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Millest räägime

• Projekti tutvustus

• Uue infosüsteemi võimalused ja teenuseosutuja vaade

• Koostöö parima tulemuse saavutamiseks 



PROJEKTIST



SKAIS2 

• Sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamine =

+ SKA tööprotsesside ümberkorraldamine

+ SKAIS2, uue infosüsteemi loomine

+ uute e-teenuste loomine

• Muudatuste  rakendamine ja uue infosüsteemi 
kasutusele võtmise tähtaeg on juuli 2016

• Projekt  on 2015 – 2018 Sotsiaalministeeriumi 
valitsemisala arengukava üks meede



Alameesmärgid

• tõstame SKA avalike teenuste kvaliteeti ning 
tööprotsesside efektiivsust

• viime SKA paberil asjaajamise miinimumini

• loome maksimaalselt iseteenindusvõimalusi 
teenusekasutajale ja teenuseosutajale

* Inimesele jääb valikuvõimalus teenuskanali valimiseks  



SKA protsessid
P1 Ekspertiis 

P2 Rehabilitatsiooniteenus 

P3 Erihoolekandeteenus 

P5 Pensionid 

P6 Peretoetused 

P7 Vanemahüvitis 

P8 Puhkusetasu ja töötasu 
hüvitamine 

P9 Matusetoetus 

P10 Elatisabi 

P11 Kuriteoohvri hüvitis 

P12 Ohvriabi 

P13 Enammaksed 

P14 Tõend A1 

P15 Sotsiaalmaksu riigi poolt 
hüvitamine 

P16 Sotsiaaltoetus 
tagasipöördujale 

P17 Olümpiavõitja toetus 

P18 Kahjuhüvitis 

P19 Õppelaenu osaline 
kustutamine 

P20 Tööraamatu hoidmine 

P21 Tunnistused ja hüvitised 
represseeritutele 

P23 Tehnilised abivahendid* 

P24 Kogumispension 

P25 Lastekaitse teenus* 



Vana infosüsteem

• Kasutuses alates 1.04.2000

• Ei vasta tänapäeva nõuetele
– ei ole toetatud juhtimise ja järelvalve funktsioonid

– vananenud, ebakindel (tarkvara) arhitektuur

– jäik ja aeganõudev muudatuste  tegemine

– arenduste oskusteave turul väheneb, kõrged arenduskulud

– takistab tööprotsesside muudatusi  

– puudub klienditeenindus, dokumendihaldus, arhiivihaldus 

– ettearvamatud riskid



Projekti mõjuulatus 

• SKA näitajad 2014. a märtsis:
– 738 981 riikliku pensioni, toetuse, hüvitise, sotsiaalteenuse jm 

saajat (sh rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenus);

– 719 403 väljamakset kuus;

– 156 529 003 eurot väljamakseteks kuus.

– 1 973 167 771 eurot väljamakseteks aastas (sh 
rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenus);

• Peetakse andmevahetust 
– rohkem kui 20 andmekoguga,

– EL riikide asutuste ja kolmandate riikide sõlmitud välislepingute 
raames



Projekti ajakava 

• Arenduse 

planeerimine 

lähteanalüüsi 

läbiviimine ja  IT 

hankega partneri 

leidmine

2012-20142012-2014

• Sisemine 

kvaliteedihüpe

SKAIS2 arendamine 

SKA uuendatud 

protsesside 

toetamiseks

2014-20162014-2016
• Teenuste kvaliteedi 

hüpe 

SKAIS2 uute 

teenuste 

arendamine väliste 

sihtrühmade 

vajaduste suunal

2017-20202017-2020



Projekti ettevalmistus 2012-2014
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Arenduse meetmed 2014 - 2016

• SKA tööprotsesside 
ümberkorraldamine

• vajalike õigusaktide  
muudatuste 
väljatöötamine

• uue infosüsteemi 
loomine ja e-teenuste 
loomine

Töö-

protsessid
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protsessid

RegulatsioonidRegulatsioonid

Info-

süsteem
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SKAIS2 ajaplaan



Projekti meeskond

SoMSoM SKASKA

MKMMKM

Icefire, 

Tieto

Estonia

Icefire, 

Tieto

Estonia



SKAIS2 juhtimine

Järelevalve 

nõukogu

Juhtrühm

Töörühmad

Tellija osapoolte 

ümarlaud

Arendaja 

koostöönõukogu

•Strateegiline tasand ( 8)

•operatiivtasand (12)

•Tarkvara tellija nõuandev organ (17)

•Tarkavara arendajate koostöö (6) 

•Töörühmad (65+)



UUE INFOSÜSTEEMI 

VÕIMALUSED



Elektrooniline  menetlus

• Eesmärk on täiselektrooniline menetlus:
– täielik tugi SKA tööprotsessidele

– maksimaalselt automatiseeritud (kõike mida saab teha 
infosüsteem, teeb infosüsteem)

– menetlus on ühetaoline

– protsessid on standardiseeritud, tehes ka uute teenuste 
arendamise lihtsamaks

– Infot, mida on võimalik saada x-tee kaudu teistest registritest, 
võetakse sealt



E-teenused

• SKA oma iseteeninduskeskkond, mis on integreeritud 
menetlussüsteemiga ja mida arendatakse koos

• Radikaalselt teistsugused e-teenused kodanikele ja 
ettevõtetele 

• Oma iseteeninduskeskkonna loomisel on lähtutud MKM 
juhendmaterjalist „Iseteeninduskeskkonna raamistik“



Andmeait

• Päringute haldamise keskkond

• Kõigi SKAIS2 kogutud andmete kasutamine

• Isikustatud ja isikustamata andmete päringute tegemine

• Juurdepääsuõiguste haldamine

• Statistika  koostamine   





TEENUSEOSUTAJALE



Iseteenindusportaal

• Personaalne isiku vajadustele vastav keskkond  isikule 
suunatud teenuste haldamiseks

• Juurdepääs ID-kaardi või mobiil-ID-ga

• Kasutamine ei nõua isikult litsentseeritud tarkvara 
omamist 

• Iseteenindusportaalis kasutatakse maksimaalselt 
eeltäidetud andmestikku, mille  saab SKAIS2st või 
andmevahetusteenustest.  

• Teenuseosutuja juurdepääs lepingu sõlmimise järel, 
äriregistri B-kaardil isikule, kes võib delegeerida 
kasutamise edasi



Iseteenindusportaal #2

• Teenuseosutajale on kättesaadavad teenusosutaja tööks 
vajalikud andmed, ta saab esitada SKA-le kõik vajalikud 
andmed oma tegevuse kohta. 

• Paberdokumentide ja digiteeritud dokumentide 
vahetamine asendub andmete vahetamisega 
– Juhul kui dokumentide kasutamine on hädavajalik, kasutatakse 

kokkulepitud vorminguid (n. e-arved)

• Andmete muutmise või esitamise jaoks on loodud 2 
võimalust:
– Andmete sisestamine portaali

– Etteantud andmete vormi mahalaadimine ja üleslaadimine, mis 
võimaldab esitatud andmed kanda automaatselt infosüsteemi



Iseteenindusportaal #3

• Teenuseosutaja saab esitada andmed osutatud teenuste 
kohta
– Esitatud teenuste andmete põhjal luuakse automaatselt 

kuuaruanne, mille alusel arve esitada

– Pakutud teenuste sisestusvormid on eeltäidetud 

• Järjekorrad:
– tsentraalsed teenustejärjekorrad  on näha teenuste kaupa 

(isikustamata andmed);

– teenuseosutajale suunatud klientide järjekorras on näha ka 
järjekorras olevad isikud



Strateegia töötoa ootuste täitmine

– Teenuse ühikut saab seadistada iga teenuse jaoks (n 
tunnipõhised teenused) – sellise IT lahenduse võimaluse loome 

– Aruanne tekib sisestatud teenuste põhjal, aruande järgi saab 
esitada arve või maksekorralduse - tuleb

– Kliendi eelmiste teenuste andmete vaatamine – IT lahenduses 
võimalik, juriidilised aspektid pole veel selged 

– Eraldis statistikat juba SKAsse esitatud andmete kohta ei pea 
esitama - tuleb

– Täpsem portaalisisu selgub detailanalüüsis



Koostöö

• Ootame järgmisel aastal teenusosutajaid teenuste 
loomisel kaasa lööma:
– kuni 10 isikut iseteenindusportaalis teenuseosutaja vajaduste 

kirjeldamiseks 2015.a I poolaastal

– laiemalt  soovijatele 2016.a  I poolaastal võimalus testimiseks.



TÄNAME KUULAMAST! 

KÜSIMUSI? 


