inimese kohta kogutud sidusvaldkondade informatsioon 

võimaldas küsida inimeselt vähem infot.



Teenusmudeli rakendajate tagasiside (II piloot 2019-2021)

 Tihedam ja oluliselt paranenud koostöö erinevate osapoolte vahel (KOV ja teenuseosutajad) ja võrgustikutöö 
(perearst, haiglad, külavanemad,  politsei jne)

 Parenenud on oskus märgata abivajajaid 

 Kõik teenused ühes kohas

 Üks selge teenussüsteem inimesele vajalike tegevuste korraldamiseks

 Abivajaduse terviklik kaardistamine – hindamisvahendid, abivajaduse hindamine eluvaldkondade põhiselt ja  
elukvaliteedi mõõtmine 

 Teenuskomponentide mitmekesisus vajadustele vastav, võimalus kombineerida tegevusi 

 Paindlik ja kiirem teenuse osutamine, avaramad ja järjekorravabad võimalused

 Töö kogu perega

 Inimene ei ole ühe teenuseosutaja juures kinni

 Teenus koha peal, võimalus luua töökohad

 Projekti rakendajate omavaheline koostöö arendab ja toetab 



Integreeritud, isikukeskne ja paindlik teenussüsteemi

 üks abivajaduse hindamine, et abimeetmetele pääseda

 üks kontaktisik, järjepidev personaalne 

juhtumikorraldus  kogu protsessi vältel

 vajaduspõhine teenuskomponentide integreerimine

Inimesele on terviklik abi, kodu lähedalt

Mitme valdkonna tegevused, eelarve ja korraldus ühes kohas



Konkursist



Mida annab teenusmudeli katsetamises osalemine?

Oma piirkonna vaimse tervise häirega abivajajate toetamine

Psüühilise erivajadusega inimeste lähedaste toetamine

Paindlikkus – vajadusel kiire abi, paindlik kombineerimine. Teenuste korraldamine 

kohalikke olusid arvestades

Rahastus: teenuste osutamine + korralduskulud

Kaasarääkimise võimalus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste arendamisel 



Konkursi üldandmed

 rahaline maht kuni 3,4 milj eurot 

 periood 2022 

 projekti raames osutatakse teenust kuni 700 psüühilise erivajadusega inimesele;

 konkurss on jaotatud kolmeks osaks, st teenusekohad on ära jagatud kolme piirkonna vahel: 

Piirkond Maakonnad Teenuskohtade arv 
(projektis kokku 700 / III voorus 380)

Kesk- ja Ida-Eesti Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
Järvamaa, Viljandimaa, Jõgevamaa

180/140

Lääne-ja Lõuna-Eesti Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa
Saaremaa, Põlvamaa, Tartumaa

Valgamaa, Võrumaa

250/185

Põhja-Eesti Harjumaa, Raplamaa 270/250



Konkursi dokumentatsioon

 Käskkiri konkursi väljakuulutamise kohta

 Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord 

 Lisa 2. Vormid konkursil osalemiseks

 Lisa 3. Koostöölepingu projekt koos vormide ja juhisega (lepingu täitmisel)

 Lisa 4. Pilootprojekti kirjeldus (sh teenusmudeli kirjeldus ja teenuskomponentide loetelu)

Konkursi info SKA kodulehel:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked



Konkursist osavõtt

Konkursil osalemiseks tuleb KOVil esitada:

1. taotlus

2. taotluse lisad, milleks on: 
- KOVis pilootprojekti tegevusi koordineeriva juhtumikorraldaja CV  

ja tema haridust tõendavate dokumentide ärakirjad, 

3. vajadusel ühistaotlejate volikiri (see tuleb esitada vaid sel juhul, kui taotlus esitatakse mitme 
KOVi koostöös).

4. Kokkuvõttev hinnang abivajaduse ja teenuse osutamise kohta (esitavad KOVid 2019-2021 perioodil 
projekti kaasatud inimeste kohta)

Dokumendid tuleb esitada KOVis esindusõigust omava isiku poolt digitaalselt allkirjastatult.
vt täpsemalt: Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord, p.3.1



Taotluses tuleb esitada alljärgnev info:
• soovitud teenuskohtade arv (min 5);

2019-2021 osalenud KOVid:  

-eraldi projektis jätkavate inimeste arv

- iga jätkava inimese kohta esitatakse kokkuvõttev hinnang (vt Lisa 2.4)

• andmed KOVis piloteerimist koordineeriva juhtumikorraldaja kohta

(vt nõudeid Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord, p.2.3.3: KOVis piloteerimist koordineerivaks juhtumikorraldajaks 

saab olla sotsiaalhoolekandes töötav vastava erialase ettevalmistusega kõrgharidusega isik. Juhtumikorraldaja 

peab olema taotluse esitaja teenistuja (ametnik või töötaja). Kui KOVis planeeritakse planeeritakse KOVis

teenusmudeli piloteerimise tegevused jaotada mitme töötaja vahel, tuleb esitada nõutud dokumendid kõigi 

abivajava inimesega juhtumikorralduse ja hindamise tegevusi tegevate töötajate kohta).

• sisuline kirjeldus, kuidas KOVis teenusmudelit piloteerida plaanitakse.



Taotluse vorm

Kinnitame, et perioodil 2019-2021  projekti kaasatud inimeste abivajadus, seni pakutud abi ja teenuse jätkumise vajadus on hinnatud ning esitatud taotluse lisadena 
(vorm 2.4). 

Taotleja Nimi:
Registrikood:
Juriidiline aadress:

Kaastaotleja(d) Nimi:
Registrikood:
Juriidiline aadress:

Taotleja kontaktandmed
(KOV üldised kontaktandmed):

Telefon:
E-post:

Taotleja allkirjaõiguslik esindaja Nimi:
Ametinimetus:
Esindusõiguse alus:

Andmed teenusmudeli piloteerimist KOVis koordineeriva juhtumikorraldaja kohta,
(kui projekti juhtumikorraldus jagatakse KOVis mitme töötaja vahel, esitada andmed kõigi kohta).

Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Töökoht ja ametinimetus:
E-post:
Telefon:

Kas pärast edukaks taotlejaks kinnitamist
plaanitakse KOVis juhtumikorraldajat
vahetada?
(Märkige X sobivasse lahtrisse)

Jah, teenusmudeli piloteerimist hakkab KOVis koordineerima teine spetsialist
/ plaanis on võtta selle töölõigu peale tööle uus spetsialist

Ei, KOVis jääb teenusmudeli piloteerimist koordineerima taotluses märgitud spetsialist

Planeeritav teenusekohtade arv (pilootprojekti kaasatavate inimeste arv):
Märkus: taotluse saab esitada minimaalselt 5 (viiele) teenusekohale.

sh taotletav teenuskohtade arv KOVis perioodil 2019-2021
projekti kaasatud inimestele



Taotluse sisuline kirjeldus

1. Üldine eesmärk, miks taotleja konkursil osaleb, mida piloteerimisest ootab

2. Projekti kaasatavad abivajajad KOVis: ülevaade, milliseid abivajajaid planeeritakse kaasata ja
kuidas, mille põhjal on kaasatava rühma prognoos tehtud

3. Rollide, ülesannete jaotus KOVis teenusmudeli piloteerimisel, projekti koordineeriva
juhtumikorraldaja tegevuste kirjeldus

4. Teenuskomponentide olemasolu ja kättesaadavuse tagamine abivajajatele. Baastoetuse
osutamine KOVis. Kirjeldus, mida oodatakse baastoetust osutavalt organisatsioonilt, kes pakub neid
tegevusi, kuidas on kavandatud KOV-i ja baastoetuse osutaja koostöö, järjepideva ja tervikliku abi
osutamise korraldus, kvaliteet.
5. Lisatoetuse teenuseosutajad KOVis. Teenuskomponentide olemasolu ja kättesaadavuse
tagamine: kes ja millist teenuskomponenti pakub + kui piirkonnas komponenti ei ole, siis mis plaan
on selle tekkimiseks.

6. Koostöö teiste valdkondadega (sh esmane abivajaduse märkamine)

7. Riskid ja nende maandamise võimalused



Juhtumikorraldaja CV vorm

NB! 

1) Juhtumikorraldaja CV vorm peab olema 
omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud 
spetsialisti enda poolt.

2) Kui taotluses esitatud info kohaselt planeeritakse 
KOVis teenusmudeli piloteerimise tegevused 
jaotada mitme töötaja vahel, tuleb esitada nõutud 
dokumendid kõigi abivajava inimesega 
juhtumikorralduse ja hindamise tegevusi tegevate 
töötajate kohta.

3) CV-le tuleb lisada ärakiri haridust tõendavast 
dokumendist (või dokumentidest).

4) Kui haridus on omandatud välisriigis, tuleb taotlusele 
lisada SA Archimedes struktuuriüksuse ENIC/NARIC 
Keskuse hinnang haridust tõendava dokumendi kohta.

5) Kui dokumentides on nimi muutunud, lisada nime 
muutumist tõendavad dokumendid.

Vt täpsemalt Lisa 1. Konkursi tingimused ja kord, p.2.3.



Ühistaotlejate volikiri 

NB! 

Ühistaotlejate volikiri tuleb esitada vaid sel 
juhul, kui taotlus esitatakse mitme kohaliku 
omavalitsuse koostöös.

Ühiselt võivad taotluse esitada vaid KOVid, 
kes kuuluvad asukohajärgselt samasse 
piirkonda (st ühistaotluste esitamine 
piirkondade üleselt ei ole lubatud).

Vt täpsemalt Lisa 1. Konkursi tingimused ja 
kord, ptk 2 ja p.2.3.



Kokkuvõttev hinnang abivajaduse ja teenuse osutamise kohta 

NB! 

Kokkuvõtva hinnangu esitavad 
vaid aastatel 2019-2021 
projektis osalevad KOV-id, kes 
soovivad juba kaasatud
abivajajatele teenuse
osutamist jätkata ka 2022. 
aastal. 

Kokkuvõttev hinnang 
esitatakse taotluse lisana iga 
kaasatud inimese kohta. 

Vt täpsemalt Lisa 1. Konkursi
tingimused ja kord, ptk 2 ja 
p.2.4.1.



Eeldatav maksumus

 Projekti eelarvest kaetakse KOVis piloteerimisega seotud tegevuste kulud, sh

- teenusmudeli koordineerimise maksumus, sh juhtumikorraldaja töötasu;

- teenuskomponentide maksumus.

 Taotluses ei esitata teenusmudeli koordineerimise maksumust ega teenuskomponentide 

maksumust, vaid esitada tuleb soovitud teenuskohtade arv.



Teenusmudeli koordineerimise tasu

 Teenusmudeli koordineerimise tasu makstakse KOVile proportsionaalselt, 

lähtudes KOV teenusesaajate arvust.

 Koordineerimise tasu ülemmäär 50 teenusesaaja kohta on 2045 eurot kuus, 

millest kuni 10% võib kasutada alapunktides b)-e) loetletud kulude katmiseks.

a) töötajate töötasu ja tööjõumaksud (juhtumikorraldaja palgafond); 

b) büroo- ja sidekulud, sh IT-varade ja tarkvaralitsentside kulud ;

c) ruumide rendi- ja kommunaalkulud;

d) pilootprojekti tegevustega seotud transpordikulud;

e) projekti koolitustel jm üritustel osalemiseks vajalikud majutuskulud.



Teenuskomponentide maksumus I

 SKA tasub KOVile projekti kaasatud abivajajatele reaalselt  osutatud 
teenuskomponentide maksumuse KOV poolt SKAle esitatud arvete alusel.

 Teenuskomponentide maksumuse aluseks on hinnad, mis on kokku lepitud 
KOV ja teenust osutava isiku (nt teenuskomponenti pakkuva juriidilise isiku) 
vahel sõlmitud lepingus või tasud, mis on sätestatud kohaliku omavalitsuse 
poolt kehtestatud hinnakirjas. 



Teenuskomponentide maksumus II

 Hinnapiiriga teenuskomponendid: „Intervallhoid“ ja „Töö- või 
rakendustegevuse toetamine spetsiaalselt kohandatud keskkonnas“

 Summaarselt ei tasuta KOVile pilootprojekti vältel teenuskomponentide 
maksumuse eest rohkem kui maksimaalmäärani:

KOV maksimaalmäär = teenuskohtade arv  x     teenuskomponentide               
maksumus ühe inimese kohta



Teenusmudeli piloteerimise korraldus

Teenusmudeli piloteerimine toimub kahes etapis:

I etapp – ettevalmistav etapp, 4 kuud 
Loodud on oma piirkonnas vajalike partneritega koostöösuhted,  leitud on   
teenuskomponentide osutajad, olemas on hinnakirjad ning paika pandud töökorraldus, 
teenuskohtadest on 90% täidetud.  
(kui teenuskomponente ei osuta KOV asutus, siis ostab KOV teenuse sisse riigihangete seadust 
ja KOV hankekorda järgides).

II etapp – põhietapp, teenusmudeli rakendamine ja tegevuste läbiviimine, kuni projekti lõpuni. 

Perioodil 2019-2021 projektiga liitunud KOVid jätkavad 2022. aastal teenusmudeli katsetamist 
kohe II etapis.



Koostöö teenusmudeli piloteerimisel

Kohalik omavalitsus                   SKA meeskond 
 Klienditöö juhtumikorralduse põhimõtteid 

järgides

 Piirkondliku korralduse ja koostöö 
käivitamine

 Teenuskomponentide 
hankimine/osutamine

 Teavitamine ja info jagamine avalikkusele

 Teenusmudeli etappide ja tegevuste 
elluviimine 

 Dokumentide täitmine ja aruandlus

 Eelarve ja väljamaksete maksumuste 
jälgimine

 Järelevalve tegevuste kvaliteedi ja 
vajaduspõhisuse üle

 Kogemuste jagamine  

Regulaarne infovahetus  ja 
aruandlus:
• Igakuine arve ja aruanne
• Üksikpäringud ja infokirjad

 Nõustamine ja juhendamine 
teenusmudeli rakendamisel

 Koolitused hindamisvahendite 
 kasutamisel, dokumentide ja 

aruandluse täitmisel

 Infotunnid, juhtumiarutelud

 Kirjalike juhiste edastamine

 Tagasiside ja andmete kogumine

 Info ja andmete vahetamine KOV-idele

 Tegevuste, arvete ja aruandluse üle 
kontrolli teostamine 

 Piloteerimise eest tasumine

 Kogemuste kogumine ja 
kogemusseminaride korraldamine



Konkursist

 Konkursi tähtaeg: 08. oktoober, 2021 kell 11:00

 Konkursil osalemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud kirjalik taotlus.

 Taotlus esitada info@sotsiaalkindlustusamet.ee „Erihoolekande teenusmudeli piloteerimise

konkurss 2022“.

 Taotlejate pingerida selgitatakse välja taotlustes esitatud sisulise kirjelduse alusel. 

Taotleja ei esita oma taotluses teenusmudeli koordineerimise maksumust  ega 

teenuskomponentide maksumust. 



projektijuht Katrin Tsuiman
katrin.tsuiman@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5886 7716

koordinaator Pille Soonmann
pille.soonmann@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5385 4488
Tallinn, Jõelähtme vald, Raasiku vald, Kohila vald, Kose vald, Türi vald, 
Kohtla-Järve linn, Lüganuse vald, Haapsalu ja Lääne-Nigula vald, Tori vald

koordinaator Jana Laanemets
jana.laanemets@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel 5309 4241
Rapla vald, Tapa vald, Väike-Maarja vald, Jõhvi vald, Mustvee vald, 
Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Antsla vald, Tartu linn

arenduse projektijuht Kärt Saarsen
Kart.saarsen@sotsiaalkindlustusamet.ee

Projekti meeskond:



Konkursi info SKA kodulehel:

https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked

Projekti info SKA kodulehel:
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/iste



Aitäh osalemast!

Kohtume piloteerimisel!


